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NY CARLSBERG VEJENS SKOLE
1962-1963



Skoleårets afslutning.

Onsdag den 19. juni er skolefridag for alle klasser undtagen II. real. 
Udstilling af elevarbejder arrangeres.

Torsdag den 20. og fredag den 21. juni indbydes forældre eller 
værger samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, til at 
overvære undervisningen.
Skema over besøgstider samt skema for årsprøve for 8. kl., I og 
II real findes på side 17-19.

Udstilling af elevarbejder i håndarbejde, sløjd og formning i 
drengenes gymnastiksal er åben begge dage kl. 9-11 og torsdag 
aften kl. 19-21.

Torsdag den 20. kl. 19 afholdes afslutning for de elever, der forlader 
skolen. Skolens sangkor under ledelse af hr. overlærer Johs. Høyer 
medvirker.
Forældre og værger er velkomne til afslutningen.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag. Klasselæreren giver eleverne 
nærmere besked om mødetid første skoledag efter ferien.

Sommerferien varer fra mandag den 24. juni til og med lørdag den 
10. august.

Nyt skoleår.

Mandag den 12. august er første skoledag for alle klasser undtagen 
1 .-klasserne. Skolegangen varer to timer.

Tirsdag den 20. august kl. 9 møder de nye 1.-klasser. Skolens in
spektør byder børn og forældre velkommen i pigernes gymnastik
sal. Indgang fra Slesvigsgade.
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Meddelelser.

Skolen har i skoleåret 1962-63 haft ca. 875 børn fordelt på 35 klasser.
De 25 klasser omfattede børnene i den undervisningspligtige alder, 1.—7. klas

se. Desuden havde skolen to 8. klasser, to 9. klasser, to I og to II realklasser samt 
to realklasser efter gammel lov.

Til mellemskoleeksamen i maj—juni 1962 indstilledes 74 elever, som alle 
bestod. Følgende gennemsnitskarakterer opnåedes: 2 ug4-, 10 mg + , 29 mg, 20 
mg 4- og 13 g + .

Til realeksamen i maj-juni 1962 indstilledes 40 elever, som alle bestod. Føl
gende gennemsnitskarakterer opnåedes: 2 mg + , 13 mg, 16 mg-?, 6 g+ og 3 g.

Den eksamensfri mellemskole. Fra skolens 4. eksamensfri mellemskole
klasse blev i juni 1962 udskrevet 18 elever.

Flidspræmier : Ved skoleårets afslutning modtog følgende elever flidspræmie:

4. fm Annette Halkjær 
Randi Hjorth 
Annelise Jørgensen 
Esther Jørgensen 
Merete Skotte 
Arley Sørensen

real Vibeke Ingtoft 
Inge-Lise Klausen 
Joan Sonne

Real Per Madsen 
Jørgen Nielsen 
Peter Parsbæk

Forældrekredsens boggaver blev tildelt følgende elever:

8. a Dunja Overgaard
8. A Jørn Christensen
IVE Janos Ferenczi

Jan Kentov

IV ea Ann-Marie Bjørnbak 
Margrethe Jensen

IV eb Ellen Christensen 
Iliona Grydgaard

Boggave fra skolens boghandler blev tildelt: 
real Lone Krogh.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent på alle skoledage kl. 12-13 og tillige onsdag kl. 
173°-1830. Tlf. VE 3801.

Ind= og udskrivning. Undervisningspligten indtræder ved skoleårets begyn
delse for de børn, som på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Børn, der fylder 7 år senest 
31. januar næste år, kan også indskrives i skolen. Undervisningspligten ophører ved 
udgangen af et skoleår for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Alle elever, 
der fylder 14 år senest 31. januar og har gået 7 år i skole, kan ligeledes udskrives ved 
udgangen i det pågældende skoleår. Indskrivning til 1.-klasserne begynder 1. sep
tember.

1 real og 8. klasse. Opmærksomheden henledes på, at børn, der har påbegyndt 
undervisning på disse klassetrin, ikke uden skolenævnets samtykke kan udskrives 
i løbet af skoleåret.

Skolens distrikt er fælles med Alsgades skole. Det omfatter: Alsgade, Ame- 
rikavej, Angelgade, Arkonagade, Asger Rygs Gade, Ballumgade, Bevtoftegade, Bis
sensgade Bodilsgade, Bustrupgade, Carlsberg, Carstensgade, Dannevirkegade, 
Dybbølsgade, Ejderstedgade, Enghave Passage, Enghavevej (nr. 61-79 og 22-76), 
Erik Ejegods Gade, Ernst Meyers Gade, Esbern Snares Gade, Flensborggade (nr. 
31-61 og 26-40), Flæsketorvet, Freundsgade, Gasværkshavnen, Godsbanegade, 
Haderslevgade (fra nr. 39 og 34), Hedebygade, Fleilsgade, Høkerboderne, Inger- 
slevsgade, Jerichausgade, Kalvebod Brygge (fra Ved Godsbanen til Dybbølbroen), 
Kammasvej (lige nr.), Knud Lavards Gade, Krusågade, Küchlersgade, Kødboderne, 
Lundbyesgade, Lyrskovgade, Møgeltøndergade, Ny Carlsberg Vej, Oehlenschlæ- 
gersgade (fra nr. 71 og 72), Palnatokesgade, Pasteursvej, Rahbeks Allé (nr. 1-15 
og 21), Rejsbygade, Reventlovsgade (ulige nr. og 16-32), Røddinggade, Sankel- 
marksgade, Sigerstedgade, Skelbækgade, Skjalm Hvides Gade, Slagtehusgade, Slag
terboderne, Slesvigsgade, Slien, Sommerstedgade, Stenderupgade, Sønder Boule
vard, Theofilus Hansens Gade, Trøjborggade, Tøndergade, Valdemarsgade (nr. 
55-89 og 36-72), Vesterbrogade (nr. 115-151 og 122-150), Vesterfælledvej.

Tandklinikken er åben hver skoledag kl. 8-15. Indgang Slesvigsgade nr. 4. 
Tlf. VE 4831.

Skolelæge og skolesundhedsplejerske. Ejderstedgade 172. Oplysning om 
træffetid fås ved henvendelse på skolens kontor.

Forsømmelser. Når et barn forsømmer på grund af sygdom, skal skolen så
vidt mulig have besked herom samme dag. Blanket til lægeattest fås på skolens 
kontor.

Ved forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, skal skolens tilladelse indhentes 
forud for forsømmelsen.

4



I årets løb.

Jubilæer. Den 1. august 1962 kunne overlærer, frøken Ellen Oppenhagen 
og overlærer, fru Ingeborg Orloff Jørgensen fejre henholdsvis 40-års og 25-års jubi
læum for deres ansættelse ved Københavns kommunale skolevæsen. — Næsten samt
lige år har de to jubilarer været knyttet til Ny Carlsberg Vejens skole.

Personaleændringer. Ved afslutningen af skoleåret 1961-62 tog hr. Jørgen 
Jacobsen og hr. G. Thorning afsked med skolen efter kun ét års tjeneste for at til
træde lærerstillinger på Grønland.

Fra begyndelsen af skoleåret 1962-63 knyttedes hr. Ove With til Ny Carls
berg Vejens skole.

Skolesekretær. Den 1. august 1962 blev fru Gerda Raaberg ansat som skole
sekretær ved skolen.

Møder og sammenkomster for forældrene. Den 6. og 7. november afhold
tes forældredage. Besøget var stort på de laveste klassetrin.

Den 7. november talte skolens inspektør ved et aftenmøde for forældrene om 
„Skolegangsmulighederne efter 5. klasse“.

Den 12. december fandt forældrekredsens julefest sted.
Den 16. februar 1963 afholdtes møde for forældre med børn på 7. klassetrin. 

På mødet blev der givet en orientering om de muligheder, som skoleloven tilbyder 
de børn, der fortsætter skolegangen ud over den skolepligtige alder.

Den 1. og 2. marts indbød skolen til elevkabaret.
Den 4. april var forældrene indbudt til en jubilæumsfest på skolen.
Den 20. og 21. juni afsluttes skoleåret med de traditionelle besøgsdage.
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Elevudflugter, skolefester m. v. Hele skolen - med undtagelse af 1.-klas
serne - aflagde i september det årlige besøg i Zoologisk Have. Desuden har en 
del af skolens klasser i årets løb foretaget udflugter, ekskursioner, aflagt besøg på 
udstillinger og erhvervsvirksomheder, været på lejrskoler eller deltaget i ferierejser.

Den sidste dag før juleferien samledes eleverne til juletræ i pigernes gymna
stiksal.

Hjælp til U=landene. Også i år har flere af skolens klasser været aktive i 
indsamlingsarbejdet til de dårligt stillede børn i u-landene. En usædvanlig indsats 
blev gjort af 8. a, der under ledelse af deres klasselærer, fru G. Thune, fremstillede 
ikke mindre end 84 djellabah’er til de frysende i Algeriet.

Et jubilæumsår
Jubilæumsforberedelser.

Allerede for mere end et år siden begyndte vi at tænke på skolens jubilæum. 
Det første tankerne strejfede var ganske naturligt, hvordan vi kunne få råd til at 
fejre skolens jubilæum på en sådan måde, at de forskellige jubilæumsarrangementer 
kunne blive gratis for skolens 900 elever. Dette jubilæumsønske blev virkelig reali
seret takket være først og fremmest børnenes arbejdsindsats og dernæst de mange 
hjems imødekommenhed ved årets to store pengefremstød.

Opmuntret af det gode resultat af avisindsamlingen i april 1962, der blev på 
kr. 1.700, startede eleverne i september en ny avisrazzia, der gav kr. 2.300 til 
skolens jubilæumskasse.

Elevernes humør og arbejdslyst var dog ikke opbrugt, da den sidste avisstak 
blev kørt bort fra skolen. Gennem en ny fællesindsats, der krævede mange prøve-
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timer på skolen, indbød børnene til tre vellykkede og velbesøgte kabaretforestil
linger, der føjede nye kr. 1.200 til jubilæumssummen.

Værdien ved disse fremstød lader sig ikke alene måle i kr. og øre eller i antal 
af arbejdstimer for elever og lærere, men består i ligeså høj grad i oplevelsen ved 
et samarbejde mellem lærer og elev, der falder uden for skoletimernes muligheder.

Jubilæumsdagen den 1. april.
På selve jubilæumsdagen samledes alle børn og lærere i pigegården efter at 

drengene med hornorkester i spidsen - under ledelse af hr. Benny Berthelsen - 
havde marcheret uden om skolen ind i pigegården med fuld musik.
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Morgenen var bitterlig kold, så højtideligheden varede ikke længe. Skoleinspek
tør Skotte Bych talte til børnene, som derpå sang fødselsdagssangen, digtet til lejlig
heden af frk. Dahlerup. En af eleverne, Sonja Lok Jensen fra ru talte, og overrakte 
børnenes gave til skolen: en reproduktion (spansk hulemaleri). Lærerrådets for
mand, Knud Danielsen, overrakte lærerpersonalets gave: et blomsterkrus af tin, 
og højtideligheden sluttede med: Der er et yndigt land -.

Derefter gik børnene op i klasserne og blev trakteret med sodavand, wiener
brød og appelsin. De hyggede sig på forskellig vis et par timer og havde så fri resten 
af dagen.

Bjerget samledes man om 
i de gamle dage 
for at se, når solen kom 
gyldenklar tilbage.

Engen lå ved bakkens fod, 
vejene var tunge.
Der, hvor havens træer stod 
samledes de unge.

Bjergets slægtning, „Bakkehus“, 
under sine tage 
hørte åndens vingesus 
i guldalderdage.

Byen voksede sig stor, 
gade fulgte gade.
Der kom børn hos far og mor 
bag hver husfacade.

Byens brande kunne man 
se fra disse høje. 
Kalvebod og svenskens strand 
havde man for øje.

Skole efter skole kom. - 
Nitten hundred tretten 
byggede man huset, som 
ligger her på pletten.

Ellen Michelsen.
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Den officielle festlighed.
Tirsdag den 2. april kl. 11 fejredes jubilæet officielt. Skolevæsenets øverste 

ledelse og mange, som på en eller anden måde havde tilknytning til skolen, samledes 
i den øverste, smukt pyntede, gymnastiksal. Skoleinspektør Skotte Bych bød vel
kommen, bl. a. til repræsentanter for skolens første elever fra 1913, som havde 
ønsket at vise deres trofasthed mod deres gamle skole ved at komme til stede.

Efter sangen: I Danmark er jeg født - talte skoleborgmester Ove Weikop, 
som i sin tale fremhævede livet og undervisningen i skolen som det primære, ikke 
bygningsværket. Inden for beskedne, forældede rammer kunne der skabes meget 
værdifuldt. - Moderne skoletanker, gamle lokaler og mangel på lærere havde svært 
ved at gå i spænd, men trods vanskeligheder havde man på Ny Carlsbergvejens skole 
forstået at skabe respekt om skolens arbejde. - Borgmesteren bragte skolevæsenets 
tak og ønskede, at skolen måtte bevare sit ry som en god skole.

Skolens kor, et imponerende udsnit af skolens elever, under ledelse af sang
lærer Johs. A. Høyer, sang smukt 3 sange: Som en rejselysten flåde, Der er tre 
hjørnestene og Kom maj du søde milde (akk. af fru Berit Juhl Petersen).

Derefter talte skoledirektør Kr. Thomsen Jensen: Samspillet mellem børn og 
voksne, forældre og lærere gør skolehuset til en skole, læreren er skolens salt 
og lys -, et livgivende og dødbringende værktøj, - af ubetalelig og uvurderlig be
tydning for skolens liv, — læreren burde være stolt af sin gerning, — han må enga
gere hele sin person og udlevere sig selv fuldt og helt i sit arbejde, - det kræver 
hverdagens mod. Skoledirektøren omtalte de 50 års skiftende skoleledere, - N.C.S. 
havde ofte ligget i spidsen under de forskellige skolelove med deres tilbud af mulig
heder. Ønskede til slut hele personalet til lykke med deres forpligtelser og glæder.

Skolens kor sang 1. del af Jubilæumskantaten (musik: Johs. A. Høyer — tekst: 
Ellen Michelsen) - solo: fru Mimi Sørensen.

Skolens inspektør, Skotte Bych, talte og gav i små glimt skolens historie ved 
citater fra datidige blade og tidsskrifter: — skolens første år som friskole i mod
sætning til betalingsskolerne, - Kong Kristians besøg på skolen, som havde vakt 
opmærksomhed på grund af visse nye arkitektoniske principper - skolens første in
spektører: Albert Jensen, H. Riitzebech, fru Margr. Petersen og Hans Ejler Peder
sen, - forskellige pædagogiske nyskabninger gennem årene - musikundervisning, 
skoleorkester, læsestueundervisning, lokaler for småbørnsundervisning og geografi, 
— stilftelse af forældreforeningen, - de svære år under 2. verdenskrig med skolens 
beslaglæggelse, — H. C. Hansens tid som formand for skolenævnet, — og endelig 
skolens tilbagegivelse 19. august 1946, en af de største glædesdage i skolens hi
storie. - Takkede til slut forældreforeningen for dens gave: jubilæumsdagens fest
skrift, og alle på skolen, som på en eller anden måde havde været med i det travle 
forarbejde til skolens festdage og -aftener.

Skolens kor sang 2. del af kantaten, og skolenævnets formand, hr. Frank Mad
sen, talte: han ønskede et fortsat godt samarbejde mellem forældre og skolen - 
skolenævnet ville gerne være et naturligt mellemled mellem lærere og forældre - 
ønskede, at skolen måtte bevare et ungdommeligt sind og sluttede med et direkte 
jubilæumsønske: et svømmebad for Vesterbro-skolerne.
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Elever gav nu ved hjælp af rytmeinstrumenter og blokfløjter prøver på de
res dygtighed under ledelse af 2 piger fra 7 b. Til slut talte lærerrådets for
mand, Knud Danielsen, om fortidens kulturarv, som skolen må bygge videre på, — 
nævnede forskellige friere former for skolens arbejde: lejrskoleophold, rejser, idræts
dage og feriekolonier, - mindedes de elever fra skolen, der havde mistet livet under 
besættelsen, og hvis navne nu var bevaret på mindepladen over døren, — gav skolen 
de bedste ønsker med for fremtiden og udbragte til slut et leve for Ny Carlsberg- 
vejens skole.

Den højtidelige sammenkomst i salen sluttede med: Der er et yndigt land —. 
Gæsterne og lærerne gik derefter ned i den anden gymnastiksal, som var gjort fest
lig og hyggelig ved en farverig udsmykning. Borde stod dækkede, og skolekøkken
lærerne med deres hjælpere havde forberedt et større traktement: canapéer, en 
varmt ret, osteanretning, øl, kaffe med kager. Der var gået mange travle timer på 
skolekøkkenet forud.

Festlighederne fortsætter!
Om aftenen var skolens elever (fra 5. kl. og opefter) indbudt til skolebal, som 

på grund af pladsforholdene afholdtes i Folkets Hus. Stemningen var høj aftenen 
igennem takket være det populære danseorkester, pauserne blev udfylt med optræ
den af elever, og på billetter kunne fås varme pølser, sodavand og is.

Onsdag kl. 9 var de mindre elever (1.—4. klasse) inviteret til fest i gymnastik
salen.

Mester Jakel-teatret vakte stor jubel. Et eksperiment var det senere, da hr. 
Johs. A. Høyer (klaver) og hr. Benny Bertelsen (harmonika) spillede op til dans — 
men eksperimentet lykkedes, og de små svang sig lystigt i salen. Traktementet bød 
på is, negerboller og lakrids.
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Jubilæumsdagens næste arrangement var festen for skolens forældre torsdag 
den 4. april. Et stort og veloplagt publikum overværede en genopførelse af skolens 
jubilæumskantate samt uropførelsen af skolens jubilæumsmarch komponeret af skole
betjent Benny Berthelsen, der også ledede det 22-mands store harmoniorkester. 
I anledning af jubilæet sluttede aftenen med en svingom i drengenes gymnastiksal. 
Både den store tilslutning og den gode stemning sikrede aftenen en festlig afslut
ning.

Jubilæumsugen afsluttedes lørdag den 6. april med en mere end fuldt udsolgt 
festaften for skolens gamle elever.

Efter en sidste opførelse af jubilæumskantaten og et lille kabaretprogram med 
de nuværende skoleelever som de optrædende fordelte de gamle elever sig rundt i 
klasseværelserne, hvor gamle dage genopfriskedes med tidligere lærere og klasse
kammerater, og nye aftaler om klassesammenkomster blev indgået. Efter at have 
ydet de gamle skoleminder fuld skyldighed, samledes man i drengesalen, hvor festen 
afsluttedes med dans til midnat.

En festuge var sluttet. En uge som både lærere og elever vil huske længe 
både for dens anstrengelser og dens festligheder.

Georg Larsen.

Lejrskole.

I begyndelsen af maj måned rejste 8. a til Sønderjylland på lejrskole.
Fru Aagaard havde sagt ja til at deltage, og pigerne glædede sig helt overstrøm

mende til turen.
Vi havde bestilt opholdt på Als-Husholdningsskole i Vollerup, og da det var 

første gang, vi anvendte en højskole som lejrskolebosted, var det også med en vis 
spænding, at fru Aagaard, som kendte stedet, og jeg tog af sted.

Det blev en stor oplevelse, ikke bare vort vanlige Sønderjyllands-lejrskole- 
program, d.v.s. turen til Dannevirke, det er altid spændende for eleverne at passere 
landegrænsen, turen på tværs gennem Jylland, heden, hærvejen, underløbsvandmøl
lerne, vadehavet, Højer sluse og endelig Rømø og Vesterhavet, men også den nære 
kontakt med Sønderborg, Dybbøl og Broager, som vi, når vi har boet på „Grænse
hjemmet“, ikke har haft, gav lejrskolearbejdet et nyt indhold.

Pigerne drog af sted hver morgen til gruppearbejde med humør og energi. Vi 
havde en fast aftale med vejrguderne om fint vejr, skoven sprang ud den første dag 
og blev mere og mere grøn, naturen var rigtig i forårshumør, og pigerne udviste 
et frimodigt initiativ af en vis chok-virkning. De bankede skovrideren op i middags
pausen, for da havde han tid til at fortælle om den gamle eg, de gik op på rådhuset 
i Sønderborg, fik borgmesteren til at fortælle om byen og lod ham være omviser. 
I det hele taget fik de skaffet sig adgang til institutioner og virksomheder, der ikke 
modtager besøgende, og som derfor er lukket land for os voksne, men en gruppe 
spørgelystne piger kan øjensynlig få alle hjul til at dreje.
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Og så var det højskole. Der var besøg af mange interessante mennesker fra 
alle dele af landet. De havde hver deres idé at kæmpe for, der blev holdt møder, 
med taler, sange, traktement og bål i haven. Og som centrum, forstanderinden, Jo
hanne Hansen, hvis koncentrationslejr-fangedragt vi havde set på Sønderborg slot. 
Hun var allesteds-nærværende med sin milde venlighed.

Det er helt utroligt, så megen koncentreret oplevelse, man samler op på en 
uge - det bør ingen elev i folkeskolen snydes for.

Erik Ennow.

Studietur.

Under ledelse af E. Ennow og K. Danielsen foretog 9 a og IIA den 8. november 
1962 en udflugt til Gørlev sukkerfabrik og Dansk Veedol, det store olieraffinaderi 
ved Kalundborg. Studieturen var et led i 9 a’s orientering og II A’s erhvervsgeografi.

På sukkerfabrikken blev vi vist rundt i hold af ganske unge arbejdere, hvis 
viden om sukkerproduktionen imponerede eleverne. Vi fik et godt indblik i roe
kampagnen.

På olieraffinaderiet var det selv sagt teknisk snilde, der imponerede. Selv om 
vi fik en grundig forklaring om olieraffinering, kneb det med evnen til at sammen
fatte det sete og fortalte, men spændende var det at blive kørt rundt på den meget 
omfangsrige arbejdsplads, hvor et fåtal af mennesker forestår den indviklede pro
duktion.

Der blev også anledning til et besøg i den interessante Holmstrup kirke. Den 
medbragte mad spistes på den historisk kendte Bromølle kro fra 1400-tallet.

Turen afsluttedes med et forlænget frikvarter i Kalundborg.

K. Danielsen.

Avisudflugter.

For at opildne børnene til størst mulig aktivitet ved papirindsamlingen havde 
skolen udsat to præmier på henholdsvis 150 kr. og 100 kr. Vinderne blev 7b2 
og 7 B.

For at give børnene indtryk af at de virkelig havde gjort en indsats, der var 
belønning værd, var det vigtigt, at pengene blev anvendt på den helt rigtige måde. 
Man enedes om at tage en heldagstur til Odense.

Vi tog af sted den 15. juni kl. ca. 8 fra Københavns Hovedbanegård og kunne 
glæde os over det skønneste vejr. Statsbanerne havde reserveret en kupe til os, så 
sang og glad latter kunne uden at genere nogen runge gennem kupeen.
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Ved ankomsten til Odense blev vi modtaget af en fører fra Turistforeningen, 
der viste os de vigtigste af Odenses seværdigheder, naturligvis først og fremmest 
H. C. Andersens Hus.

Efter en sejltur på Odense å nåede vi vort sidste mål: Tivoli og Zoo. Her 
kunne børnene more sig frit (et kontant tilskud vakte jubel) indtil busser hentede os 
og bragte os til Odense banegård.

Atter sang og latter. Selv om vi nok alle var trætte, sank humøret ikke, og 
det var glade, men trætte børn og lærere, der kl. 22 på Københavns Hovedbane
gård kunne ønske hinanden god nat med tak for en dejlig dag.

K. Skjoldager.

Som belønning og opmuntring efter energisk indsats ved en af skolens papir
indsamlinger fik I. av en klassetur på en ekstra fridag. I begyndelsen af oktober 
måned, en dag med fint vejr, gik rejsen pr. tog til Helsingør, spadseretur gennem 
de gamle gader til Kronborg, senere på dagen over Sundet til Hälsingborg, hvor man 
tilbragte resten af den vellykkede dag.

Georg Larsen.

IVem’s skolerejse til Tyskland.

Den 22. juni tog IV. em på en busrejse til Tyskland, som de længe vil mindes. 
Turen gik over Padborg, hvor en moderne bus ventede os, og som skulle være vort 
hjem i de næste 10 dage. Efter overnatning i Hamborg, kørte vi til Duisburg, hvor 
vi tilbragte 3 dage med herlige oplevelser. Den første dag besøgte vi Phoenix-Rhein- 
rohr stålværk, Europas største; om aftenen var vi i „Oper am Rhein“ og så Verdis 
„Maskeballet“.

Den næste dag havde Krefelds overborgmester inviteret os til at være byens 
gæster. Efter et besøg i hovedcentret for silkeindustrien kørte vi til rådhuset, hvor 
borgmesteren var vært ved en kop kaffe i den smukke rådhussal. I sin tale til os 
udtrykte han sin store glæde over for første gang at have besøg af danske skole
elever. Til minde om opholdet fik vi alle et smukt silketørklæde foræret.

Fra rådhuset gik turen til en middelalderborg, der dannede rammen om arkæo
logiske forskninger, men inden rundgangen blev der serveret middag. Før vi forlod 
Krefeld, blev vi bænket om et righoldigt kaffebord. Der blev ikke spist ret megen 
aftensmad den aften på vandrehjemmet. Om denne dagstur skal det lige tilføjes, 
at vi dagen igennem var omgivet af journalister og pressefotografer, men pigerne 
var meget flinke til at besvare spørgsmålene. Den sidste dag i Duisburg var der 
arrangeret en havnerundfart og en luftrejse i Wuppertals S-tog. Dagen sluttede i 
Schloss Burg, et museum for middelalderhistorie og med tilknytning til Danmark. 
Det selvsmurte smørrebrød blev indtaget på det derværende vandrehjem sammen 
med andre danskere.
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Rejsen fortsattes mod syd over Køln til Idar-Oberstein, ædelstenenes by og 
videre til Rüdesheim, hvorfra vi sejlede ned ad Rhinen til Niederlahnstein. Her ven
tede bussen for at køre os til Marburg og endelig via Celle til Padborg.

10 begivenhedsrige og uforglemmelige dage havde vi tilbragt i Tyskland med 
godt kammeratskab og mange hyggelige timer, både når vi var undervejs og på 
vandrehjemmene sammen med utallige tyske kammerater.

Verner Mogensen.

F ritids vir ksomhed.

Læsestuen er igen i år blevet flittigt besøgt. I forbindelse med læsestuearbej
det har der været afholdt skak- og damturneringer.

Skakturneringen : Skolens vandrepokal blev vundet af Finn Rasmussen 7. B, 
og den nye pokal, der blev skænket af skolenævnet til den bedste begynder, blev 
vundet af Mogens West, 7. B.

Musikundervisning. Musikpædagog, fru Juul Petersen har igen i år fore
stået klaverundervisningen i skolen, som har haft god tilslutning. Umiddelbart før 
jul viste samtlige elever ved en lille koncert for forældre og pårørende, hvad de 
havde lært.

Henvendelse om deltagelse i musikundervisningen rettes til skolens kontor.
Idræt. Fra sommerferien til efterårsferien har der på Bavnehøjbanerne været 

adgang til undervisning i atletik for elever fra 5. klasse og opefter. Ialt lykkedes 
det 33 piger og 42 drenge her fra skolen at erhverve idrætsmærket.
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F or ældref oreningen.

Formand: L. P. Mortensen, Otto Bussesvej 66, SV.

„Ny Carlsberg Vejens Skoles Forældrekreds og Venner“ blev stiftet 13. juni 
1924.

Foreningen har gennem årene støttet skolen på forskellig måde, bl. a. ved bi
drag til elevernes fritidsvirksomhed. Desuden uddeles hvert år boggaver til flinke 
elever.

Foreningens julefest den 12. december med korsang, musik, elevoptræden, 
amerikansk lotteri m. v. fik et usædvanligt festligt forløb, der så helt retfærdig
gjorde den meget store forældretilslutning.

Skolen takker foreningen for venlig imødekommenhed og god hjælp og støtte, 
ikke mindst for forældreforeningens storstilede jubilæumsgave: en check på kr. 
2.000, der bl. a. gjorde det muligt at lade fremstille et smukt festprogram med 
skolens nye jubilæumskantate i så stort et antal, at det kunne uddeles til alle skolens 
elever.

Skolenævnets virksomhed.
Skolenævnet har i det forløbne år været i nær kontakt med skolens inspektør 

og dens lærerpersonale i alle spørgsmål af fælles interesse. Skolenævnets opgave 
er i første række at være et bindeled mellem forældrene og skolen, og denne opgave 
har vi efter evne søgt at løse i det skoleår, der nu er gået. Vi ønsker gerne en så 
snæver kontakt som muligt med forældrekredsen, og vi yder med glæde al den 
støtte, vi kan, til løsning af problemer, som måtte opstå i forbindelse med børnenes 
skolegang.

I forbindelse med kontakten mellem forældrene og skolen påhviler der skole
nævnet en række særlige opgaver, f. eks. med hensyn til udskrivninger af skolen, 
forsømmelsessager o.s.v. Vedrørende udskrivninger træffer skolenævnet afgørelse 
i samråd med skolens ledelse og de pågældende forældre eller værger. Det er hel
digvis som oftest muligt at nå til enighed i disse spørgsmål, og ligeledes er det næ
sten altid muligt at komme til et fornuftigt resultat med hensyn til forsømmelses
sager. I disse sager kan skolenævnet yde en værdifuld medvirken ved aflæggelse 
af besøg i hjemmet efter anmodning fra skolen. Skulle der ikke vise sig andre ud
veje, har skolenævnet i alvorligere tilfælde den mulighed at henlede Børneværnets 
opmærksomhed på forholdet, men dette har på vor skole kun været nødvendigt i 
eet tilfælde i det forløbne år. Dette tyder på forståelse og positiv interesse fra foræl
drenes side.

For at fremme forståelsen mellem skolen og forældrene medvirker skolenævnet 
ved arrangementer af møder, samtalekredse o. lign På grund af forberedelserne i 
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forbindelse med skolens 5O-års jubilæum, har det desværre ikke været muligt i det 
forløbne år at gøre så meget ud af denne side af skolenævnets virksomhed, som vi 
kunne ønske, men vi håber i det nye skoleår at kunne bøde herpå.

Det bør formentlig nævnes, at skolenævnet i det forløbne år har rettet henven
delse til de kommunale myndigheder for at søge planerne om indretning af et svøm
mebad på kørselsafdelingens grund på Vester Fælledvej fremmet.

Skolenævnet retter en hjertelig tak til forældre og skole for godt samarbejde 
i det forløbne år. Vi vil endvidere benytte lejligheden til særligt at takke skolens 
inspektør, dens lærerpersonale og, ikke mindst, eleverne for deres indsats i for
bindelse med skolens 50-års jubilæum.

Frank Madsen, 
skolenævnets formand.

Skolens fødselsdagssang.

Skolen fylder nu halvtreds - 
er den glad, tilfreds?
Ja, det er den, hvis ...
Skolen fylder nu halvtreds — 
er den glad, tilfreds?
Ja, hvis 
den får 
hvert år 
lidt plaster på de sår, vi slår - 
og mer: 
den ser 
de tusind børn, som ler, 
når de til skole glade går 
og lærer mere år for år, 
mens vagt omkring dem trofast står 
den røde skolegård.

Lykke vi den ønsker til, 
at den altid vil 
møde lyse smil!
Lykke vi den ønsker til, 
at den altid vil 
se smil!
Og hør nu her, hvordan vi råber højt hurra, 
kom hver 
især, 
et leve skal den ha’!
Gid skolen længe leve må 
og sine ønsker opfyldt få! 
Gid vi den ret må skønne på, 
de store som de små!

Skolen længe leve! 
Hurra, hurra, hurra 
N C S — hurra !

/. Dahlerup.
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Årsafslutningen 1963.

for
II real, I real og 8. kl.

Fredag den 14. juni.

II a (nr. 30) kl. 8
II A (nr. 7) kl. 8

regn, og matm. . 
tysk ..................

Eksaminator 
frk. R. Diderichsen 
hr. R. Mathiesen

Censor 

hr. A. Laugsand 
- V. Mogensen

Mandag den 17. juni.

II a (nr. 30) kl. 8
II A (nr. 7) kl. 8

historie ............. fru G. Thune
regn, og matm. . - Ulla Hald

hr. A. Jeppesen
- Georg Larsen

Tirsdag den 18. juni.

I au (nr. 30) kl. 8 historie ...... ...... hr. A. Jeppesen hr. P. Raaberg
I av (nr. 27) kl. 8 tysk ............ ...... frk. E. Oppenhagen - R. Mathiesen
8 a (nr. 25) kl. 8 regning ...... ...... fru G. Thune - Georg Larsen
8 A (nr. 12) kl. 8 regning ...... ...... hr. V. Valentinussen fru Ulla Hald

Onsdag den 19. juni.

II a (nr. 30) kl. 8 dansk .......... .... fru K. Skjoldager hr. A. Jeppesen
II A (nr. 1) kl. 8 geografi ....... .... hr. K. Danielsen fru I. Orlofj Jørgensen

Torsdag den 20. juni.

I au (nr. 30) kl. 8 engelsk ....... .... hr. Erik Olsen fru Gudrun Larsen
I av (nr. 22) kl. 8 naturlære ... .... Hakon Hansen hr. A. Laugsand
8 a (nr. 25) kl. 8 dansk .......... .... fru G. Thune viceinsp. fru M. Sørensen
8 A (nr. 12) kl. 8 dansk .......... .... hr. R. Mathiesen frk. E. Oppenhagen
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Besøgsdage.

Torsdag, den 20. juni.
Lærer Gæstelærer

lu (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ................ frk. R. Diderichsen
9-10 regning ............. fru J. Baungaard

1 v (nr. 4) kl. 8- 9 regning ............. - S. Jakobsen
9-10 dansk ............... hr. O. Witt

1 x (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ............... fru K. Skjoldager
- 9-10 regning ............. hr. K. Velling

2 u (nr. 2) kl. 10-11 regning ............. fru K. Mortensen
- 11-12 dansk ............... - B. Havgaard

2 v (nr. 4) kl. 10-11 regning ............. - E. Kristiansen
- 11-12 dansk ............... frk. R. Plenge

2 x (nr. 6) kl. 10-11 dansk ............... hr. J. Andersen
- 11-12 regning ............. - I. Schütt

3 u (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ................ - K. Velling
- 9-10 regning ............. fru S. Jakobsen

3 v (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ............... frk. /. Dahier up
- 9-10 regning ............. fru Ulla Hald

3 x (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ................ hr. I. Schütt
- 9-10 regning ............. fru K. Mortensen

4 u (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ................ hr. V. Mogensen hr. E. Ennow
- 9-10 regning ............. - P. Opperby fru I. Orloff Jørgensen

4 v (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ............... hr. O WittIfru E. Kristiansen- 9-10 regning ............. fru B. Havgaard
4 x (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ................ hr. P. Raaberg hr. E. Christopersen

9-10 regning ............. - Georg Larsen - H. Bruun
5 u (nr. 23) kl. 8-9 dansk ............... fru J. Baungaard fru Ulla Hald

9-10 regning ............. frk. R. Diderichsen hr. V. Mogensen
(nr. 1) - 10-11 geografi ............. hr. J. Møller - I. Schütt

5 v (nr. 24) kl. 8- 9 regning ............. fru I. Orlojf Jørgensen - Georg Larsen
(nr. 15) - 9-10 biologi .............. hr. J. Møller - J. Andersen
(nr. 24) - 10-11 dansk ............... frk. R. Plenge fru B. Havgaard

5 x (nr. 20) kl. 9-10 biologi .............. - I. Dahlerup hr. V. Valentinussen
- 10-11 dansk ................ |Lfru S. Jakobsen - V. Mogensen
- 11-12 regning .............. 1 fru E. Kristiansen

5 A (nr. 14) kl. 9-10 dansk ............... hr. E. Ennorv hr. I. Schütt
- 10-11 regning ............. - H. Bruun - P. Raaberg
- 11-12 historie ............. - V. Mogensen - 0. Witt

5 B (nr. 31) kl. 9-10 dansk ............... - E. Christopherson fru K. Skjoldager
- 10-11 regning ............. - K. Velling hr. P. Opperby
- 11-12 historie ............. - P. Opperby fru Ulla Hald
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Lærer

6 A (nr. 32) kl. 9-10
- 10-11

(nr. 15) kl. 11-12

dansk ................
historie .............
biologi ..............

fru E. Michelsen

hr. J. Møller

Gæstelærer

hr. P. Raaberg

hr. V. Valentinussen

Fredag, den 21. juni.

6 au (nr. 24) kl. 8- 9 dansk .......... |hr. H. Bruun hr. 0. Witt
- 9-10 regning ....... - Georg Larsen

(nr. 1) - 10-11 geografi ....... .... - J. Møller - K. Danielsen
6 bu (nr. 27) kl. 8- 9 regning ....... .... fru K. Mortensen fru Ulla Hald

- 9-10 dansk .......... .... viceinspektricen hr. V. Valentinussen
- 10-11 historie ....... .... hr. A. Jeppesen hr. O. Witt

6 bv (nr. 10) kl. 8- 9 regning ....... .... viceinspektøren - I. Schütt
(nr. 11) - 9-10 dansk .......... .... hr. P. Opperby - A. Jeppesen
(nr. 15) - 10-11 biologi ........ .... frk. I. Dahlerup - V. Mogensen

7 a (nr. 26) kl. 8- 9 dansk .......... .... viceinspektricen - K. Danielsen
(nr. 22) - 9-10 naturlære ... .... hr. Hakon Hansen - J. Møller
(nr. 26) - 10-11 regning ....... .... fru Ulla Hald - I. Schütt

7 A (nr. 12) kl. 8- 9 engelsk ....... .... hr. V. Valentinussen - Georg Larsen
(nr. 10) - 9-10 regning ....... .... viceinspektøren fru Ulla Hald
(nr. 12) - 10-11 dansk .......... .... hr. V. Valentinussen hr. P. Opperby

7 b (nr. 25) kl. 8- 9 dansk .......... .... - P. Raaberg - P. Opperby
- 9-10 tysk ............. .... frk. E. Oppenhagen - V. Mogensen
- 10-11 historie ....... .... fru G. Thune - P. Raaberg

7 B (nr. 11) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. Hakon Hansen - A. Jeppesen
(nr. 1) - 9-10 geografi ....... .... - K. Danielsen fru K. Mortensen
(nr. 11) - 10-11 historie ....... - E. Christophersen hr. K. Velling

I besøgsdagene holdes frikvarter kl. '—855, 910-9S0, 1040-1115.

Ny Carlsberg Vejens skole, juni 1963.
Skotte Bych.
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Vor skole samler os her i dag, 
fordi et arbejdsår nu ender.
Vi har haft prøver i mange fag, 
og får fra bukkene man kender. 
Så er det tid at hente sommersol, 
nu er vi trætte at vor skolestol, 

af bog og kridt, 
af sort og hvidt,

: vi ønsker kun at se det grønne. :

Hvor hylden blomstrer og lærken slår, 
og frøen kvækker glad i kæret, 
hvor vinden vifter om bondens gård, 
der kan vi glemme alt besværet.
Skal børn fra Vesterbro på sommerkur, 
sker det på mark og strand og vandretur.

Vi alle må 
cykle og gå 

: og komme rigtig langt fra skolen. :

De store er her for sidste gang, 
før de skal ud at leve livet.
Det, som de ønskede dagen lang, 
er pludselig så fast og givet.
Som små i første kom de pænt herhen, 
som fuldbefarne rejser de igen.

Vi ønsker dem 
i livet frem 

: at heldet følger deres veje. :

Når fernisduften så breder sig 
helt ud til dem i ravnekrogen, 
må skolebørnene finde vej 
igen til N.C.S. og bogen.
Men lad os glemme det en lille tid, 
først følger frihed efter stille flid.

Farvel og væk 
med bog og blæk, 

: nu vil vi ud at fejre sommer. :

Ellen Michelsen.
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