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HOLSTEINSGADES
KOMMUNESKOLE

1961-62



Forældre eller værger 

samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen, 
indbydes til at overvære undervisningen 

onsdag den 20. og torsdag den 21. juni.
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Skolens personale.

Skoleinspektør: Sigrid Hansen.
Sanginspektør: R. Grytter; Sløjdinspektør: A. Schauby.
Vice-skoleinspektører: A. Ritsmar Pedersen (Holsteinsgade skole), K. Garver 

(Rosenvangskolen), A. Lohmann-Thomsen (Holsteinsgades skole).
Overlærere: H. Olsson, J. Lundgård (formand for lærerrådet), J. Eggert, 

1. Leth, C. Clausen, W. Nielsen, Sv. Fejø, P. Eskelund (skolebibliotekar), P. 
Svanholm-Nielsen, O. Lund, B. Poulsen, J. Johansen, K. Kjærsgård-Rasmussen, 
Ellen Rasmussen, M. Hippe, L. Rosenkold, E. Knudsen, A. Lyngh-Larsen, K. 
Schmidt, A. Nilssen, L. Eggert, E. Møller, D. Christensen, E. Boisen, L. Tscher- 
ning, K. Jørgensen.

Lærere: E. Birkholm, Sv. E. Jensen, J. Mårtens, Anton Jensen, Bent Larsen, 
V. Gravesen, P. Christensen, K. Bauer, Bent Sørensen, John Olsen, P. Fønss- 
Jørgensen.

Lærerinder: E. Junker, B. Glenner, H. Søeborg-Ohlsen, T. Grauslund, R. 
Johansen, I. Bang, A. Holst, M. Blinkenberg, J. Amgild, M. Nicolajsen, K. Søren
sen, K. S. Dahl, G. Werner Petersen, A. Sjelle-Jørgensen, G. Sørensen, Martha 
Hansen, M. Lorck.

Dr. Gammelgård, der træffes tirsdag kl. 12-1230 og fredag kl. 9-930.

E. Henrichsen, der træffes hver dag kl. 830-15.

Elisabeth Schumacher, der træffes hver dag kl. 830—15.
Tandlægeassistent Else Nielsen.

D. Madsen på Holsteinsgades skole.
E. Christensen på Rosenvangskolen.

Fabrikant Emil Hey, Strandboulevarden 66, 0. (Formand).
Fru Doris Qvist, Carl Johans Gade 4, 0.

. Fuldmægtig Frede Petersen, Næstvedgade 17, 0.
Fuldmægtig Erik Møller Jørgensen, Kastelvej 9, 0.

Lærerrådet.

Læge.

Sundheds
plejerske.

Tandlæge.

Skole
betjent.

Skole
nævnet.

Holsteinsgades skole og Rosenvangskolen havde 1. januar 1962 tilsammen 1510 
elever, fordelt i 4 drengeklasser, 4 pigeklasser og 50 blandede klasser. Af disse 
58 klasser var 38 anbragt i Holsteinsgades skole og 20 i Rosenvangskolen.

Realeksamen blev i 1961 bestået af 19 drenge og 26 piger. Af mellemskole
eleverne fortsatte 18 i gymnasiet og 62 piger og drenge i skolens realklasser, mens 
resten blev udmeldt og gik til praktisk virksomhed.
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Meddelelser til hjemmene.

Skolens 
kontor.

Skolens 
distrikt.

Udskrivning.

Åbent hver skoledag kl. 12-13 og hver onsdag kl. 17:t0-18’’°.
Holsteinsgades skoles telefon er Øbro 4697.
Rosenvangskolens telefon er Øbro 6036.

Skolens distrikt omfatter følgende gader:
Aggersborggade, Arendalsgade, Bergensgade, Classensgade, Dag Hammer- 

skjølds Alle nr. 1-37 og 10-42, A. L. Drewsensvej, Faksegade, Fakse Tværgade, 
Fiskedamsgade, Fr. Nansens Plads, Frihavnen, Banekaj, Kapella, Dampfærgevej, 
Forbindelsesvej, Gittervej, GI. Kalkbrænderivej nr. 40-68, Hjørnevej, Hovedvej, 
Indiakaj, Kulkaj, Langelinievej, Marmorvej, Mellemkaj, Sydkaj, Vestkaj, V. Silo
kaj, Østkaj, 0. Silokaj, Gefionsgade, Hardangergade, Hjørringgade, Holsteinsgade, 
Hovgaardsgade, Jens Munks Gade, Kastelsvej, A. F. Kriegersvej, Kristianiagade, 
Lindenovsgade, Lipkesgade, Livjægergade, Mandalsgade, Marstalsgade nr. 29-55 
og 24—46, Nordborggade, Nordre Frihavnsgade lige numre og nr. 83—101, Næst- 
vedgade, Odensegade, Oslo Plads nr. 12-16, Petersborgvej, Præstøgade, Ringsted- 
gade, Rosendalsgade, Rosenvængets Allé, Rosenvængets Hovedvej, Rosenvængets 
sideallé, Saabyesvej, Slagelsegade, Sorøgade, Spangsbergsgade, Stavangergade, 
Steen Billesgade, Strandboulevarden nr. 1-57 og 2-96, Sønderborggade, Trond- 
hjemsgade, Tronhjems Plads, Ved Hegnet, Ved Vænget, Willemoesgade, Østbane- 
gade nr. 1-143 og Østerbrogade nr. 42-76.

Den lovmæssige bestemmelse for udskrivning er, at et barn tidligst kan ud
skrives ved skoleårets udgang, når det 1) ved skoleårets slutning har gået i skole i 
7 år og 2) fylder 14 år senest den 31. januar året efter.

Årsprøve.

Elev
arbejder.

Års
afslutningen.

Det nye 
skoleår.

Årsafslutningen.
Den mundtlige årsprøve for alle klasser fra 1. klasse til I real finder sted, 

som det fremgår af skemaet for årsprøven, onsdag den 20. og torsdag den 21. juni. 
Disse er almindelige undervisningsdage, som giver forældrene lejlighed til at se, 
hvorledes det daglige arbejde former sig. Fredag den 22. juni er omflytningsdag, 
hvor eleverne møder for at få besked om det nye skoleår.

Under årsafslutningen er de skriftlige årsprøver fremlagt i de respektive klasser, 
tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal på Hol
steinsgade og i gymnastiksal på Rosenvang kl. 9-11. Børn har kun adgang, når de er 
ledsaget af voksne. Arbejderne må kun udleveres til eleverne af faglæreren.

Årsafslutningen finder sted torsdag den 21. juni kl. 1 930 i drengenes gymnastik
sal. Her må alle elever, hvis skolegang afsluttes, møde, og eksamens= 
beviser, standpunktsbøger og flidspræmier vil blive uddelt. De pågældende 
elevers forældre er velkomne til at overvære denne afslutning.

Første skoledag er i år mandag den 13. august, hvor eleverne møder på skolen 
2 timer for at få udleveret bøger. 1. klasserne møder dog først mandag den 20. august.
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For de børn, der skal begynde deres skolegang i august 1963, begynder ind
skrivningen den 1. september 1962; dåbs- eller navneattest skal medbringes sam
men med vaccinationsattest, hvis barnet er vaccineret. Det bemærkes, at børnene 
skal være fyldt 7 år senest den 31. januar 1964 for at indskrivning kan finde sted.

Den første skoledag imødeses i regelen med stor forventning både af den lille 
nye skoleelev, og af forældrene, især hvis det er det første barn, de sender hen 
til skolen. Det er derfor af stor betydning for barnet — og forældrene — at dette ikke 
skuffes i sine forventninger i starten, men den første dag får en modtagelse på sko
len, der er med til at opfylde forventningerne og fra første færd giver barnet den 
rigtige indstilling til det betydningsfulde afsnit af dets liv, som skoletiden er.

En sådan modtagelse er der tradition for på Holsteinsgades skole. Når de øvrige 
klasser har forladt legepladsen, samles børn og forældre under det hejste flag og 
påhører en lille tale, hvori der bydes de små — og deres forældre — velkommen til 
arbejdet på skolen, og hvori der gives forældrene en kort oversigt over skolens 
undervisningsmæssige, sociale, hygiejniske m. fl. opgaver. Derefter går de små led
saget af deres lærer og ofte også af forældrene til deres respektive klasser, hvor 
læreren råber dem op, taler og synger lidt med dem og giver en lille undervisnings
time for at give dem den rette indstilling til skolearbejdet, hvorefter de små sendes 
hjem. De første 14 dage er der to timers daglig undervisning, hvorefter der er 
fuld skolegang.

På Rosenvangskolen blev der i år budt velkommen af inspektøren og på Hol
steinsgades skole af viceinspektørerne.

Ind- 
skrivning'.

Den første 
skoledag.

Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme skolen, bør dette så vidt muligt 
samme dag meddeles skolen skriftligt. Strækker sygdommen sig over mere end 3 
dage, kan skolen forlange en tilsendt blanket påtegnet af lægen. Tilladelse til at 
forsømme skolen en enkelt eller nogle få dage kan gives, når tilladelsen indhentes 
forud.

For
sømmelser.
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Tasker.

Bypladser.

Sociale 
opgaver.

Skole
tandplejen.

Eleverne advares mod at hensætte deres skoletasker på legepladsen, trapper og 
gange uden tilsyn. Det hænder, at folk fra gaden går ind, udvælger sig den bedste 
af taskerne og forsvinder med den. Der er i dette skoleår forsvundet altfor mange 
tasker på denne måde. Skolen er ikke i stand til at yde erstatning for tasker med 
indhold, der sådan forsvinder.

Et barn må efter loven ikke have budtjeneste før det fyldte 13. år. Barnet må 
kun være beskæftiget mellem kl. 16-18 eller de to sidste timer, inden forretnin
gernes lukketid, altså ikke om morgenen eller på folkekirkens helligdage.

Skolen har mange sociale opgaver. Samtlige elever i klasserne 1. til og med 
II real+ 9. klasse kan daglig få | liter mælk samt en vitaminpille. Til de elever, der 
af lægelige grunde ikke kan tåle sødmælk, udleveres der kærnemælk, men det er 
absolut kun en undtagelse.

Skolens elever kan hver 14. dag få et varmt brusebad på skolen, og det tilrådes 
alle forældre at lade deres børn deltage i denne skolebadning. Efter hver gymnastik
time er der brusebad, der er obligatorisk for alle elever fra 4. klasse og opefter. For 
5. klasser og 6. klasser er svømmeundervisning i svømmehallen obligatorisk. Fri
tagelse for gymnastikbade udover 3 gange må dokumenteres med lægeattest.

For at bekæmpe tuberkulosen blev alle elever i real, IV-4.f samt 7. klasser 
røntgenundersøgt i december måned.

Skolens elever i 1. til 5. klasse får deres tænder undersøgt 1 a 2 gange om året 
og disse elever kan til enhver tid henvende sig på klinikken, hvis der bliver noget i 
vejen med tænderne.

For eleverne i 7. klasserne og i de øvrige klasser opefter hersker der den midler
tidige ordning, at der på skolens kontor kan udleveres en henvisning til elevens private 
tandlæge, hvorefter der fra kommunens side ydes en delvis betaling af tandlægereg
ningen.

Færdsels
under

visning.

Skole
patruljen.

I årets løb.
Foruden den almindelige færdselsundervisning i klasserne, som foretages af 

lærerne, har skolen hvert år besøg af en politibetjent, der gennemgår forskellige 
færdselstil fæl de for eleverne, hvad der gerne skulle åbne elevernes øjne for nytten 
af at færdes korrekt på vore gader.

24 elever fra 3 femteklasser på Rosenvangskolen har i dette skoleår fungeret 
som skolepatrulje for at sikre elevernes færden til og fra skole over den nu særde
les stærkt trafikerede Strandboulevard. Hver af de tre patruljer har sin ugevagt at 
passe, og hver dag står patruljen ved fodgængerovergangen kl. 745—8 samt i fri
kvartererne kl. 10, 11, 12, 13 og 14. Lad os hurtigt blive enige om - både børn og 
voksne (elever og forældre) — at disse børn med de hvide bandolerer skal respek
teres. De står der sandelig ikke til pynt eller for deres fornøjelses skyld, men til gavn 
for os alle. Det kan meget let blive alvor, dersom man ignorerer dem og styrter ud 
i trafikken. Husk det venligst! ,
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Den 7. og 8. november 1961 afholdtes der som sædvanligt forældredage på 
begge skoleafdelinger. Besøget var stort i de små klasser, hvad der glædede både 
børnene og skolen. Den 7. november var der aftenmøde, hvor viceskoledirektør 
Thorkild Holm talte om de unges muligheder efter undervisningspligtens ophør. 
Ved dette aftenmøde var der et nyt og morsomt indslag med opførelsen af ^Kriminal
assistent Blomquist", hvor fru Kirsten Jørgensen’s 4. klasse med liv og humør gik 
op i rollerne. Mon ikke også forældrene glædede sig over at se den side af skolens 
arbejde?

For 5. klassernes forældrekreds blev der afholdt møde den 13. november, 
hvor forældrene blev orienterede angående skolegangen fremover. Lignende møde 
er afholdt i april for 7. klassernes forældrekreds. I årets løb har der været afholdt 
enkelte andre klasseforældremøder.

Forældre
møder.

På skolenævnets initiativ er der i vinterens løb afholdt 6 pædagogiske aften
møder for forældre til de større elever. De 6 emner omfattede: Lejrskolearbejde, 
barnet i centrum, erhvervsvejledning, seksualbelæring, familiekundskab og elev
problemer i de sidste skoleår.

De 6 indledere var inspektøren samt 5 af skolens lærere. Der var overvældende 
tilslutning og en levende interesse for emnerne, og indlederne var meget glade for 
denne nye kontakt med forældrene. Vi vil prøve at arrangere noget lignende til næste 
vinter.

Den 27. marts indbød skolenævnet til et forældremøde, hvor undervisnings
konsulent K. B. Andersen m. f. talte om: Samfundet og Skolen.

Ved alle møderne har der været godt fremmøde af forældrene.

I vinterhalvåret har ca. 40 piger fra og med 6. kl. til og med IVem og 4.fa del
taget i frivillig korsahg onsdag aften kl. 183°-20 under ledelse af fr. I. Bang. Koret 
har medvirket ved skolens juleafslutning i Frihavnskirken og har i april måned givet 
koncert i skolens gymnastiksal. Her deltog tre af skolens lærere: ovl. K. Kjærs- 
gaard Rasmussen (klaver), ovl. Johs. Eggert (cello) og fr. M. Blinkenberg (sang).

Den 14. marts har koret — som de foregående år - medvirket i en kantate af 
Knud Åge Riisager på Københavns Rådhus i anledning af sygeplejerskernes afslut
ningsfest. Koret optrådte her med Collegium Musicum-orkestret under Lavard 
Friisholms ledelse.

Efter nytår har 12 elever fra 4. klasse fået ekstra sangundervisning hver fre
dag kl. 15-1630 og har haft lejlighed til at spille på skolens Orffinstrumenter. Dette 
hold lededes af fr. I. Bang.

En del elever har for egen regning gået til undervisning på skolen i blokfløjte- 
og violinspil hos musikpædagogerne fr. E. Schiøler Ågård, fr. A. M. Larsen, fr. 
Margrethe Lyck samt hr. Seifel Christensen.

Endvidere har de store elever fået lejlighed til - så langt billetterne rakte - 
at overvære to orkesterkoncerter i Odd Fellow Palæet.

18 elever har i 1961-62 været medlemmer af „Musik og Ungdom“.

Sang og 
musik.



Om 
konfirma
tionsfor

beredelsen.

Glemte
sager.

Ure og 
smykker.

Erstatning 
for 

bortkomne 
ure, smykker 

etc.

Ferie
pladser.

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og 1. real, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og 1. real, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og 1. real, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Her skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som regel strækker sig 

over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 

rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Vore elever er desværre meget glemsomme og efterlader alt for meget godt tøj 
og andre sager på skolen. De elever, der på denne måde mister tøj eller andet, må 
henvende sig til „Glemmekassen" i kælderen, der er åben hver skoledag kl. 11-1115 
og 13-1315 eller til viceinspektøren. En gang om året bliver det glemte tøj frem
lagt til eftersyn, og det, der ikke bliver afhentet, skænkes til velgørende institutio
ner. Mærk Deres barns tøj og sager med navn og også klasse.

Det henstilles til forældrene ikke at give de mindre elever ure og smykker 
med i skolen. Eleverne lægger ofte disse ting fra sig, når de skal til gymnastik eller 
bad, glemmer dem, og tingene kan forsvinde.

Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Det er af stor betydning for børnene at komme bort fra storbyen i sommermå
nederne, derfor gør skolen, hvad den kan, for at anvise så mange elever som muligt 
ferieophold, hvis forældrene ikke selv er i stand til at skaffe børnene ud. Der er to 
former for feriepladser: 1) et ophold på lærerforeningens feriekolonier (ca. 3 uger), 
2) et ophold i et landbohjem (i ca. 4 uger) ; de sidstnævnte er alene forbeholdt 
elever fra hjem, hvis økonomiske forhold er mindre gode. Det må bemærkes, at 
skolen kun kan anvise plads til de elever, der udviser god opførsel. Elevernes klasse
lærer modtager ansøgning om ferieplads. For de elever, der ikke kommer ud at 
rejse, arrangerer Gabriel Jensens ferieudflugter ture i feriens løb.
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I vinterhalvåret fra den 15. september til den 15. april er læsestuen åben 3 
dage om ugen (mandag - onsdag — fredag) i 2 timer (kl. 14-16). Her kan eleverne 
tilbringe en del af deres fritid med forskellige sysler. Eleverne bestemmer selv, da 
det er deres fritid, hvad de vil beskæftige sig med. En stor del af eleverne kommer 
for at læse deres lektier for den næste dag. De har da, såfremt de får brug derfor, de 
forskellige håndbøger inden for rækkevidde og kan endvidere henvende sig til skole
bibliotekaren, hvis der er problemer, de ikke kan klare. Mange elever søger til 
læsestuen for at gøre de arbejdsopgaver færdige, som de har arbejdet med i timerne, 
da vi på læsestuen har et eksemplar af de bøger, som findes i skolens klassesæt.

Når lektierne er fra hånden, tager mange elever fat på forskellige læsestueop
gaver, bl. a. opslagsøvelser i håndbøger, øvelser i at slå op i kartoteket og egentlige 
bogopgaver. Andre elever finder sig en spændende bog, og atter andre læser i de 
fremlagte tidsskrifter. Erhvervskartoteket bliver ofte studeret, især af eleverne fra 
de ældste klasser. Sidste skoleår havde læsestuen 1454 besøgende.

I udlånsbiblioteket, der har 4 udlånstimer pr. uge, havde vi sidste år et udlån på 
9717 bind fordelt med 2611 faglitterære og 7106 skønlitterære bind.

En af de mest stemningsfyldte sammenkomster er skolens afslutningshøjtid i 
Frihavnskirken den sidste dag før juleferien. Eleverne bliver delt i to hold, fra 1.—5. 
og fra 6. klasse og opefter. Det kan tage en om hjertet at høre navnlig de små del
tage i gudstjenesten og med deres klare barnestemmer synge de gamle julesalmer. 
I år læste pastor Christiansen juleevangeliet og talte til børnene på en livlig og for
stående måde, hvorefter inspektøren ønskede børnene en glædelig jul og bad dem 
bringe denne hilsen hjem til forældrene.

Kordegn Munkstrup og kirkebetjenten, der hvert år har hjulpet skolen med 
børnenes placering i kirken, var også i år skolen til hjælp med arrangementet, der er 
af afgørende betydning for, at alt kan gøres smukt og stilfuldt.

Ved de københavnske skolers idrætsdag i september deltog følgende: Indle
dende stævne den 12. september 1961 : Stafetløb: 5 yt, 5uv, 6auv, 7 aub og 7 bx + 
6bx. Langbold 6 buv, 6ayx, 7buv, 7bx + 6bx, 4 fa, IV b, ra og ru

5 yt og 7 buv kvalificerede sig til slutstævnet den 27. september 1961.
4 . oktober 1961 afholdtes kvalifikationskampe i svømning i Øbrohallen. Her 

deltog 6auv, 6ayx, 6 buv, 7 auv, 7 buv, 7 bx + 6bx, 8 auv, 8aux, luv, IV a og 
IV b.

Til slutstævnet den 11. oktober 1961 kvalificerede 6 auv, 6 buv, 7 buv, 7 bx + 
6bx, luv og ru sig.

6 buv blev københavnsmester i 8 x 25 m brystsvømning, 6 auv placerede sig 
som nr. 5.

7 bx + 6 bx blev københavnsmester i 8 x 25 m crawl eller brystsvømning. 7 buv 
erobrede 2. pladsen. luv og ru blev ligeledes nr. 2 indenfor deres dicipliner.

Skole
biblioteket.

Julen.

Idrætsdag.
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Der deltog følgende klasser i fodbold: 6au+v, 6ax + y, 7au+v, 7bu+v 
og 8au+v; alle sammen uden placering. Real blev nr. 1 inden for København.

Et udvalgt hold fra skolen deltog i en stor fodboldturnering, hvor de placerede 
sig som nr. 3.

Svømme- I vinteren 1961/62 blev der opnået følgende mærkeprøver: 125 svømmeprøver 
mærker, (bronce), 105 frisvømmerprøver (sølv), 75 livredderprøver (guld) og 17 bjerge- 

prøver (Dansk Livrednings Forbunds Bjærgeprøve).

Svømme- Mandag den 30. april 1962 afholdt Holsteinsgades skole en svømmeopvisning 
opvisning, j øbrohallen. Ca. 275 piger og ca. 195 drenge fra 5. klasse og opefter deltog med 

liv og sjæl i de forskellige grene inden for svømningen.
Pigerne viste: Den første svømmetime, daglig træning, Butterfly, svømme

prøven, Livredderprøven med demonstration af kunstigt åndedræt, holdkapsvømning, 
slangesvømning, udspring, stafetsvømning, vandbold, kunstsvømning.

Drengene viste: Begynderundervisning, daglig træning, frisvømmerprøven, 
bjergeprøven, holdkapsvømning, udspring, stafetsvømning.

Det var første gang en københavnsk kommuneskole forsøgte med en sådan op
visning. Mange forældre var mødt op, og de var med til at gøre aftenen festlig. De 
fik alle et indblik i, hvor afvekslende og morsom svømmeundervisningen af i dag er.

Overskuddet på godt 600 kr. gik til U-landshjælpen.

Holsteins
gades Skole 
må finde nye 

lejrskole- 
muligheder.

Nu har vor skole i mange år hver eftersommer sendt det ene hold efter det 
andet af drenge og piger fra vore 8. klasser og III. em (1. real) på lejrskoleophold 
i ni begivenhedsrige dage til Vester Vedsted ved den gamle grænse fra tiden før 
1920. Men nu er det slut — så godt som da. Den gamle efterskole som ejedes af fru
Anna Kjems, der har været vor lejrskole-mor, er nu solgt og er atter blevet „rigtig"
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efterskole igen. Det er jo meget forståeligt, da der er et stort behov for efterskoler 
i øjeblikket. Nu skal der igen sidde unge på skolebænken i Vester Vedsted fra sep
tember til juni. Det vil sige, at vor skole kun kan få een uge efter sommerferien, 
og vi har jo tidligere rejst derover fra sidst i august til langt hen i september. Et en
kelt hold rejser derover nu efter sommerferien 1962. Men det er jo under et nyt for
standerpar. Efter sigende er der blevet moderniseret, siden vi var der sidst.

-Vi har haft det godt derovre i alle disse år, og det siger vi fru Kjems tak for. 
Og hvor har vi dog vist børnene mange dejlige og interessante ting i Sydjylland og 
Sønderjylland. Men nu må vi altså til at finde på noget andet. En fast lejrskole i eget 
lejrskolehus er et bekosteligt forehavende, det skal helst ligge på Sjælland, som 
børnene jo kender, og desuden viser talrige salg af lejrskoler, at man bliver ked 
af at være på samme sted, når nogle enkelte på skolen altid skal tage slæbet og be
sværet.

Det bliver interessant at se, hvad de enkelte klasser beslutter sig til i år. Der 
er jo mange muligheder som f. eks. D.U.I.-lejre, lærerforeningernes kolonier og 
vandrehjem. Vi bliver jo nok spredt for alle vinde, indtil en eller anden kommer 
hjem og beretter om, at et særligt godt sted er fundet. Men mon ikke vi er „bound 
for“ Jylland?

Det er en smuk skik, at skolerne - eller rettere skolebørnene - påtager sig at 
adoptere et skib. Mange børn er meget glade for at skrive sammen med vore søfolk 
og høre nyt — ofte spændende nyt - ude fra den store verden. For søfolkene betyder 
det, at de på de lange rejser hører fra hjemlandet fra andre end lige netop familien, 
og for den der ingen har, der skriver til ham, betyder disse hilsener en værdifuld 
kontakt. Særlig kærkommen er denne kontakt med skolerne på de langfartsbåde, 
der så godt som aldrig viser sig i hjemlige farvande, og især på tankbådene, hvor 
havneopholdene er meget korte, og rejserne lange. Ofte fører denne forbindelse til, 
at børnene sender bøger og ugeblade ud til skibene, og selv om der i dag er gode 
skibsbiblioteker, er disse ting meget velkomne. Der sendes også „aviser" redigeret 
af børnene. Disse kan f. eks. indeholde udklip af i øjeblikket aktuelt avisstof - for 

Skolen 
får et nyt 
adoptions
skib.
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danske aviser er ofte meget vanskelige og dyre at få fat i på de fjerne himmelstrøg - 
og tillige beretninger fra børnene om deres egne forhold - f. eks. begivenheder på 
skolen. Har man båndoptager på skolen og på skibet, kan man også udveksle „bånd
breve". Alt dette formidles af Søfartens Fremme, Dansk Skibsadoption.

Holsteinsgades skole har i en årrække haft D.F.D.S. „Lemnos" som sit adop
tionsskib. Dette motorskib sejler med stykgods på Middelhavet. En skole i Gentofte 
har imidlertid ønsket at få en båd, der af og til er hjemme, og vor skole har i nogen 
tid ønsket at få en langfartsbåd. Der er derfor sket et lille „mageskifte", således at 
vi her fra dette forår har fået m/t „Evelyn Mærsk" som adoptionsskib. Det er en 
motortanker på 29.600 ts. Fører er kaptajn Hansen Christensen. Båden sejler over 
hele jorden, og vi glæder os til en fremtidig god kontakt med hele besætningen, 
der er på 48 mand.

Samtidig takker vi kaptajn Johnsen på m/s „Lemnos" for godt forhold og for 
gæstfrihed på båden.
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Årsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
I u (nr. 22) kl. 8 - 850 regning ............. fr. L. Eggert hr. J. Eggert

(nr. 4) - 8'10— 940 biologi .............. hr. /. Leth fr. K. Sørensen
(nr. 22) - 950-1010 engelsk ............. - Lundgård - A. Nilssen

1 v (nr. 2) kl. 8 - 850 naturlære ......... - /. Leth hr. J. A. Johansen
(nr. 17) - 850- 94“ engelsk ............. - H. Olsson - J. Lundgård

- 950-10‘" historie ............. fr. B. Glenner fr. J. Amgild
6 bu (nr. 20) kl. 8 — S"0 regning .............. - T. Grauslund hr. Hartelius

- 8“°— 940 historie ............... hr. S. Fejø fr. K. Jørgensen
(nr. 4) kl. 95<l-1040 biologi .................. - B. Larsen - I. Bang

6 bv (nr. 5) kl. 8 — 8°" dansk .................... - Sv. E. Jensen hr. B. Sørensen
- 85“- 94" biologi ................ fr. L. Tscherning - Sv. E. Jensen
- 9’°— 104n engelsk ................ - E. Boisen - K. Bauer

6 bx (nr. 16) kl. 8 — S00 dansk .................... - E. Knudsen - Bent Larsen
- 85“— 940 regning ............... hr. J. Eggert fr. H. Søeborg-Ohlsen
- 9'"—1010 engelsk ................ - H. Olsson fr. G. Sørensen

4 FA (nr. 12) kl. 8 - 850 tysk ...................... - A. Ritsmar Pedersen hr. S. Fejø
- 850— 94" regning ................ - P. Eskelund fr. M. Blinkenberg
- 95“—1040 engelsk ............. fr. K. Jørgensen vikar

4 fa (nr. 7) kl. 8 — 8°" dansk ................ - E. Junker hr. P. Christensen
- 85°— 94“ tysk .................. - A. Holst - O. Lund
- 9°0-1040 regning ............. hr. J. A. Johansen fr. Skaue Rasmussen

8 au (nr. 14) kl. 8 - 8°° dansk .................. fr. R. Johansen hr. P. Eskelund
- 85"— 940 historie ............... hr. Anton Jensen fr. B. Glenner
- g^-lO40 regning ................. - J. Mårtens - M. Hippe

8 av (nr. 19) kl. 8 — 85° dansk ................... - Anton Jensen - A. Holst
- 8’"- 940 regning ................ - J. A. Johansen - T. Grauslund
- 950-1040 historie ................ - B. Sørensen - L. Tscherning

7 ax (nr. 21) kl. 8 — 85“ historie ............... fr. H. Søeborg-Ohlsen hr. K. Bauer
(nr. 2) - 8’’°— 940 fysik ................... hr. Wm. Nielsen fr. L. Rosenkold
(nr. 21 ) - 950-1040 dansk .................. - E. Birkholm hr. Hartelius

6 ay (nr. 8) kl. 8 - 850 dansk .................. - Kjærsgård Rasmussen fr. I. Bang
- 850- 94° engelsk ...... fr. Sjelle Jørgensen hr. E. Birkholm

(nr. 2) - 950-1040 fysik .................. hr. Wm. Nielsen fr. K. Sørensen
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Lærer. Gæstelærer.

5 y (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... hr.
...... fr.
...... hr.

0. Lund
E. Junker
J. Olsen

fr. 
hr. 
fr.

L. Rosenkold
P. Christensen
M. BlinkenbergC

D
 CO 

C
n Cn O

 
O

1 1 940 historie ......
1040 regning ......

4 s (nr. 15) kl. 850- 940 dansk ........ ...... fr. M. Hippe vikar
- 950-1040 regning ...... ...... A. Lyngh-Larsen hr. C. Clausen

3 t (nr. 18) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... D. Christensen
- 850- 94° regning ...... ...... hr. A. Ritsmar Pedersen

2 t (nr. 13) kl. 8 - 850 regning ...... ...... B. Poulsen
- 85“— 940 dansk ........ ...... Hartelius

1 t (nr. 9) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... fr. Sjelle Jørgensen
- 85°- g4° regning ...... ...... E. Knudsen

Alle nedenstående numre findes på ROSENVANGSKOLEN.

4 v (nr. 4) kl. 8 - 850 dansk ................ 1L ~ fr. M. Nicolaisen(hr. K. Garver- 850- 940 regning .............. 1 - E. Møller
3 v (nr. 11) kl. 8 - 850 regning ..............][fr. E. Rasmussen- 850- 910 dansk ................ J
3 x (nr. 10) kl. 8 - 850 regning ............. - K. Dahl

- 850- 940 dansk ................ hr. John Olsen
2 u (nr. 7) kl. 85°- 94° dansk ................ - C. Clausen

- 950- 1040 regning ............. - P. Svanholm-Nielsen
2 v (nr. 9) kl. 8 - gSO regning ............. fr. G. Sørensen

- 850- 940 dansk ................ - A. Lyngh-Larsen
2 y (nr. 5) kl. 8 - 850 regning ............. - A. Nilssen

- 850- 9.10 dansk ................ - K. Dahl
1 u (nr. 2) kl. 8 - 850 dansk ................ - E. Møller

- 85°- 94° regning ............. - Skaue Rasmussen
1 v (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ................ - K. Schmidt

- 850— 940 regning ............. hr. J. Mårtens
1 x (nr. 1) kl. 8 - 850 regning ............. fr. G. Werner Petersen

- 850- 040 dansk ................ - J. Amgild
1 y (nr. 12) kl. 8 - 850 regning ............. hr. P. Svanholm-Nielsen

- 850- 940 dansk ................ fr. M. Nicolajsen
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
7 bu (nr. 20) kl. 8 - 850 historie ....... .... hr. S. Fejø fr. G. Werner Petersen

- 850- 940 tysk ............. .... fr. A. Holst - L. Eggert
- 950- 1010 regning ....... .... hr. Anton Jensen - J. Amgild

7 bv (nr. 5) kl. 8 - 850 dansk .......... .... - P. Eskeltmd hr. C. Clausen
- 850- g40 engelsk ....... .... fr. E. Boisen fr. A. Lyngh-Larsen
- 950- 1040 geografi ....... - L. Tscherning hr. J. Mårtens

7 bx (nr. 16) kl. 8 -■ 850 dansk .......... .... - E. Knudsen - Bent Larsen
- 8s0- 910 tysk ............. - R. Johansen - Anton Jensen
- 950- 1040 geografi ....... .... hr. C. Clausen fr. G. Sørensen

8 ax (nr. 7) kl. 8 - 850 dansk .......... .... fr. A. Holst hr. Anton Jensen
- 850- 940 historie ....... .... hr. B. Sørensen fr. E. Junker
- 950- 1040 regning ....... - Bent Larsen - K. Sørensen

7 au (nr. 14) kl. 8 -■ 8S0 dansk .......... .... - J. Lundgård - Jul Johansen
- 850- 94° engelsk ....... .... frk. M. BUnkenberg hr. I. Lundgård
- 950- 1040 regning ....... .... vikar - Sv. E. Jensen

7 av (nr. 12) kl. 8 -■ 850 historie ....... .... hr. Sv. E. Jensen fr. L. Eggert
- 850-■ 940 engelsk ....... .... fr. I. Bang hr. Sv. E. Jensen
- 95°- 1040 naturlære ... .... hr. 0. Lund - John Olsen

7 cu (nr. 19) kl. 8 -• 860 engelsk ....... .... - H. Olsson fr. M. BUnkenberg
- 850-• 94° dansk .......... - B. Glenner
- 9°°- 1040 geografi .......

1 - B. Poulsen hr. Kjærsgård Rasmussen
6 au (nr. 13) kl. 8 -■ 850 engelsk ....... - John Olsen fr. D. Christensen

- 850- 94 ° dansk .......... - Bent Larsen - L. Rosenkold
(nr. 2) - 950-■1040 naturlære .... - Wm. Nielsen - D. Christensen

6 av (nr. 8) kl. 8 -■ 850 engelsk ....... .... fr. B. Glenner hr. E. Birkholm
- 8S°-■ 940 historie ....... - G. Werner Petersen - S. Fejø

(nr. 4) - 950-■1040 biologi ........ .... hr. /. Leth fr. L. Rosenkold
6 ax (nr. 6) kl. 8 -■ 85° regning ....... .... - B. Sørensen - R. Johansen

(nr. 2) - 850-- 940 naturlære .... - 0. Lund - A. Sjelle Jørgensen
(nr. 6) - 950-■1040 engelsk ....... .... fr. M. BUnkenberg hr. J. Eggert

5 t (nr. 15) kl. 8 -■ 850 dansk .......... .... - E. Boisen - A. Sjelle Jørgensen
- 850-- 940 regning ....... .... hr. J. Eggert - M. Hippe
- 950-■1040 historie ....... .... fr. A. Lyngh-Larsen - L. Eggert

4 t (nr. 1) kl. 8 -• 85° dansk .......... - E. Junker hr. J. Mårtens
- 850-■ 940 regning ....... .... hr. P. Eskelund fr. D. Christensen

3 s (nr. 11) kl. 850-- 940 dansk .......... .... fr. L. Tscherning
- 95°-■1040 regning ....... .... hr. P. Christensen

2 s (nr. 9) kl. 8 -■ 850 dansk .......... .... fr. M. Hippe
- 85°-- 94° regning ....... .... hr. E. Birkholm

1 s (nr. 10) kl. 8 -- 850 dansk .......... .... fr. I. Bang
- 850-- 94° regning ....... .... hr. I. Leth
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Alle nedenstående numre findes på ROSENVANGSKOLEN.

Lærer. Gæstelærer.
5 s (nr. 11) kl. 8 - 850 dansk ................ } fr. J. Amgild

- 850- 940 regning ..............}fr. E. Rasmussen
- 950- 1040 geografi .............. - K. Dahl

5 u (nr. 9) kl. 8 - 85“ historie ............. hr. Hartelius - T. Grauslund
- 850— 940 regning ..............| „ ....)fr. E. Møller hr. Kjærsgård Rasmussen
- 9”- 1040 dansk ................ ) fr. Jul Johansen

5 v (nr. 12) kl. 8 - 850 dansk ................ - G. Sørensen - K. Dahl
- 850- 940 historie ............. hr. Hartelius - K. Jørgensen
- 950-1040 regning ............. P. Svanholm-Nielsen - K. Schmidt

5 æ (nr. 7) kl. 8 — 850 regning ............. vikar - K. Sørensen
- 850- 940 dansk ................1 . ....?fr. A. Nilssen

1040 historie ............. 1
- G. Sørensen

- 950- - G. Werner Petersen
4 u (nr. 8) kl. 8 - 850 dansk ............... - K. Jørgensen hr. Kjærsgård Rasmussen

- 850- 940 regning ............. hr. P. Svanholm Nielsen fr. Jul Johansen
4 x (nr. 5) kl. 8 - 850 regning ............. fr. A. Nilssen }hr. K. Bauer

- 850- 94“ dansk ................ - M. Nicolajsen
4 y (nr. 10) kl. 8 — 850 dansk ................ hr. J. A. Johansen fr. H. Søeborg-Ohlsen

- 850— 940 regning ............. fr. H. Søeborg-Ohlsen hr. J. A. Johansen
3 u (nr. 3) kl. 8 — 850 dansk ................ I

. i - K. Schmidt- 8°°- 9 regning ..............)
3 y (nr. 4) kl. 8 - 850 regning ............. hr. K. Garver

- 85°- 940 dansk ................ fr. T. Grauslund
2 x (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ................ - M. Nicolajsen

- 850- 94“ regning ............. hr. P. Christensen

Holsteinsgades skole, 1962.

Sigrid Hansen.
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