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Hvert Nytaar plejer den dygtige Forretnings

mand at gøre Statns over sin Forretning for at 
se, om den i Aarets Løb har bragt ham Tab 
eller Formue. Paa lignende Maade vil vi i 
,.Heimdal“ se tilbage paa det forløbne Aar for 
at danne os et Skøn, om denne Forening har 
været et indbringende eller muligvis et slet 
Foretagende.

Bent talmæssigt kan der naturligvis ikke gøres 
Status i en Forening, hvor Formaalet ikke er 
at tjene Penge, men derimod ai fremskaffe en 
vis Mængde af Livets Goder i Form af hygge
lige Timer og en mere udvidet Horisont for 
for hvert enkelt Medlem.

Ved en saadan Opgørelse maa man i „Heim- 
dal“ regne med tre Faktorer, nemlig med de 
yngre og de ældre Medlemmer samt med Be
styrelsen.

De yngre Medlemmer, der paa Grund af deres 
Antal og deres Interesse for Foreningen for Ti
den danner Kærnen i Foreningslivet, vil sikkert 
mene, at Status for Aaret 1915 staar godt. Som 
praktiske Mennesker vil de sige: „Vi har faaet 
noget for vore Penge, vi har selv ingen Ulej
lighed og intet Ansvar haft, altsaa er vi til
fredse.“ Om de har tilført Foreningen og sig 
selv Værdier ved at yde deres Bidrag til Be
styrelsens Bestræbelser for at gøre alt saa ud
mærket som muligt er vel nærmest en Ting, 
der betragtes med Ligegyldighed.

Overfor de ældre Medlemmer stiller Sagen 
sig noget anderledes. Til disse stiller man uvil- 

kaarligt større Fordringer. Man har vanskeligt 
ved at forestille sig Pædagogen som en ren og 
skær Forretningsmand, der betragter sin Elev 
som den Vare, der kun er til for at skaffe ham 
Sul til Brødet, hvorfor man ikke kan faa sig 
selv til at tro, at han skulde glemme Eleven, 
saa snart denne er naaet saa vidt, at han skal 
staa paa egne Ben.

I „Heimdal“ er der god Jordbund for den 
eller dem, der har noget at bringe unge Men
nesker. Lad disse unge være lidt støjende til 
Tider, lad dem nu og da have lidt for store 
Meninger om sig selv og om Ungdommens Mo
denhed og Udvikling i det hele taget. Gemyttet 
er godt, og det er det vigtigste. Derfor har 
„Heimdal“ ogsaa vundet sig et Navn, saa det 
er en let Sag at finde Folk, der paa forskellig 
Maade vil støtte Foreningen. Vi synes blot, at 
vore egne var de nærmeste dertil; men naar 
de er for forsigtige eller eventuelt for beskedne, 
er der naturligvis ikke noget at gøre ved den 
Sag. Ma aske er vi ogsaa for fordringsfulde, 
naar vi ønsker, at Status for deres Vedkom
mende maa vise et betydeligt gunstigere Re
sultat i det kommende Aar.

I en Forening som „Heimdal“ er alt afhængig 
af en Bestyrelse. Leder Bestyrelsen godt, er For
eningen god, leder den slet, er Foreningen ikke 
god, og gaar en Bestyrelse i Stykker, ramler det 
hele sammen, og det vil ikke blive helt let at 
faa det stablet op igen, derfor sigter man godt, 
hvis man vil Foreningen til Livs, naar man be
nytter Bestyrelsen som Skive. Det maa derfor 
ligge i Medlemmernes Interesse, at Bestyrelsen 
altid bestaar af Folk, der med en vis Ro og en 
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nogenlunde sikker Fod kan vinde frem ad de nu 
engang tiltraadte Stier, og da Initiativet aldrig 
maa mangle indenfor Bestyrelsen, maa ethvert 
Bestyrelsesmedlem have sit frie Virkeomraade, 
blot dette foregaar indenfor Paalidelighedens 
Grænser.

Paa den Maade kan det være en Fornøjelse 
for et virkelystent ungt Menneske at prøve sine 
Evner og Kræfter. Der har da heller aldrig væ
ret Mangel paa Emner, og den Bestyrelse, der 
nu sidder, behøver ikke at rødme ved at be
tragte Aarets Status. Enighed og personligt Ini
tiativ har været dens Kendemærke. Engang imel
lem har man maaske forsøgt enkeltvis at prøve 
nye Veje; meji man er dog aldrig naaet ret 
langt frem, før man har erkendt, at Hovedvejen 
i Fællesskab var den bedste.

Naar derfor Bestyrelsen ved Aarsskiftet gør 
sin Kompliment til begge Sider, til de ældre og 
til de yngre, ja, da ved man jo, hvorledes de 
ældre ser paa dens Virksomhed, det er udtalt 
mere end tilstrækkelig tydeligt og ikke modsagt; 
men man ved ogsaa, hvorledes de yngre ser paa 
netop den samme Virksomhed, og man ved til
lige, at unge Øjne stundom ser bedst, særlig 
naar de bruges mest, hvorfor man ikke nærer 
nogen som helst Tvivl om, at der vil blive Til
slutning til Ønsket om Held og Lykke for For
eningen „Heimdal“ i det kommende Aar og til et:

Glædeligt Nytaar.

Meld Dig ind i „Heimdal“!
Vor Forening, som er stiftet den 24. April 

1912, er (jo) nu snart 4 Aar gammel og tæller ca. 
110 Medlemmer. Dette Tal er ikke imponerende 
stort, naar man kaster Blikket tilbage og ser, 
hvor mange der i Aarenes Løb er udgaaet fra 
de kommunale Mellem- og Realskoleklasser paa 
Godthaabsvejens Kommuneskole, og som (saadan) 
kan optages i Foreningen. Da Foreningen blev 
stiftet, var der ca. 90 Medlemmer, hvoraf om
trent 25 er faldet fra det første Aar. Ved andet 
Aars Begyndelse fik vi ca. 35 nye Medlemmer, 
hvilket vel omtrent er Halvdelen af dem, som ud
gik fra Skolen dengang. I Løbet af det andet 

Aar er ca. 25 Medlemmer faldet fra, hvilket (jo) 
omtrent er lige saa mange, som den blev for
øget med ved Aarets Begyndelse. Ved 3 Aars 
Begyndelse fik vi igen ca 35 nye Medlemmer, 
men i Aarets Løb faldt ca. 20 fra og ved 4 Aars 
Begyndelse kom ca. 30 nye Medlemmer, medens 
der udgik ca. 60 Elever fra Skolen. Denne Be
regning viser, at Foreningen saa omtrent staar 
i Stampe. Antallet af Medlemmer, der er faldet 
fra i Aarets Løb, er for stort i Forhold til det, 
der kommer til, og ligeledes er Antallet af Ind
meldelser ved Aarets Begyndelse for lille i For
hold til Antallet af Elever, der udgå ar fra Sko
len. Nu, vi har faaet vort Blad, har jeg tænkt 
mig, at det maatte være et godt Middel til at 
faa (udgaaede) Elever, som endnu ikke er Med
lemmer, i Tale, og med dette Ma al for Øje er dette 
Nr. af „Heimdal“ sendt til alle (udgaaede) Elever. 
For dem, som paa en eller anden Maade er for
hindret i at komme til vore Møder, er Forbin
delsen mellem Kammeraterne jo ikke helt brudt, 
naar vi har vort Blad, og dette burde være en 
god Kilde til at skaffe flere og beholde gamle 
Medlemmer i Foreningen. Vilde det ikke være 
morsomt at se, om vi kunde faa nogle af de 
Elever, som er faldet fra undervejs eller maaske 
aldrig har været Medlem, indmeldt i Foreningen. 
Det vil være morsomt at se og tale med gamle 
Kammerater igen. Mange af dem, som af forskel
lige Grunde, saasom Bortrejse, Mangel paa Tid 
eller maaske manglende Interesse ikke er blevet 
Medlem tidligere, er maaske i den forløbne Tid 
blevet saaledes stillede, at de nu kan faa Lej
lighed og Lyst til at komme til „Heimdal“s 
Møder.

Kom engang til vore Møder og se, hvad vi 
foretager os, og maaske I saa kunde faa Lyst 
og Interesse for Foreningen. Vi er alt for faa 
Medlemmer fra de yngste Aargange, og dem maa 
vi have med, ellers vil Foreningen vedblive at 
være (den) lille. Det er ogsaa morsomt for de lidt 
ældre af os at se de yngste Medlemmer, for der
ved bliver vi mindet om den Tid, da vi lige for
lod Skolen, og det kalder mange glade Minder 
frem. Det er alt for faa, der bliver indmeldt af 
det Antal Elever, der udgaar. Kom til vore Mø
der og Sammenkomster, og I skal se, at det vil 
blive til Glæde for jer, og I vil faa Interesse af 
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stadig at møde gamle Kammerater, som I (jo) 
ellers omtrent daglig har set og talt med i 4 à 
5 Aar.

Alt for mange fra de ældre Aargange er og- 
saa faldet fra. Foreningen har forandret sig me
get i de Aar, der er gaaet, og synes I ikke, I 
havde Interesse eller Lyst til at komme de før
ste Aar, mød nn til et af vore Møder eller Sam
menkomster og prøv saa, om I nu ikke kunde 
have Interesse og Fornøjelse af at tale med 
Skolekammeraterne igen. Der er mange morsomme 
og gode Minder fra Skoletiden, som kan opfri
skes, og interessant er det (jo) ogsaa at høre, 
hvad hver især beskæftiger sig med. Vor For
enings Medlemsantal burde (jo) være meget større, 
og jo større det bliver, jo flere og større Fore
tagender vil Foreningen kunne magte at udføre, 
og derigennem vil der (jo) endnu blive mere 
Gavn og Interesse af at st a a som Medlem af 
„Heimdal“.

Enhver, som endnu ikke er Medlem af „Heim- 
dal“, er velkommen til vor Soiré den 22. Jan. 
KL 8 paa Gimle. Har Du overværet et af vore 
Møder, tror jeg, Du melder Dig ind og bliver et godt 
og stabilt Medlem. Kontingentet er 1 Kr. Kvar
talet for indenbys Medlemmer og 2 Kr. aarlig 
for udenbys Medlemmer, og Indmeldelser mod
tages hver Mødeaften eller hos Kassereren

Ellen Christensen, 
(todthaabsvej 30 tit., Havehuset.

Naar Bladet kommer.
Bladet „Heimdal“ er blevet en af Aarets 

største Begivenheder baade i og udenfor For
eningen, og skønt det ikke udgaar til noget 
stort Medlemsantal, sætter det dog til Tider sit 
Præg paa større eller mindre Kredse.

Jeg har ofte tænkt paa, hvorledes det kunde 
være, at Bladet kom saa sent og saa uregel
mæssigt; Forklaringen har jeg nu faaet fuldtud.

Den første Aarsag hertil ligger nemlig hos 
Forfatterne, „Heimdal“s'bedste Penne, der stun
dom arbejder baade Dag og Nat for at faa 
deres Bidrag saa lødigt som muligt, og naar 
dette endelig er lykkedes, kan de ikke faa det 

afleveret, fordi de læser det igennem atter og 
atter og glæder sig over de ejendommelige Ud
tryk og Vendinger, de har fundet, og som kun 
virkelige Forfattere har Raad til at anvende.

Endelig samles Materialet hos Redaktøren, der 
ogsaa i den Grad henrives af det interessante 
Stof, saa han næsten ikke nænner at lade det 
gaa videre til Bogtrykkeren af Frygt for, at 
noget skal blive borte, og at Medlemmerne saa- 
ledes maa undvære dette Plus til deres aande- 
lige Berigelse.

Hvis man tror, at Bladet nu er endelig i 
Havn, naar det er kommet til Bogtrykkeren, 
saa tager man grundigt Fejl. Fra paalidelig 
Kilde erfares det nemlig, at Sætterne i den 
Grad fordyber sig i „Heimdalls Lekture, at Ar
bejdet med at sætte Bladet skal være en ret 
daarlig Forretning for dem i pekuniær Hen
seende.

Endelig ligger Bladet færdigt, og Postbudene 
faar Opgaven at bringe det ud til de mange 
Hjem; men hvem kender ikke et Postbuds Kund
skabstrang. „Heimdal“ kan han ikke modstaa, 
og paa Gadehjørner og Trappegange studerer 
han ivrigt denne sidste Fremtoning i Littera
turens Verden. Saaledes beretter i hvert Fald 
et Øjenvidne, et Medlem, der i to Døgn ikke 
havde faaet Søvn i Øjnene af Længsel efter 
Bladet og særlig efter Fortsættelsen af dets Ro
man, og som saa til sidst anbragte sig ude paa 
Hovedtrappen for saa hurtigt som muligt at faa 
fat i det. (Fortsættes.)Den 8. December.

Vi kaldte det „Heimdalaftenen“, fordi det skul
de blive en Aften udelukkende for Heimdals- 
medlemmer og med et Strøg af rigtig gammelt 
Heimdalshumør og Stemning, og det blev det. 
I Medlemsbladet stod der: „Store Overraskelser“, 
og vor Frygt for, at disse to virkningsfulde Ord 
skulde vække for store Forventninger blandt 
det ellers saa temmelig kritiske og forvænte 
Heimdalspublikum, viste sig heldigvis at være 
ganske ubegrundet. Fra først til sidst var det 
en rigtig fornøjelig Aften. Vi havde af Inspek
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tør Christensen faaet overladt begge Gymna
stiksalene til vor Raadiglied, og den øverste be
nyttede vi som Samlingslokale. For nu at faa 
Medlemmerne rigtig godt sammenblandede — 
ældste, yngre og yngste mellem hverandre — 
blev det ved et lille Blomster  arrangement Til
fældet, der bestemte, hvem man skulde have til 
Bords, og dette vakte megen Morskab. I en 
„taktfast“ March efter Ocarinaspil gik vi der- 
paa nedenunder for at se, hvad man bød paa.

Bordene var nydeligt pyntede med lyserøde 
Blomster i Urtepotter (Papirsbiomstor med en 
sammenrullet Sang som Stængel) og Vaser med 
alskens Grøntsager i: Grønkaal og Gulerødder, 
Rødbeder og Kartofler, skaaret og arrangeret 
som Blomsterbuketter; originalt, dekorativt og 
morsomt saa det ud, men hvad, der vakte mest 
Forundring, var vistnok det Stykke Brænde, 
som var anbragt ved hver Kuvert. Det pirrede 
Nysgerrigheden, og det kneb med at vente, ind
til Tidspunktet for Løsningen kom. Der blev 
serveret med Kaffe, men inden det blev nogen 
forundt at faa noget, blev først Urtepotterne 
tømte, og de smaa, lyserøde Roser havde en 
morsom, virkningsfuld Duft — Nysepulver. Oven- 
paa Kaffen blev der budt Cigarer og Cigaretter 
om og derpaa endnu en Sang. Den blev sendt 
til „Heimdal“ i en Pakke, som et Kioskbud kom 
ind i Salen med Kl. ca. 9. „Til Heimdal“ stod 
der og „Afsender Medlem Nr. 1313“. Nr. 1313 
havde været saa betænksom at forøge „Heim- 
dal“ med et nyt Medlem. „Velsagtens det yngste", 
som der ogsaa stod, for det var nemlig et Svø
belsebarn — af Pap og hult indeni, og her 
fandtes en lille Vise. Lidt efter at Kaffen var 
sat til Livs, fik vi Æbler, Konfekt og Chokolade, 
og saa kom vi til Brændet. Enkelte fiffige 
Hoveder havde selvfølgelig straks fundet Fines
sen: i Brændet var der nemlig boret et Hul, 
som var proppet til for den ene Ende, og inden
for fandtes mer „Digterværk“; og saa var det 
endda ikke Slut endnu.

Vi fik rørt Lungerne godt den Aften. En 
fjerde Sang blev serveret som Kaalrouletter. 
Sangen var rullet sammen og indlagt i store Hvid- 
kaalsblade og ombundet med Baand. — En hel 

Del forskellige Attraps vakte selvfølgelig ogsaa 
megen Morskab.

Glæden og Taknemmeligheden for de „store 
Overraskelser“ gav vi Luft i Taler, høje Hurra- 
raab og „Leve“, som maatte kunne høres langt 
ud paa Sindshvilevej. Kl. ca. 11 gik vi hjem. 
Der havde været ca. 75 Medlemmer.

Sekretær.

Foreningsmeddelelser.
Udmeldt Medlem: Karen Nielsen.
Nyt Medlem: Henry Christiansen, Adilsvej 2.

Program for Januar 1916.

Onsdag den 5. Januar Kl. 8V4 præcis paa 
Godthaabsvejens Skole :

Hr. Sekretær Sofus Franck holder Foredrag 
om Konstantinopel med Lysbilleder.

NB. Mod endelig præcis til dette Foredrag.
Lørdag den 22. Januar Kl. 8. „Gimle“s lille 

Sal: Soire med Dans til Kl. 1.
Improvisatoren Hr. Louis Halberstadt be

sørger Underholdningen.

A. BJERRING LARSEN
— PIANIST —

1 Kl. Bal- og Selskabsmusik 
Nyeste Repertoire 

EGILSGADE 38, 1. SAL
Telf. Amager 1378 Trfs. 8-10 & 4‘/ä-6

C. Jensens Ølforretning
6 Eversvej 6

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter
Specialitet —

Hafnia Skattefri Porter og Citronvand
Telefon 6odthaab 785 y

Vogne overalt i Byen

Udgivet af Bestyrelsen. Ansvarlig: Henry Fetterlein. Bladets Adr. : Henry Fetterlein, Sofievej 14. V. 
^rykt i Bruun & Petersens Bogtrykkeri, Kantzauagade 62, Kbhvn. N.


