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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
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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 alsi
dig uddannelse. Den er en selvejende institution, en privat skole, 
hvor forældrekredsen gennem styrelsen overvåger undervisnin
gen og skolens forhold i det hele.

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

Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere undervis
ning, indtil 1943 som friskole med 8 klasser. Fra 1943 og til og 
med 1978 har skolen haft eksamensret til realeksamen.

Skolen stræber efter at forene den gamle friskoles opdragelses
idealer med kravet om målbevidst arbejde. Der lægges vægt på 
at tilfredsstille børnenes lyst til at tilegne sig viden og færdig
heder, hvorfor f. eks. sprogundervisningen påbegyndes tidligt. 
Siden 1976 har skolen haft en børnehaveklasse; i børnehaveklas
sen og i 1., 2., 3. og 4. klasse optages drenge, idet skolen efter 
sine nye vedtægter er ved at gå over til at blive en fællesskole. 
Skolen omfatter altså en ubrudt klasserække fra børnehaveklas
sen til 10. klasse.

Folkeskoleloven af 1958 gav skolen mulighed for at beholde 
alle sine elever til og med 10. skoleår, og dette gælder også efter 
den nye folkeskolelov, der trådte i kraft i august 1976. Efter den 
bliver de 3 ældste klasser undervist i sprog og matematik - i 9. 
skoleår endvidere i fysik - på 2 forskellige kurser: »Grundkur
sus« og »Udvidet kursus«, med et noget forskelligt indhold, selv 
om eleverne fra begge kurser forbereder sig til samme prøve: 
»Folkeskolens afgangsprøve«, som kan tages enten efter 9. skole
år eller efter 10. skoleår. Elever, der i 10. skoleår har fulgt under
visningen i et eller flere af de omtalte fag på udvidet kursus, kan 
efter dette skoleår gå op til »Folkeskolens udvidede afgangsprø
ve« i det pågældende fag.
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Der vil som nu også i fremtiden blive undervist i latin og 
fransk i henholdsvis 9. og 10. skoleår, hvorefter der kan aflægges 
prøve i disse fag. Optagelse i gymnasiet kan søges såvel efter 9. 
som efter 10. skoleår, optagelse på HF-kursus kun efter 10. skole
år. Desuden vil der for elever, der har fået 2 års undervisning i 
maskinskrivning, håndarbejde eller hjemkundskab, være mulig
hed for at indstille sig til praktisk prøve i pågældende fag.

SKOLENS STYRELSE

Kaptajnløjtnant Palle Berggreen
Fru Lilly Bjørn
Fru Lis Hansen
Civilingeniør Erik Holbøl Jensen (formand)
Revisor S. T. Nørgaard
Civilingeniør Per Olesen
Skolens tilsynsførende med 1 .-9. klasse er pastor Karen Horsens.

SKOLENS KONTOR
Skolebestyrer Susannah-Marie Hill træffes alle skoledage kl. 12- 
13 samt efter aftale Dronningensgade 67, 1420 K., tlf.: 57 45 53. 
Lærerværelset: tlf.: 54 55 43.

SKOLENS LÆRERE

Astrid Ahm (Ahm) Håndarbejde, skrivning, historie.
Hanne Bierring (HB) Dansk, regning/matematik, religion, gym

nastik.
Anna Dorte Christensen (ADC) Dansk, latin, religion, skrivning. 
Vibeke Degenkolw (VD) Støtteundervisning i dansk og reg

ning/matematik.
Dan Frederiksen (DF) Dansk, regning/matematik, religion, tysk. 
Sven T. Frederiksen (STF) Dansk, engelsk.
Gitte Grønbech (GG) Dansk, historie, formning, håndarbejde. 
Alice Hansen (AH) Dansk, matematik/regning, religion.
Eva Wang Hansen (EWH) Børnehaveklasseleder, håndarbejde, 

gymnastik.
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Susannah-Marie Hill (SMH) Geografi, engelsk, religion.
Ellen Jensen (EJ) Geografi, biologi, tysk, engelsk.
Bente Frost Jørgensen (BFJ) Matematik/regning.
Kurt Malling Jørgensen (KMJ) Matematik/regning, fysik/kemi.
Else Kryger Olsen (EKO) Maskinskrivning, skrivning, sang, 

engelsk.
Jørn Gorm Pedersen (JGP) Dansk, tysk, historie, samtidsorien

tering.
Jytte Poulsen (JP) Gymnastik, musik, biologi.
Elfrida Priemé (EPr.) Hjemkundskab.
Sonja Rasmussen (SR) Dansk, fransk, formning.

Som vikarer har virket lærerstuderende Birgitte Koudal-Hansen, 
lærerstuderende Bente Frederiksen, mustikstuderende Janne Mc 
Owan, stud. mag. Lisbet Krogager, stud. med. Michael Lange
mark, børnehavelærer Mette Sørensen, stud. mag. Connie Bonde
sen Beier og fru Greta Christiansen.

Skolens regnskabsfører: Prokurist Inge Schønecker indtil decem
ber 1977.

Skolelæge: Eleonora Faber.
Sundhedsplejerske: Ruth Petersen.
Skolesekretær: Inge Hermansen.
Skolebetjent: Hans Nielsen.

Ansat fra januar 1978: Børnehaveklassemedhjælper IngridKrogh- 
Hansen.

Ansat fra april 1978: Regnskabsfører, merconom Birte Melohn. 
Skolepengeregnskabet føres efter april 1978 af lærer fru Bente 

Frost Jørgensen.
Ansat fra august 1978: Stephan J. Jensen.

BØRNEPASNING

Skolen har ansat en ung pige som børnehaveklassemedhjælper. 
Foruden arbejdet i børnehaveklassen har hun til opgave at under
holde og beskæftige børn, der af en eller anden grund har ven
tetid på skolen før og efter børnehaveklassens skoletid. Denne 
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pasning sker fra kl. 08.00-08.45 og fra kl. 11.50-14.00. Hvis man 
ønsker at gøre brug af denne ordning, betales et engangsgebyr 
på kr. 35 pr. skoleår, uanset hvor meget man ønsker at benytte 
sig heraf.

ÅRSAFSLUTNINGEN 1977

Til realeksamen indstilledes 8 elever, der alle bestod:

Lisbeth Ulsøe Christensen
Anette Duelund Groth
Bettina Lou Hasbak
Annette Henningsen 
Lene Holland-Møller 
Christina Lumholtz 
Vian-Lone Mylstrup 
Lone Verdier.

10. klasses prøve blev aflagt af 4 elever:

Hanne Gottrup
Pia Haugaard
Tina Jebat
Lene Trolle Nielsen.

4 elever fra III real og 1 elev fra II real overgik til gymnasium. 

Foreningen Nordens boggave blev i 1977 tildelt Christina Lum
holtz.

Boghandler Stockmanns boggaver blev i 1977 tildelt Tina Jebat 
og Vian-Lone Mylstrup.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET
1 9 7 8/7 9

Skolen begynder mandag den 7. august kl. 8.45.
Første skoledag slutter kl. 10.35.
Den 8. august slutter undervisningen kl. 11.50.
Skolen følger denne ferieplan:
Efterårsferie: Mandag den 16.-fredag den 20. oktober 1978.
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Juleferie: Onsdag den 27. december 1978-onsdag den 3. januar 
1979.

Dronning Ingrids fødselsdag: Onsdag den 28. marts 1979.
Påskeferie: Mandag den 9.-tirsdag den 17. april 1979.
Fredag den 25. maj 1979.
Grundlovsdag: Tirsdag den 5. juni 1979.
Sommerferie: Mandag den 25. juni-fredag den 10. august 1979. 
Ved alle ferier er de nævnte dage inklusive.
Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er 
omfattet af ovenstående.
De første 2 uger har 1. klasse og børnehaveklassen kun 2 lektio
ner dagligt.
Ovenstående liste over ferier og fridage er udarbejdet efter Un
dervisningsministeriets cirkulære af 31/10 1977, hvoraf det frem
går, at der skal være i alt 162 ferie- og fridage (inkl. lørdage og 
søn- og helligdage) på et år. Det må fra skolens side henstilles 
kraftigt til forældrene at undlade yderligere at bede deres børn 
fri. Tak!

SKOLETID

Børnehaveklassen går dagligt fra kl. 8.45 til 11.50. 
Daglig skoletid kl. 8.00-14.30.

MANGE TAK
Igennem en lang årrække var dr. Aase Bang Rasmussen skolens 
læge. Børnene kunne lide dr. Bang Rasmussen, og både de og 
deres forældre følte sig trygge ved besøg hos hende, Desværre 
har svigtende helbred gjort det nødvendigt for dr. Bang Ras
mussen at sige arbejdet fra sig, og vi siger derfor tak for godt 
samarbejde og ønsker god bedring.

Endnu en betydningsfuld medarbejder er fratrådt arbejdet ved 
Christianshavns Døttreskole i det forløbne år: Prokurist fru Inge 
Schønecker, der har været skolen en særdeles interesseret og 
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medlevende regnskabsfører. Præcist og dygtigt har fru Schøn- 
ecker varetaget det praktiske arbejde med skolens regnskaber. 
Fru Schønecker var medlem af skolens styrelse, da hun først 
overtog arbejdet fra sin mand ved dennes alvorlige sygdom, og 
hun blev så hans efterfølger som regnskabsfører 2 år senere ved 
hans død i 1969. Tiden fra 1967 til 1977 skulle vise sig at blive 
meget krævende. Dels ydre forhold - som helt ændrede regler 
for lærerlønsberegninger - og dels skolens indre forhold med 
om- og nybygning samt lederskifte - kom til at stille helt excep
tionelle fordringer til skolens regnskabsfører. Fru Schønecker 
forstod imidlertid at bestride sin opgave med aldrig svigtende 
humør og energi. Vi beklager meget, at fru Schønecker har 
måttet sige fra med henvisning til, at hendes kræfter ikke læn
gere slår til til at påtage sig dette store ekstraarbejde.

Tak!
Susannah-Marie Hill

På tur ved volden.
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Papirklip af Heidi 4. klasse.

FRA SKOLEÅRET 1 9 7 7/7 8

Skoleåret begyndte allerede den 8. august. Som altid fyldtes sa
len af solbrændte, veloplagte børn og lærere, alle - selv om det 
ikke rigtigt hører sig til at indrømme det - opsatte på at kom
me i gang igen. De små ny fyldte godt op i salen, der var mange, 
fordi vi foruden børnehaveklassen havde 2 1. klasser. Det sam
lede antal elever var for første gang siden 1964 nået op over 
200. Foruden børn og lærere var dejligt mange forældre til stede 
i salen - og så valgte den elektriske udsugning netop at strejke 
den dag - pyh! det blev en varm start på skoleåret.

I august rejste 7. klasse på lejrskole i Vorupør med Bente Frost 
Jørgensen og Jytte Poulsen samt fru Olesen (mor til en af ele
verne), der havde påtaget sig at stå for madlavning, indkøb og 
øvrige husholdning. Fru Esborg, der netop i sommer havde truk
ket sig tilbage fra sin lærergerning, var også med og fortalte le- 
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vende og fornøjeligt om oldtidsminder og gamle kirker. 7. Klasse 
var på busture, blandt andet på en, der gik til Bulbjerg, Frøstrup 
(med storkene) og - vigtigst af alt - til »Tuenhus«, hvor klassen 
besøgte frøken Kaspersen og spiste og legede i hendes have. Igen 
i år viste hendes nevø, Gustav Kaspersen, beredvilligt sin gård 
frem og fortalte om, hvorledes den bliver drevet; så børnene - 
nogle måske for første gang - fik et lille indblik i dansk land
brug i dag. Kort før dette besøg havde Gustav og Agnete Ka
spersen forøvrigt haft sølvbryllup, hvor vi havde sendt en lille 
hilsen fra Døttreskolen - hvad vi følte, vi gjorde på mange gamle 
elevers vegne.

6. klasse var - lidt uden for sædvane - også på lejrskole, idet 
deres klasselærer, Dan Frederiksen, sammen med Anna Dorte 
Christensen arrangerede lejrskole for dem i september måned i 
Dan Frederiksens private feriehus i Svaneke. Også på denne 
lejrskole ordnede fru Olesen husførelsen, hendes gode mad er 
ved at være kendt! 6. klasse havde nogle indholdsrige dage med 
ture vidt omkring på øen, men fik en stærkt forsinket hjemtur, 
da storm hindrede båden i at gå ud af Rønne havn. Det var ikke 
blot lyset i Havnegade, der gav ansigterne et let grønligt 
skær, da klassen gik i land kl. ca. 1 morgen.

I september afholdtes det ordinære medlemsmøde. Formanden 
begyndte - efter at have budt velkommen - straks at aflægge 
beretning fra det forløbne år med så rivende tungefærdighed, at 
han nær havde glemt at få valgt dirigent, men fik dog det for
sømte indhentet, og advokat Widding blev valgt og hilstes med 
hjertelige klapsalver. Af formandens beretning fremgik det, at 
undervisningsministeriet havde tilkendegivet, at de let omredige
rede vedtægter ville kunne godkendes i deres seneste form. For
manden fortalte også, at det øgede elevtal og den stadigt vok
sende interesse for at få børn indskrevet til kommende skoleår 
havde givet grund til overvejelser angående muligheder for even
tuelt at leje lokaler i skolens nærhed til et par klasser. Disse pla
ner er senere blevet skrinlagt indtil videre, dog først efter at 
arkitekt Arne Helth (far til en elev i bhv.kl.) havde gjort meget 
for at hjælpe os til et sådant lejemål.
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Revisor Bertelsen aflagde regnskab for det forløbne år. Af 
regnskabet fremgik det, at det øgede elevtal også havde givet 
skolen øget likviditet og mulighed for at betale de tæpper, vi 
har på gulvene, og som hidtil ikke havde været vore egne. Afte
nen sluttede med, at direktør C. C. Hoffgaard fra Brøstes Sam
ling talte om Christianshavn og kendte christianshavnere.

Skolens ældste klasse var - idet man genoptog en gammel tra
dition - inviteret til at overvære denne del af mødet og nød 
ligesom vi andre at høre denne strålende fortæller.

Den 2. december indledtes som altid med morgensang i salen, 
der var smukt pyntet med 178 tændte lys. - Kun hr. Nielsen ved, 
hvor lang tid det tager at anbringe og tænde så mange lys! Der
efter fulgtes vi over til adventsgudtjeneste i Vor Frelsers kirke, 
hvor også frk. Ahlefeldt og Døttreskolens børnehave, ligesom de 
plejer, var med. Pastor Tjalve havde på grund af pastor Horsens’ 
sygdom påtaget sig at prædike for os.

Om aftenen holdt vi fødselsdag hjemme på skolen, som det 
har været tilfældet det sidste par år. Som altid havde alle lagt et 
stort forarbejde i forberedelser til aftenens optræden. Forarbej
det består i valg af opgave, fordeling af roller, indøvelse af 
tekster og sange, valg af dragter og tilpasning af disse, opstilling 
og arrangement af scene, stole, scenebelysning, indspilning af 
lydeffekter på bånd, salg af billetter m. m. Alle tager del og kan 
næppe undgå at lære noget om praktisk samarbejde og gensidig 
hensyntagen i perioden omkring denne årlige fællesoplevelse. Og 
som sædvanlig havde klasserne valgt meget forskelligartede op
gaver. Børnehaveklassen sagde rim og remser. 1. lærke sang om 
tante Musica, mens de svingede med flotte hatte. 1. vibe sang: På 
loftet sidder nissen .......... 2. kl. var klædt som katte og sang
Katte jammerrock. 3. kl. vakte jubel med Konen i muddergrøften. 
4. kl. sang Christmas Carols på engelsk. 5. klasses stykke handlede 
om et fantasifuldt besøg fra en anden klode. 6. kl. mimede og 
agerede meget livagtigt som popsangere. 7. kl. spillede eventyr
komedie på engelsk - næsten som var de indfødte englændere 
(!). 8. kl. havde selv dramatiseret »Et barn bliver voksen« af 
Leck Fischer. 9. kl. fornøjede med Soyas tankevækkende »Ærg- 
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reise på vandring«, og 10. kl. slog sig løs ved at opføre »Kun en 
bagatel« af Jerome K. Jerome. Skolens formand, Erik Holbøl 
Jensen, var ikke til stede, han fejrede fødselsdag andet steds! Han 
blev 50.

I december var 4. kl. inviteret til orkesterprøve på »Nødde
knækkeren« på Det kgl. Teater. Det blev en storartet oplevelse. 
Flere af børnene havde været i det kongelige før, men for man
ge var det første besøg. Det fremgik tydeligt både i teatret og af 
de stile, pigerne skrev senere, at de var vældig optaget af alt: 
De flotte dekorationer, den muntre og levende musik og natur
ligvis især af dansene og danserne og det dejlige eventyr, der 
udfoldede sig for øjnene af dem.

Kort før jul arrangerede Jørn Gorm Pedersen en rejse til Rom 
for 9. klasse og III f klasses elever sammen med fru Stockmann, 
der er mor til en af eleverne. Turen blev bestemt med så kort 
varsel, at ikke alle eleverne kunne få arrangeret sig, så de kunne 
deltage. Derved gik en væsentlig side af en skolerejses idé tabt, 
nemlig den fælles oplevelse; men de, der deltog, blev en stor op
levelse rigere under J. G. P.’s kyndige rundvisning blandt Roms 
seværdigheder.

Her på skolen er juleafslutningen en dejlig og festlig indled
ning til julen, hvor elever og lærere og også en del forældre og 
flere tidligere lærere er samlet i salen om julens budskab, og 
hvor vi sammen synger nogle af de allerkendteste og mest elske
de julesalmer. I år sagde 2. klasse juleevangeliet, mens 5. og 
6. klasse sammen med flere elever fra ældre klasser opførte Gun
nar Michelsens lille julespil, som mange genkendte fra sidste år, 
og Dan Frederiksen holdt en kort juletale om mange slags stjer
ner og især stjernen fra Betlehem. Denne juleafslutning gik jeg 
glip af på grund af en blindtarmsoperation, - og nej! hvor jeg 
savnede børnene og deres glade julestemning.

I januar måned havde skolen besøg af blindekonsulent fru 
Zwicki, der fortalte de fire ældste klasser om, hvordan det er 
at være blind. Fru Zwicki var tidligere lektor ved Gentofte 
Statsskole og blev blind i en moden alder. Disse forudsætninger 
og fru Zwicki’s charmerende personlighed gjorde, at vi fik en 
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levende og naturlig indføring i, hvordan en blind klarer sig med 
sit handicap, og hvordan og hvornår vi andre kan hjælpe uden 
at overvælde den blinde med at ville gøre ting, han eller hun 
helst selv vil klare.

Februar og marts måned var for skolen - som for landet i øv
rigt - præget af influenza, mange både elever og lærere var an
grebet og måtte melde sig syge, mens andre - især blandt de 
yngre elever - fik mellemørebetændelse eller andre følgesygdom
me efter en slem forkølelse.

I april blev for sidste gang afholdt skriftlig realeksamen og 
10. klasses statskontrollerede prøve og for første gang skriftlig af
gangsprøve efter 9. klasse. Denne nye prøve skal vi først til at 
vænne os til. Første gang virkede det stadig lidt forbløffende - 
måske mindst for eleverne - at alle i 9. klasse skal til en prøve, 
der svarer til kravene, der stilles på grundkursus, også de, der i 
2 år er undervist på udvidet kursus. Næste år kan så de, der har 
gået på udvidet kursus i 10. klasse gå op til den udvidede prøve, 
mens de, der har gået på grundkursus i 10. klasse, endnu engang 
kan gå til samme prøve, som de allerede har været til (eller 
kunne have været til) i 9. klasse. - Men sådan er altså loven!

Senere på året afholdes så den mundtlige prøve, hvor alle ele
ver, der ønsker det, skal have mulighed for at gå til prøve i de 
fag, de ønsker at gå til prøve i, dog ikke i visse fag, hvor der 
ikke må afholdes prøve, f. eks. samtidsorientering og de mere 
bogligt prægede valgfag (historie, geografi og biologi). Vi øn
sker 9. klasse held og lykke med de nye prøver og III f held og 
lykke med den »gamle« 10. kl. prøve og realeksamen, som vi har 
indtrykket af, at mange af vore elever har været glade for. Til 
slut vil jeg sige tak til de mange elever, der helt frivilligt påtager 
sig forskelligt arbejde for at få skolen til at fungere lidt bedre og 
sikrere; f. eks. har et par piger påtaget sig at passe børnehave
klassen på kirkepladsen i 11-frikvarteret hele året, et par andre 
har hjulpet med at sortere mælken og har sørget for, at der blev 
sendt den rigtige mælk i det rigtige antal op til klasserne. En 
ganske særlig tak til skolepatruljerne, der i al slags vejr bruger 
størstedelen af deres egne frikvarterer på at hjælpe mindre elever
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Fra Romturen.

over gaden uden at modtage megen tak fra disse. Tak for året, 
der gik, til skolens styrelse, til fru Hermansen, en vigtig brik i 
skolens liv, men for mange elever blot én, der »bare« er der, og 
som man som noget helt naturligt kan forstyrre på alle tider af 
dagen med små og store problemer, som man så forventer løst. 
Tak til skolens lærere og andre medarbejdere, ikke mindst for 
alt det, de gør, af ubestemmelig art, for at det hele skal glide 
i en stilfærdig, venlig gænge, hvor hver passer og respekterer 
de andre og alligevel er i et fællesskab.

S. M. H.
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MERE FRA SKOLEÅRET

Lærere ved alle danske skoler - også de private - har fået de nye 
skolelove meget tæt ind på livet i indeværende skoleår. Alle de 
nye tanker skal nu udmøntes, dels i det daglige arbejde, dels i de 
afsluttende prøver. Retningslinierne er kommet pø om pø, og 
nogle nye undervisningsmidler og prøvematerialer er kommet 
sent frem. For sidste gang har vi realeksamen og 10. kl. prøve, 
samtidig med at vi for første gang har folkeskolens afgangsprøve 
i 9. klasse. Fra hele landet er lærere strømmet til lærerkurser i 
stort tal - navnlig til fagene dansk, matematik, engelsk og tysk 
har interessen været overvældende. Vi håber, at det ved prøverne 
skal vise sig, at vi har lært noget og kan anvende det nye til gavn 
for det daglige arbejde i skolen, og at de afsluttende prøver må 
være et retfærdigt udtryk for elevernes evner og dermed udgøre 
en tilfredsstillende afslutning på et skoleforløb. Tak for i år.

På lærernes vegne 
D. F.

INTERESSEGRUPPER

Der har i det forløbne år været fire såkaldte interessegrupper i 
gang for 1.-6. klasse på CD. De fire grupper omhandlede emner
ne svømning (i Frankrigsgade svømmehal), perlevævning, dra
matik og rytmik samt stoftryk.

Den nye lov for friskoler og privatskoler åbnede mulighed 
herfor, og dermed blev et forældreønske opfyldt. Tilmeldingen 
til interessegrupperne viser, at også eleverne deler dette ønske, 
men da det ikke er nok at ønske, skal der her lyde en varm tak 
til instruktørerne Bente Pedersen, Kirsten Pedersen, Ase Mith og 
fru Weibøl for deres indsats.

Der vil også i det nye skoleår blive tilbud om deltagelse i in
teressegrupper om forskellige emner.

Lis Hansen
Per Olesen
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ET MEGET VANSKELIGT JOB!

Lærere har det som andre mennesker. De kan blive syge, eller 
måske skal de have barselsorlov. Alligevel skal deres timer passes, 
og eleverne have så god undervisning som muligt. Det at over
tage en anden lærers arbejde (= være vikar) er svært og bliver 
ikke altid gjort lettere af eleverne, så vi er glade, når vi finder 
gode vikarer.

Skolens tidligere viceskolebestyrerinde, cand. mag. fru Estrid 
Peitersen, har i lang tid været os en god hjælp ved at læse med 
elever, der har manglet forkundskaber i sprog, når de fra andre 
skoler er blevet overflyttet hertil. Under fru Anna Dorte Chri
stensens barselsorlov i vinter var fru Peitersen så hjælpsom at på
tage sig at undervise 9. klasses elever i latin. Da latin er et fag, 
hvor et ret omfattende og vanskeligt pensum skal læres på kort 
tid, er hver eneste lektion af væsentlig betydning, og det er tyde
ligt, at de store piger i 9. klasse var glade og taknemmelige over 
at få en så erfaren og dygtig vikar.

De øvrige timer i samme barselsvikariat blev delt mellem fru 
iMette Sørensen - der tidligere på skoleåret havde vikarieret flere 
uger i børnehaveklassen - og fr. Connie Bondesen Beier. De to 
underviste henholdsvis l.vibe og 3. og 6. klasse i dansk på sær
deles betryggende vis, så ADC roligt kunne gå hjemme og pusle 
om sin lille pige.

Når vi ellers har brug for vikar for en syg lærer, arrangerer vi 
os enten ved, at en af skolens faste lærere tager den syge lærers 
timer, eller vi skaffer en studerende, der har lovet at træde til, og 
beder vedkommende vikariere, men i en influenzaperiode eller i 
andre perioder med megen sygdom og for få vikarer, er vi un
dertiden gået utraditionelle veje og har fået en hjælpsom moder 
til at påtage sig vikararbejde for en dag, og har været glade for 
på den måde at undgå at stå helt uden vikar til en klasse.
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7. KLASSES LEJRTUR

Vi skulle til Vorupør, der ligger i nærheden af Thisted i Nord
jylland. Vi havde fru Jørgensen, fru Poulsen og fru Olesen med. 
Fra hovedbanegården tog vi med tog til Korsør, derfra med 
færge til Nyborg, hvor vi tog med tog til Thisted. Der kom 
en bus og hentede os. I huset ventede hr. og fru Esborg. Uden 
for huset var der en stor græsplæne, der skrånede ned til en stor 
sø. På en tur så vi en hugorm, der var ved at spise en frø; da vi 
lidt efter kom tilbage, var den ved at gylpe frøen op (vi havde 
forstyrret den). Vi var også nede ved Vesterhavet, på stranden 
stod der fiskekuttere.

En tidlig morgen stod vi op og tog på fiskeauktion i Hanst
holm. Vi så hvordan de med små tegn markerede, hvor meget de 
ville give for en kasse fisk.

Vi besøgte frk. Kaspersen, der bor i et lille sødt hus oppe ved 
Frøstrup. Vi legede og spiste der. Bagefter gik vi over og be
søgte frk. Kaspersens nevø. Der var en ko, der havde født en 
kalv dagen før, den var meget sød. Katten havde født killinger 
i sommerferien; de var ikke ret gamle. Der var også to hunde, 
dem legede vi med. Sønnen var ved at samle høballer ind, vi tog 
med på læsset, det var sjovt.

Anette, Pia og Eva

DØTTRESKOLENS DØTTRE

Henvendelser kan ske til Brigitte Petersen, tlf.: 55 40 19.
Nye indmeldelser i elevforeningen kan ske til:

Kirsten Bruun, Svinget 24, 2300 Kbh. S. Tlf.: Su 225 y.

GAVER, FOR HVILKE VI TAK K E R H J E R T E LIGT

I årets løb har skolen modtaget som gaver: 

En smukt forarbejdet
Noahs ark
En globus
En stor æske chokolade

fra hr. og fru godsejer Suhr 
fra hr. frisørmester Sv. Poulsen 
fra fru Findley og 7. klasse
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Meget dejligt tegnepapir fra

Latin/dansk ordbog fra
En grønlandsk ædelsten fra
Et dukkehus fra
Et dukketeater fra

En alligator (udstoppet) fra
Et billede fra
Kort over København 
fra 1839 fra

Christian Clement Christensen, 
2. klasse 
fru Peitersen
Helle Lyster Pedersen, 6. klasse
Marina Teisner, 4. klasse
Jette Visti Jacobsen, børnehave
klassen
Jeanette Stenild 
fru Kryger Olsen

fru Lilly Bjørn

REGLER FOR INDMELDELSE OG BETALING
Ansøgning om optagelse i skolen sker på skema, der tilsendes fra 
skolens kontor.

Betalingen er for børnehaveklassen 160 kr. pr. md. og for 1.- 
10. kl. 290 kr. pr. md. Der betales ikke skolepenge i juli. For det 
første barn gives fuld betaling, for det andet 240 kr. (bhkl. 135 
kr.), for det tredje 190 kr. (bhkl. 110 kr.) pr. måned, det fjerde 
barn går frit. Eleverne får udleveret indbetalingskort på skolen 
for et år ad gangen, således at skolepengene kan betales må
nedsvis forud (senest den 10. i hver måned) på giro 1023454 
Postkvitteringen er gældende. For nyindmeldte elever betales en 
indmeldelsesafgift på 30 kr., dog ikke for yngre søskende til nu
værende elever.

Skolepengene erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. 
Strækker en elevs sygdom sig over længere tid, betales skole
penge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de to 
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 inden den 1. maj. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan nor
malt ikke finde sted i 8.-10. skoleår.
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Skolen råder over nogle legater til nedsættelse af skolepengene. 
Begrundet ansøgning om fripladser kan sendes til skolens sty
relse inden den l.maj. Ansøgningsskema fås på skolen. Ønsker 
man at beholde en friplads, bedes ansøgningen fornyet hvert år. 
Der kan forventes et beløb fra staten til fripladser for elever i 
undervisningspligtig alder. Nærmere oplysninger vil blive sendt 
ud til hjemmene.

LEGATER

Til fripladser råder skolen over renterne af følgende legater:

Birthe Sine Hejes legat.................................. 2.500 kr.
Nicoline de Seues legat.................................. 3.000 kr.
Fru Elvira og grosserer Vald. Holms legat.. 2.000 kr.

Desuden har skolen i 1977/78 haft til rådighed:
840,00 kr. fra Asylskoleselskabets skolefond.

1.400,00 kr. fra Den tidligere Friskole i Vor Frelsers sogn.
801,10 kr. fra »Døttreskolen til Frederik VI’s Minde«.
100,00 kr. fra Cappelens legat.
497,25 kr. fra Niels Brocks legat.

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til delvise fripladser.
Fra staten har skolen modtaget 1.345 kr., som er fordelt som 

fripladstilskud til 6 ansøgere.

Skolen har desuden 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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BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Efter den nyeste lovændring yder kommunerne tilskud til be
fordring af elever til og fra privatskoler. Skolevejens længde er 
afgørende for, om og i hvilket omfang der ydes tilskud.
Disse afstande mellem hjem og skole er flg.:

Bhv.klasse, 1., 2. og 3. klasse mindst 2 % km-højst 12% km.
4.-9. klasse mindst 6 km - højst 16 km.
10. klasse mindst 7 km - højst 17 km.

For syge og invaliderede elever gælder særlige regler (lægeat
test).
Buskort kan bestilles for det nye skoleår før sommerferien.

Henvendelse på skolens kontor.

SKOLESUNDHEDSPLEJEN

Alle elever kommer en gang om året til undersøgelse af højde, 
vægt, syn og hørelse, mens den egentlige helbredsundersøgelse 
nu kun foretages på enkelte klassetrin: BhvkL, 1. 2. 5. og 9. 
klasse. På forældrenes anmodning kan børn på andre klassetrin 
dog blive undersøgt. Findes der noget at bemærke, henvises til 
egen læge.

Et skolesøgende barn kan kun forlanges undtaget fra skole
lægens undersøgelse, hvis forældrene ved hvert skoleårs begyn
delse præsenterer attest fra egen læge, udfærdiget på et af sund
hedsstyrelsen godkendt skema.

Lægeundersøgelse finder sted i skolens eget lægeværelse i 
stueetagen.

BOGLISTE FOR 1 97 8- 7 9
Hjemmene bedes anskaffe følgende:
Den danske Salmebog med evangelietekster (til alle klasser). 
Højskolesangbogen nyeste udg. (2.-10.skoleår).
Gjellerups Gule Ordbog (3.-6. skoleår).
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Else Schiøler og Ellen Hansen: »Holtebogen« (Dansk Grammatik) Gads 
Forlag (4.-10. skoleår).

Haases Atlas for Folkeskolen (3.-10.skoleår).
Bibelen i nyeste oversættelse (5.-10.skoleår).
Engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog ved Vinterberg og Ladgaard, Gyl

dendal (6.-10. skoleår).
Retskrivningsordbogen udg. af Dansk sprognævn (7.-10. skoleår).
Tysk-dansk og dansk-tysk ordbog ved Bork og Kaper, Gyldendal (7.-10. 

skoleår).
Fransk-dansk ordbog (10.skoleår) (kun franskelever).
Fra 6. skoleår: En passer samt en tegnetrekant med vinkelmåler i samråd 

med læreren.
Fra 8. skoleår en lommeregner efter aftale med faglæreren.
Øvrige skolebøger kan lånes på skolen. Eleverne har ansvar for de lånte 

bøger og må erstatte bortkomne og ødelagte bøger.
Hvert barn må være forsynet med lineal (30 cm), pennalhus, blyanter og 
saks, gymnastiksko og gymnastiktøj med pose.

Alt må vare tydeligt market med navn.

Meddelelses- og vidnesbyrdbøger, tegnematerialer samt skrive- og stilehæf
ter udleveres af skolen. Der vil dog blive opkrævet betaling for materialer, 
der må udleveres i stedet for ødelagte eller bortkomne ting.
Skolens mærke til gymnastiktøj og blazer koster 1 kr. Skolens emblem, 
der foræres til elever i børnehaveklassen og nye elever i 1. klasse, kan af 
andre elever købes for 8 kr.

ORDENSREGLER
1. Alle børn forsynes med en meddelelsesbog, som 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., forsørger- og navneforhold be
des meddelt skolens kontor snarest muligt.

3. Når børnene ønskes fritaget for at gå ud i frikvartererne, bedes for
ældrene skrive det i meddelelsesbogen.

4. Fritagelse for gymnastik og brusebad kan højst gives for en uge ad 
gangen efter hjemmets anmodning i meddelelsesbogen. Strækker for
sømmelser sig ud over 4 uger, kræves lægeattest. Blanketter til læge
attest fås på skolen.

5. Mandagen efter en konfirmation kan konfirmanden holde fri.
6. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden strengt nød

vendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller 
længere tid, bedes forældrene forud underrette skolen om grunden.

21



7. Ved enhver forsømmelse medbringer eleven i meddelelsesbogen besked 
fra hjemmet om grunden til forsømmelsen. Strækker forsømmelsen sig 
over flere dage, skal skolen have besked senest 3. dagen. I tilfælde af 
smitsom sygdom må skolen straks underrettes.

8. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter skoletid, underrettes hjem
met ved besked i meddelelsesbogen, og denne forevises på skolen den 
følgende dag, forsynet med hjemmets underskrift.

9. Skolen påtager sig normalt intet ansvar for penge, smykker og andre 
værdigenstande, som eleverne medbringer. Har en elev undtagelsesvis 
penge med, kan disse opbevares på skolens kontor.

10. Grammofoner, radioer og båndoptagere må ikke medbringes på skolen.
11. Eleverne har kun undtagelsesvis adgang til skolens telefoner.
12. Elever på 8.-10. klassetrin kan med forældrenes samtykke få udgangs

tilladelse i visse frikvarterer og eventuelle fritimer.
13. Der gives vidnesbyrd/karakterer i oktober (kun hovedfag), december 

og marts. Årskarakter gives inden skr. eksamen.
14. Det er ikke tilladt eleverne at medbringe drikkevarer i g/arflasker.
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MINDEORD

Straks om morgenen den 16. maj kom der en opringning til sko
len. Skolens formand, Erik Holbøl Jensen, var pludselig død. 
Det kom som et slag for alle, især dem af os, der knapt en uge 
tidligere havde været til stede og set ham lede et styrelsesmøde 
på sin sædvanlige måde, præget af en grundigt forberedt saglig
hed og så en slagfærdig, munter facon, der gjorde, at ingen mø
der blev kedelige. Ved sådanne møder kunne det ske, at Elolbøl 
talte om sine børn, og man forstod, at det netop var ønsket om 
at give sine piger den bedst tænkelige skole, der havde fået ham 
til at påtage sig det store, enormt krævende frivillige arbejde i 
skolens styrelse. Elolbøl var medlem af styrelsen fra februar 
1971 og var de sidste 3/4 år dens formand, blandt andet under 
den sidste del af ombygningen, der netop trak store veksler på 
formanden. Vi har så uendelig meget at sige ham tak for.

S-M. H.
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VEDTÆGTER
for den selvejende institution Christianshavns Døtreskole (CD) 
som vedtaget på medlemsmødet den 31. marts 1977 og godkendt 

af undervisningsministeriet den 21. februar 1978.

Navn og hjemsted
§ 1.

Christianshavns Døttreskole - i det følgende kaldet CD - er en 
selvejende institution, oprindeligt grundlagt som pigeskole i 1799 
af københavnske forældre.

Institutionens hjemsted er Dronningensgade 67 på Christians
havn i Københavns kommune.

Formål
§ 2.

Selskabet for Christianshavns Døttreskole udtrykte det oprinde
ligt som sit formål »at danne de opvoksende Døttres forstand og 
hjerte«. I dag er formålet med CD at drive en forældrestyret 
skole, der bygger på en kristen-humanistisk livsholdning, og 
hvor der lægges vægt på, at piger og drenge tilegner sig gode 
arbejdsvaner og nyttige kundskaber og derigennem udvikler en 
individuel, vurderende holdning og personlig ansvarsfølelse.

Rent faktisk søges dette mål nået ved at drive en privat grund
skole med tilknyttet børnehaveklasse og 10. klasse, i overensstem
melse med til enhver tid gældende lov.

Struktur
§ 3.

Forældrenes indflydelse på skolens forhold er sikret derved, at 
skolekredsen, hvoraf alle forældre er medlemmer, og som i over
ensstemmelse med traditionen kaldes Selskabet for Christians
havns Døttreskole, er skolens øverste ledelse. På medlemsmødet 
vælger skolens aktive forældre en styrelse, der som forældrenes 
tillidsmænd har ansvaret for, at skolen økonomisk og pædago
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gisk ledes efter forældrenes ønsker. Styrelsen ansætter og afske
diget' skolebestyreren - og i samråd med denne - lærere og andet 
fastansat personale.

Skolebestyreren leder skolens daglige drift og har over for 
undervisningsministeriet det fulde ansvar for den pædagogiske 
ledelse af skolen.

Økonomisk grundlag
§ 4.

Stk. 1. Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge, le
gatmidler, frivillige bidrag og tilskud fra det offentlige.
Stk. 2. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder CD og 
vil i passende omfang være at anvende til imødegåelse af frem
tidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, 
for eksempel til forbedring af undervisningsmateriale, til byg
ningsforbedringer, udvidelse eller lignende.

Kapital, som ikke er bundet i skolens faste ejendom, inventar 
og samlinger, eller er nødvendig i skolens drift, skal anbringes 
efter reglerne for anbringelse af midler, der tilhører legater 
m. v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn.

Selskabet for Christianshavns Døtreskole

§ 5.
Selskabet for Christianshavns Døttreskole er CD’s skolekreds og 
består af aktive og passive medlemmer.

Forældre eller værger til børn, der går på CD, har ret og 
pligt til medlemsskab og udgør de aktive medlemmer. Kun disse 
har stemmeret på selskabets medlemsmøder.

Tidligere aktive medlemmer samt lærere, tidligere elever og 
andre interesserede kan indmelde sig som passive medlemmer.

Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes på det 
ordinære medlemsmøde. Ægtefæller betaler dog kun ét kontin
gent.

Medlemmernes økonomiske forpligtelse er begrænset til beta
ling af kontingent og skolepenge for deres tilmeldte børn.

25



iMedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, og in
tet medlem har ret til andel i skolens formue eller driftsoverskud.

Medlemsmødet
§ 6.

Medlemsmødet er skolens højeste myndighed i alle anliggender.

§ 7.
Stk. 1. Inden udgangen af hvert års september måned afholdes 
ordinært medlemsmøde i København, sædvanligvis på CD. Hertil 
indkalder styrelsen medlemmerne ved brev til hvert enkelt med
lem under den styrelsen meddelte adresse med mindst 14 dages 
varsel.

Dagsorden skal være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af skolepenge og kon

tingent.
5. Valg af styrelse.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag. Forslag fra medlemmer må være tilstil

let styrelsen skriftligt senest den 1. september.
8. Eventuelt.

Afstemning foretages pr. person.

Stk. 2. Ekstraordinære medlemsmøder kan sammenkaldes af sty
relsen med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen 
for medlemsmødet. Med samme varsel skal styrelsen sammen
kalde til ekstraordinært medlemsmøde, når det forlanges af 2 sty
relsesmedlemmer eller 10 aktive medlemmer med angivelse af, 
hvad der ønskes behandlet på medlemsmødet. Indkaldelse til 
mødet skal med angivelse af dagsordenen udsendes inden 8 
dage, efter at styrelsen har modtaget medlemmernes opfordring. 
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Stk. 3. På medlemsmødet har hvert aktivt medlem 1 stemme, og 
alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed af de tilstedevæ
rende aktive medlemmer uden hensyn til antallet af fremmødte. 
Dog kræves der til vedtægtsændringer, at mindst % af samtlige 
aktive medlemmer er til stede eller repræsenteret på medlems
mødet, og at beslutningen vedtages af % af de tilstedeværende 
medlemmer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af undervisningsministeriet.

Stk. 4. Hvis medlemsmødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes 
til et nyt medlemsmøde med mindst 8 dages - og højst 3 ugers 
varsel, på hvilket beslutning gyldigt kan vedtages af % af de 
tilstedeværende medlemmer.

Stk. 5. På medlemsmøderne kan de aktive medlemmer lade sig 
repræsentere ved et andet aktivt medlem i henhold til skriftlig 
fuldmagt. Ingen kan dog have mere end én fuldmagt.

Stk. 6. Medlemsmødet ledes af en af forsamlingens aktive med
lemmer valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem.

Skolens revisor vælges ligeledes af, men ikke nødvendigvis 
blandt, de aktive medlemmer og skal opfylde de i gældende lov 
stillede betingelser.

Styrelsen
§ 8.

Stk. 1. Skolens interesser varetages og dens formue forvaltes af 
en styrelse på 6 medlemmer, som vælges på ordinære medlems
møder af og blandt de aktive medlemmer. Valgperioden er 2 år, 
idet 3 af ovennævnte 6 medlemmer afgår efter tur hvert andet år.

Genvalg kan finde sted.
Styrelsesmedlemmer skal være myndige og ikke ude af rådig

hed over deres bo.
Styrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. 

De kan ikke modtage honorar af skolens midler.
Udtræder et medlem uden for tur, kan styrelsen supplere sig 

med et nyt medlem indtil næste ordinære medlemsmøde.
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Stk. 2. Styrelsen vælger af sin midte en formand for et år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted.

Styrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 styrelsesmed
lemmer forlanger det. Styrelsen er beslutningsdygtig, når 4 sty
relsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stem
me udslaget. I øvrigt bestemmer styrelsen selv sin forretnings
orden.

Styrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en for
handlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende styrel
sesmedlemmer.

Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening 
indført i forhandlingsprotokollen.

Stk. 3. Skolens leder, lærere og andet personale ved CD kan ikke 
være medlemer af styrelsen eller deltage i valg af styrelsesmed
lemmer; men skolens leder og en af lærerne valgt repræsentant 
deltager i styrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 9.
Skolen forpligtes ved underskrift af formanden.

Ved køb, afhændelse, bortforpagtning og pantsætning af fast 
ejendom, kræves dog underskrift af samtlige styrelsesmedlemmer.

Ved dispositioner over fast ejendom kræves tillige undervis
ningsministeriets godkendelse. Denne indskrænkning tinglyses på 
de skolen tilhørende ejendommes tingbogsblad.

Styrelsen kan meddele prokura.

§ 10.
Styrelsen har den overordnede ledelse af skolens økonomi, her
under udarbejdelse af regnskab og budget i henhold til nærvæ
rende vedtægter og for de private grundskoler gældende bestem
melser.

Skolens regnskabsår skal være finansåret.
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Skolens opløsning
§ 11.

Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træffes på et 
medlemsmøde, hvor mindst % af samtlige medlemmer stemmer 
for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 
14 dage efter forelægges på et nyt medlemsmøde, hvor den kan 
vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. 
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overens
stemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses.

Det påhviler endvidere i tilfælde af institutionens opløsning 
den siddende styrelse at fungere videre, indtil det økonomiske 
opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven 
eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af un
dervisningsministeriet godkendt likvidation, idet styrelsen har 
ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økono
miske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter 
loven, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstem
melse med vedtægternes bestemmelser herom.

Det er endvidere den siddende styrelses opgave at påse, at de 
overskydende midler efter skolens nedlæggelse bliver anvendt 
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 børn en skoleuddannelse i en skole, der 
støttes gennem loven om statsstøtte til visse private skoler, 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

1977-78

ÆRESMEDLEM: Civilingeniør Richard Hougaard Jepsen, Skr. Annægade 
34, 1416 K.

Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet for Christianshavns 
Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. (= 4 rdl!). Som 
passive medlemmer optages alle, der interesserer sig for at støtte skolen, 
f. eks. tidligere forældre, elever og lærere.

Fængselsbetjent A. Abdel-Hak, Lyongade 8, l.tv., 2300 S.
Lagerarbejder Ahmed Alanti, Halfdansgade 55, 2300 S.
Livredder Bent Hilarius Andersen, Ålegårdsvænget 41, 2791 Dragør.
Kleinsmed René Andersen, Starup Allé 5, 2770 Kastrup.
Typograf Bent Anthonsen, Rhodesiavej 142, 2770 Kastrup.
Konstruktør Erik Beck, Valmuevej 32, st., 2300 S.
Kaptajnløjtnant Palle Berggreen, Amagerfælledvej 25, 3. tv., 2300 S.
Vognmand Henning Berg-Simonsen, Hjulmagerstien 14, 2., 2300 S.
Overtopograf Henry W. Bjørn, Ved Volden 2, 3., 1425 K.
Kontorassistent fr. Anne Block, Ved Volden 5, l.th., 1425 K.
Assistent Aase Vivian Bodi, St. Møllevej 20, 5. th., 2300 S.
Fr. Anne Grethe Boiesen, Olfert Fischersgade 45, mezz, th., 1311 K.
El-inspektør Peter Borchardt, Strandvænget 35, 2791 Dragør.
Lærer Rikke Buhl, Amager Strandvej 386, 2770 Kastrup.
Eks. afspændingspædagog Susanne Buhl, Amager Strandvej 386, 2770 Ka

strup.
Vognmand Elsebeth Bækbøl og hr. Eric Katzner, Egmondvej 3, 2791 

Dragør.
Assistent fr. Pia Bøgh, Århus Plads 4, 4., 2100 0.
Radioforhandler Kell Christen, Algiervej 23, 2770 Kastrup.
Klinikassistent Elvira Rønnow Christensen, Tåstrupgårdsvej 159, 2. th., 

2630 Tåstrup.
Maskinmester Johan E. Christensen og Bendthe Christensen, Olief abriksvej 

192, 2770 Kastrup.
Fly-elektriker Benny Christiansen og kontorassistent Jonna Christiansen, 

Tobrukvej 17, 2770 Kastrup.
Fiskehandler Flemming Just Christiansen, Højbro Plads 19, 2., 1200 K.
Overassistent Mogens Christiansen, Skyttehøj 7, 2770 Kastrup.
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Snedkermester Erik Dahl, Råbjerg Allé 4, 2770 Kastrup.
Ekspeditrice Anni Damkier, Lorbardigade 6, 2300 S.
Reng.assistent fr. Inge Dardecker, Norgesgade 4, 2. th., 2300 S.
Læge Odd Dietrichsen, Overgaden neden Vandet 29, 1414 K.
Reklametegner Helge Dyrvig, Prags Boulevard 66, 2. th., 2300 S.
Kancellist fr. Bente Dørr, Wildersgade 29, 1., 1408 K.
Stud.ing. Steen Edelmann, Skyttehøj 23, 2770 Kastrup.
Marketingschef Claus Ehlers og lærervikar Kirstens Ehlers, Søvej 39, 2791 

Dragør.
Teknisk leder Niels Eisel, Kongelundsvej 105, 2300 S.
Maskinmester Thomas Fritjof Ekdahl, Vedbøl Allé 7, 2770 Kastrup.
Fru A.Ellinghart, Sofiegade 18, l.th., 1418 K.
Blomsterhandler Ib Elsing, Kastrupvej 156, 2300 S.
Bankbestyrer Aage Engell-Hansen, Veronavej 3, 2300 S.
Edb-operatør Claus Eskildsen, Hvidstenvej 8, 2770 Kastrup.
Gas- & Vandmester Erik Falkenberg, Helikonsvej 10, 2300 S.
Forretningsbestyrer fr. Eva Figge, Majbøl Allé 20, 2770 Kastrup.
Buffist fr. Birthe Findley, Stationsvænget 7, 2791 Dragør.
Redaktør John P. Folker, Sofiegade 16, 3. th., 1418 K.
Socialrådgiver fr. Vibeke Franzen, Agerlandsvej 33, 2300 S.
Snedker Hans Frederiksen og Hanne Frederiksen, Moselundsvej 14, 2770 

Kastrup.
Fr. Fritz-Rasmussen, H. C. Andersens Boulevard 25, 1553 V.
Fr. Vita Gede, Børkop Allé 65, 2770 Kastrup.
Arkivregissør Tove Gilberg, Amager Boulevard 124, 4. tv., 2300 S.
Restauratør Erik Godager, Ny Adelgade 4, 1104 K.
Postmester Jørgen Greve og sygehjælper Birgit Wain Greve, Torden

skjoldsgade 22, 1055 K.
Laboratoriearbejder Jørgen Juul Grimm, Burmeistergade 2, mez. th., 1429 

K.
Journalist fr. Ilse Maria Groth, Amagerbrogade 16, 4., 2300 S.
Offsettrykker Arne Hansen, Syriensvej 34, 2300 S.
Disponent Bent Bögh Hansen, Amagerbrogade 28, 2300 S.
HT-funktionær Egon Karl Hansen, Doorn Allé 26, 2791 Dragør.
Fr. Elisabeth Hansen, Kong Georgsvej 104, 7. tv., 2000 F.
Børnehaveklasseleder EvaWang Hansen, Amager Boulevard 127, 3., 2300 S.
Kommunelærer Flemming Hansen, Brobergsgade 1, 4. tv., 1427 K.
Vagtmester Hans Erik Hansen, Overgaden oven Vandet 102, 3., 1415 K.
Offsettrykker Kjeld Schandorf Hansen, Arkturus Allé 20, 2770 Kastrup.
Taxavognmand Leif Ib Hansen, Greisvej 120, 2300 S.
Repræsentant Jørgen Hansen, Grønagervej 27, 2300 S.
Automekaniker Oluf Bent Hansen, Marengovej 21, 1., 2300 S.
Arkitekt Arne Helth, Sofiegade 4, 1418 K.
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Operasanger Axel Hendrichsen, Njalsgade 75, 2300 S.
Fr. Oda Charlotte Henriksen, Femkløvervej 4, 2., 2300 S.
Hospitalsportør René Bertold Herlitschek, Gyldenrisvej 10, 2300 S.
Læge Jesper Hermann og Karen Hermann, Korinthvej 7, 2300 S.
Maskinmester Carsten Hertz og kontorfunktionær Ellis Hertz, Hjulmager

stien 6, 4. tv., 2300 S.
Grosserer Bent Holland-Møller, Formosavej 17, 2300 S.
Korrespondent fr. Elsebeth Holst, Prags Boulevard 8, 1., 2300 S.
Fabrikant Torben Holst, Borgerbo 3, 3., 2300 S.
Lærer Ib Høi, Overgaden oven Vandet 40, 4. tv., 1415 K.
Ingeniør Kaj Ulrich Ipsen, Kongedybet 5, 3., 2300 S.
Journalist Bertel Høxbro Jacobsen og Ruth E. Høxbro Jacobsen, Boden- 

hoffs Plads 11, st. tv., 1420 K.
Overflyvelederbetjent Orla Hans Jørgen Visti Jacobsen, Agerlandsvej 49, 

2300 S.
Grosserer Haagen Jennow, Strandgade 12, 1401 K.
Hospitalshjælper Bjarnhilda Jensen, Brydes Allé 98, 2. tv., 2300 S.
Fr. Christel Jensen, Svinget 3, 3. tv., 2300 S.
Civilingeniør Erik Holbøl Jensen, Alleen 69, 2770 Kastrup.
Fabrikant Holger Nyboe Jensen, Amagerbrogade 51, 3. tv., 2300 S.
Arkitekt Jens Jensen og arkitekt Vibeke Bøisen, Havnegade 37 A, 1058 K.
Kontorassistent fr. Lisbeth Jensen, Sverrigsgade 2 B, 4. th., 2300 S.
Lægesekretær fr. Maria og hr. Enok Green Jensen, Kongelundsvej 100-21, 

2300 S.
Marianne Friis Jensen, Ved Mønten 19, 3. th., 2300 S.
Fuldmægtig cand. jur. fr. Nanna Jensen, Moseranden 7, 2970 Hørsholm.
Blikkenslager Ole Frank Jensen og Vivi Jensen, Ingstrup Allé 44, 2770 

Kastrup.
Bankbetjent Povl A. Dam Jensen, Overgaden oven Vandet 38, 3., 1415 K. 
Lærer Bente Frost Jørgensen og kontorass. Erik Frost Jørgensen*,  Sparres- 

holmvej 44, 2700 Brønshøj.

* Livsvarigt medlem.

Gas- & Vandmester Niels Brems Jürgensen, Vejlands Allé 99, 2300 S.
Damefrisør Annelise Jørgensen, Jernbaneallé 25, 2630 Tåstrup.
Exam, handelsfaglærer Christian 0. Jørgensen, Hedegårdsvej 37, st. th., 

2300 S.
Røgeriejer Jørgen Jørgensen, Smedekærvej 38, 2770 Kastrup.
Faglærer Reinhard Jørgensen, Vindblæsallé 11, 2770 Kastrup.
Advokatsekretær Ulla Jørgensen, Læderstræde 18, 1201 K.
Sygehjælper Helle Keller, Blekingegade 7, 2., 2300 S.
Kontorassistent fr. Lissi Kjeldsen, Østrigsgade 1, l.tv., 2300 S.
Fr. Lissie Kleis, Polensgade 31, 3. tv., 2300 S.
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Lokomotivfører Erik Johannes Koblauch og Jytte Koblauch, Kongedybet 
9, l.th., 2300 S.

Farvehandler C. A. Kruuse, Kongelundsvej 51-55, 2300 S.
Optiker Anker Køhier, Humlebjerg 12, 2700 Brønshøj.
Køkkenchef Preben Drachmann og bankassistent Else G.Ejlsø Lade, Vit- 

trup Allé 31, 2770 Kastrup.
Direktør Kim Leo Larsen og fr. Tove Wolff Larsen, Vesterbrogade 129, 

4., 1620 V.
Forstander Leif Richter Larsen og assistent Lis Richter Larsen, Drogdens- 

vej 41, 2791 Dragør.
Kaptajnløjtnant Per Grøndahl Larsen, Kansasvej 19, 2300 S.
Kontorassistent Majbritt Larving, Hjort Lorentzensgade 31, 2., 2200 N.
Fr. Ulla Laursen, Christianshavns Torv 6, 2., 1410 K.
Kontorassistent fr. Anita Lundsgaard Lindgreen, Backersvej 6, 2. tv., 2300 S.
Hjemmehjælper Anni Lund, Lygtemagerstien 13, 2300 S.
Afd.leder Poul Lykholt, Prinsessegade 91, 3.tv., 1420 K.
Kleinsmed Benny Carsten Madsen, Andreas Bjørnsgade 7, 4., 1428 K.
Kaptajn Bo J. Chr. Madsen, Christianshavns Torv 6, 1410 K.
Planner Jørgen Madsen, Snoghøj Allé 58, 2770 Kastrup.
Overassistent fr. Lillian Madsen, Amagerfælledvej 27, 2. tv., 2300 S.
Fr. Annelise Marburger, Odensegade 3, 3., 2100 0.
Bankassistent Flemming Martinussen, Hadsten Allé 13, 2770 Kastrup.
Serviceingeniør Ib Mejnertsen, Nyborggade 2, 4., 2100 0.
Fr. Grete Keller Mellerup, Judithsvej 19, 1. 2900 Hellerup.
Kontorassistent fr. Lillian Inger Michelsen, Olymposvej 4, 1. tv., 2300 S.
Direktør Jan Monty, Blekingegade 1, 2300 S.
Fru E. A. Mortensen og fabrikant A. Winkler, H. C. Ørstedsvej 52 A.
Advokatsekretær Jüth Murray, Saxhøjvej 37, 2500 Valby.
Specialarbejder Kurt Mogens Nicolaisen, Leifsgade 3, 2300 S.
Bankassistent fr. Bente Nielsen, Overgaden oven Vandet, 4, 5., 1415 K.
Farvehandler Erik Graner Nielsen og børnehavelærer Annette Bartum 

Nielsen, Koreavej 9, 2300 S.
Møbelhandler Helge Nielsen, Smallegade 40, 2000 F.
Fuldmægtig Ib Botoft Nielsen, Gyldenrisvej 36, 3., 2300 S.
Sekretær fr. Inge Bech Nielsen, Markmandsgade 12, 2., 2300 S.
Ingeniør K.B. Nielsen, Vogtervej 10, 2300 S.
Frisørmester Leif Nielsen og kontorassistent Lis Nielsen, Aakandevej 51, 

l.tv., 2700 Brønshøj.
Studerende Lone Møgelvang Nielsen, Sofiegården 90, 1418 K.
Skibsmægler Ole Kent Nielsen, Harevænget 36, 2791 Dragør.
Mejeriejer Poul A. L. Nielsen, Langebrogade 23, 1., 1411 K.
Frugthandler Svend G. Nielsen, Amagerbrogade 45, l.th., 2300 S.
Klubassistent fr. Tove Nielsen, Andreas Bjørns Gade 20, 3., 1428 K.

33



Sangerinde Ulla Pia Nielsen, Egilsgade 46, 3., 2300 S.
Sognepræst Johan Elkjer Nissen, Strandgade 2, 1401 K.
Retsassessor Poul Nøhr, Amagerfælledvej 27, 2300 S.
Fr. Grethe Nørgaard, Genuavej 4, 2300 S.
Vagtmester Gerhardt Villy Nørgaard, Svanegade 9, 1., 1328 K.
Revisor S. T. Nørgaard, Amager Boulevard 127, 3., 2300 S.
Civilingeniør Per Børge Olesen,*  Svinget, 12, st. th., 2300 S.

• Livsvarigt medlem.

Antikvitetshandler Egon Birk Olsen, Amager Boulevard 127, st., 2300 S.
Fritidspædagog Ellinor Fobian Pedersen, Christianshavns Voldgade 3, 2., 

1424 K.
Chauffør Henning Pedersen og fru Vivian Pedersen, Østerdalsgade 1 B, 2., 

2300 S.
Ingeniør Jørgen Pedersen, Dronningensgade 46 C, 1420 K.
Fr. Yrsa Pedersen, Bodenhoffs PI. 15, 1. th.
Typograf Lennart Pelmark, Middelgrundsvej 33, 4. tv., 2300 S.
Chauffør Frits Sjøstrøm Petersen og ekspeditrice Jytte Sjøstrøm Petersen, 

Amager Boulevard 130, 3. th., 2300 S.
Assistent fr. Käthe Petersen, Athensvej 2 A, 2300 S.
Undervisningsassistent Olga Pokzorskaja, St. Strandstræde 6, 1255 K.
Bankassistent fr. Birte Rasmussen, Østerdalsgade 20, st. tv., 2300 S.
Forretningsindehaver Keld Håheim Rasmussen, Liberiavej 6, 2770 Kastrup. 
Blanketforvalter Leif Rathcke og børnehaveleder fr. Ellen, Gammel Strand 

42, 4., 1202 K.
Overassistent Lene Raun-Pedersen, Amagerfælledvej 27, 5. tv., 2300 S.
Fr. Birthe Richter, Kanalens Kvarter 104, 2620 Albertslund.
Balletdanserinde Jette Roberts, Helgesvej 15, 2000 F.
Læge Arne Sandby-Møller, Borrelyngen 29, 2770 Kastrup.
Korrespondent fr. Annie Schaper, Lindevej 27, 2791 Dragør.
Tjener Johannes Schlotfeldt og Jette Schlotfeldt, Islands Brygge 17, 1. th., 

2300 S.
Lægesekretær Fr. Susanne Schou, Jacob Appels Allé 4, 2770 Kastrup.
Fuldmægtig Ileana Schrøder, Vestavej 4, 2770 Kastrup
Fr. Alli Schulin-Zeuthen, Wildersgade 55, 1408 K.
Kantinedame Anita Schwensen, Rumæniensgade 2, 4. tv., 2300 S.
Civilingeniør Leif Sidenius, Cort Adelersgade 1, 2., 1053 K.
Bankbetjent Klaus Birchmann Spanning og bankassistent Ingelise Spanning, 

Gaunøvej 3, 2700 Brønshøj.
Værkfører Eddie Lai Stenild, Maglebo 11, 2770 Kastrup.
Boghandler H. F. Stockmann, Ved Stadsgraven 1, 4., 2300 S.
Pædagog Susanne Storch, Kronborggade 20, 2200 N.
Bankassistent fr. Eva Sundin, Allingevej 8, 2650 Hvidovre.
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Læge Jan Søndorf, Bredekildevej 5, 4400 Kalundborg.
Maskinsnedker Ib Kystol Sørensen, Torvegade 27, 4., 1400 K.
Instrumentmager Kurt Sørensen og klinikassistent Helle Sørensen, Kjelds- 

gårdsvej 38, 4., 2300 S.
Marketenderibestyrer Mogens Alfred Sørensen, B & Ws funktionærbolig, 

Refshalevej, 1433 K.
Fr. Kirsten Saabye, Amagerbrogade 24, 5. 2300 S.
Køkkenassistent fr. Anni Teisner, Langebrogade 25, 2. m.f., 1411 K.
Kontorchef cand. jur. Niels J. Terpager og Dagmar Terpager, Kirsteins- 

gade 3, 2100 0.
Journalist fr. Lise Hedemann Thing, Kastrupvej 126, 2300 S.
Bankdirektør Ole Thomasen og korrespondent Charlotte Thomasen, Øre

sundsallé 59, 2791 Dragør.
Restaurantinspektør Kim Folke Thornbæk, Oxfordallé 7 B, 2., 2300 S.
Sygehjælper fr. Mona Tonsdal, Kongelundsvej 69 C, 2300 S.
Stationmanager Gert Traber og Nelly Traber, Strandbakken 22, 2791 
Dragør.
Regnskabschef Egon Troest, Løkketoften 8, 2620 Albertslund.
Forretn.bestyrer Torben Stiboldt Truelsen, Norgesgade 40, st. tv., 2300 S.
Ingeniør Niels Peter Weibøl, Ved Volden 10, 1425 K.
Fr. Anni L. Winding, Dronningensgade 59, l.th., 1420 K.
Kemiingeniør Søren Hjort Viuf, Østibrk Allé 13, 2770 Kastrup.
Fuldmægtig Hans Christian Winther, Randkløve Allé 62, l.th., 2770 Ka

strup.
Smørrebrødsjomfru Helle Lone Ølbye, Borgm. Christiansensgade 32, 2450 

SV.

PASSIVE MEDLEMMER

Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Østerbrogade 116, 2100 0. 
Skolebestyrer C. Bengtsson, Rungsted Privatskole, 2960 Rungsted Kyst. 
Fr. Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Lærer fr. Vibeke Degenkolw, Amagerfælledvej 24, 2300 S.
Sygeplejerske Lone Franck, Agerbovej 8, 2800 Lyngby.
Lærer Sven T.Frederiksen, Grøndalsvej 38, l.tv., 2000 F.
Forvalter V. R. Frey, Skt. Annægade 36, 1416 K.
Fr. Poula Garde, Strandgade 26, 1401 K.
Kassererske fr. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, 2300 S.
Skolesekretær fr. Inge Hermansen, Tordenskjoldsgade 27, 5., 1055 K.
Fr. Ellen Heje, Skrænten 1, 2820 Gentofte.
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Lærer fr. Ellen Jensen, Køjevænget 25, 2791 Dragør.
Fr. Vivi Heine Jensen, Strandgade 8, 1401 K.
Cand, polit, fr. Sigrid Jernholt, »Brinken«, Grundtvigsallé 29, 4760 Vor

dingborg.
Fr. Ester Johannessen, Skrænten 50, 4300 Holbæk.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen, Amager Boulevard 122, 2300 S.
Major B. Koudal-Hansen, Engtoftevej 6, 1816 V.
Birgitte Koudal-Hansen, Grøndalsvej 38, l.tv., 2000 F.
Fr. Annelise Kreutzfeldt, Rosenørns Allé 27, 1970 V.
Fr. Birthe Bendson Lindgren, Norgesvej 27, 5500 Middelfart.
Skuespillerinde Ulla Lock, Rolighedsvej 3, l.th., 1958 V.
Fr. Benedikte Marke, Rue du Perron 40, CH 1196 Gland, Schweiz.
Konditor Torben Petersen, Arendalsgade 9, l.th., 2100 0.
Fr. Inge Pommerencke, Kingosvej 52, 3000 Helsingør.
Fr. Inge Fjeldsted Rasmussen, Tårnblæservej 5, 2400 NV.
Lærer fr. Sonja Rasmussen, Reberbanegade 15, 1., 2300 S.
Lærer Hans Rechendorff, Dyrhøjvej, Tøstrup, 8560 Kolind.
Skolepsyk. fr. Eva Sanger, Willemoesgade 23, 2100 0.
Fr. Tove Sanger, Willemoesgade 23, 2100 0.
Kontorchef Kaj Schreiber, Enghavevej 64, 1674 V.
Prokurist fr. Inge Schønecker, Amager Boulevard 132, 2300 S.
Bogbinder Frode Skov og frue, Engvej 78, 2300 S.
Lærer fr. Doris Sørensen, Oxford Allé 77, 2300 S.
Lærer fr. Gurli Westergaard, Themsvej 5, 8240 Risskov.
Lærer fr. Estrid Wienberg, Katrinedalsvej 33, 2720 Vanløse.
Studerende Bell Bohn-Willeberg, Prinsessegade 75 B, 1422 K.
Stud. jur. Jill Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, 2300 S.

LIVSVARIGE MEDLEMMER
Fr. Margr. Ahlefeldt-Laurvig, Rosenvængets Sideallé 5, 2100 0.
Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, 2400 NV.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25, 2300 S.
Fr. Vibeke Andersen, Bolbrovej 48 A, 2960 Rungsted Kyst.
Fr. Erna Hartvig Andersen, Thorvaldsensvej 27, 1871 V.
Direktør R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, 1415 K.
Overlærer Niels Atterup, Lille Odinshøj C 140, 3140 Ålsgårde.
Oversygeplejerske Kirsten Bach, Jagtvej 215 B, 2100 0.
Sognepræst G. Borg-Hansen, Dalby Præstegård, 4690 Haslev.
Kontrabassist i Danmarks Radio Ludvig Bramsen, Overgaden neden 

Vandet 33, 1414 K.
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Advokat Jens Buhl, Amagerbrogade 31, 2300 S.
Lærer Vagn Christensen, Korsagervej 16, 2740 Skovlunde.
Overlærer Erik Christophersen, Lyngholmen 9, 2720 Vanløse.
Sigrid og Verner Esborg, Farvervænget 10, 6830 Nørre Nebel.
Cand. mag. Berta Eschen, Nørrevold 46, 1358 K.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Parken 12, 2., 3480 Fredensborg.
Laborant Bercé Frederiksen, Amagerbrogade 219, l.th., 2300 S.
Overlærer Dan Frederiksen, Nandrupvej 2, 2., 2000 F.
Anette Groth, Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup.
Pastor J. P. Grøngaard, Overgaden oven Vandet 92, 1415 K.
Fr. Elly Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, 2300 S.
Overlærer fr. Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 36, 3., 2300 S.
Annette Henningsen, Spurvevænget 12, 2791 Dragør.
Skolebestyrer Susannah-Marie Hill, Bækkeskovvej 39, 2700 Brønshøj.
Kedelpasser Bent Buchholtz Hohn, Vittrup Allé 47, 2770 Kastrup.
Landsretssagfører H. H.Holm, Tagesmindevej 14, 2820 Gentofte.
Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, 2300 S.
Politiassessor Victor Jakobsen, Puggaardsgade 5, 1573 V.
Inspektør G. Brill Jensen, Fortunvænget 17, 2800 Lyngby.
Fr. Mette Winther Jensen, Bakkedraget 18, st. th., 3400 Hillerød.
Susanne Marie Jeppesen, Ved Stadsgraven 9, 2300 S.
Sygeplejerske fr. Margit Jonasson, Syriensvej 2, 2300 S.
Fr. Bente og Erik Frost Jørgensen, Sparresholmvej 44, 2700 Brønshøj.
Arkivar Hans Jørgensen og lærer cand. jur. Nina Jørgensen, Studiestræde 

13 A, 1455 K.
Lærer Kurt Malling Jørgensen, Hartmannsvej 20, 2900 Hellerup
Røgeriejer R. Jørgensen, Agnetevej 22, 2300 S.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag. frk. Marie Kaspersen, »Tuenhus«, 7741 

Frøstrup.
Fr. Else Kjærulff-Knudsen, Birke Allé 4, 6400 Sønderborg.
Fr. Irene Kjærulff-Knudsen, Jakob Knudsensvej 2, 2500 Valby.
Fhv. overlærer fr. Anna Lund, Ved Bellahøj 30B, 2700 Brønshøj.
Ekspeditionssekr. cand. jur. Leif Møller-Sørensen, Bjørnsonsvej 56, 2500 

Valby.
Else Trolle Nielsen, GI. Køge Landevej 116, 2. th., 2500 Valby.
Lene Trolle Nielsen, GI. Køge Landevej 116, 2. th., 2500 Valby.
Civilingeniør Per Børge Olesen, Svinget 12, st. th., 2300 S.
Lærer Jørn Gorm Pedersen, Præstøgade 8, 4. tv., 2100 0.
Cand. mag. fr. Estrid Peitersen, Godthåbsvænget 21, l.tv., 2000 F.
Husholdningslærer Elfrida Priemé, Olgasvej 15, 1., 2950 Vedbæk.
Fuldmægtig A. V. Bjørn Rasmussen, Skyttehøj 40, 2770 Kastrup.
Skibsfører J. M. Rasmussen, Godthåbsvej 99, 2. th., 2000 F.
Forvaltningsleder Kjeld Rasmussen, Grantofteparken 796, 2750 Ballerup.
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Lærerinde fr. Ruth Sivertsen, Herregårdsvejen 10 B, Ljan, Norge.
Direktør K. Sjøgren, Trondhjemsgade 13, 2100 0.
Bygningsingeniør Aage Steen-Jørgensen, Nordre Strandvej 34, 2791 

Dragør.
Fr. Marie Suhr, I. H. Mundtsvej 28, 2830 Virum.
Overlærer fr. Tove Sørensen, Klintedalen 4, 3520 Farum.
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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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