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Indvielse af

HOLBERGSKOLEN
Lørdag den 26. maj 1956
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1. Velkomst

2. Københavns kommunes skoleorkester
Dirigent Peter Deutsch

3. Fællessang; Morgenhanen atter gol

Morgenhanen atter gol, 
slog med dugget vinge; 
lykke os den gyldne sol 
vil med lyset bringe, 
når vi takker ham i løn 
over alle sole, 
som gør morgenrøden skøn, 
signer livets skole.

Dagen har han skabt til dåd, 
skumringen til hvile; 
ingen målte livets tråd, 
derfor lad os ile, 
gøre gavn, mens dagen går, 
prøve vore kræfter, 
visse på, at gode kår 
retter sig derefter.

Ord i mund og skrift i bog 
skal vor ungdom lære, 
ret at bruge kraft og sprog, 
livet til Guds ære.
Da vor manddom klog og stærk 
svare skal til navnet, 
krone skolens ungdomsværk, 
vise, det har gavnet.

Grundtvig.

4. Borgmester Ove Weikop

5. Dialog: Hilsen fra Holberg (elever fra I. em.)

6. Skoledirektør Olaf Petersen

7. Musik: G. P. Händel: Sonate for violin og klaver 
e-dur, nr. 6
(spillet af fru Magda Lauesen og Gunner Nielsen)



8. Skolens inspektør, Erik Jørgensen

9. Børnene synger under ledelse af kommunelærer Kjeld Hansen: 
Carl Nielsen: Som en rejselysten flåde (Helge Rode) 

Carl Nielsen: Nu lyser løv i lunde (Valdemar Rørdam) 

Kai Rosenberg: Det er musik, der skal til (Kai Rosenberg)

10. Skolenævnets formand, fru Solveig Christensen

11. Lærerrådets formand, fru Ellen Nielsen

12. Fællessang: Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor, 
med lige værdighed i borg og hytte, 
med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt skønt og stort herneden, 
men, med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.

Et sådant liv jeg ønsked al min æt 
og pønsed på med flid at forberede, 
og når min sjæl blev af sin grublen træt, 
den hviled sig ved »Fadervor« at bede. 
Da følte jeg den trøst af sandheds ånd, 
at lykken svæver over urtegården, 
når støvet lægges i sin skabers hånd 
og alting ventes i naturens orden.

Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, 
og blomsterfloret i den varme sommer, 
da modenhed i møde planten går 
og fryder med sin frugt, når høsten kommer. 
Om kort, om langt blev løbebanen spændt, 
den er til folkegavn, den er til grøde; 
som godt begyndt er dagen godt fuldendt, 
og lige liflig er dens aftenrøde.

Grundtvig.

13. Afslutning ved Københavns kommunes skoleorkester



Mo BO0'


