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Vinterbetragtninger.

' Del ebber slærkt ud med Sommeren. So
len formaar ikke mere om Søndagen at lokke 
de gode Byvaanere til Skovs fra Morgenstunden 
af. Ungdommen har forladt Strandvejens mon
dame Badeanstalter. Den har allerede Tankerne 
henne paa Vinterfornøjelser, Moder o. a. Man 
behøver ogsaa blot en Eftermiddag at gaa sig 
en lille Tur ind ad Byen til,1 gennem det af 
Københavnerungdommen saa yndede „Strøg“ 
for at blive overbevist om, at man virkelig ikke 
mere kan være bekendt at optræde i Sommer
hat.' Pelsværk, Kaaber, Balstads og deslige er 
det dominerende i alle Magasinernes Udstil
lingsvinduer, og mer eller mindre yndefulde og 
chike Københavnerinder gaar deres Strøgtur for 
al opnaa at være blandt de første til at præ
sentere og vække Opmærksomhed med denne 
eller hin nye Vintermode. —

Naa, men vi vil i Heimdal ikke spekulere 
i Moder og deslige, men ofre vore geniale Ideer 
og Tankerne paa os selv og vor Virksomhed. 
Vi har jo allerede for nogen Tid siden sagt Farvel 
til Sommeren og taget fat paa det indendørs. Nu 
var del al haabe og ønske, om Bestyrelsen 
havde faaet Vinterprogrammet affærdiget paa 

en saadan Maade, ai de forskellige Foretagender 
maatte vinde ikke saa lidt større Tilslutning, 
end der har været hele Sommeren igennem. En 
Skovtur paa lo Medlemmer, det kan jo altid 
lade sig gøre, men el Bal eller »Tekomsammen« 
for lo, — ja det kunde selvfølgelig være særdeles 
hyggeligt,, men det er dog lovligt lidt at sætte 
andre Mennesker i Bevægelse for. Naa Vinteren 
er vel egentlig ogsaa i de fleste Tilfælde en For
enings Glansperiode. Det er nemmere at faa 
samlet fuldt Hus indendørs, naar man har noget 
at byde paa, og en Vinteraften, hvor man for 
del meste er henvist til at sidde hjemme, er Be
budelsen om en Foreningssammenkomst altid 
mere velkommen end paa en Sommerdag, hvor 
man selv kan tage saa mange andre gode Steder 
hen end netop det mærkelige Sted, som en Be
styrelse har udset.

Ved vore sædvanlige Mødeaftener med beha
gelig Underholdning af en eller anden Art og 
efterfølgende Forfriskning skaber vi os jo let en 
hyggelig Aften, men selvom Sludderengaarlivlig 
og de tilstedeværende Medlemmer tilsyneladende 
er stærkt optagne, saa mangler vi dog tit noget 
mere Stemning gennem hele Forsamlingen. 
Denne Stemning skulde Medlemmerne selv 
frembringe ; den opnaas ved at man blander sig 
noget mere mellem hverandre. Foreningen skal 
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ikke beslaa af smaa faste Klikker, hvad der er 
yderst generende og kedeligt for de nye Medlem
mer, som paa den Maade bliver henvist til at 
passe sig selv og ikke kan finde sig til Rette. 
Det ser heller ikke godt, men mærkeligt ud, al 
en bel Klump Herrer sætter sig ved den ene 
Bordende, og lader Damerne skøtte sig selv ved 
den anden. Det bidrager ikke til Stemningen 
og skulde ikke finde Sted i en Forening, der 
bestaar baade af Herrer og Damer. Og saa 
kom en Gang imellem med en lille Sang; del 
vækker straks Livlighed, og dertil behøves virke
lig ikke nogen særlig højtidelig Lejlighed. Der 
er Emner nok og at der ogsaa er Evner nok, 
har vi Beviser paa fra tidligere Gange. Naar 
altsaa først Bestyrelsen har lagt Programmet og 
sørget for det mest hovedsagelige, saa skulde 
Medlemmerne selv sætte Prikken over i’et ved 
ogsaa al sætle sig i lidt Aktivitet for det gode 
Udfald.

En »Heimdaler«.

To ekstraordinære Generalforsamlinger.

Den 22de September var der i Hejmdal eks
traordinær Generalforsamling med følgende Dags
orden: 1, Bladet, 2, Understøttelsesfondet, 3, 
Eventuelt. Det besluttedes, al Foreningen skal 
udgive et Blad, saaledes som Bestyrelsen fore
slog det. Kontingentet skal i den Anledning 
forhøjes til 1 Kr. Kvartalet for indenbys og 2 Kr. 
om Aaret for udenbys Medlemmer.

Angaaende Bladets Ledelse foreslog Bestyrel
sen følgende: »Bestyrelsen udgiver Bladet og væl
ger Redaktøren af sin Midte«. Delte Forslag 
forkastedes, og det vedloges, al Bladets Redak
tion skal beslaa af tre Medlemmer: en Redaktør 
og 2 Sekretærer. Bedaktøren og den ene Sekre
tier vælges af Generalforsamlingen og udenfor Be
styrelsen, medens den anden Sekretær vælges af 
Bestyrelsen og indenfor denne. Da Bestyrelsen 
fandt, at en saadan Ordning paa mange Maader 
vilde være uheldig, var ingen af dens Medlem
mer villige til at gaa ind i Redaktionen, hvorfor 

den fandt det rigtigst at trække sig tilbage til 
Fordel for en eventuel ny Bestyrelse, der var 
villig til at lade Generalforsamlingens Beslutning 
ske fyldest.

Dagsordenen til den anden ekstraordinære 
Generalforsamling den 28de September var der
for : Bestyrelsens Afgang. Paa denne General
forsamling syntes del dog, som om Medlemmerne 
selv var klar over, at den første Generalforsam
lings Beslutning var upraktisk, og da den ikke 
kunde opfyldes, fordi ingen ny Bestyrelse var 
villig dertil, maalte den betragtes som forkastet.

Der blev ganske vist sagt, at der var Med
lemmer, som var villige til al gaa ind i en ny 
Bestyrelse ; men da de trods gentagne Orien- 
teringspavser Ikke viste sig, besluttedes det, al 
Bestyrelsen skal fungere videre indtil den ordi
nære Generalforsamling i Marts, hvor der frem- 
læggesForslag til nye Love for Foreningen. I 
disse Love kan saavel Bladet som Understøttel
sesfondet lovfæstes, saa at den Bestyrelse, der 
da bliver valgt, kan være klar over, paa hvilke 
Betingelser den vælges.

Debatten henlægges med andre Ord til For- 
aaret, og indtil den Tid udfinder saavel Besty
relse som Medlemmer de bedst mulige Forenings
love. Medlemmerne er jo ikke mere smaa 
Drenge og Piger, men store voksne Mennesker, 
der ikke alene vil give deres Besyv med i Laget; 
men som ogsaa vil have de klarest mulige For
ordninger al relie sig efter.

De to Generalforsamlinger viste delte. Den 
store Tilslutning viste tillige, al Medlemmerne 
omfatter deres Forening med Interesse. Til Tider 
var Debatten livlig, hvilket dog ikke hindrede, 
al Generalforsamlingerne kunde sluttes som al
mindelige Medlemsmøder med et kammeratligt 
selskabeligt Samvær.

A. Madsen.

Turen til Damhussøen.
Hvem, der Lørdag Aften den 21’ August 

har haft sin Vej forbi Hjørnet af Nrdr. Fasan
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vej og Peter Bangsvej har ikke kunnet undgaa 
at lægge Mærke til den Forsamling af Ung
dom, som her var til Stede. Det var Heimdals 
Medlemmer, som her havde sat hverandre Stævne 
for i et samlet Selskab at gøre Damhussøen og 
Kroen derude et lille Aftenbesøg. Der maa have 
være noget særdeles tiltalende ved Indbydelsen 
til denne Tur, siden Medlemmerne gav saa flit
tigt Møde. Vi naaede et saa anseligt Antal som 42 
Deltagere. Vejret var henrivende. Man kunde paa 
en saadan Aften i Slutningen af August Maaned 
ikke ønskceller vente sig det bedre. Spadsereturen 
gik direkte til Damhuskroen, hvor Foreningen 
bød paa gratis Kaffe i Krohaven. En stor Gram
mofon opvartede under Kaffedrikningen med 
„Taffelmusik” og efter Bordet med lidt Danse
musik, som enkelte benyttede sig af. Kl. 11. 
slukkedes der i Haven, og vi saa os nødsagede 
til at bryde op, dog først efter al en enstem
mig Anmodning om at maalte beholde Belys
ningen noget længere, var bleven os afvist. Vi 
lagde saa Hjemvejen inden om Søen. Vel vat- 
del sent og mørkt, og Vejen lang, men baade 
Humøret og Vejret overtalle os til at forlænge 
Hjemturen ad denne Vej. Over Søen havde vi 
Udsigt til en Himmel og en Fuldmaane saa 
smuk, der maatle kunne faa det mest prosaiske 
Menneske til at falde i stille Beundring. Da vi 
kom ind paa Frederiksberg Gader igen, var vi 
lige tilpas trælle til en god Nattesøvn.

Gullasch.
„Det var en Aften paa Frederiksberg”, 

jeg tror, del var engang i Marts Maaned, jeg 
sad hjemme paa mil Tagkammer og kedede 
mig saa frygteligt, saa inderligt, al jeg faldt i 
Søvn.

Ole Lukøje, som er en af mine bedste 
Venner, kom med sin Paraply, som han slog 
op over mig, og paa den læste jeg en hel Del 
om alle de mange unge Mennesker, der faldt 
derovre i Krigen og om den Mangel paa Mand
folk, som vilde blive Følgen. Delte er jo 
sørgeligt, og det bebrejdede jeg ogsaa Ole Luk
øje, men han sagde blol: „Læs videre.” Jeg 

læste om mange Ting der ikke interesserede 
mig, men nede i „Halen” blandt Annoncerne 
siod følgende Avertissement:

„ Heimdal”
I Lørdag den 15. Marts 19— Kl. 8 

underholdning med Bal til Kl. 5 
store Sal, Grundlvigsv«j 12.

Mød præcis.

præcis. Aften- 
i „Paradiset“

, Ole Lukøje slog Paraplyen sammen med 
j el Brag, og jeg vaagnede. — Jeg tænkte — 
i Hvad er ,,Heimdal“ for noget? — Det er kede- 
! ligt at sidde her hjemme og kukkelure, da hel- 
! lere gaa ned eller op og kede sig i „Heimdal“. 
I Som sagt min Beslutning var taget, jeg 
¡ begyndte at klæde mig om, men pludselig kom 
jeg til al se paa mit Uhr, det viste 8. Straks 
stod Avertissementet igen for mig „Mød præcis“ 
Men jeg lod mig ikke forbløffe, jeg skyndte mig 
af alle Kræfter, og Kl. SUj var jeg all right, saa 
at jeg eventuelt kunde konsultere „Dronningen 
af Saba“. Da jeg kom op til „Paradisets“ Porte 
var Kl S3/^ men kun faa Mennesker var mødte, 
men jeg slog mig til Taals med „Der er lang 
Vej“ og Iraadte indenfor. De første Aftentimer 
var meget kedelige, først henimod Kl. 12 be
gyndte der al komme Luft i Sejlene. Der var 
mange unge Damer til Stede, men kun faa 
Herrer, jeg antager nogle maatle være Soldater, 
og saaledes slaa Vagt ved Kanonerne, medens 
vi andre svingede os i Dansen.

i Der var særlig en »lille Engel« med brune 
Øjne, sort Haar og æblerøde Kinder, der havde 
en Rus-e ude efter mig, hun var saa fortryllende, 
at jeg svømmede lige ind i hendes Garn.

Jeg vrikkede og hun vrikkede, thi i Danskan 
man leitest faa Tid til at tale med hinanden 
(om Kærlighed). Klokken var henimod 5, da den 
brunøjede og jeg, der imidlertid var bleven Dus, 
hørte et Bramaskrig fra vort afsides liggende 
Kabinet. Jeg hører til dem, som altid stormer 
til, naar der er noget paa Færde og den brun
øjede var af samme Mening. Som sagt vi stor
mer hen til den skrigende Hob, som er nærved 
at lynke det tilbageblevne Bestyrelsesmedlem 
for at faa en Ekstralime. Vi skriger med og

i Følgen af Folkevælden bliver Bal til Kl. 6.
' (Fortsættes). Hoppe.
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Cyklendflngten d. 12’ September.

Mødestedet var Nørrebros Runddel, og Af- 
gangstiden var sat til Kl. 9. Ganske vist havde 
det været Rundskuedag Dagen i Forvejen, men 
det skulde dog ikke kunne trætte en Ungdom 
mere, end at den nok —- og med .største For
nøjelse — den næste Dag skulde kunne deltage 
i en saadan lille ,nem Cydetur somi til Farum. 
Da Kl. var 9, stod der paa Nørrebro*» store 
Runddel én præcis Deltager, og Kl. 9'/2 startede 
„Heimdal“ paa ni Medlemmer, hvoraf de otte var 
fra Foreningens lo ældste Aargange. Hvad mon 
det er, de stadig udeblivende Medlemmer savner 
for at disse Sommerudflugter skal blive tiltræk
kende nok? Sommer og Sol, smukke Skove, og 
smilende Landskaber, ungt fornøjeligt Selskab 
og en god velpakket Frokost med hjemme fra 
sin Mor, er all det ikke nok? Ganske vist kan 
man ikke naa al faa Kaffen og Morgenavisen 
paa Sengen, men den lille Søndagsfornøjelse 
kan slet ikke stilles ved Siden af den Tilfreds
hed over Tilværelsen, som man føler, ved at 
spise sin Frokost og drikke sin Kaffe ved et 
hyggeligt Skovløberhus i det Grønne.

Den 12‘ September — paa den Aarstid 
Lænker man sig allerede Sommeren forbi og Ef- 
teraarets kølige, klamme Luft inde, men vi 
drømle om Juli Manned, og i Ridmsdai Kro, 
herskede der en Travlhed, som ikke langt fra kunde 
staa paa Højde med det Liv, man erindrer fra 
et saadant Traktørsted en Pinsesøndag. Da 
Frokosten var forsvunden, satte vi os igen paa 
Cyelerne og havde ikke svært ved at finde, 
hvad vi søgte el dejlig Stykke Grønsvær, højt
liggende, med den fineste Udsigt, hvor man rig
tig kunde gøre sig Livet behageligt i el Par Ti
mer. Man talte først om Middagssøvn, men det 
Samtaleemne gik snarl i sig selv igen ved Synet 
af en stor Kurv fuld af friskplukkede Blommer og 
Æbler fra en nærligende Gaard. Vi befandt os paa 
Vejen ad Farum til, og da vi igen rullede af, 
var det med • Farumkro som Maalel. Uden Mad 
og Drikke duer Hellen ikke, og da Eftermid
dagskaffen var sat Livs, lagde man Hjemvejen

gennem Hareskoven, hvor en lille solbeskinnet 
Aabning i Krattet fristede os til endnu en Gang 
at slaa os ned ; men Solen gaar hurtig ned i 
Sensommerens Dage og under et hurtig tilta
gende Mørke kørte vort lille Selskab nu lige 
hjem over Buddinge og Søborg. — Det var jo 
denne Søndag Heimdals sidste Sommerudflugt 

:.i Aaret 1915-16, saa min Overtalelsesevne fra 
! før kan .altsaa ikke komme til at frugte i Aar, 

men inaatle de Medlemmer, som her har følt
[i sig truffet, komme den i Hu meste Saison !

, Sekretær.
i _________

Foreningsmeddelelser.
i

. Artikler til Bladet hedes indsendt senest 
den 20. i hver Maaned.

! Fredag den 5. Novbr. Kl. 8 pr, paa Gimle 
[■ (Store Sal) Stor Afte ¡underholdning im d Bal til

Kl. 4. Til Aftenunderholdningen vil bl. a. med
virke Komponisten, kgl. . Kammermusikus Hr.. 
Fini Henriques og Karøatelkunstneren Hr. Robert 
Storm-Petersen, løvrigt henvises til Program
met, der tilligemed Billetter kan faas hos Ellen 

I Christensen, Godthaadsvej 30, St, Haveh., Inge
borg Hilsøe, Ndr. Fasanvej 40 A og Henry Fet- 

i terlein, Sofievej 141, Prisen for Billetterne til 
I Aftenunderholdningen er 50 Øre.

NB. Medlemmerne bedes gøre Regnskab.
! for modtagne Billetter senest den 3. Novbr.

C. Jensens Ølforretning,
Eversvej 6.

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter 
" ------ ■ Specialitet: ~

Hafnia Skattefri Porter og Citronvand.
Telefon Godthaab 785 y.

Vogne overalt i Byen.

Udgivet af Bestyrelsen. Ansvarlig: Henry Fettcrlein. Bladets Adr.: Henry Fetterlein, Sofievej 14.V. 
Trykt i Clir. F. Eltongs Bogtrykkeri, Sofievej 9.


