
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HOLSTEINSGADES
KOMMUNESKOLE

1966-67



Forældre eller værger 

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

tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni



Skolens personale

Skoleinspektør: Sigrid Hansen. Lærerrådet
Sanginspektør: R. Grytter; Sløjdinspektør: A. Schauby.
Vice-skoleinspektører: A. Lohmann-Thomsen, A. Ritsmar Pedersen (Holsteins- 

gade skole), E. Meulengracht (Rosenvangskolen).
Overlærere: J. Lundgård (formand for lærerrådet), J. Eggert, I. Leth, G.

Clausen, W. Nielsen, Sv. Fejø, P. Eskelund (skolebibliotekar), P. Svanholm- 
Nielsen, O. Lund, J. Johansen, K. Kjærsgård-Rasmussen, E. Birkholm, Anton Jen
sen, Ellen Rasmussen, L. Rosenkold, E. Knudsen, M. Lorck, A. Lyngh-Larsen, 
K. Schmidt, A. Nilssen, L. Eggert, E. Møller, D. Christensen, E. Boisen, L. Tscher- 
ning, K. Jørgensen, E. Holm, E. Junker, B. Jørager, M. Nicolajsen. B. Glenner.

Lærere: Sv. E. Jensen, J. Mårtens, Bent Larsen, P. Christensen, John Olsen, 
Jørgen Andersen, M. Petersen, K. Bauer, Finn Rode Jørgensen, Oli Simonsen.

Kvi. lærer: A. Holst, R. Johansen, T. Grauslund, H. Søeborg-Ohlsen, J. Am- 
gild, B. Dorph-Petersen, K. Dahl, V. Skaue Rasmussen, I. Egmose, M. Molsted, 
Martha Hansen, K. Sørensen, E. Jul-Johansen, V. Jepsen, K. Bjørn Groth, K. 
Høghøj, Å. Lund, J. Andersen.

Dr. Gammelgård, der træffes tirsdag kl. 12—1230 og fredag kl. 10-1030. Læge

R. Andersen, der træffes hver dag i skoletiden. Sundheds
plejerske

Eli Åstrup, der træffes hver dag kl. 830-1430. Lørdag dog kl. 8-14.
Tandlægeassistent K. Præstrud.

Tandlæge

FI. Zachariasen på Holsteinsgades skole.
D. Madsen på Rosenvangskolen.

Skolebetjent

Fabrikant Emil Hey, Strandboulevarden 66, 0. (Formand).
Specialarb. R. /. K. Deleuran, Sønderborggade 43, 0.
Fuldmægtig Frede Petersen, Næstvedgade 17, 0.
Fuldmægtig Erik Møller Jørgensen, Kastelvej 9, 0.
Kirkeass. Edith Lundberg Petersen, Fiskedamsgade 3, st., 0.

Skole
nævnet

Holsteinsgades skole og Rosenvangskolen havde 1. september 1966 tilsammen 
1306 elever, fordelt i 53 blandede klasser. Af disse 53 klasser var 36 anbragt i Hol
steinsgades skole og 17 i Rosenvangskolen.

Realeksamen blev i 1966 bestået af 15 drenge og 18 piger. Af elever fra II real 
fortsatte 13 i gymnasiet og 41 piger og drenge i skolens III realklasser, mens resten 
blev udmeldt og gik til praktisk virksomhed.
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Meddelelser til hjemmene

Skolens Åbent hver skoledag kl. 12-13 og hver onsdag kl. 1730-1830. 
Holsteinsgades skoles telefon er Øbro 4697.
Skolens distrikt omfatter følgende gader:

^d^Ukt Aggersborggade, Arendalsgade, Bergensgade, Classensgade, Dag Hammer
skjolds Allé 10-42, A. L. Drewsensvej, Faksegade, Fakse Tværgade, Fiskedams
gade, Fr. Nansens Plads, Frihavnen, Banekaj, Kapella, Dampfærgevej, Forbindel
sesvej, Gittervej, GL Kalkbrænderivej nr. 40-68, Hjørnevej, Hovedvej, Indiakaj, 
Kulkaj, Langelinievej, Marmorvej, Mellemkaj, Sydkaj, Vestkaj, V. Silokaj, Østkaj, 
0. Silokaj, Gefionsgade, Hardangergade, Hjørringgade, Holsteinsgade, Hovgaards- 
gade, Jens Munks Gade, Kastelsvej, A. F. Kriegersvej, Kristianiagade, Lindenovs- 
gade, Lipkesgade, Livjægergade, Mandalsgade, Marstalsgade nr. 29-55 og 24-46, 
Nordborggade, Nordre Frihavnsgade lige nr. og nr. 83-101, Næstvedgade, Odense- 
gade, Oslo Plads nr. 12-16, Petersborgvej, Præstøgade, Ringstedgade, Rosendals
gade, Rosenvængets Allé, Rosenvængets Hovedvej, Rosenvængets sideallé, Saabyes- 
vej, Slagelsegade, Sorøgade, Spangsbergsgade, Stavangergade, Steen Billesgade, 
Strandboulevarden nr. 1-57 og 2-96, Sønderborggade, Tronhjemsgade, Trond- 
hjems Plads, Ved Hegnet, Ved Vænget, Willemoesgade, Østbanegade nr. 1-143, 
og Østerbrogade nr. 42-76.

Udskrivning Den lovmæssige bestemmelse for udskrivning er, at et barn tidligst kan udskri
ves 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 Årsafslutningen

Den mundtlige årsprøve for alle klasser fra 1. klasse til I real finder sted som 
det fremgår af skemaet for årsprøven, tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. 
Disse er almindelige undervisningsdage, som giver forældrene lejlighed til at se, 
hvorledes det daglige arbejde former sig. Torsdag den 22. juni er omflytningsdag, 
hvor eleverne møder for at få besked om det nye skoleår.

Elev- Udstillingen af elevarbejder var sidste år forsøgsvis åbnet også om aftenen, og 
arbejder .qere jærere viste_ hvad der var nået i årets løb. Pigerne gik mannequin, så man 

rigtig kunne se, hvad de havde fået syet. Udstillingen var arrangeret så både teg
ninger, sløjdting og håndarbejder tog sig ud. Vi havde fornøjelsen at se mange 
forældre derhenne.

_ Års- Årsafslutningen finder sted onsdag den 21. juni kl. 1930 i drengenes gymna- 
a s u ningen stjksaj jjgr a^e eiever> ]ivis skoleafgang afsluttes, møde, og eksamensbeviser, 

afgangsbeviser og flidspræmier vil blive uddelt. De pågældende elevers forældre 
er velkomne til at overvære denne afslutning.
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Ny fløj

Første skoledag er i år mandag den 14. august, hvor eleverne møder på skolen 
2 timer for at få udleveret bøger. 1. klasserne møder dog først den 21. august.

For de børn, der skal begynde deres skolegang i august 1968, finder indskriv
ning sted d. 1. sept.-15. dec. 1967; dåbs- eller navneattest skal medbringes sammen 
med vaccinationsattest, hvis barnet er vaccineret. Det bemærkes, at børnene skal 
være fyldt 7 år senest den 31. januar 1969, 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.

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.

Det nye 
skoleår

Indskrivning

Den første 
skoledag

For
sømmelser



Tasker

Bypladser

Sociale 
opgaver

Skole
tandplejen

Elevernes 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 
III real -|-10. 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 III realer-10a-9a’er samt alle 
7. klasser røntgenundersøgt i december måned.

Skolens elever i 1. til 7. 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 8. klasserne og i de øvrige klasser opefter hersker der en midler
tidig ordning, at der på skolens kontor kan udleveres en henvisning til elevens pri
vate tandlæge, hvorefter der fra kommunens side ydes en delvis betaling af tand
lægeregningen.

Svømmehal
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I årets løb

Hvert år afholdes der på skolen en række møder, som er påbudt i følge skole
loven, og der har vi den glæde, at forældrene i stort tal efterkommer indbydel
serne. - Den 29. sept. 66 begyndtes der med møde for 5. klassernes forældrekreds, 
hvor forældrene efter foredraget om overgangen fra 5. til 6. skoleår havde lejlig
hed til at konsultere dansk- og regnelærerne fra deres barns klasse. - Da der også 
i år fra to 5. klassers forældre var fremsat ønske om udelt klasse i 6. skoleår, blev 
der i hver af disse klasser- holdt endnu et forældremøde.

7. klassernes forældre samt eleverne selv var indbudt til møde d. 18. jan. 
67. Efter skoleinspektørens gennemgang af skoleordningen for 8.-10. klasse og 
overgangen til 1. realklasse og til 2. real sp. klasse, gav tre af skolens lærere et kort 
indblik i undervisningsformen i 8.-10 klasse i dansk, regning og orientering.

Det årlige møde angående valg af erhverv, hvortil både forældre og elever 
fra vore ældste klasser bliver indbudt, i år d. 7. febr., synes ikke at have interesse 
hverken for voksne eller elever. Der kom i hvert fald meget få. — I årets løb har 
enkelte af klasselærerne holdt klasseforældremøde, hvor aftenerne har haft et 
udmærket forløb.

Forældredagene fandt sted d. 1. og 2. nov. 66. I de små klasser kom der 
mange besøg, mens der var få gæster i de store klasser. — Ved aftenmødet forevi
ste overlærer, fru Kirsten Jørgensen, med sin lille 4. klasse en fornøjelig sketch 
med eksempler på, hvilke afbrydelser der kan virke forstyrrende ind på det daglige 
undervisningsarbejde. Bagefter talte skolens inspektør om: Indgreb i skolens dag
lige arbejde. — Da klasselærerne så vidt muligt er til stede denne aften, er sam
talerne mellem forældrene og lærerne et meget vigtigt indslag i aftenens forløb, 
og dette gives der god tid til.

Egentlige foredragsmøder synes der kun at være ringe interesse for blandt 
forældrene, så skolenævnet arrangerer derfor kun et enkelt møde i årets løb. Dette 
fandt sted d. 15. marts, hvor folketingsmedlem Kn. Hertling holdt et oplysende 
og interessant foredrag om: Grønland i udvikling. Bagefter forevistes den smukke 
grønlandsfilm: Hvor bjergene sejler.

Forældrenes store interesse for deres børns skolegang viser sig i årets løb stær
kest gennem de mange enkelte besøg, som finder sted på skolens kontor, hvor 
forældre kommer for at drøfte et eller andet, som vedkommer deres barn. Denne 
kontakt betyder mere end besøg ved et almindeligt foredrag, så vi håber, at der 
stadig må være nær forbindelse mellem hjem og skole.

Møder 
på skolen
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Rosenvang- 
skolen

- et 
besværligt 

år

Klasseværelse på Rosenvangskolen

Skriv lidt om Rosenvangskolens udbygning, noget om besværlighederne i 
forbindelse med arbejdet — således lød opgaven — og nu sidder man her og prøver 
at huske alle besværlighederne og føjer dermed en lille ekstra besværlighed til 
alle de andre — hvor er det dog besværligt!

Kan man, når alt tages i betragtning, skrive om denne skoleudbygning såle
des, at de, der ikke direkte har følt støjen på egne trommehinder eller vanddrå
bernes fald på egne skaldede isser, kan sætte sig ind i, hvorledes det var. Lad os 
prøve at huske tilbage, hvorledes det begyndte; der var noget med plankeværker, 
der skød op og gjorde skolegården så lille, at vi forstod geografibogens ord om, 
at hele verdens befolkning kan stå på Bornholm - men altså kun stå. Man gik i 
gang med at rive det gamle drengetoilet ned, det var spændende. Alle lå i vin
duerne og fulgte bulldozerens skubben til taget, et lille koket skub, så det hele røg 
af. Bang sagde det, og der lå væggene i en sky af kalkstøv. Man jublede i første 
parket, alle kan lide at se noget blive ødelagt på den måde. Vi var stadig inter
esserede, mens grunden blev gravet ud, og skolepatruljerne holdt nysgerrige borte, 
mens en stadig strøm af lastbiler kørte tonsvis af jord bort, men derefter begyndte 
man at ramme pæle ned - at pilotere. Bang, sagde det. Syv og otte er - bang, 
sagde det. Vi hoppede på stolene, talte sekunderne mellem »bangene«, og for 
endnu højere i vejret, hvis maskinen uventet standsede, og et ventet bang udeblev. 
Vi glædede os alle, da det var forbi; så mange tømmermænd er dog for meget af 
det gode, men vi kom fra asken, om ikke i ilden, så dog i støbningen — hvor den 
blandemaskine hylede! Den skingrede, så det store frikvarters larm blegnede af 
misundelse, og når blandemaskinen holdt inde, tog en rundsav fat, lige uden for 
vinduerne.

Langsomt, alt for langsomt, syntes vi, begyndte skolen at vokse frem. Det 
lignede en bygning, vi trak vejret lettet, det værste var overstået, men der lurede 
man os, man hev taget af den gamle bygning og begyndte at støbe en ny etage 
oven på vore hoveder. Det regnede ned, alle klasesværelser nedenunder drev 
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af væde, varmesystemet virkede ikke, og ingen syntes længere, at det var mor
somt eller interessant at bygge ny skole. Da så endelig taget kom på, glemte en 
murer to gange at lukke for en vandhane oven over os, og så sjaskede det ned 
igen. Alle lampekupler var atter svømmebassiner, og der stod gnister ud af de 
elektriske kontakter, blot man så på dem. Men værst var dog, at skolens elektri
ske ringeanlæg også kortsluttede; der kunne ikke ringes ned, så vi kunne komme 
hjem, og havde det ikke været for, at vi fandt en gammel dirigentklokke på kon
toret, ja, så havde vi svømmet rundt i vandet på nr. 13 endnu.

Vist går den slags ud over undervisningen. Støj avler støj, og læsning blev 
ofte til »stillelæsning«, for vi kunne ikke høre, hvad vi selv sagde, men alligevel 
blev der i den allerværste tid kun sendt en enkelt klasse hjem tre- fire gange, 
men ofte blev der i et og samme lokale undervist to hold: Håndarbejde bagest i 
klassen, mens andre havde regning foran ved katederet.

Den første del af den nye skole, der blev taget i brug, var drengetoiletterne, 
de var lovet færdig en mandag, men først fire dage senere kunne de tages i brug, 
snedkeren havde forlagt stifterne til dørgrebene!

Nu er fire klasseværelser i brug. Ja, klasseværelser er de sådan set ikke alle 
fire, to af dem er udlån og læsestue, og på den gamle skole står nummer 1, 2, 4 og 
5 som tomme, gabende huller, uden møbler, tavler og billeder. Nummer 1 og 2 
bliver en dag til skolens kontorer og 4 og 5 til lærerværelse, og vi er allerede ind
stillet på, at i det nye skoleår bliver syv plus otte også til bang, og fem gange ni til 
dryp, hyyl, blop, blop! Når skolen engang står færdig, går vi alle ud i vort nye 
svømmebassin, og hvor vil det blive dejligt at få al gammel støj skyllet ud af 
ørerne. Ih, hvor vi glæder os! E. Meulengracht.

Erhvervspraktikken er nu ved at blive en fast tilbagevendende foreteelse 
for eleverne i 9. og 10. kl. samt III real.

De unge glæder sig almindeligvis til at snuse til de fagområder, som de 
tænker på at uddanne sig indenfor, og til at skubbe skolebøgerne til side og i 
stedet for iføre sig kittel, overall, kontorkjole eller guldtresset kasket.

Erhvervs
praktik

I erhvervspraktik

9



England 
calling

Efterbehandlingen af praktikken vil ofte forme sig som elevforedrag med på
følgende spørgetid for klassen (— hvad er en knastaksel? — hvor længe varer ud
dannelsen? - var der spisestue? - hvad er en couveuse?). I mange tilfælde be
kræftes eleverne i deres forestillinger om det fremtidige erhverv. Nogle skuffes, 
men spares derved måske for større ærgrelser sidenhen.

8. kl. er nu gledet ud af billedet, idet nogle års erfaring med dette trin har 
vist, at for mange elever ikke er modne nok. I stedet for arrangeres forskellige 
virksomhedsbesøg som forberedelse til erhvervspraktikken.

Skolen har i nogle uger haft besøg af en engelsk lærer, Mr. Mugridge, som 
har aflagt besøg i alle klasser på skolen som har engelsk. Det har været meget 
inspirerende for både elever og lærere.

Her skriver Mr. Mugridge om sit indtryk af sit besøg på en dansk skole:

During the past seven months spent teaching in Gopenhagen, I have been 
fortunate in that all the schools I have visited have been very different. This has 
enabled me to see English being taught in various ways in various »atmospheres«, 
and to various children. My overall impression has been one of an unusually high 
standard of English among pupils of all ages, clearly due to excellent teaching. 
Some of the methods used have naturally not been quite what I should advocate, 
but they almost always seem to be effective.

My function in these months has been to assist teachers in any way I can, 
but principally to provide a genuine English voice to encourage imitation, and 
thus instiil some awareness of English intonation into the pupils. As far as certain 
pronunciations of sounds and words are concemed, and particular grammatical 
constructions, there will always be individual blind spots. It may be said of any 
pupil, as of one of T. S. Elliot’s cats:

»— he will do 
as he do do 
And there’s no doing anything about it.«

Mr. Mugridge
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Intonation, however, is much more important, as even correct English can 
be almost impossible to understand if it is completely flat.

Another thing I have tried to do, is encourage the children to talk, merely 
to use their store of English. In some cases, particularly where the teacher has 
had a quite unnecessary lack off confidence in his own English, it has been very 
difficult to carry on a conversation with the children. Naturally enough, the 
younger ones have been less shy and less afraid of what the rest of the class 
would think of their efforts, but at least the older, more selfconscious pupils 
have been willing and abte to talk outside the classroom! I feel that all teachers 
could speak even more with (not at) the children, as this is the only way to 
ensure fluency.

I am often asked what is the most noticeable difference between Danish 
and English schools, and like others before me I must say noise. Staircases and 
classrooms often sound like Piccadilly Circus at rush hour, and there is frequently 
a bland disregard of teachers that would not be tolerated in an English school. 
(In one school two giris were knitting all through a lesson, sitting in the front 
row!) Although I find the friendliness between teachers and pupils admirable 
and refreshing, there is a difference between freedom and license. Of course, 
this is not to say that English children are naturally better behaved, they are 
not; but a tradition of dicipline is clearly much stronger in England, although 
the cane has mercifully all but disappeared.

Finally, I should like to express my sincere appreciation to the headmistress, 
Miss Sigrid Hansen, for letting me loose on Holsteinsgade Skole, and to all the 
teachers for their tolerance, interest, and unfailing good humour. I only hope 
that my interference has been of some value.

Adrian H. Mugridge.

To klasser var på lejrskole i Rudbøl, og ved udflugter nord og syd for græn
sen fik man et godt indtryk af marsken og dens befolkning. Ved et møde i Tønder 
med elever syd og nord for grænsen, fik vi også et indblik i grænseproblemer. En 
elev skriver:

Lejrskolen 66 .... Rudbøl. Ved disse ord bliver ørerne adskilligt større og 
mere tragtformede end de ellers er på mine 39 kammerater og mig, som tilbragte 
9 dejlige dage i den lille, danske grænseby Rudbøl. Med en anelse sure miner og 
gråvejr tog vi afstod, men allerede samme aften opdagede vi, hvilke gode kamme
rater og friske lærere, vi havde fået med. Det skal tilføjes, at jeg er fra I real, og 
da vi skulle være sammen med en 2. real, var vi jo meget spændte på, hvordan 
det ville gå, men det gik over al forventning.

I dagene, der fulgte, var vi mange forskellige steder. Bl. a. på en af statens 
forsøgsgårde, Hohenwarte, hvor vi måtte spise alle de gulerødder, vi ville. Vi var 
dernæst i Tyskland tre gange; det længste vi var nede, var Frederiksstadt. En dag, 
det var rigtig godt vejr, tog vi til Rømø, hvor vi fik lov til at bade. Vi prøvede 
også at have mudder»strømper« på, da vi var i Hauke-Hain kog, for at måle 
slikgårde op. I byen Tønder var vi nogle gange, bl. a. med rektor for Tønder 

Lejrskole 
ved 
grænsen
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Idrætsdagen

Svømme- 
idrætsdagen

skole som rejsefører. Vandrehjemmet ligger lige i nærheden af den tyske kro Ro- 
senkranz, så der nede var vi også; men det dog kun for at drikke sodavand. Ingen, 
der var med, kan påstå, at det var en ensformig lejrskole, vi var på.

Da vore forældre på Hovedbanegården tog imod et tog fyldt med deres ly
stige poder, tror jeg ikke, de tvivlede på, at vi havde moret os. Jeg tror, vi strålede. 
Så jeg siger til andre, der skal til Rudbøl: Glæd jer.

Tove Pedersen.

En dag om året bliver idrætten sat i højsædet - på idrætsdagen. Da kæmpes 
der, som om det var de olympiske lege, der var i gang.

Her er resultaterne fra de forskellige sportsgrene:

I stafetløb fra pind til pind deltog: 
piger: 5 u, 5 st, 6 auv, 7 ax/8 ax 
drenge: 5 uv, 5 xy 

sidstnævnte kom i finalen, hvor de tabte.
I langbold deltog følgende pigehold:
6 buv, 6 cuv, 7 buv, 8auv, I uv, II uv, 9 ax/10 a, III uv
I finalestævnet deltog:
6 buv, 7 buv, II uv, III uv
6 buv vandt den første kamp 73—5, men tabte den anden kamp 19-49.
I fodbold deltog følgende drengehold:
6 auv, 6 buv, 7 auv, 8 auv, I uv, III real
7 buv kom i finalen, men tabte denne kamp 3-4.
I volleybold, deltog 9 ax/10 au, der tabte den første kamp, mens 9 auv kom 

med til finalestævnet, hvor resultatet blev 0-2.

Ved de indledende stævner deltog både pigehold og drengehold.
Af disse hold kom følgende pigehold med til finalestævnet:
6 buv, 7 auv, II uv, III uv, 9ax/10 a

Der spilles Volleyball
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Det ny færdselslokale anvendes

6 buv blev københavnsmester og erhvervede en sølvplade til skolens fane.
Ved svømmestævnet opnåede drengene ingen placering.
Svømmemærker og gymnastikmærker: erhvervet i dette skoleår

Svømning: Bronze Sølv Guld Bjergeprøve
ni^er .................. ................ 57 53 27 2i 6
drenge ................ ................ 32 24 10

Gymnastik:
drenge ................ ................ 15 5 2

Rosenvangskolens skolepatruljer er blevet rationaliseret med 50 % til 12 
personer, takket være bussificeringen af linie 9. Hver af vore to 6.c-klasser klarer 
arbejdet 3 skoledage pr. uge, da de jo nu er de største elever på Rosenvangen. 
Desværre har vi i dette skoleår nogle problemer p. g. a. patruljeelevernes egne 
vandringer til og fra de to skoler samt til og fra svømmehallen. Men trods alle 
besværligheder går det da, og da patruljesystemet er til stor nytte især for de 
mindste elever, holder vi ud og regner stadig med velvilje fra børn og voksne på 
denne farlige skolevejsstrækning.

/. Mårtens.

Skole
patruljerne

Skolen har nu et virkelig godt udstyret færdselslokale. Her kan lærerne aflægge 
besøg med deres klasser og få demonstreret færdselsproblemer.

Den 10. maj 1966 blev skolens cyklistprøve afholdt med følgende resultater:
111 elever deltog og 56 af dem bestod, d.v.s. 50 %. (Halvdelen dumpede 

altså!)
Hvordan klarede de to køn sig?
Af 80 deltagende drenge bestod 43 - d.v.s. 54 %.

Færdsels
lokale

Cyklistprøve
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Skak
klubben

Papir
indsamling

Skole
komedie

Skakklubben arbejder

Af 31 deltagende piger bestod 13 - d.v.s. 42 %.
(Hvorfor er der altid flest drenge med? Og hvorfor klarer de sig bedst 

hver gang?)
Interessen blandt eleverne er dalende - vi havde plads til 125 deltagere - og 

det er synd, da denne cyklistprøve er en udmærket »færdselseksamen«, idet for
ældre, elever og lærere hurtigt opdager, hvordan børnene i praksis klarer sig ude 
i trafikken. Lad os håbe, at mange af eleverne, især fra 6.-7. klasserne, melder 
sig for fremtiden!

J. Mårtens.

For skakinteresserede har skolen i 2 vintre haft en klub, der med stor inter
esse - og med stor dybsindighed har sat sig ind i dette interessante spil. Skolens 
hold er i år endda blevet københavnsmestre og skal nu kæmpe videre med provins
hold!

Der er for tiden ikke ret høj pris på gi. papir - men folk vil gerne af med 
deres gamle aviser, og børnene har en stor dag ud af det, når de slæber de mange 
tons papir hen i skolegården.

Det er meningen, at pengene, der kommer ind, skal anvendes til en scene, 
så vi lidt oftere kan opføre skolekomedier.

Her ses lidt af papirbjerget i skolegården.

En gruppe elever, fortrinsvis fra Hr, har under fru Kirsten Jørgensens ledelse 
dyrket dramatik i vinterhalvåret. Før jul arbejdede man med Mark Twains »Toms 
Eventyr«, en dramatisering af den kendte bog. Efter jul kastede man sig så over 
Heibergs uopslidelige vaudeville »Aprilsnarrene«, og den 12. og 13. april gik 
stykket over scenen, en alt for fin betegnelse for det vaklende bræddegulv, vi sta
dig må betjene os af ved slige lejligheder. Vi har planer om en rigtig scene - men 
pengene, pengene!
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Ga. 30 elever fra 6.-7. kl. samt I r har fra okt.-apr. deltaget i en ugentlig 
korsangtime under ledelse af hr. K. Kjærsgård Rasmussen. Koret medvirkede ved 
juleafslutningen i Frihavnskirken og gav en lille koncert med en afdeling Weyse- 
sange samt folkesange fra fremmede lande som indledning til skolekomedien.

En del elever går til klaverspil hos musikpædagog, frk. Margr. Lyck.
Enkelte elever fra de store klasser har været medlemmer af »Musik og Ung

dom«, som i år har haft sin 11. sæson. Adskillige elever reflekterede på et tilbud 
fra Dansk skolescene om billet til den fremragende operafilm »Bohéme«.

Via elevrådet startede en bestyrelse af store elever en ungdomsklub på sko
len. Klubben skulle i dette skoleår kun være et forsøg, og der skulle være mødeaften 
hver tirsdag kl. 19-2130 på tegnelokalet for elever på 7.-9. klassetrin. Hvert møde 
begynder med »Åbent Hus« i en times tid; her kan man spille bordtennis, bob, 
dam o.s.v. samt snakke sammen, høre popmusik pr. bånd samt handle i soda
vandsbaren. Derpå følger det fælles underholdningsarrangement for klubbens 
medlemmer. Vi har haft en »folk-music«-aften, en collageaften samt en »plade
retten er sat«-aften.

Hvordan er forsøget så gået? Der har været pænt besøgstal hver aften, og 
mange elever har været glade for at kunne mødes med kammerater her en gang 
om ugen — men det har knebet med at holde alle medlemmerne samlet i loka
lerne samt at få dem alle interesseret i at overvære fællesarrangementerne, lige
som hjemgangen har været noget støjende for visse elevers vedkommende.

Skal vi kalde det en betinget succes og lade lærer- og elevråd sammen finde 
ud af, om man skal gå videre med klubben til næste skoleår eller ej?

]. Mårtens.

Skønt vort elevråd i år har virket ret passivt, har det dog udrettet uoget.
Som sædvanlig har vi afholdt to skoleballer; et for de store og et for de 

små, og som sædvanlig var de små’s det mest vellykkede. Vi havde - for at prøve 

Sang og 
musik

Ungdoms
klubben

Elevrådets 
arbejde

Papirindsamling
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noget nyt — arrangeret tre orkestre, hvad de små syntes var mægtigt. Der var 
trængsel på gulvet aftenen igennem.

Vores efterhånden traditionelle fastelavnsfest blev også afholdt. I år havde 
ikke blot 4. og 5. klasse, men også 1.—3. klasse fornøjelsen af at slå katten af 
tønden. Alle kom udklædte, og stemningen var mægtig god. Underholdningen 
bestod af tryllekunster, der blev udført af to drenge fra 8. klasse, og sanglege 
og det var nok til at more ungerne.

Det bedste, vi i år har fået gennemført, er vores ungdomsklub for 7.-9. klasse. 
Klubben blev kun startet forsøgsvis. Vi ville se, om der er behov for en ungdoms
klub på skolen, og det er der. Ved første klubaften mødte mellem 150 og 200 
af skolens elever op, og selv om antallet selvfølgelig ikke holdt sig lige højt hver 
gang, er vi ikke utilfredse. Klubben har mange trofaste medlemmer, især fra 7.-8. 
klasse, der kommer enten for at spille bordtennis eller bob eller blot for at snakke 
over en sodavand og ellers følge det program, som klubben byder på.

Vi har i elevrådet haft mange diskussioner, om vi egentlig her på skolen har 
behov for et elevråd. Vi mener, at eleverne selv er meget passive og bange for at 
komme frem med deres meninger og klager; men vi håber det bedste for fremtiden. 

Mona Thomsen, II v.

Ny klub På mange tidligere elevers opfordring er vi nogle stykker, som har taget 
f01" eleTer initiativ til oprettelse af en forening for gamle elever. Vort formål med foreningen 

er at samle gamle elever fra Holsteinsgade skole til en hyggelig aften en gang om 
året og derved få lejlighed til at opfriske gamle minder og høre nyt om hinanden. 
Som mange vil vide, afholdt vi i efteråret den første fest for gamle elever. Da 
vi selv synes, det var en succes, har vi besluttet at gøre det til en tradition, hvor
for vi har nedsat en bestyrelse til varetagelse af gamle elevers interesser. Den 
næste fest vil finde sted den første lørdag i november dette år, og vi håber at se 
mange »gamle« ansigter.

På bestyrelsens vegne.
Vibeke Philipsen.
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Årsprøve 1967

Lærer Censor

MANDAG DEN 12. JUNI

II u (nr. 26) kl. 8 tysk fr. R. Johansen hr. Sv. Fejø
II V (nr. 25) kl. 8 dansk fr. E. Knudsen hr. K. Kjærsg. Rasmussen

ONSDAG DEN 14. JUNI

II u (nr. 26) kl. 8 historie Inspektøren fr. H. Søeborg Ohlsen
II V (nr. 25) kl. 8 engelsk hr. J. Lundgård fr. K. Jørgensen
8 au (nr. 8) kl. 8 dansk fr. L. Tscherning fr. A. Holst
8 av (nr. 12) kl. 8 orientering hr. Anton Jensen hr. ]. Andersen
8 ax (nr. 16) kl. 8 regning hr. P. Christensen hr. P. Eskelund

II u 
II V 
8 au 
8 av 
8 ax

FREDAG DEN 16. JUNI

(nr. 4) 
(nr. 25) 
(nr. 8) 
(nr. 12) 
(nr. 16)

kl. 8 
kl. 8 
kl. 8 
kl. 8 
kl. 8

biologi 
regn. + mat. 
regning 
regning 
dansk

hr. I. Leth
hr. E. Birkholm
fr. Åse Lund
fr. T. Grauslund
fr. V. Skaue Rasmussen

hr. B. Larsen
fr. L. Eggert 
hr. ]. Johansen 
fr. A. Lyngh-Larsen 
hr. J. Mårtens

TIRSDAG DEN 20. JUNI

I u (nr. 13) kl. 8 dansk hr. K. Kjærsg. Rasmussen fr. L. Rosenkold
I V (nr. 19) kl. 8 engelsk fr. E. Boisen hr. J. Johansen

ONSDAG DEN 21. JUNI

lu (nr. 2) kl. 8 naturlære hr. I. Leth hr. Anton Jensen
I V (nr. 19) kl. 8 regn. + mat. hr. ]. Eggert. fr. T. Grauslund

17



Besøgsdage

Lærer Gæstelærer

TIRSDAG DEN 20. JUNI

7 bv (nr. 14) kl. 8- 8,50 
kl. 9- 9,50 
kl. 10-10,50

historie 
tysk 
regning

fr. H. Søeborg Ohlsen 
fr. K. Dahl 
hr. J. Eggert

hr. Sv. E. Jensen 
hr. J. Mårtens 
fr. L. Eggert

6 bv (nr. 4) kl. 8- 8,50 biologi fr. L. Tscherning hr. K. Bauer
kl. 9- 9,50 geografi fr. L. Tscherning hr. M. Petersen

(nr. 24) kl. 10-10,50 dansk hr. Sv. E. Jensen fr. E. Knudsen
7 ax (nr. 8) kl. 8- 8,50 engelsk hr. M. Petersen fr. B. Glenner

kl. 9- 9,50 dansk hr. J. Lundgård fr. D. Christensen
kl. 10-10,50 naturlære hr. Wm. Nielsen fr. K. Høghøj

6 av (nr. 21) kl. 8- 8,50 dansk fr. K. Høghøj fr. R. Johansen
kl. 9- 9,50 engelsk fr. H. Søeborg Ohlsen fr. I. Egmose
kl. 10-10,50 regning hr. P. Eskelund hr. Sv. Fejø

5 s (nr. 6) kl. 8- 8,50 regning fr. E. Junker hr. J. Mårtens
kl. 9- 9,50 geografi hr. F. Rode Jørgensen hr. Anton Jensen
kl. 10-10,50 dansk fr. H. Søeborg Ohlsen hr. O. Lund

5t (nr. 17) kl. 8- 8,50 dansk fr. E. Knudsen hr. ]. Lundgård
kl. 9- 9,50 geografi hr. Sv. E. Jensen fr. A. Holst
kl. 10-10,50 biologi hr. B. Larsen fr. K. Dahl

4 t (nr. 15) kl. 8- 8,50 regning fr. A. Holst hr. E. Birkholm
kl. 9- 9,50 historie fr. L. Eggert fr. A. Nilssen

4 u (nr. 18) kl. 8- 8,50 regning hr. P. Eskelund fr. D. Christensen
kl. 9- 9,50 historie fr. E. Junker fr. Åse Lund

4x (nr. 16) kl. 9- 9,50 dansk fr. V. Skaue Rasmussen fr. R. Johansen
kl. 10-10,50 biologi fr. Janne Andersen fr. A. Holst

2s (nr. 12) kl. 8- 8,50 regning fr. Janne Andersen
kl. 9- 9,50 dansk fr. T. Grauslund

2t (nr. 9) kl. 8- 8,50 dansk fr. K. Dahl
kl. 9- 9,50 regning hr. P. Christensen

1 s (nr. 10) kl. 8- 8,50 dansk hr. O. Lund
kl. 9- 9,50 regning fr. Janne Andersen

1 u (nr. 11) kl. 8- 8,50 dansk fr. J. Amgild
kl. 9- 9,50 regning hr. O. Simonsen
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Alle nedenstående numre findes på Rosenvangskolen.

Lærer Gæstelærer
6 cu (nr. 13) kl. 8- 8,50 engelsk fr. E. Holm fr. K. Schmidt

kl. 9- 9,50 historie hr. J. Andersen fr. B. Dorph-Petersen
kl. 10-10,50 dansk hr. J. Andersen fr. E. Rasmussen

4 v (nr. 3) kl. 8- 8,50 geografi fr. M. Nicolajsen fr. E. Jul-Johansen
kl. 9- 9,50 regning fr. E. Møller hr. K. Bauer

3 u (nr. 4) kl. 8- 8,50 regning hr. P. Svanholm Nielsen
kl. 9- 9,50 dansk fr. K. Schmidt

3 v (nr. 11) kl. 8- 8,50 regning fr. B. Jørager
kl. 9- 9,50 dansk fr. E. Rasmussen

3x (nr. 10) kl. 9- 9,50 regning fr. K. Bjørn Groth
kl. 10-10,50 dansk hr. M. Petersen

2 v (nr. 12) kl. 9- 9,50 dansk fr. B. Jørager
kl. 10-10,50 regning hr. P. Svanholm Nielsen

2 x (nr. 5) kl. 8- 8,50 regning hr. F. Rode Jørgensen
kl. 9- 9,50 dansk fr. M. Molsted

1 V (nr. 1) kl. 8- 8,50 dansk fr. E. Møller
kl. 9- 9,50 regning hr. P. Svanholm Nielsen

1 X (nr. 2) kl. 8- 8,50 regning fr. I. Egmose
kl. 9- 9,50 dansk hr. John Olsen

1 y (nr. 6) kl. 8- 8,50 regning hr. J. Andersen
kl. 9- 9,50 dansk fr. M. Nicolajsen

ONSDAG DEN 21. JUNI

7 bu (nr. 20) kl. 8- 8,50 dansk fr. A. Holst hr. Sv. E. Jensen
kl. 9- 9,50 geografi fr. K. Høghøj hr. Sv. Fejø

(nr. 4) kl. 10-10,50 biologi fr. L. Rosenkold fr. V. Skaue Rasmussen
6 bu (nr. 22) kl. 8- 8,50 biologi hr. B. Larsen fr. E. Jul-Johansen

kl. 9- 9,50 engelsk fr. K. Jørgensen fr. Ase Lund
kl. 10-10,50 naturlære hr. O. Lund fr. J. Am gild

7 au (nr. 16) kl. 8- 8,50 historie fr. H. Søeborg Ohlsen hr. Sv. Fejø
kl. 9- 9,50 regning hr. John Olsen fr. K. Sørensen
kl. 10-10,50 naturlære hr. Wm. Nielsen fr. I. Egmose

7 av (nr. 12) kl. 8- 8,50 dansk fr. A. Lyngh-Larsen fr. R. Johansen
kl. 9- 9,50 biologi hr. B. Larsen fr. E. Jul-Johansen
kl. 10-10,50 geografi hr. O. Simonsen fr. K. Sørensen

6 au (nr. 23) kl. 8- 8,50 dansk hr. P. Christensen fr. E. Junker
kl. 9- 9,50 regning hr. P. Eskelund hr. Wm. Nielsen
kl. 10-10,50 geografi fr. Ase Lund hr. E. Birkholm
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Lærer Gæstelærer

5 x (nr. 4) kl. 8- 8,50 biologi hr. O. Simonsen
hr. E. Birkholm
fr. A. Lyngh-Larsen

fr. K. Jørgensen 
fr. D. Christensen 
fr. K. Dahl

(nr. 7) kl. 9-10,50
kl. 10-10,50

dansk 
historie

4 s (nr. 18) kl. 9- 9,50 
kl. 10-10,50

dansk 
biologi

fr. E. Junker
fr. Janne Andersen

hr. J. Lundgård 
fr. K. Høghøj

3s (nr. 11) kl.
kl.

8- 8,50
9- 9,50

dansk 
regning

fr. I. Egmose 
hr. O. Simonsen

3t (nr. 17) kl.
kl.

8- 8,50
9- 9,50

dansk 
regning

fr. D. Christensen 
hr. P. Christensen

1 t (nr. 9) kl.
kl.

8- 8,50
9- 9,50

dansk 
regning

fr. E. Boisen
hr. F. Rode Jørgensen

Alle nedenstående numre findes på Rosenvangskolen.

6 cv (nr. 9) kl. 8- 8,50 dansk fr. K. Schmidt hr. John Olsen
kl. 9- 9,50 historie hr. ]. Andersen fr. A. Lyngh-Larsen
kl. 10-10,50 regning hr. J. Mårtens hr. P. Svanholm Nielsen

5 u (nr. 8) kl. 8- 8,50 dansk fr. A. Nilssen fr. J. Amgild
kl. 9- 9,50 historie fr. A. Nilssen fr. K. Bjørn Groth
kl. 10-10,50 regning fr. K. Bjørn Groth hr. F. Rode Jørgensen

5 v (nr. 11) kl. 8- 8,50 dansk fr. E. Rasmussen fr. M. Molsted
kl. 9- 9,50 historie fr. B. Glenner fr. M. Molsted
kl. 10-10,50 biologi hr. M. Petersen fr. E. Holm

5 y (nr. 5) kl. 8- 8,50 geografi fr. B. Jørager fr. B. Glenner
kl. 9- 9,50 dansk fr. B. Jørager fr. E. Rasmussen
kl. 10-10,50 historie fr. B. Dorph-Petersen fr. A. Nilssen

3y (nr. 12) kl. 8- 8,50 regning hr. E. Meulengracht
kl. 9- 9,50 dansk fr. B. Dorph-Petersen

2u (nr. 6) kl. 8- 8,50 regning fr. M. Nicolajsen
kl. 9- 9,50 dansk fr. E. Holm

2y (nr. 2) kl. 8- 8,50 dansk fr. K. Bjørn Groth
kl. 9- 9,50 regning fr. E. Møller

Sigrid Hansen.
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