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August 1915.

Ferie.

»Hvad Hjertet er fuldt al', ilyder Munden 
over med«. Saaledes siger et gammel Ord, og 
hvor er det muligt her i Bladet for Øjeblikket, 
al skrive om andel end netop Sommerferien. —

Ferie! Ferie! Del lille muntre Ord hører 
vi i denne Tid rundi omkring os. Ferien er 
vel ogsaa en af de Slationer, hvor overordentlig 
mange Menneker gør el lille »Holdt« paa den 
ellers rastløse Fart Aarel rundt, og dette Holdt, 
eller »Ferien«, som vi kalder det, har en under
gørende Virkning paa næsten alle, maaske mest 
hos Ungdommen, som » Heimdal «s Læsere hører 
til. Vi med de mange raaber idelig i Munden 
paa hverandre: »Hvornaar og hvorlænge faar 
Du Sommerferie«? og »Hvor skal Du hen i Fe
rien«? Og saa den Tid, som ligger lige forud 
for Befrielsens Dage, — ja, mon den ikke er 
den a lierdej ligste? De Heste af os har vist følt 
det : Forberedelserne, Vasken og Pakningen,skrive 
sig en Dosmerseddel og derefter gøre sine Ind
køb af de mange smaa, mer eller mindre nød
vendige Ting, og saa paa Gaden møde en eller 
anden god Bekendt, fortælle om Rejsen, som nu 
staar for Døren, og love at skrive hjem — all 
«lette gaar for sig under en Spænding, el Høj

tryk af Forventninger, der fuldi ud staar paa 
Højde med den Følelse, vi som Børn ejede, naar 
vi talte Dage og Timer til Juleaften, og saa har 
dog sikkert Ferien skuffel mange flere end nogen 
Juleaften, selv om man ikke fik den ønskede 
eller ventede Gave, thi til Feriens Glæder spiller 
saa mange andre Tilfældigheder sit Plus eller 
Minus. Der nu først i Rækken Vejret. Hvor 
har det i denne Feriens Kulminationstid været 
ækel og kun lidet indbydende til al ligge paa 
Landet i; og vé dertil den, der kommer til Land
mændene i saadan en Sommer. Ja, Landman
den er nu altid utilfreds med Vorherres Valg af 
Vejret. Vi hører først gennem Aviserne om en 
Høst under Middel, og-naar saa Tærskningen er 
forbi, skrives der om igen, al Resultatet alligevel 
er bleven over Forventningerne. Maa vi blot 
kunne sige del samme, naar vi efter Ferien 
alter mødes i Foreningen; den Tid kommer 
næslen al for snart igen.

»De Jævndøgnsdage saa rapt kan gaa, 
del hastende Tusmørke skridter 
med Syvmilestøvler og Regnfrakke paa 
hen over de dæmrende Klitter«.

(l)rachmann).

Saaledes skriver Digteren om Dagenes Afkorten. 
— Jeg berørte før. hvad Aviserne skriver om 
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Høslen; i sine Reklamer raaber de paa, at »En 
Ferie uden Kodak er spildt«, og uden at ville 
agentere for noget fotografisk Artikelfirma vil 
jeg ogsaa indrømme, al det efter en Sommerfe
rie er en stor Fornøjelse at blade sit Amatør
album igennem og derved tænke sig tilbage paa 
mange morsomme Oplevelser og Hændelser. 
Men man kan jo ogsaa paa anden Maade bringe 
Billeder med sig hjem fra Ferien, og er disse 
end af en anden Art, saa behøver de derfor ikke al 
være mindre værdifulde. Jeg tænker i Øjeblik
ket paa, hvad man kan gemme i Erindringen, 
og en Mængde af disse »Billeder« kunde sikkert 
gennem vori Blad og i Form af smaa Artikler 
blive lil Glæde og fælles Eje for os alle med 
Opbydelse af lidt god Villie fra hver især.

J. H.

Kongeîundsturen.

Vor Forening havde i Fjor en lille Cycle- 
udflugt til en af vore Skove, som man ellers 
sjældent gæster, nemlig Kongelunden, og da 
denne Tur fik el særdeles tilfredsstillende Udfald 
blev den sat paa Programmel igen i Aar lil 
Søndagen d. 11. Juli, men desværre forhindrede 
Vejret os i at faa samme Udbytte som sidst. 
Der var mødt 12 Deltagere — el meget beske
dent Antal af en Forening paa over 100 Med
lemmer. — En Del var vel lovlig undskyldt paa 
Grund af Ferierejse, og andre har maaske fundet 
Vejret for tvivlsomt. Allerede paa Vejen gennem 
Byen fortrød 2 al være laget med og vendte om, 
medens andre 2 sluttede sig til os paa Vejen 
gennem Tømmerup. Vort lille Selskab, som nu 
saaledes bestod af 12 Medlemmer, naaede dog 
Kongelundens Traktørsted, medens det endnu 
var godt Vejr. Her indloges den medbragte 
Frokost straks ved Ankomsten, og til denne var 
Himmelen saa gavmild at forsyne os saa rigelig 
med »vaade Varer«, at vi skyndsomst trak ind 
i en lukkel Glaspavillion. Imedens Regnen stod 
paa fik vi os en lille Dans i den derværende 
Dansesal til Mukken af et Flygel. Vi var dog 
ikke kommet ud for at være inde, og saa snart 
Vejret tillod det, begav vi os paa Vejen ned ad 

Stranden til. Strandkanten ved Kongelunden er 
nu ikke meget indbydende til at bade ved, og 
det var kun den mandlige Del af Selskabet, som 
følle sig fristede. For at være sikre paa at naa 
tilbage, medens det endnu var Tørvejr, forlod 
vi snart efter Stranden, og efter endnu en lille 
Svingom sagde vi ogsaa Farvel til Kongelunden. 
Vi havde nu Rygvind og Tørvejr del meste af 
Vejen og naaede med 2 Punkteringer lige al 
komme i Læ paa Restauranten »Alhambra« i 
Sundby, inden Regnen begyndte at strømme ned. 
Vi var nu reducerede til 9 ; 1 var nemlig taget 
tidligere hjem, og 2 var eyelet til Dragør, og til 
disse 9 Medlemmer, som trods Vejr og Vind var 
mødte, gav Foreningen Kaffe. Ved Kaffebordet 
indkom som frivillige Bidrag de første Penge til 
del i vor Forening oprettede Understøttelsesfond 
nemlig 1,17 Kr. Vi var nu saa heldige lige at 
naa hjem inden en ny Byge tog fat og havde 
saaledes hele Dagen undgaaet det vaade Vejr, 
som heller ikke paa nogen Maade lagde. Baand 
paa vort gode Humør, og vi fandt alle at have 
tilbragt en rigtig fornøjelig Regnvejrssøndag.

Sekretær.

Understøttelsesfondet.
Da der paa den sidste Generalforsamling 

syntes al være stor Stemning for at oprette et 
Understøttelsesfond, saa har Bestyrelsen besluttet 
at oprette el saadant Fond,

Da »Heimdal« for 3 Aar siden blev stiftet, 
blev den lavet som et Sidestykke til en lignende 
Forening, hvis Formaal netop var Vedligehol
delse af Forbindelsen mellem en Skoles Lærere 
og Elever, efter at plisse sidste havde forladt 
Skolen, samt Understøttelse af trængende Kam
merater. Paa »Heimdal«s konstituerende Gene
ralforsamling blev man imidlertid enige om, kun 
at oplage det førstnævnte Formaal, medens man 
menle, det var bedre at vente med Spørgsmaale- 
om Understøttelse til senere hen, naar Forenin
gen var blevet noget større.

Naar Bestyrelsen har taget dette Spørgs- 
maal op nu, saa er det ikke fordi, der er nøgen 
øjeblikkelig Brug for det, men fordi et saadant 
Fend maa have en Del Midler før det øan virke.
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Formaalet er ógSaa blevet- udvidet noget, 
idet det ikke al^nc omfatter »Heimdal«s Med
lemmer, men ogsaa Eleverne i Skolen, i Tilfælde 
hvor en Elev ikke kan fuldende sin Skolegang 
af økonomiske Grunde.

En saadan Understøttelse har ogsaa en vis 
Betydning for »Heimdal«, idet det vil være en 
storstilet og Udmærket Agitation for Foreningen. 
Eleverne i Skolen vil da mærke at »Heimdal« 
paa en Maade ogsaa er deres Forening. Der 
vil sikkert paa den Maade skabes en saadan 
begejstret Stemning for »Heimdal« blandt Ele
verne, at det bliver en Selvfølge at den Dag, 
de gaar ud af Skolen, melder de sig ind i 
»Heimdal«, hvad der langt fra synes al være 
Tilfældet nu. Sidste Gang f. Eks. gik der ca. 50 
Elever ud af Skolen og kun ca. 20 af disse er 
Medlemmer af »Heimdal«.

Men hvorledes faar vi Midlerne til dette 
Fond? Ja, det er jo sikkert det vanskeligste 
ved delte Fond, at faa Penge til det.

Men idel jeg haaber, al hvert Medlem gør 
sil til, al det kan blive saa stort som muligt, 
saa tror jeg ogsaa, vi med Tiden kan faa megen 
Glæde og Gavn af vort Understøttelsesfond.

H. F.

St. Hans Aften,

Den af Foreningen arrangerede Cykletur 
til Brøndby Hotel forløb meget vellykket. Ga. 
en halv Time efter Mødetid startede det store 
Tog paa nogle og lyve Medlemmer fra Frederiks
berg Runddel ud ad GI. Køge Landevej. Vejret 
var ekstrafint, og efter en Times Kørsel naaede 
vi Strandhotellet, som saa rigtig indbydende ud. 
Efter at have beset Badeanstalten derude, tvang 
Kulden os desværre til at indlage Kaffen inden
dørs. Ved Kaffebordet var der meget livligt. 
Efter at ha Ve nydt den henrivende Udsigt fra 
Taget af Hotellet og ialt talt en halv Snes Set. 
Hansblus var en af Salene bievne ryddede, og 
tre Soldater spillede op til Dans. Her lik Med
lemmerne sigen rar lille Dans til Klokken var 
12, paa hvilken Tid vi besluttede at bryde op 

for al bestige Cyklerne og lage tilbage til Byen. 
Naar man fratager el Par Punkteringer, maa 
Turen alt i Ulf kaldes'vellykket.

Ion mo? mT;:

Skole-Udstillingen.

Torsdag d. 29. Juli aabnedes i Skolemu- 
sæets Udstillingssal i Stormgade Nr. 3, i Anled
ning af Skoleforordningens 100-Aars Jubilæum, 
som indtraf ifjor. Det er en interessant Udstilling, 
som kan have en vis Interesse for os, der i 
de senere Aar har forladt Skolen, al tage i Øjesyn, 
thi her faar man et Indblik i, hvorledes Skole
væsnet har udviklet sig i Løbet af de sidste. 
100 Aar. Udstillingen var allerede aaben ifjor, 
men saa kom Krigen og slappede Interessen 
for den en Del, derfor har Lederne ment at 
genaabne den igen for de mange, som ikke fik 
set den ifjor.

Langs Væggene findes Tavler, som an
vendtes til „den indbyrdes Undervisning” samt 
Tegninger af Landsby- og Købstadsskoler, bl. a. 
den gamle Latinskole i Slagelse, hvor saa kend
te Mænd som H. C. Andersen, Ingemann og 
Rosenkilde m. fl. har siddet paa Skolebænken. 
Der er Billeder, som viser Udviklingen fra de 
mest primitive Huse til virkelige Skolebygnin
ger. Blandt andel findes el Fotografi af den 

i gamle Skole, som har ligget i Pilealleen, der 
byggedes i 1737 og som indtil 1864 var den 
eneste Almueskole paa Frederiksberg. I denne 
gik Oehlenschläger i Skole, og ved Gavlvinduet 
var det han sad og digtede „Helge”. Man finder 
ogsaa et Billede af Skolebygningen i Neder 
Feldborg, hvor Kommunen var saa sparsomme
lig, at den havde indrettet Skole og Fattighus i 
en og samme Bygning. Ligeledes findes der en 
kuriøs Tegning fra 1824, der viser Gymastik- 
redskàber, som en Lærer ved Gjerrild Skole 
havde forsynet denne med. Tegningen blev ind- 
tilligemed en Ansøgning om at blive Consistori- 
alraad! som Læreren ogsaa blev.

1 en Glasmontre ses Metalgrifler, som Ele
verne skrev i Sand med. Pennefjedre, den første 
Slaalpen, som er konstrueret her Landet og er 
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lavet af en Uhrfjeder, samt Ferien og Tampen, 
hvad der svarer til Spanskrøret i vor Tid, men 
som vi jo heldigvis kun kendte af Navn.

Alt ialt en interessant Udstilling, som nok 
er værd al gaa ned og se. Adgangen er gratis 
og aabent hver Dag fra 1 —-4.

Senior.

Budet.
Da Budet ikke kan naa ud til de fjernere 

liggende Bydele bedes Medlemmer bosiddende 
i disse Dele (Vanløse, Helleru]), Brønshøj) saa- 
vidt mulgit selv indbetale Kontingentet lil Kas
sereren eller paa Møderne.

Ligeledes bedes udenbys Medlemmer, som 
endnu ikke har belall Kontingent for Aaret 
1915—10 indsende Pengene lil Kassereren.

/

Bestyrelsen.

Formand :
A. Madsen, Kong Georgsvej 64, F.

Næstformand :
Poul Bentzon, Monradsvej 8, F.

Kasserer :
Ellen Christensen, Godlhaabsvej 30 SL, Hvh. F.

Sekretær :
Ingeborg Hilsøe, Bredegade 7‘, F.
Henry Felterlein, Sofievej 14/, V.

Program for August.
Søndag d. 1. Aug. Kl. 10 pr. Tur til Klam- 

penborg pr. Sporvogn. Fra Klampenborg spad
serer vi gennem*Dyrehaven over Erimitageslellen 
til Skodsborg. Mødested: Raadhuspladsen. (Li
nie 14).

Agitér for talrig Tilslutning.
Lørdag d. 21. Aug. Kl. 8 Em. pre. Spad

seretur til Damhussøen. Der bliver trakteret 
med Kaffe i Damhuskroen. Mødesled: Diako.- 
nissestiftelsen ved Peter Bangsvej.

C. Jensens Ølforretning,
Eversvej 6.

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter
:----------- Specialitet: :......... ...

Hafnia Skattefri Porter og Citronyand.

Telefon Godthaab 785 y.

Vogne overall i Byen.

Meld Dem ind i

Frederiksberg Boldklub
under V. B. U., stiftet 1912.

Oplager passive og aktive Medlemmer. 
Klubhus og Bane ved finsensvej.

Spilleaftener : Mandag, Onsdag og Fredag 
samt alle Helligdage.

Indmeldelser modtages paa Banen.

Foreningsmeddelelser.
«S3 
Æ-,
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Udmeldle Medlemmer :
Arnold Nielsen. Ellen Berggreen Nielsen.

Skovturen den 1. August blev paa 
Grund af del ustadige Vejr udsal lil paa Søn
dag. Se under Program for August.
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Livsforsikiingsselskabet „Danebroge” A||S
tegner

alle Arter af Livsforsikringer 
samt 

LJlykkeforsikring kombineret med 
Livsforsikring.

Alle Oplysninger gives ved Henvendelse 
lil Inspektør O. Christensen. Vendersgade 12. 
Telefon 495.
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Udgivet al Bestyrelsen. Ansvarlig: Henry Fetterlein. Bladets Adr.: Henry Felterlein, Sofievej 14. 
Trykt i Chr. F. Eltongs Bogtrykkeri, Sofievej 9.


