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Aften- og Ungdomsskolevirksomheden i Helsingør har i 1964/65 omfattet: 
Helsingør Aftenskole
A. O. F.’s Aftenskole
Helsingør Ungdomsskole

De virker alle efter lov om ungdoms- og aftenskoler m. v. med tilskud fra 
stat og kommune.
Helsingør Aftenskole og Helsingør Ungdomsskole sorterer direkte under 
henholdsvis ungdomsnævn og ungdomsskoleudvalg, medens A. O. F.’s Af
tenskole har sin egen bestyrelse.

Aften- og ungdomsskoleundervisningens kontor: 
Folkeskolens bygning II, 2. sal, telf. 21 25 25 
Ekspeditionstid: kl. 9-13 (undtagen lørdag) 
samt undervisningsdage kl. 17-20.

skoleinspektør for ungdoms- og aftenskoleundervisningen, Chr. Gaardø 
afdelingsleder på skolerne i Lundegade og Marienlyst alle, Leif Mortensen 
afdelingsleder på skolen ved Gurrevej, Jørgen Montin Sørensen 
sekretariat: fru Mette Ewald 
bogholderi: fru Karin Sewohl

Leder af A. O. F.’s Aftenskole:
Esben Rasmussen, Blichersvej 61, telf. 21 49 17
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Helsingør ungdomsnævn

FRA BYRÅDET:

Byrådsmedlem, biografleder Svend B. Larsen (formand), 
byrådsmedlem, maskinarbejder Erik Thrane.

FRA FÆLLESLÆRERRÅDET:

Lektor Kjeld Gravgaard.

VALGT AF BYRÅDET:
Bestyrer Svend E. Kring Frederiksen,

efter indstilling af Helsingør Sports-Union,

viceskoleinspektør Sven Jørgen Johannessen,
efter indstilling af byens spejderkorps, Frivilligt Drengeforbund,
K. F. U. K. og K. F. U. M. m. fl„

bogholder Holger Rasmussen,

efter indstilling af Arbejdernes Fællesorganisation,

fru Werna Andersen,
efter indstilling af Helsingør Husmoderforbund,

overlærer Einer Gether Sørensen,

efter indstilling af Arbejdernes Oplysningsforbund.
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Ungdomsskoleudvalget

Svend B. Larsen (formand)

Svend E. Kring Frederiksen

Einer Gether Sørensen

installatør ]. L. Dalsborg-]ensen
valgt af Dansk Arbejdsgiverforenings Helsingør afdeling,

fagforeningsformand Peter Petersen
valgt af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds Helsingør afdeling.

Sekretær for nævnet

skoleinspektør Chr. Gaardø.

Sekretariat

Aften- og ungdomsskoleundervisningens kontor 

Folkeskolens bg. II, tlf. 21 25 25.
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Lidf statistik

Undervisningen ved Helsingør Aftenskole har ialt omfattet 8226V2 ti
mer, der fordeler sig således:

Aftenskolen ;

Kursus Timer Deltagerefremmede sprog:

engelsk ....................................... ....................... 19 788 361

tysk ........................................... ....................... 13 530 260

fransk ....................................... ....................... 6 246 119

italiensk ................................... ....................... 4 174 72

spansk ....................................... ....................... 2 72 44

esperanto ................................... ...................... 1 40 17

kunstnerisk betonede fog:

tegning .........................................

maling .............................................

................ 1

................ 1

40

50

22

27

porcelænsmaling ............................. ................ 8 528 167

modellering ..................................... ................ 2 110 37

stoftryk ......................................... ................ 4 205 69

overføres............................................................. 61 2783 1 195
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overført..........................................................
manuelle fag:

bogbinding .......................................................  
sløjd ...................................................................  
syning ...............................................................  
tilskæring .......................................................  
dekorativ syning (broderi)...................... ..
vævning ...........................................................  
knipling ...........................................................  

andre fag:

dansk ....................  
dansk f. udi.............  
dansk for ordbi. . . . 
regning ................  
matematik ............  
maskinskrivning . . . 
bogføring ................  
fysik ....................  
motorlære ............  
færdselslære .............. 
havebrug ................  
tekstillære ............ 
samariterkursus 
gymnastik for damer 
madlavning ............

Kursus Timer Deltagere

61 2783 1195

4 252 76
4 246 87

16 1089 323
3 204 64
4 276 78
6 408 94
2 132 31

3 172 56
2 74 36
6 248 48
4 302 69
4 302 75
6 256 122
1 40 21
3 266 56
2 80 44
1 40 17
1 40 31
2 132 36
1 40 22
4 132 174
4 2767a 77

144 779072 2832
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Aften højskolen : Kursus Timer Deltagere

1 i rrpra ru r ........................ ................... 2 88 39

filosofi ......................................... ................... 2 80 34
psykoanalyse ................................... .................. 1 40 34
kunstforståelse ............................... .................. 1 40 23
filmforståelse ............................. .................. 1 40 16
sociologi ................................... .................. 1 40 30
evangeliet ....................................... .................. 1 22 20
lægekunst ....................................... .................. 1 48 39

10 398 235

Forelæsningsrækker :
fra metallernes verden.......................................
The New Countries ........................................... 
de store russere................................................... 
møde med teatret...............................................

1 6 25
1 12 40
1 8 65
1 12 37

Kollektivt tilmeldte hold:

Følgende hold har i 1964/65 været tilmeldt Aftenskolen kollektivt:
Eksperimenterende Danske
Radioamatører (Hels. afd.) .................. 1 kursus i fysik
Spejderkorpsene og

Frivilligt Drengeforbund .................. 1 kursus i samariterkundskab
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Undervisningen ved AOF’s AFTENSKOLE har ialt omfattet 484 timer, 
der fordeler sig således:

Aftenskolen:
dansk ..............  
regning ..........  
faglig regning 
samfundslære 
metodestudier 
havebrug . . . .

Åftenhøjskolen:

samfundsøkonomi ...............................................

Kursus Timer Deltagere

1 24 18
2 40 26
3 80 64

11 220 172
1 20 18
1 40 26

19 424 324

1 48 21

Forelæsningsrækker:

Vor tids bildende kunst ................................... 1 12 45

Ud over disse kurser har AOFs virksomhed omfattet en række studie
kredse, kunstkredse, week-endkurser og konferencer samt klubber for unge 
og ældre, som ikke omfattes af denne lov.

SAMLET OPGØRELSE

Aftenskoleundervisningen i Helsingør har således i 1964/65 omfattet:
Kursus Timer Deltagere

Helsingør Aftenskole ....................................... 15 8 8 2 2 6’72 3 2 3 4
AOFs Aftenskole ............................................... 21 484 390

ialt ....................................................................... 179 87107a 3624
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Folkeuniversitefsforelæsninger

I samarbejde med Folkeuniversitetet gennemførtes i 1964/65 to fore
læsningsrækker: »Fra metallernes verden« ved civilingeniør Vagn Buch
wald og lektor Hans Arup og »De store russere« ved dr. phil. Carl Stief.

Til en planlagt forelæsningsrække om »Danmark under besættelsen« i 
anledning af 25 året for besættelsen og 20-året for befrielsen meldte sig kun 
to deltagere.

Teknisk forberedelseskursus

Til Teknisk forberedelseseksamen i april-juni 1965 ved Helsingør Aften
skole indstilledes 11 elever, hvoraf 10 bestod, mens en må tage et enkelt 
fag om.

Foruden Helsingør var Tikøb og Asminderød-Grønholt kommuner re
præsenteret blandt eksaminanderne, der var: Maler Flemming Andersen, 
arbejdsdreng Børge Nordgaard Hansen, lærling Trygve Hoick, maskin- 
lærling Dan Skaastrup Jensen, maskinarbejder Erling Lüders Jensen, spe
cialarbejder Erik Karlsson, støberiarbejder Finn Dybdal Nielsen, skoleelev 
Gunnar Trab Nielsen, maskinlærling Thorstein Holmstad-Petersen, el
lærling Peter Tversted.

Deres lærere var: Lærer Harry Claussen, regning/matematik - korres
pondent, fru Else Handesten, engelsk — overlærer Verner Handesten, dansk 
- maskiningeniør J. Ranfelt, naturlære.

Som censorer ved eksamen medvirkede: Seminarielektor S. Anker Niel
sen, Silkeborg, mundti. regning/matematik - skoleinspektør Kaj Børge 
Nielsen, Viborg, skrft. regning/matematik - viceskoleinspektør Holger 
Knudsen, Gladsaxe, skr. dansk - overlærer S. Bering Jacobsen, Helsingør, 
mundti. dansk - lærer Finn Østergaard, Herning, engelsk - viceskole
inspektør E. Gøbel Poulsen, naturlære.
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Dagbogen

Indmeldelse

Hovedindmeldelsen fandt sted den 10. og 11. september. Forud for denne 
havde man gennem en række møder med faglærerne - især i fremmede sprog 
- lagt en plan, der skulle sikre, at nye elever i højere grad end tidligere 
kom på rette undervisningstrin. Disse bestræbelser synes at have båret 
frugt. løvrigt foregik indmeldelsen, der tildels faldt sammen med folke
tingsvalget, på den sædvanlige festlige og fornøjelige måde.

Abningsaften

Fredag den 25. september afholdtes for første gang en samlet åbnings
aften, hvor samtlige lærere mødte og fik tildelt deres respektive hold, lige
som der blev givet forskellig instruktion. Der blev fra mange sider givet 
udtryk for tilfredshed med denne form, som derefter vil fortsætte.

Godda’-gilde

Lørdag den 10. oktober afholdt aften- og ungdomsskolens lærerforening 
det traditionelle »Godda’-gilde« på Skolen ved Gurrevej.

Aftenens hædersgæst var redaktør Poul Trier Petersen, der på en meget 
levende måde redegjorde for arbejdet i radio og TV. Foredraget efterfulgtes 
af en livlig debat, hvori mange deltog.

Juleafslutninger

Sidste uge før jul afholdtes som sædvanlig efter undervisningens slutning 
små improviserede afslutninger på mange hold.

Julekoncert

Onsdag den 16. december afholdtes den traditionelle julekoncert i Set. 
Mariæ kirke under medvirken af pastor R. Bjerglund, Københavns Kam
merkor under ledelse af Arne Bertelsen. Desuden medvirkede klarinettisten 
Jørgen Jensen og organist Svend Joensen.

Jubilæum

Aftenskolen fyldte 80 år den 18. december. Jubilæet markeredes ikke 
officielt, men pressen ofrede det megen opmærksomhed og bragte mange 
interessante beretninger fra arbejdet gennem de 80 år.
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»Tekniker«-jul

Mandag den 21. december samledes elever og lærere fra teknisk for
beredelseskursus med deres pårørende til den sædvanlige hyggelige jule
afslutning.

Lærermøde

Fredag den 15. januar holdt »Foreningen af Aften- og Ungdomsskole
lærere i Helsingør« generalforsamling.

Konsulent Mogens Elvins, Statens Filmcentral, talte om »Film som værk
tøj i aften- og ungdomsskoleundervisningen« og viste eksempler herpå.

Heldagstur

Søndag den 14. marts afholdtes en heldagstur til København, hvori del
tog ca. 125. Turen gik først til Mindelunden ved Ry vangen, hvor skole
inspektør Johs. Fosmark mindedes besættelsestidens faldne og viste rundt.

Derfra gik turen til Frihedsmuseet, som efter en kort o entering blev 
gennemgået med megen interesse.

Dagen sluttede i Tre Falke Bio, hvor man glædede sig over den prægtige 
farvefilm My Fair Lady.

Forindmeldelser

Som sædvanlig modtog vi i slutningen af skoleåret forindmeldelser af 
elever, som allerede på dette tidspunkt ønskede at indmelde sig til fortsat 
undervisning i den kommende sæson. 906 elever benyttede sig af tilbudet 
og danner således den grundstamme, som betyder så meget for kontinuite
ten i arbejdet.

»Tak for i år«-aften

Fredag den 7. maj samledes 80 medarbejdere inden for aften- og ung
domsskolen på »Julebækhuset« til den traditionelle »tak for i år«-aften. 
Efter at formanden for ungdomsnævnet, biografleder Svend B. Larsen 
havde budt velkommen, holdt skoleinspektør Chr. Gaardø mindetale over 
den nylig afdøde Carl Winther Hansen.

Han takkede samtlige medarbejdere, for deres indsats i det forløbne år 
og sluttede med at overrække fru Gertrud Henning den gyldne to-krone 
for 10 år uden forsømmelser. Fra skolen fik fru Henning overrakt blomster 
og fra lærerforeningen en flaske vin.

Ved kaffen holdt direktør H. Engberg-Pedersen, Direktoratet for ung
domsundervisningen et interessant foredrag om »Folkeoplysning i en dyna
misk verden«.



FORNØJELIG FRITID
FOR BEDRE FREMTID!

Velkommen i
Helsingør 
Ungdomsskole
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UNGDOMSSKOLEN ER DIN SKOLE!
Ungdomsskolen er stedet, hvor det gode kammeratskab trives, og hvor 
du får chancen for at lære det, du ikke nåede i skolen. Gennem to ugent
lige aftener giver vi dig en undervisning, som vil gøre vinteren både 
lærerig og interessant for dig.

Kom selv og tag dine kammerater med!

Undervisning og materialer er gratis!

HELSINGØR UNGDOMSSKOLE
indbyder alle unge mellem 14 og 18 år!

UNGDOMSSKOLEN er oprettet for alle Helsingør kommunes 14- 
18 årige og er således de unges skole. Undervisningen strækker sig over 
25 uger med 2 ugentlige aftener à 3 timer.
Du ved, at der vil blive stillet krav til dig på din fremtidige arbejds
plads, og du ved, at den, der har de bedste forkundskaber, får de største 
chancer. Derfor må du være vågen, bruge din tid og prøve dine kræfter 
på den rigtige måde - det er det, ungdomsskolen vil hjælpe dig til.
Undervisningen og materialerne er gratis - skolen forlanger kun, at de 
unge gennemfører undervisningen uden unødvendige forsømmelser, samt 
at de overholder skolens ordensregler. Afbrydelse af undervisningen vil 
således ikke kunne finde sted, uden at det vil skade undervisningen for 
holdets øvrige deltagere og være med til at nedbryde skolens anseelse. 
Hermed byder Helsingør kommunes ungdomsskoletidvalg dig velkom
men i ungdomsskolen. „ S. ß Lm¡en¡

formand.



DE HUSLIGE LINIER
(Moderne husførelse)

Et virkeligt tilbud til alle unge piger er undervisningen, der tilbydes 
på disse hold. Det er en 2- årig grundlæggende huslig uddannelse, der
omfatter :
Madlavning, kostlære, varekundskab, budgetlæg
ning, sundhedslære, barnepleje, påklædningslære, 
boliglære og familiekundskab. Undervisningen 
slutter med et 8 dages kostskoleophold i begyn
delsen af sommerferien, og kan, efter 2 års til
fredsstillende skolegang, afsluttes med en stats
kontrolleret prøve i »Moderne husførelse«.
Undervisningen ligger på 2 ugentlige aftener, 
den ene aften arbejder vi med husgerning, den 
anden aften med kjolesyning og tekstillære, eller med boliglære og
tekstillære.

UNGDOMSORIENTERING

som er ungdomsskolens grundfag, er en interessant og lærerig 
undervisning, som I alle, i løbet af vinteren, kommer til at stifte 
nærmere bekendtskab med, disse timer er lagt ind i den øvrige 
undervisningsplan, her får I lejlighed til at drøfte mange af de pro
blemer, som melder sig, når man er ved at blive voksen; vi skal 
besøge forskellige virksomheder og institutioner, så I får lejlighed 
til at se, hvordan et moderne samfunds og erhvervsliv fungerer, og 
det er bestemt ikke kedeligt at kigge lidt nærmere på.

På de næste sider 
kigger vi på de mange forskellige fag 

ungdomsskolen tilbyder 

både piger og drenge



* UNDERVIS
UNGDOMSSKOLE KLASSE R

Hovedreglen er, at alle ungdomsskoleelever skal gå 2 gange ugentlig i 
ungdomsskolen, alle de fag du finder på denne side, har undervisning 
2 aftener om ugen og kaldes derfor ungdomsskoleklasser.

Huslig linie med boliglære (moderne husførelse)
1. og 2. års hold.

Huslig linie med kjolesyning (moderne husførelse)
1 ., 2. og 3. års hold.

Mekanisk linie,
metalsløjd og teknisk tegning
1. og 2. års hold.

Handværkerlinie,
træsløjd og teknisk tegning (vi laver møbler til vore egne værelser)
1. og 2. års hold.

Radiolinie,
elementær el-lære og radioteknik
1. og 2. års hold.

Handelslinie,
handelsregning, maskinskrivning, korrespondance og bogholderi
1. og 2. års hold.

Træningskursus,
til teknisk forberedelseskursus, regning/matematik og fysik/kemi

Dansk og regning,
det er næsten altid disse to fag, erhvervene ønsker gode kundskaber Æ
i, mon ikke du skulle friske dem lidt op. g

Seniorklasse, S* '
for elever som har gået 2 år eller mere i u. s.: studiekreds over
bl. a. hjem og familie samt husgerning (hybelkursus)

Indmeldelsen foregår på skolen ved Gurrevej 
mandag den 30. og tirsdag den 31. august fra kl. 18 til 21.



4INGSPLAN *
UNGDOMSSKOLEHOLD

Hvis du på grund af andet skolearbejde, f. eks. meget hjemmearbejde, 
kun kan afse tid til at gå i ungdomsskolen een gang om ugen, kan du 
melde dig på eet af holdene på denne side, disse fag kræver kun een 
gang ugentlig, og kaldes ungdomsskolehold.

Husgerning - moderne husførelse (mandag) 
eftermiddagshold for piger

Husgerning - hybelkursus
eftermiddagshold for drenge

Kjolesyning - tekstillære ^9
eftermiddagshold for piger

Træsløjd - materialelære
eftermiddagshold

Metalsløjd - materialelære KLUBBEN

Stoftryk - farvelære 
aftenhold

Formning - maling og modellering 
aftenhold

Dansk for ordblinde,
har du lidt besvær med at læse og skrive dansk;
Så husk - det er ikke spor flovt at have stavevanskeligheder, men 
det er flovt ikke at gøre noget ved det, når chancen er der 
aftenhold, (også dem, som er gået ud af skolen.)

Undervisningen begynder mandag den 6. og tirsdag den 7 september 
kl. 18,30 på skolen ved Gurrevej.



UNGDOMSSKOLE KLUBBEN

som alle elever kan blive medlem af

har åbent

mandag - tirsdag - onsdag - torsdag

Ungdomsskolens fritidsklub er jeres egen tumleplads. Her er ikke mødepligt, 
inen I kan komme og gå, som I vil. Klubben er et tilbud til dem, der 
gerne vil have et sted at mødes med deres kammerater, men ikke bryder 
sig om at hænge på et gadehjørne.
Her er det dig selv, der er med til at bestemme, hvad der skal foregå. 
Elevrådet, som I selv vælger, skal så vidt muligt styre klubben alene og 
kun have hjælp af lærerne, når det kniber.

Det er
i

KLUBBEN
— du får lejlighed til at træffe andre unge, 
— du finder bordtennis, billard og andre spil, 
— der laves stoftryk og andet hobbyarbejde,
— der spilles hyggemusik på radio, TV og pladespiller
— der danses engang imellem,
— du kan sidde roligt og læse og snakke med 

gode venner eller veninder

MÄN MØDES I KLUBBEN



HVAD DU BØR HUSKE

afgangsbeviser og flidspræmier

Mandag
Tirsdag

30
31

August
»

Indmeldelse 
Indmeldelse

Mandag 6 September Skolen begynder
Lørdag 18 » Goddag - fest
Mandag 27 » Skolefri - klubben åben

Mandag 18 Oktober Efterårsferie til
Mandag 25 » Vi begynder igen

Lørdag 13 November Fest i Hørsholm Hallen,
for alle u. s. i amtet

Tirsdag 7 December Skolefri - klubben åben
Torsdag 16 » Juleafslutning

Mandag 10 Januar Vi begynder igen
Lørdag 15 » Nytårsfest

Onsdag 2 Februar Skolefri - klubben åben
Mandag 21 » Skolefri - klubben åben
Mandag 21 » Forældremøde
Lørdag 26 » Karneval

Mandag 28 M arts Skolefri - klubben åben
Torsdag 31 » Sidste skoledag

Lørdag 2 April Afslutningsfest med uddeling af

Nu ved du lidt om, hvad ungdomsskolen er; vil du være med til at bruge de 
lange vinteraftener på en fornuftig og fornøjelig måde, byder vi dig velkommen i

HELSINGØR UNGDOMSSKOLE I rI J. Montai Sørensen

Helsingør Ungdomsskole Kontor på Skolen ved Gurrevej
Kontortid alle undervisningsdage kl. 18-19 
Evt. afbud på telefon 21 47 93 kl. 17-18

Gem denne »huskeseddel«, så er du altid orienteret om hvad der sker i ungdomsskolen



Indmeldelse til

Aften- og ungdomsskoleundervisningen

i Helsingør 1965

sker således

16. og 17. august Indmeldelse til teknisk forberedelseseksamen 
kl. 9-20 på aften- og ungdomsskoleunder- 
visningens kontor, Skolen i Lundegade, 
bygn. 2.
Nærmere oplysninger på telf. 21 25 25

30. og 31. august Indmeldelse til ungdomsskolen
kl. 18-21 på Skolen ved Gurrevej.
Nærmere oplysninger på telf. 21 47 93
daglig kl. 17-18.

16. og 17. sept. Indmeldelse til aftenskolen
kl. 17 - 20 på Skolen i Lundegade, bygn. 2.
Nærmere oplysninger på telf. 21 25 25.
Program udsendes til samtlige husstande 
6. - 8. september.

Chr. Gaardo
HARRY ANDERSEN - HELSINGØR
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Kulturuge til søs

Mandag den 17. maj afrejste 30 deltagere fra Helsingør og omegn med 
bus til København, hvor de gik om bord i motorskibet Hammershus for at 
deltage i en uges krydstogt sammen med aftenskoleelever fra Storkøben
havn. Turen gik til Oslo, Ålborg og Amsterdam, hvor man aflagde teater- 
og museumsbesøg, der blev forberedt gennem forelæsninger under sejladsen.

Som forelæsere virkede teaterhistorikeren fru Karen Krogh, teaterdirek
tør, fru Karen Marie Løwert, maleren Hans Chr. Høier og højskolemanden 
Tage Albertsen. Forelæsningerne illustreredes med lysbilleder og film.

Turen blev helt igennem en succes, og der er ingen tvivl om, at vi her
med har haft held til at anvise nye veje for den fremtidige folkeoplysning.

Årsmøde

Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening holdt i dagene 28.-30. maj års
møde på »Bygholm Parkhotel« ved Horsens.

Fra Helsingør deltog nævnsmedlemmerne, Svend B. Larsen, Svend 
Frederiksen, Holger Rasmussen og Erik Thrane samt skoleinspektør Chr. 
Gaardø og afdelingsleder Jørgen Montin Sørensen. På mødet præsenteredes 
aftenskoleudvalgets netop afgivne betænkning for første gang for offent
ligheden.

»Tekniker«-afslutning

Torsdag den 17. juni holdtes på »Prins Hamlet« afslutningsfest for 
dimittenderne fra den nyligt overståede tekniske forberedelseseksamen. I 
festen deltog desuden pårørende, kammerater fra 1. års holdet, lærere, 
nævnsmedlemmer samt enkelte indbudte.

»Den gyldne tokrone«

Tre elever og en lærer sluttede i år deres 10. sæson uden forsømmelser og 
modtog som belønning »Den gyldne tokrone«. Det var fru Helma Thrane, 
fru Gudrun Dahlstrøm, fru Britta Ervolder og fru Gertrud Henning.

Den gyldne tokrone er hermed tildelt følgende lærere: Fru Ruth Stor- 
gaard, hr. A. B. Campbell, hr. V. A. Sander, hr. Poul Goos, fru Eva 
Rohde, fru Grethe Seifert, fru Margrethe Hansson, fru Agnes Rasmussen, 
fru Ruth Lerche, fru Nete Bjørnsen, hr. Knud Petersen og fru Gertrud 
Henning - og eleverne: Fru Gerda Campbell, fru Carla Ipsen, hr. Gottfred 
Petersen, fru Thyra Nielsen, fru Edel Skov, fru Fanny Carlsson, hr. Niels 
Christiansen, hr. Thomas Thygesen, hr. Engolf Johansen, frk. Jenny Jen
sen, fru Alvilda Olsen, fru Birgit Larsen, fru Helma Thrane, fru Gudrun 
Dahlstrøm og fru Britta Ervolder. Eleverne fører altså 15-12.



14

Musik, teater, film

Som led i vort kulturelle arbejde - ud over det egentlige pædagogiske - 
tilbød vi også i år byens borgere et teaterabonnement omfattende tre fore
stillinger på førende københavnske scener og een på Det kgl. Teater.

325 abonnenter så i sæsonens løb »Arturo Ui« og »Dagens ret« på Det 
ny Teater, »Søndag i New York« på Folketeatret og »Erasmus Montanus« 
samt »Kivfuglen« på Det kgl. Teater.

I lighed med de københavnske læreanstalter kunne vi igen i år tilbyde 
vore elever billetter til Det kgl. Teater til en stærkt reduceret pris. Tilbu
det blev meget påskønnet og ialt fordeltes ca. 100 billetter til »Misan
tropen«, »Hellig trekongers aften« og »Cavalleria rusticana« samt »Amor 
og balletmesterens luner«.

Teaterbussen kørte i år til »Hvordan man får succes i forretning - uden 
at røre en finger« på Det ny Scala og »Äh, sikken dejlig krig« på Folke
teatret med 275 deltagere.

I samarbejde med Nordvåstre Skånes Orkesterforening tilbød vi i år 
helsingoranerne to koncertabonnementer til ialt 16 koncerter i koncert
huset i Hålsingborg. 110 musikinteresserede modtog tilbudet og overværede 
koncerter med bl. a. Gunnar Staern, Elisabeth Söderström, Endre Granat, 
Guido Vecchi, Wolfgang Schneiderhan, Edith Oldrup, Sigurd Björling og 
Tibor Varga.

I samarbejde med ARTE indbød vi til et koncertabonnement i Køben
havn omfattende fire symfonikoncerter, også for disse koncerter var der 
trods den længere afstand god interesse.

Aftenkolens filmklub viste på lørdag eftermiddage i Kosmorama føl
gende spillefilm af en sådan kvalitet, at de fortjente at ses igen:

Det vittige og elegante lystspil »Banken sprænges kl. 11« - »Det søde 
liv« med Anita Ekberg - Den prisbelønnede russiske farvefilm »Den rene 
himmel« - »Generalen« med Buster Keaton som lokomotivfører under den 
amerikanske borgerkrig. - Filmatiseringen af Alan Sillitoe’s succes-roman 
»Lørdag aften - søndag morgen« - »En duft af honning« - »Dommen i 
Nürnberg« med Marlene Dietrich og Spencer Tracy, og som afslutning 
Ingmar Bergmans vittige komedie »Djævelens øje«.
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CARL WINTHER HANSEN
In memoriam

Ved en lærersammenkomst som afslutning på vinterens arbejde udtalte 
skoleinspektør Chr. Gaardø:

I den korte tid, der er forløbet, siden vi sluttede undervisnin
gen, har aftenskolen mistet en af sine lærere og vi en god 
kollega.

Winther Hansen døde i påsken under en ferie- og studierejse 
til Italien.

Han blev ansat ved Helsingør Aftenskole i 1951 og ydede i 
15 år en stor indsats som lærer i tegning og maling.

Winther Hansen var en anerkendt maler med en solid kunst
nerisk uddannelse bag sig. Han har gennem årene været repræ
senteret på mange udstillinger og havde netop afsluttet en 
separatudstilling i København, som gav ham megen op
muntring.

Han havde en kunstners bevægelige sind, men ejede samtidig 
en særlig evne til at inspirere sine elever og få dem til at yde 
deres bedste. Mange helsingoranere står i betydelig gæld til 
ham for den kontakt, han gav dem med den levende kunst.

Han talte gerne med mig om sin undervisning, og netop i år 
syntes han, det var lykkedes særligt godt.

Det var således med lyst sind, han sluttede sæsonen og begav 
sig på rejse for at hente ny inspiration - den rejse, der skulle 
blive hans sidste.

Winther Hansen vil blive savnet af sine elever, som han vil 
blive savnet af sine kolleger.

Vi kan ikke i aften sige ham »tak for i år«, men vi vil ære 
hans minde.
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Aftenskolens lærere 1964-65

Cand. polit. Erik Bastrup-Birk 
Fru Ester Bastrup-Birk 
Broderilærerinde, fru Nina Skou Bertelsen 
Lærerinde, fru Anni Bjerglund Andersen. 
Pastor R. Bjerglund Andersen 
Vævelærerinde, fru Nete Bjørnsen.
Lærerinde, frk. Anny Boes.
Værkfører Carl-Frode Brander. 
Overbibliotekar E. Bremerstent. 
Cand. phil., fru N. Bremerstent. 
Handelsgartner Richardt Buhl. 
Dameskræderinde, fru Rigmor Børgesen. 
Stud, mag., fru Anna Maria Clausen. 
Stud. mag. Jørgen Stender Clausen.
Lærer Harry Claussen.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst. 
Faglærerinde, fru Gurli Edelfors.
Husholdningslærerinde, fru Mette Eilersen. 
Lægesekretær, frk. Thora Elkjær.
Sekretær, fru Mette Ewald.
Korrespondent, fru Anna Grabow Faxholm. 
Keramikeren, fru Aase Feilberg Frederiksen. 
Sproglærerinde, fru Simone Galle.
Forfatteren Poul Goos.
Korrespondent, fru Lis Gravgaard. 
Skoleinspektør Chr. Gaardø.
Korrespondent, fru Else Handesten. 
Overlærer Verner Handesten.
Værkfører Carlo Hansen.
Maleren Carl Winther Hansen.
Lærerinde, fru Gertrud Henning.
Formgiver og tegner Peter Henningsen. 
Dameskrædderinde, fru Kristiane Ipsen. 
Korrespondent, frk. Ursula Janss. 
Gymnastiklærerinde, fru Birna Jensen. 
Overlærer E. Stenild Jensen.
Kasserer Max Lund Jessen. 
Ordblindelærerinde, fru Ingrid Jørgensen. 
Major ]ens Jørgensen.
Dameskrædderinde, fru Gerda Kjeldstrøm. 
Lærerinde, frk. Else Baltzer Knudsen.
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Ordenssøster Cornelia Anna Koot. 
Civilingeniør Svend Larsen.
Husholdningslærerinde, fru Ruth Lerche. 
Modeltilskærerske, fru Else Lindgreen. 
Bogbindermester Jens Peter Ludvigsen. 
Billedhuggeren Skjold Lund.
Lærer Egon Madsen.
Universitetsadjunkt Erik Manniche.
Lærerinde, fru Nicole Manniche.
Lærerinde, frk. Arlene Moscrop. 
Kniplelærerinde, frk. Anna Margrethe Nielsen. 
Dameskræderinde, fru Karen Nielsen.
Talelærerinde, fru Mand Skibsted Nørgaard. 
Lægevidenskabelig konsulent Martin Pedersen. 
Overpolitibetjent Ove Pedersen 
Kriminalassistent Axel Petersen 
Bureauindehaver Knud Petersen.
Fritidshjemslærer Alvin Poulsen. 
Viceinspektør Erik Gøbel Poulsen 
Bogbindermester Gerner Poulsen 
Civilingeniør Jørgen Poulsen 
Maskiningeniør J. H. Ranjelt. 
Kontorchef Jørgen Frederik Raslow. 
Porcelænsmalerinden, fru Agnes Rasmussen. 
Overlærer, E. Langkilde Rasmussen.
Snedker Ole Reves.
Maskinmester V. A. Sander. 
Dameskrædderinde, fru Grethe Seifert. 
Dameskrædderinde, fru Ruth Storgaard. 
Vævelærerinde, fru Bodil Svendsen. 
Lærerinde, frk. Grethe Sørensen.
Kommunelærer Per Thomassen.
Chefinstruktør Ulrik Ulriksen. 
Korrespondent, frk. Eira Wassén. 
Journalist Alex Willadsen.
Sproglærerinde, fru Birthe Aarslew-Jensen.
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Ungdomsskolen

Helsingør Ungdomsskole kunne i 1964/65 mønstre sit hidtil største elev
tal, nemlig 382 indmeldeler, en stigning i forhold til året før på ca. 30 °/o. 
Eleverne fordelte sig i aldersgrupper på følgende måde:

14-15 år 16-18 år Ialt

Piger 135 46 181

Drenge 113 88 201

Ialt 248 134 382

Som det fremgår af ovenstående er der mange 14-15 årige i Ungdoms
skolen, men det er dog bemærkelsesværdigt, at det er gruppen med de 
16-18 årige, der procentvis er vokset mest i den forløbne sæson. Ikke 
mindst dette forhold gør skolen mere stabil, ungdomsskolen har da også i 
år kunnet gennemføre alle sine oprettede hold.

De allerfleste elever havde undervisning 2 aftener ugentlig, der oprette
des 21 klasser, som ialt udgjorde 39 hold med et samlet timetal på 286072 
undervisningstime.

De 39 hold fordelte sig således:

Husgerning med ernæringslære .................. 6 hold med ialt 504 timer
Husgerning for drenge (seniorhold) .......... 1 » 871 2 »
Kjolesyning og samfundslære...................... 7 » 507 »
Boliglære og samfundslære.......................... 1 » 72 »
Geometrisk tegning og erhvervsorientering 6 » 435 »
Metalsløjd ................................................... 4 » 988 »
Træsløjd ....................................................... 2 » 141 »
Radioteknik ................................................... 1 » 72 »
Elementær el-lære og samfundslære .......... 1 » 72 »
Regning ....................................................... 1 » 75 »
Regning og matematik ............................... 1 » 75 »
Fysik og kemi ............................................... 1 » 69 »
Maskinskrivning og korrespondance.......... 2 » 144 »
Handelsregning og bogholderi .................. 2 » 144 »
Dansk ......................................................... 1 » 69 »
Dansk for ordblinde ................................... 1 » 60 »
Studiekreds (samfundslære for seniorhold) 1 » 46 »

Ialt ............................................................... 39 hold med tils. 28601/atim.
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Ungdomsskolens elever er ¡øvrigt således beskæftiget

Byplads .............................
På fabrik ............................
I huset ................................
I forretning (uden kontrakt)
I lære (med kontrakt)
I eks. skole ........................  
8-9. kl...................................  
uden stilling........................

Ialt .....................................

Piger Drenge Ialt

2
12

4
12

6
17 17
10 10
20 89 109
51 28 79
77 68 145

4 4

181 201 382

Denne statistik viser, at de unge uanset skolegang i Handelsskole, Tek
nisk Skole, Folkeskole eller Eksamensskole, i stort tal er interesserede i at 
supplere deres uddannelse med valgfri fag i Ungdomsskolen, hvilket ¡øv
rigt også er i overensstemmelse med Ungdomsskoleloven, som giver alle 
14-18 årige adgang til Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har for første gang afholdt »Statskontrolleret Prøve i 
Moderne husførelse«. Der var indstillet 8 piger til denne prøve, og alle 8 
bestod med pænt resultat.

Højskoleophold

På det fælleskommunale højskoleophold på Hjemmeværnsgården ved 
Mariager fjord deltog 33 elever i dagene fra den 5.-12. juli. På disse høj
skoleophold suppleres vinterens undervisning på en udmærket måde. For 
pigerne undervistes i bolig- og tekstillære, medens drengene navnlig gav sig 
af med samfunds- og erhvervsorientering. For alle deltagerne var der des
uden en del ekskursioner til forskellige virksomheder og institutioner, som 
havde interesse i forbindelse med undervisningen.

Ekskursioner

Som led i undervisningen besøgtes en lang række forskellige virksom
heder, hvor eleverne fik lejlighed til at bese forskellige arbejdspladser i 
funktion.

De ældste drengehold overværede som sædvanlig byrådets 2. behandling 
af kommunens budget. Det er fortsat af stor betydning for ungdomsskolens 
samfundsorientering, at de unge ved selvsyn får et lille »kig ind« så mange 
steder som muligt, og vi er taknemmelige for, at Ungdomsskolen altid 
bliver mødt med velvilje de steder, vi beder om at måtte komme.
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Fester

Som god tradition i Ungdomsskolen byder, er der også tid til at have det 
rart med hinanden. Der har i vinterens løb været afholdt en del vellykkede 
fester, de største var som sædvanlig luciafesten ved juletid og det muntre 
karneval til fastelavn.

Fællesarrangementer af denne art lægges der stor vægt på - ikke for 
festernes skyld alene, men for det gode kammeratskab disse fester er med
virkende til at skabe i ungdomsskolen.

Klubben

Ungdomsskolens klub har i vinter haft 220 elever som medlemmer, 
klubben havde åbent 4 aftener ugentlig, samt 8 onsdage efter skolens af
slutning. Ialt havde klubben åbent 110 aftener med et gennemsnitligt frem
møde på 80 medlemmer.

Af klubaktiviteter kan nævnes bordtennis, bob, billard, film, hobby
arbejde o. m. a.

Klubbens program blev tildels lagt og afviklet ved elevrådets hjælp, lige
som elevrådet også var stærkt engageret i tilrettelæggelsen af skolens fester. 
Elevrådets arbejde giver sig på denne som på andre måder udslag i, at 
eleverne føler sig medansvarlige for skolens drift, hvilket i høj grad er 
medvirkende til et godt forhold mellem elever og lærere.

Forældreaften

Atter i år samledes ca. 100 forældre på Ungdomsskolen til forældremøde 
fastelavnsmandag. Aftenen fik et særdeles hyggeligt forløb, med film om 
ungdommen, lidt diskussion ved kaffebordet og et lille kig til de unge i 
klubben. Disse forældreaftener er nu ved at blive en god tradition, som det 
er vort indtryk, forældrene gerne vil komme til, og som vi derfor meget 
gerne fortsat vil arrangere.
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Ungdomsskolens lærere 1964-65

Maskintekniker Preben Beckmann 
Dameskræderinde, fru Grethe Christiansen 
Lærlingeinstruktør Jørgen Christiansen 
Korrespondent, frk. Janni Ekelund.
Radiotekniker Leif Hansen 
Kommunelærer Keld W. Jensen. 
Økonoma, fru Kirsten Jørgensen. 
Lærerinde, fru Vivi Rudbæk Lansen. 
Værkstedsleder Erik Nielsen.
Dameskrædderinde, fru Inga Olsen. 
Konstruktør Norman Richter.
Dameskræderinde, fru Eva Rohde.
Kørelærer Leif Schelde.
Værkfører Carl Th. Schmidt.
Interiørarkitekt, fru Greta M. Sørensen. 
Afdelingsleder Jørgen Montin Sørensen. 
Skibsbygger Poul Montin Sørensen. 
Kommunelærer Per Thomassen.
Maskinarbejder Erik Thrane.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther. 
Ingeniør K. V. Ziebell.

Ungdomsskolens klubassistenter

Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst. 
Klubassistent, fru Lillian Sørensen.
Klubassistent Jens Nielsen.

Adskillige af disse har i sommer deltaget i forskellige kurser, arrangeret 
af Danmarks Lærerhøjskole, samt forskellige faglige kurser.

Ungdomsskolen har i den forløbne sæson haft til huse på Skolen ved 
Gurrevej, og vil gerne her takke denne skoles ledere og lærere for godt 
samarbejde om de forskellige klasseværelser og faglokaler. Uden et godt 
samarbejde om disse kan en Ungdomsskole vanskelig gennemføre sin under
visning og klubvirksomhed til glæde og gavn for de 14-18 årige i Hel
singør.
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De 14-18 åriges undervisning i Helsingør 1964/65

Antal unge, mellem

14 
årige

15 
årige

16 
årige

17 
årige

dr.

samlet 
antal

dr. pg. dr. pg. dr. pg- dr. pg- pg- ialt

202 187 213 222 239 235 256 260 910 904 181414 og 18 år

Heraf søgtes:
Eksamensfri skoler af 99 77 34 54 3 1 1 136 133 269
Eksamensskoler af 73 65 83 85 75 77 46 45 277 272 549
Handelsskolen af 3 2 2 19 10 36 16 57 31 114 145
Teknisk Skole af 7 25 8 36 9 68 17 85
Aftenskolen af 11 22 14 28 23 40 32 49 80 139 219
Ungdomsskolen af 58 64 48 64 44 27 27 14 177 169 346
Udenbys skoler af 4 1 25 5 36 7 58 11 123 24 147

Ialt undervistes 248 231 213 255 216 196 215 186 892 868 1760

Ingen undervisning fik 16 29 46 42 73 83 72 115 207 269 476

En sådan statistik over ungdomsundervisningen udarbejdes af ungdoms
nævnene i alle landets kommuner og samles af amtsungdomsnævnene i 
større statistikker, der ender i ministeriet.

Helsingør er vist foreløbig det eneste sted, hvor ungdomsnævnet ud
arbejder en statistik, der også giver oplysning om de unge, der slet ingen 
undervisning får. Disse tal fremgår af den sidste indrammede linie.

Har man ikke disse tal, får man en falsk statistik, der tegner forholdene 
alt for lyse. Efter disse tal skulle kun 54 unge (1814-4-1760) ingen under
visning få, mens det rigtige tal er 476.

Fejlen ved den almindelige statistik er, at den ikke registrerer, hvilke 
unge, der søger flere skoler samtidig, og det er der slet ikke så få, der gør. 
Vor tids ungdom er nemlig uhyre energisk, når det gælder om at skaffe 
sig viden.
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Det er især den frivillige undervisning i ungdoms- og aftenskolen, der 
tiltrækker en del unge, der samtidig søger andre - mere obligatoriske - 
skoleformer.

156 af Aftenskolens og 261 af Ungdomsskolens elever fik således under
visning på andre skoler.

En detaljeret gennemgang af de sidste 
¡øvrigt følgende billede:

statistiske oplysninger tegner

Af de eksamensfri skolers elever søgte
97 Ungdomsskolen, 19 Aftenskolen og 5 både Ungdoms- og Aftensk.

Af eksamensskolernes elever søgte
85 Ungdomsskolen, 69 Aftenskolen og 9 både Ungdoms- og Aftensk.

Af Handelsskolens elever søgte
16 Ungdomsskolen, 29 Aftenskolen og 1 både Ungdoms- og Aftensk.

Af Teknisk skoles elever søgte
19 Ungdomsskolen, 11 Aftenskolen.

Af Ungdomsskolens elever søgte 3 også Aftenskolen.

Af udenbys underviste elever søgte
25 Ungdomsskolen, 9 Aftenskolen og 1 både Ungdoms- og Aftensk.

Lad os i glæden over al den flid og interesse ikke overse den sidste linie 
i skemaet på forrige side. Den viser, at 476 eller 26,2 °/o af Helsingørs 
14-18 årige slet ingen undervisning får.

Tallet er sikkert ikke større i Helsingør end andre steder, - snarere 
tværtimod - og det opvejes altså i nogen grad af den iver de øvrige 73,8 °/o 
udviser.



nye semester 1965-66

Indmeldelser modtages den 16. og 17. september 
se nærmere i dagspressen.
Tilmelding af kollektive hold må ske inden den 
17. september.
Undervisningen begynder

i ungdomsskolen mandag d. 6. september
i aftenskolen mandag d. 4. oktober

HARRY ANDERSEN - HELSINGØR


