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1981-82

Ved Ole Meyer



Katolsk Centralskole
Nørrebrogade 27 - 2200 København N - Tlf. 01 - 39 46 46

Giro 8 00 41 37



illæg til årsskrift
a vi udgav et omfattende årsskrift sidste år - jubilæumsudgave i anledning af skolens 75 
sdag - vil der for dette skoleår (1981-82) ikke blive udgivet noget egentligt årsskrift, men 
ot et lille supplementshæfte, som man evt. kan lægge ind i jubilæumsskriftet.
lette supplementshæfte har vi ajourført de oplysninger om skolen, som forældre, elever og 
dre interesserede kan have brug for.
esuden bringer vi en artikel, som skal ses i forlængelse af den historiske redegørelse i 
bilæumsskriftet.
et var ikke nemt at rekonstruere skolens historie, da der ikke fandtes så meget materiale, 
an kunne bruge, men heldigvis har nulevende personer med tilknytning til skolen kunnet 
pplere oplysningerne.

esuden bringes en kort oversigt over, hvad der er hændt fra august 1981.

olens bestyrelse: Universitetslektor Jørgen Bruun Pedersen - formand.
Læge Anne Persson - næstformand. 
Adjunkt, cand. mag. Torben Riis.
Læge Povl Eskar
Pastor Paul d’Auchamp.

Isynsførende: Viceskoledirektør Tom Frederiksen.

ceffetider: Tlf. 01-39 46 46 med omstilling til
skolens leder, Ole Meyer: mandag-tirsdag kl. 10-11, onsdag kl. 18-19 
eller efter aftale.
Viceskoleinspektør John Rosenberg.
Skolesekretær Sonja Vejleaa: daglig kl. 8,30-13,30.
Skolelæge Anne Persson: som regel hver fredag kl. 9,00-15,00.
Skolesundhedsplejerske Mai-Britt Christiansen: tirsdag og fredag 
kl. 9,00-15,00.
Skolepsykolog Grete Leth: som regel hver fredag kl. 9,00-15,00.
Skolevejleder Mette Olsen.
Pedel Kai Kristiansen træffes skoledage kl. 7-12 og 14-16.
Oldfrue Inger Kristiansen træffes skoledage kl. 7-12 og 14-16.

ngetider: 1. lektion kl. 08,00-08,45. 2. lektion kl. 08,50-09,35.
3. lektion kl. 09,45-10,30. 4. lektion kl. 11,05-11,50.
5. lektion kl. 12,00-12,45. 6. lektion kl. 12,55-13,40.
7. lektion kl. 13,45-14,30. 8. lektion kl. 14,30-15,15.
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Skoleafgift 1982-83 300 kr. pr. måned. Skoleafgiften betales i 11 månedlige rater (juli fri) 
Indbetaling må være sket senest den 5. i hver måned.

Søskende- 1. barn betaler 300 kr. pr. rate
moderation: 2. barn betaler 250 kr. pr. rate

3. barn betaler 200 kr. pr. rate
4. barn betaler 0 kr. pr. rate

Gudstjeneste for ikke-katolske elever, 2.-5. klasse, tirsdag kl. 8 i Blågårdskirken.

Messe for katolske elever, 2.-5. klasse, tirsdag kl. 8 i Sakramentskirken.

Gudstjeneste/messe for øvrige elever meddeles måned for måned i »NYT«.

Glemte ting: Henvendelse til skolens pedel eller oldfrue.

Kontaktbogen, som bruges til alle meddelelser mellem skole og hjem, skal altid medbringe 
i skoletasken.

Periodemeddelelser om barnets standpunkt og arbejdsindsats udleveres tre gange i løbet a 
skoleåret (omkring 1. december, 1. marts og ved skoleårets slutning)

Fritidsklubberne er åbne for elever i børnehaveklasse - 2. klasse.
I det omfang, der er plads, også for elever, der ikke går på skolen 
Henvendelse til skolens kontor.

Ferier og fridage, skoleåret 1982/83
Efterårsferie:

Juleferie:

Vinterferie:

Påskeferie:

Store Bededag:
Kristi Himmelfartsdag:
Almindelig fridag:
2. pinsedag:
Sommerferie 1983:

første dag mandag den 18.10.1982.
sidste dag fredag den 22.10.1982.
første dag torsdag den 23.12.1982.
sidste dag fredag den 31.12.1982.
første dag mandag den 14.02.1983.
sidste dag fredag den 18.02.1983.
første dag onsdag den 30.03.1983. 
sidstedag mandag den 04.04.1983.

fredag den 29.04.1983.
torsdag den 12.05.1983.
fredag den 13.05.1983.
mandag den 23.05.1983.

første dag mandag den 20.06.1983.
sidste dag fredag den 05.08.1983.
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egler for Katolsk Centralskole
1. Det forventes, at elevernes færden 

og samvær både i og uden for skolen 
(på vej til og fra, under ture, lejre 
etc.) er præget af høflighed, hensyn
tagen og respekt for andre, børn 
såvel som voksne.

2. Det forventes, at eleverne retter sig 
efter skolens regler og de anvisnin
ger og henstillinger, der gives dem 
af skolens personale og af kammera
ter med særlige bemyndigelser.

3. Hvor intet andet er aftalt, er den 
enkelte elev forpligtet til at følge 
alle timer ifølge sit skema, samt ar
rangementer inden for den normale 
undervisningstid. Det er forbudt at 
forlade skolen i skoletiden uden til
ladelse.

4. Eleven er forpligtet til at medbringe 
de nødvendige undervisningsmate
rialer såsom bøger, hæfter, skrive
materiel, gymnastiktøj etc.
Eleven skal endvidere medbringe 
kontaktbogen samt lektiebog, hvor 
en sådan bruges.

5. De bøger, som udleveres af skolen, 
skal være forsynet med bind og med 
elevens navn.

5. Cykel- og knallertkørsel (også tom
gangskørsel) er forbudt på skolens 
område.

7. Cykler og knallerter må kun parke
res på skolens område efter tilla
delse.

3. Rygning må kun finde sted i de 
dertil bestemte lokaler.

?. Der må ikke foretages indsamlinger, 
herunder lodseddelsalg, deles tryk
sager ud eller opsættes plakater 
uden tilladelse.

10. Der må ikke medbringes farligt le
getøj og andre ting, som af skolens 
personale skønnes at være til skade 
eller at forstyrre undervisningen. 
Transistorradio, båndoptagere, mu
sikinstrumenter, slik, drikkevarer og 
lign, må kun medbringes efter af
tale.

2.1. Sygdom eller anden lovlig fravær, 
der strækker sig ud over tre skole
dage, må meddeles skolen telefo
nisk eller skriftligt.

2.2. Fravær på grund af sygdom, læge
besøg o. lign, skal være angivet i 
kontaktbogen ved fremmøde den 
første dag efter fraværelsen.

2.3. Fritagelse for én skoledag eller flere 
kan gives efter aftale med skolens 
leder.

2.4. Fritagelse for enkelte timer kan kun 
ske efter anmodning til klasselære
ren senest dagen forinden.

2.5. Fritagelse for legemsøvelser gives 
for højst én uge ad gangen. Ved 
fritagelse i mere end fire uger kan 
skolen fordre lægeattest.

2.6. Penge og andre værdigenstande må 
ikke henligge i tasker og overtøj.
Skolen kan ikke påtage sig ansvar 
for elevernes personlige effekter, så
som briller, penge, tøj, ure etc., 
hvis disse bortkommer eller ødelæg
ges. Det anbefales kraftigt at for
syne tøj (f.eks. overtøj og gymna
stiktøj) med tydeligt navn.

2.7. Eleven er ansvarlig over for skolens 
materiel og inventar (herunder ud
leverede bøger, hæfter o.lign.), og 
skolen kan gøre erstatningskrav gæl
dende ved bortkomst eller ødelæg
gelse.

Ovennævnte regler, der henvender sig til 
både elever og hjem, bør selvfølgelig sup
pleres med de almindeligt gældende regler 
for enhver arbejdsplads eller institution, 
hvor mange mennesker færdes hver dag.
Overtrædelse af reglerne vil blive påtalt 
over for eleven, ligesom skolens personale 
kan gøre anmærkning herom til hjemmet. 
I gentagelsestilfælde kan man skride til 
disciplinære foranstaltninger såsom efter
sidning eller bortvisning for kortere tid 
efter information til hjemmet.
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Fra skolens dagbog 1981/82
Her er kun nævnt nogle af begivenhederne. De mere regelmæssige hændelser - såsoi 
bestyrelsesmøder, lærerrådsmøder, elevrådsmøder, forældremøder, konferencer, termin: 
prøver, ekskursioner, ture m.v. - annonceres i skolens månedlige meddelelsesblad, NY 
FRA KATOLSK CENTRALSKOLE.

1981
August
10. Første skoledag for 2.-10. klasse 

Overlærer Henning Egelund fejrede 
25 års jubilæum

17. Første skoledag for 1. klasserne 
Første dag for fritidsklubben

18. Første skoledag for børnehaveklassen
31. 6y på lejrskole til Bornholm med Finn 

Bjørke og hr. og fru Schacke

September
11. 9xy på lejrskole til Karrebæksminde 

med Winnie Mortensen, Mette Olsen 
og John Rosenberg

21. lOx på lejrskole i Helsingør med Met
te Olsen og to lærerkandidater

22. Høstgudstjeneste i Sakramentskirken
23. Møde for forældrerepræsentanterne

Oktober
30. Skolebal for 6.-10. klasse

November
5. Trylleforestilling for bh.kl. - 7. kl.
6. Jubilæumsdagen - se beretning side 7.

13. Teaterforestilling i salen 8.-10. klasse 
Covenant Players.

26. Skolebal for 6.-7. klasserne

December
2. Skolekredsmøde: Anne Persson blev 

genvalgt til bestyrelsen
11. Luciaoptog og adventsgudstjeneste
22. Juleafslutning i Sakramentskirken

1982
Januar

Indsamling til polske børn

Februar
15. Vinterferie til og med fred. 19/2
23. Fastelavnsfester
24. Møde for forældrerepræsentanterne

Marts
8x og 8y var på studietur til Londc
8x med Lisbet Jansson og Lynne
Børresen Hansen
8y med hr. og fru Schacke og Henni 
Egelund

April
1. Bankospil til fordel for forældrefond
2. Skt. Annæ Skoles elever opførte 

passionsspil i Sakramentskirken
30. De skriftlige prøver for 9.-10. kl. 

begynder
16. 7.-10. klasse i Mermaid Theatre

Maj
4. 6x på lejrskole 

(»Friheden« i Asserbo)
5. 9xy på lejrskole (Hamburg)

14. Træet i skolegården sprang ud -
fri kl. 12

17. Bh.kl. og 2x på bondegårdstur
18. Hele skolen på kondidag i Jægersbo 

Hegn
25. Mundtlige prøver begynder

(9.-10. kl.)
Besøg af skoleklasse fra Ølstykke
(i 3x).
Besøg af skoleklasse fra Hamburg
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jbilæet - november 1981
ir man tænker på, hvad der er blevet 
et af arbejdstimer og penge på det- 
arrangement, så kan det kun glæde 
at konstatere, dels ved eget ind- 

k, dels ved mange spontane tilken- 
givelser, at det hele forløb på en 
ide, som har gjort dagen til en vir- 
lig mindeværdig dag i skolens histo- 
. Den har samtidig styrket fælles
abet om skolen både blandt elever 

blandt skolens personale. Der er 
and til at formode, at det, der er 
ret på et sådant arrangement, på en 
er andet måde også kan være en 
;piration i hverdagen.
lerede mandag d. 2. november blev 
olen smykket med flag og en trans
rent ud mod Nørrebrogade, fortæl- 
ade festens årsdag og årstal. I løbet 
ugen tog adskillige klasser sig tid til 
gå i teatret - forskellige - f.eks. var 
kl. i Bådteatret og se »Månekon- 

n«, bh.kl. så »Orla Frøsnapper« 
s.v.
m torsdagen (d. 5.) havde vi besøg 
»Onkel Johns Tryllecirkus« i to af- 

ilinger. Bh. kl-3. kl. om formiddagen 
; 4.-7. kl. om eftermiddagen. (Sd. 9). 
spisefrikvarteret samledes eleverne 
d busten af mons. Neuvel over op- 
ng A. Ole Meyer entrede en stige og 
kransede den gamle herre, som har 
isvaret for skolens eksistens. (Sd. 8). 
:lve festdagen, fredag d. 6. novem- 
:r, begyndte med flaghejsning på en 
igstang, som skolens personale havde 
miet ind til - vendende ud mod Nør- 
brogade. Flaget var også en gave fra 
:rsonalet. Så spiste lærerne og det 
'rige personale morgenmad på lærer- 
erelset, inden man sammen med de 
i forsamlede elever gik til gudstjene- 
e i Sakramentskirken. Gudstjenesten 
igyndte med, at flere præster samt 
skop Hans Martensen gik i proces

sion op til alteret (protestantiske præ
ster: domprovst Arne Bugge, pastor 
Frederik Hjerrild, pastor Lisbeth Søe, 
katolske: pater L. O. Dom, pastor 
Paul Marx, pastor Paul d’Auchamp, 
pater Anton Dekkers). Ved orglet sad 
overlærer Harald Malthe. Kirken var 
stuvende fuld. Gæsterne måtte hen
vises til pulpituret. Eleverne havde 
næsten alle nået at købe skolens bluse 
- det så særdeles festligt ud. Malthe 
havde organiseret et stort kor af ele
ver, som sang to sange under guds
tjenesten (»I himmelen« og »Lover 
den Herre«). Fællessalmer: »Den sig
nede dag« og »Nu takker alle Gud«. 
Midt i gudstjenesten organiserede Bo 
Hyttel nogle rytmiske lovsange med 
eleverne til sit eget guitarakkompag
nement - en herlig oplevelse for såvel 
store som små. Pastor Lisbeth Søe fra 
Blågårdskirken læste evangeliet (lig
nelsen om sennepskornet) og biskop
pen prædikede på sin karakteristiske 
måde, der får både børn og voksne til 
at lytte intenst - bl. a. fordi der blev 
sagt noget meget væsentligt om Guds
riget. Der er ingen tvivl om, at denne 
gudstjeneste vil komme til at stå i vor 
bevidsthed som dagens højdepunkt. 
(Sd. 8 og sd. 11).
Efter gudstjenesten blev eleverne trak
teret med chokoladeboller og cacao- 
drik, hvorefter langt størstedelen af 
dem (bh.kl. - 7. kl.) vandrede ind i 
»Københavneren« for at se »Storm- 
boy« - en australsk bømefilm af me
get høj kunstnerisk og pædagogisk ka
rat. (Sd. 9).
Imens samledes gæster, personale, 
gamle elever m.v. i salen til reception. 
Det myldrede ind med folk, gaver og 
lykønskninger. Der blev trykket i hån
den, der blev set på de ophængte fo
tos fra skolens 75 år, og kl. 10,30 bød 
formanden for skolens bestyrelse vel-
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Foto: Teddy Larsen.
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kommen, og den ene efter den anden 
gik på talerstolen for på forskellig vis 
at bringe skolen en hyldest. Nævnes 
bør følgende: Anne Persson, der på 
forældrenes vegne, assisteret af for
ældrerepræsentantskabets formand 
Børge Wernonch Nielsen, overdrog 
skolen en gavecheck på 2.600 kr., 
Bernd Linkogel, der overbragte gave 
og hilsen fra vores venskabsskole i 
Hamburg (Katholische Schule, Ojen- 
dorfer Weg, Billstedt) - gaven var et 
litografi (abstrakt - titel: »Sorg klæder 
Elektra«), dernæst pastor Paul 
d’Auchamp, der fra menigheden over
rakte skolen 2.000 kr., Mogens Carl
sen talte ligeledes på menighedens 
vegne og også som gammel elev, Jør
gen Frost-Jensen for Foreningen af ka
tolske skoler og for Skt. Ibs Skole i 
Horsens og overrakte skolen to lito
grafier. Lisbeth Søe overbragte en tak 
fra Blågårdskirken og fra Folkekirken 
i almindelighed for det økumeniske 
samarbejde, Hans Jørgen Jørgensen 
overbragte en hilsen og lykønskning 
fra Danmarks Realskoleforening, Ka
spar Kalian talte på pastoralrådets 
vegne og også på vegne af Niels Steen- 
sens Gymnasium. Så besteg en gam
mel elev (hr. Bomholt - vistnok fra 
tiden omkring 1. verdenskrig) talersto
len, og morsomt berettede han om 
svundne dage på Katolsk Central
skole, som iøvrigt dengang hed Skt. 
Josephs Skole. Alt dette provokerede 
hædersgæsten H.D.T. Kiærulff på ta
lerstolen, hvor hans legendariske lune 
og talefærdighed atter kom til udtryk, 
Ole Meyer formulerede skolens tak til 
gratulanterne, og til sidst rundede bi
skop Hans Martensen talerækken af 
med at nævne bl.a. Sr. Gisela og Skt. 
Joseph-søstrenes indsats gennem ofte 
svære år. Desuden blev der sagt noget 
meget væsentligt om den katolske sko
les målsætning, hvor det netop beto- 
nedes, at målet må være en skole som 

ideologisk samler sig om den krist 
dåb frem for en privat skole, hvis e! 
istensgrundlag hovedsagelig kun N 
ger på utilfredshed med den offentl: 
skole. Gode ord - ikke mindst på b; 
grund af, at den offentlige skoles 
præsentanter var til stede (vicesko 
direktør Tom Frederiksen og borgn 
ster for 1. afdeling i Magistraten B( 
Nebelong. (Sd. 13).
Efter arrangementet i salen gik m 
op på 1. sal, hvor der var stillet pine 
madder, håndmadder, chips m.m. c 
Desuden drikkevarer i form af vin, 
mineralvand. Hurtigt var lokaler 
fyldt til bristepunktet, men med nog 
øvelse kunne det lade sig gøre 
kringle sig omkring og snakke m 
gamle elever, gamle lærere, gæsti 
venner m.v. Først et par timer sene 
ebbede denne del af arrangemen 
ud, og en stab af hjælpende gik i ga 
med at gøre klar til aftenarrangeme 
tet: festmiddagen for personalet, ga 
le lærere, ægtefæller, styrelsesmedie 
mer og indbudte gæster. (Sd. 8).
Man samledes kl. 19,00 i salen til 
velkomstdrik, hvorefter man gik ove 
på, hvor et virkeligt festligt mål 
ventede. Der blev ligeledes her i 
bragt skåler for skolen, der blev ho 
taler og sunget (sange digtet af He 
ning Egelund og Mette Olsen). M 
havde nogle store elever til at serve 
og vaske op, og det fungerede upåk 
geligt, ikke mindst takket være ped' 
parrets indsats.
Efter ca. et par timers forløb kun 
man mætte og glade indtage kaffe 
andre drikkevarer på lærerværelsi 
Der blev danset, snakket og sunget
Man skulle tro, at skolen dagen efl 
lignede »Jerusalems Ødelæggelse 
men allerede kl. 11,30 så skolen n< 
mal ud, bortset fra blomsterfloret 
lærerværelset (gaverne).
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aver og hilsener fra følgende:
rgmester Bent Nebelong 
gaards Skole
;1. Vaisenhus 
sumptionssøstrene, Hellerup 
visor Piesner Andersen

Josephsøstrene 
;e og John Jensen 
m. Warn 
irdings Friskole 
els Steensens Gymn. 
ito Paaske 
nagerbanken 
inmarks Realskoleforening 
k. Knud Christoffersen 
t. Pauls Skole, Taastrup 
nduespol. Bulskov Hansen 
t. Albani Skole, Odense 
t. Mariæ Skole, Ålborg 
»tall. E. Haar 
u Gerd Petersen 
nkt Annæ Skole, Amager 
t. Josephsøstrene, Ordrup

Viceskoledir. Tom Frederiksen
N. Zahles Skole
Stella Maris Skole, Nyborg 
Skt. Joseph Skole, Ringsted 
Handelsbanken
Pastor Gurli Vibe Jensen
Kath. Schule, Billstedt
Skt. Ibs Skole, Horsens 
Foren, af kat. Skoler 
Menighed v. Sakramentskirken 
Forældrekredsen
Inst. Saint Joseph 
Krone-Magasinet 
Fælledvejens Skole 
Talepædagog Knud Hansen 
John Lundorff
Pastor Bjørn Højbo
Mére Astrid, Assump tionssøstrene 
Ole Dam
Skolernes Sekretariat
Skt. Knud Lavard Skole, Lyngby 
Skt. Josefs Realskole, Roskilde
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Mere om KC’s historie
(fra fhv. skoleinspektør John Lundorf)

Der er tre personer, som jeg savner 
stor omtale af: Søster Ansgaria, pastor 
Ebbe Simonsen og overlærer Viggo 
Bak Harder, endvidere en stor gruppe 
personer, skolekoret 1945-57.
Mére Ansgaria, født Elvira Simonsen, 
kom fra Institut Skt. Joseph i 1942 og 
blev priorinde for KC’s søsterkommu
nitet. Søster Edeltrudis, der lever 
endnu, næsten 90 år gammel - kom 
også fra ISJ (sammen med søster Ans
garia).

Det var Mére Ansgaria, der var »pri
mus motor« i de på sd. 18 i jubilæums
skriftet omtalte husbesøg for at hjæl
pe mindrebemidlede katolske familiers 
børn til katolsk skolegang. Man burde 
nok have omtalt Sr. Ansgarias opret
telse af og ledelse af KC’s fritidshjem.
Det var et meget broget kommunitet 
på 14 søstre, søster Hildegrunde, der 
kom fra Fredericia, overtog, da Sr. 
Ansgarias tid som priorinde var udlø
bet i 1954. Sr. Ansgaria var et hjer
tensgodt menneske, - og hun fortsatte 
som priorinde i Ordrup.
Pastor Ebbe Simonsen lavede glim
rende fornyelser i den katolske reli
gionsundervisning, og han var meget 
fremsynet, når han tilrettelagde skole
messer og børnemesser om søndagen.
Viggo Harder kom til skolen i 1946 fra 
Esbjerg. To af mange gode ting, han 
lavede for skolen, skal nævnes her. 1) 
Han planlagde undervisningen i FM- 
klasserne, som - især efter oprettelsen 
af EM-klasser - blev stedbørn; og han 
lavede en meget grundig ordblinde- 
undervisning, som gjorde skolen kendt 
også langt uden for katolske kredse. 2) 
Harder tilrettelagde og gennemførte 

meget vellykkede lejrskoler, især i i 
serbo. Mange af disse lejrskoler g 
nemførtes i samarbejde med Ebbe 
monsen.
Med glæde konstaterer jeg, at v 
inspektør Nielsen omtales på sd. 1 
jubilæumsskriftet; måske burde n 
også have omtalt pastor Kjeld Geei 
Hansens far, kancellisekretær Edu; 
Flansen, der som medlem af styrelse 
1940’erne skaffede gratis skolemad 
ferierejser til eleverne.
Sd. 17 i jubilæumsskriftet i øvrigt: I 
spalte er der fejl, idet Sr. Hildegur 
blev viceinspektrice i 1954. I en si 
velse til forældrene fra 54/55 står bl. 
»Efter skolemyndighedernes ønske 
vor skole administrativt og økonom 
blevet delt i to skoler: Underskole 
fri mellemskole - Mellem- og realsi 
le. Lærer John S. Lundorf er udnæ 
til inspektør for underskolen og c 
frie mellemskole, medens inspek 
H.D.T. Kiærulff fortsat er inspek 
for mellem- og realskolen. - Der e 
fremtiden kontortid to gange hver si 
ledag (mandag undtagen), nemlig 
10-11 (fortrinsvis henvendelser anj 
ende mellem- og realskolen) og 
14,30-15,30 (fortrinsvis angående i 
derskolen og den frie mellemskole) 
Søstrenes forstanderinde, Mére Hil< 
grunde, er viceinspektrice for bei 
skoler og træffes som regel kl. 18- 
på søstrens bopæl, opgangen i port( 
1. sal.«

Billedet på sd. 19 i jubilæumsskriftet 
fra en kor-pinselejr. Man ser begi 
delsen til det kor, skole- og kirkeki 
der efterhånden blev på 50-60 s; 
gere, drenge og piger, der gjorde I 
kendt, bl. a. ved en række radiotra: 
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;sioner. Mest berømt er nok udsen- 
sen »November-cabaret« i 1949, 
>r koret bl. a. sang et stort udtog af 
gene til tegnefilmen »Fyrtøjet«, 
delig var det dette kor, der trak det 
re læs ved de årlige kunstner-caba- 
er (i årenes løb medvirkede f.eks. 

Wandy Tworek, Ib Schønberg og an
dre kendte kunstnere) til fordel for 
Friheden i Asserbo. Disse fester hold
tes dels i Skt. Knuds Skoles sal - dels i 
»Karnappen«, teatersalen i Kvinder
nes bygning i Niels Hemmingsens- 
gade.

Foto: Teddy Larsen.
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9x. Øverst fra venstre: Kenneth Jørgensen, Søren Ree, Tommy Mitchell, Claus Nielsen, 
Lisette Christensen, Guillermo Gonzales. I midten fra venstre: Winnie Mortensen (klasse
lærer), Annette Hansen, Mathias Bruun Pedersen, Claes Dudzinski, Birgitte Winge, Else
beth Larsen. Forrest fra venstre: Gitte Andersen, Connie Skou, Finnie Frank, Trine 
Pedersen, Troels Pedersen. Manglende: Helena Larsen.

9y. Øverst fra venstre: Michel Nielsen, Stephen Jespersen, Peter Louby, Jens Lauridsen, 
Tina Larsen, Pia Aagaard. I midten fra venstre: Mette Olsen (klasselærer), Søren Redecker, 
Lisette Langhorn, Thomas Nielsen, Jane Mikkelsen, Morten Larsen, Kåre Jakobsen. Forrest 
fra venstre: Birgitte Edelstein, Britt Pedersen, Rikke Jensen, Ann Jensen, Laila Justesen. 
Manglende: Irene Bazina.
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10x. Øverst fra venstre: Henrik Pihl, Kim Andersen, Henrik Pedersen, Lisa Pedersen. 
I midten fra venstre: Helen Friis Jørgensen (klasselærer), Leo Noer, Stig Bowmann, Brian 
Larking, Fritz Ziegler Petersen, Bruno Grassi. Forrest fra venstre: Christina Fernandez, Pia 
Kaspersen. Manglende: Jørgen Quakernaat.

lOy. Øverst fra venstre: Henrik Nymann, Nina Hjelm, Karsten Hee, Joan Sørensen, Tine 
Kaspersen. I midten fra venstre: Anita Goltermann, Nanette Fink-Jensen, Johan Bager, 
Annelise Weber Nielsen, Morten Kriiger, Mette Olsen (klasselærer). Forrest fra venstre: 
Dorthe Mattisson, Tina Gardner. Foto: Elevfoto.
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