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।Rungsted private Realskole 1982



»... Skolen ser det endvidere som sin 
opgave gennem en styrkelse af elevernes 
selvstændighed og pligtfølelse at virke 
karakterdannende og skabe respekt for 
anderledes tænkende ved at arbejde for 
tolerance og demokrati...«

(Skolens vedtægt)
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Når man tænker tilbage på et år i skolen, danner der sig for ens indre 
øje et billede bygget op som en mosaik af mange små dele. Der er far- 
vestumper i lyse og lette kulører, og der er selvfølgelig andre mere 
mørke og tunge, men alle er de med til at give dybde og mening i bil
ledet af året 1982.
Denne årsberetning er et forsøg på at overføre dette billede i erindrin
gen til bogform. Har man brugt for mange af de lyse og muntre far
ver, må det være tilgivet. Det skyldes ikke et ønske om at fortegne 
billedet, men det sker for at fastholde et helhedsindstryk af et år, der 
bragte glæder og fremgang for skolen.
Vi sender bogen som en glad hilsen til alle med tilknytning til skolen.

Carl Bengtsson

Rungsted i december 1982
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SKOLESANG

Mel.: »Nu lyser løv i lunde. . .«

En skole skabt i frihed, 
med plads for tankens flugt, 
med grund i traditioner 
og mod til varsom tugt.
Vi hilser dig hver morgen 
med liv og fællessang.
Du fylder os med forventning 
til dagens skolegang.

Du byder os det hele 
i mark og klasserum, 
fra andemor i parken 
til matematikum.
Og ånden er den samme 
hos store som hos små, 
en undren over det sete 
og glæden ved at forstå.

Med viden uden visdom 
er lærdom uden sjæl.
Lad leg og musisk glæde 
forenes med tabel.
Det er vort mål i skolen, 
og krones det med held, 
forbindes skolen med livet 
til vort og andres vel.

Kai Schwencke

Ved en festlighed i august 1982 modtog skolen denne smukke sang, 
som vi fremover vil værne om og glædes ved.
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KÆRE DIMITTENDER:

Den 14. maj fejrede I jeres sidste skoledag. Lad mig benytte denne 
lejlighed til at takke jer for en munter og god dag. Det lykkedes jer at 
gøre dagen til en virkelig festdag for alle på skolen, ikke mindst for 
jeres yngste kammerater. I løste en i og for sig vanskelig opgave på en 
både myndig og yndefuld måde.
På lærerkollegiets vegne vil jeg takke både for »årets gummistøvle« 
og for »årets papnæse«!
Traditionen tro forlod I skolen, mens legen var god, idet vi alle vin
kede farvel og tak til jer.
Dagen havde dog som alle »sidste skoledage« en undertone af alvor 
og eftertænksom vemodighed.
Bag på bussen, I kørte bort i den dag, havde I sat et stort skilt med 
skolens våben, hvor ordensbåndets »Libertate et virtute« var skiftet 
ud med et eneste dansk ord skrevet med store bogstaver: FRIHED.
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Jeg har tænkt på det skilt mange gange siden... og om begrebet fri
hed vil jeg derfor til afsked sige jer nogle ord i aften, og især prøve på 
at sige jer noget om, hvorfor ordet frihed ikke står alene i skolens 
våben. »Libertate et virtute« står som bekendt for »Ved hjælp af fri
hed og mod«.
Uden at forfalde til gammelmandspralerier vil jeg fortælle jer, at da 
jeg for mange år siden forlod skolen, som I gør i dag, var jeg knap 17 
år. Få måneder efter startede Den anden Verdenskrig. Da jeg var 
godt 17 år, blev Danmark besat af Nazityskland og mistede sin selv
stændighed og frihed.
Jeg sad den aften på skolen aldeles uvidende om, at foran mig lå 
nogle år, hvor jeg skulle gennemgå en hård militær træning, at jeg 
hørte til de danske, der skulle erfare, hvordan det er at skyde på 
andre mennesker, hvordan det føles, når andre retter skydevåben 
mod en. Jeg skulle opleve den ydmygende situation at blive taget til 
fange, at blive spærret inde bag pigtråd i endeløse dage, at slippe ud, 
at leve illegalt, det vi kaldte »under jorden«. Jeg skulle miste flere år 
af min uddannelse for krigens skyld, og jeg skulle miste nogle af mine 
bedste venner, for en dag i maj 1945 at stå overrasket glad for selv at 
være sluppet levende igennem. Alt det lå ... uden at jeg vidste det 
mindste om det ... foran mig den sommeraften, da jeg glad og for
ventningsfuld overfor fremtiden sad, som I sidder her nu.
Jeg nævner disse ting, fordi der over disse svære år, der kom til at 
præge os, der var unge dengang, for livet, stod skrevet ordet »fri
hed«. Det stod der bogstavelig talt i flammeskrift. For friheden 
kæmpedes der ikke bare i Danmark. Millioner af fremfor alt unge 
mennesker i hele den frie verden forenedes dengang i en kamp på liv 
og død for den politiske, nationale, demokratiske frihed. I årene for
ud havde man gang på gang set denne frihed blive krænket. Man 
havde fundet sig i det. Man havde godtroende håbet, at man passivt 
og fredsommeligt kunne tale sig til rette med uretten, at man kunne 
leve fredeligt med ufreden, at frihed og undertrykkelse kunne eksiste
re på lige vilkår og ved siden af hinanden uden at katastrofen indtraf. 
Min tids ældre generation lod os unge betale for deres frygtelige fejl
tagelser. Mit største og varmeste ønske for jer er, at historien i så 
henseende ikke vil gentage sig.
Smerteligt blev man til sidst belært om noget andet. Man måtte dyrt 
og sent erkende, at friheden er udelelig. Den er alt eller intet. Vi blev
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belært om, at friheden må man kæmpe for. Man kan ikke arve den 
og regne med at bevare den ubeskåret uden at sætte sine kræfter og 
sit mod ind. Dette blev min generations dyrekøbte erfaring, at det 
kræver mod at være fri. Jeg taler om retten til politisk, folkelig, de
mokratisk frihed, retten til frit at tænke, tale og tro.
Som alle her i salen ved, er det noget ganske aktuelt. Den ret kæmpes 
der for i dag i Afghanistan, i Polen, på Falklandsøerne.
Jeg ved meget vel, at det ikke er den frihed, I havde plakaten fremme 
for. Jeres frihed går nok lidt på at blive fri for noget ... sikkert noget 
med at slippe fri fra denne strenge skole. Sådan er det jo med frihed, 
at den ikke bare er frihed til noget, men også frihed fra noget. I ud
trykte formodentlig med jeres plakat nogle ubestemte tanker om nu 
endelig selv at kunne bestemme, selv at kunne angive reglerne og selv 
sætte tempoet. En helt personlig frihed, som er herlig og ønskværdig 
og naturlig. Ønsket om at være sig selv. Men pas på: der er kun tre 
bogstavers forskel på at være sig selv ... og at være sig selv nok ... og 
det er jo noget helt andet. Den fuldstændige personlige frihed til at 
gøre lige, hvad man ønsker, er svær at administrere.
Den bliver let til det, der på nudansk hedder et egotrip. Noget med 
bare at forsøge at nyde livet, at tilfredsstille sine egne ønsker ... som 
regel på andres bekostning.
At være et frit menneske betyder nok noget helt andet...
Det betyder, at man er i besiddelse af sin selvstændighed i tanke og i 
handling, at man bevarer sin dømmekraft og sin handlefrihed, at 
man ikke bare løber omkring som vinden og moden blæser ... og føl
gelig, at man har mod til at sige ja til det, man går ind for, og klart 
nej til det, man ikke kan være med til. Det gælder i stort som i småt.
Men det kræver mod at bevare denne form for frihed. At være et frit 
menneske betyder, at man er i besiddelse af holdning, d.v.s. man har 
en klar opfattelse af, hvad man anser for ret og uret, for rigtigt og 
forkert, og fremfor alt, at man har mod til at stå inde for sine idealer. 
Et frit menneske må være et modigt menneske. Frihed og mod følges 
altid ad.
Skulle det siges med højtideligt sprogbrug, måtte det hedde: et frit 
menneske er et menneske af ære. Dette frie selvtænkende menneske 
er forudsætningen for den politiske, folkelige frihed, jeg talte om 
før. Begge former for frihed må hver tids ungdom være villig til at gå 
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ind for og ofre noget af sin egen magelighed for. Friheden må erobres 
og vindes af hver generation. Den kan ikke bare arves.

Den gamle biskop Thomas af Strångnås skrev om begge former for 
frihed allerede i 14-hundrede-tallet.
Lad hans poetiske og værdige ord blive det sidste, der følger jer fra 
jeres gamle skole, når han siger:

Frihed er det bedste guld, 
som sol bestråler over muld, 
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær, 
da hold den mer end livet værd, 
ti frihed følger ære!

Med disse ord dimitteres I fra Rungsted private Realskole.
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DIMITTENDER 1982

Pernille Anthon, Hørsholm.
Charlotte Ellung-Hansen, Rungsted.
Madeleine Glover, Rungsted.
Annette Grunnet, Espergærde.
Ulla Iversen, Kokkedal.
Christina Holch Jensen, Fredensborg.
Linda Larsen, Hørsholm.
Betina Tholstrup, Hørsholm.
Claus Højbjerg Andersen, Humlebæk.
Lars Bække, Nærum.
Erik Boelt Christensen, Hørsholm.
Klaus-Michael Christensen, Espergærde.
Peter Clausen, Hørsholm.
Jacob Zeuthen Dalgaard, Skodsborg.
Henrik Faber-Madsen, Espergærde.
Jan Georg Larsen, Rungsted.
Peter Ulrik Møller, Hørsholm.
Lars Rasmussen, Espergærde.
Ross Sappenfield, Rungsted.
Karsten Schack, Rungsted.
Ulrik Schierbeck, Snekkersten.
Jacob Sundberg, Hørsholm.

Ved dimissionsfesten overraktes boghandler Bjørns bogpræmie »for 
at bære skoleårets trængsler med godt humør« til Jacob Sundberg.
Skolefondens »Nøddeknækkerpris« blev givet til Lars Rasmussen.
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Sidste skoledag!
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FORMANDENS BERETNING PÅ
GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. SEPTEMBER 1982

På styrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for det forløbne år.
Året har været præget af megen aktivitet; jeg kan således nævne, at 
»Børsen« er blevet færdig og taget i brug. Lokalerne er smykket med 
vægdekorationer af maleren og grafikeren Bente Polano.
Ny Carlsbergfondet skænkede skolen Hanne Varming’s dejlige dren
gefigur »Hans Jacob«. Indvielsen fandt sted den 17. december 1981 
på 5-års dagen for skolens indvielse.
Der er etableret beplantning i parken med henblik på at kunne vise de 
flest mulige, danske træsorter og buske. Betydelige frostskader på 
skolens bygninger er i sommer udbedret, og med tilskud fra ministe
riet er yderligere lagt varmekabler i tagrenderne, således at frostska
der, som vi så opstod i vinteren 1981/82, og som forsikringsselska
berne ikke dækker, for fremtiden skulle kunne undgås.
Af hensyn til børnenes sikkerhed er der etableret en afskærmning 
mellem kørende og gående trafik foran hovedbygningen. Jeg synes, 
opgaven er løst godt. Der vil inden længe blive etableret en vigeplads 
uden for skolens hegn. Skolen skal stille areal til rådighed; men kom
munen afholder udgifterne.
Endvidere er der gennemført brandsikringsarbejder, herunder opsat 
brandtrappe, således at børn og lærere i tilfælde af ildebrand kan 
komme ud fra skolens bygninger ad alternative veje, dersom de nor
male er blokerede.
Endelig har skolen som led i sin langtidsplanlægning foretaget en 
række reparations- og istandsættelsesarbejder på skolens bygninger.
Til trods for den store aktivitet, som har været udfoldet på skolen i 
henseende til ombygning, reparationsarbejder m.v., glædede det sko
lens styrelse, at undervisningsministeriet ved sin godkendelse af ud
gifter til afhjælpning af føromtalte frostskader m.v. til 290.000 kro
ner, udtalte, at skolens tilskudsberettigede ejendomsudgifter i ud
giftsgrupperne 2, 4, 5 og 6 tilsammen pr. elev er betydeligt lavere end 
de tilsvarende gennemsnitlige udgifter ved friskoler/private grund
skoler uden kostafdeling.
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Jeg kan nævne, at skolen siden sidst har fået installeret en keramik
ovn, som vi er meget glade for.
Skolen har fået en ny tilsynsførende, idet fru Nina Høite på foræl
dremødet den 25. maj d.å. blev valgt for en 4-årig periode.
Skolens styrelse har i det forløbne år afholdt 8 styrelsesmøder, og der 
har sideløbende hermed været afholdt møder i de af styrelsen nedsat
te udvalg.
Arkitekt Behnke, som gennem en periode har været medlem af sko
lens styrelse, er i årets løb fratrådt, men samtidig knyttet til skolen 
som dennes faste arkitekt.
Jeg siger tak til arkitekt Behnke for hans gode og engagerede arbejde 
i styrelsen.
Med henblik på at opnå besparelser på skolens indkøb af materialer, 
har skolen etableret kontakt med Direktoratet for Statens Indkøb, 
som i det daglige er indkøbscentral for Statens forskellige institutio
ner.
Ved skoleårets start har vi fået to nye lærere, nemlig:

Henrik Lund og Marianne Nørresø Evendt.
Jeg vil gerne byde disse nye lærere velkommen.
Vi har også fået en ny pedel, Erik Jensen, og en ny gartner, Knud 
Pelsen. Også disse nye medarbejdere byder jeg velkommen.
Jeg vil gerne her sige tak for det år, der er gået, til alle ansatte på den
ne skole.
I lighed med tidligere har flere af skolens lærere i det forløbne år del
taget i kurser.
Skolebestyrer Carl Bengtsson fyldte 60 år den 27. august i år, og fød
selsdagen blev fejret ved morgensangen og ved en reception senere på 
dagen.
Elevtallet pr. 1. september d.å. er 587, fordelt med 280 piger og 307 
drenge. Af det samlede elevtal kommer 64% fra Hørsholm kommu
ne, 16% fra Karlebo, 9% fra Helsingør, 6% fra Fredensborg-Humle- 
bæk og de sidste 5% er fordelt over Gentofte, Birkerød og Lyngby- 
Tårbæk kommuner.
Pr. 1.8. d.å. har der fundet en skolepengeregulering sted, således at 
skolepengene nu andrager 410 kroner pr. måned i 12 måneder med
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sædvanlig reduktion, d.v.s. at 2. barn betaler 385 kroner, 3. barn 360 
kroner og 4. og 5. barn er gratis.
Der er som i de tidligere år ydet et antal fripladser. For skoleåret 
1982/83 andrager beløbet maximalt 3.200 kr. pr. år.
Skulle der således opstå vanskeligheder i økonomisk henseende, er 
skolen altid indstillet på at hjælpe de elever, dette måtte gå ud over.
Undervisningsministeriet har nu officielt meddelt, at anvendelse af 
trampolin og trampet fremover er forbudt.
Skolen har tegnet Falck-abonnement, således at børn i tilfælde af en 
ulykke straks kan blive kørt til skadestuen.
Skolen har i efteråret 1981 afholdt november-uge, elever fra 7. klasse 
har malet stakit i Pennehave, og også i år blev Rungsted private Real
skole den mest sælgende skole af mærker på Dybbøldagen, og sidste 
års 7.x vandt en uges ophold i Sydslesvig på Christianslyst.
Elevrådet har tjent ind på frugtboden, har vist film og lavet hobby
klub samt ikke mindst tegnet fadderskab for et barn under SOS-bør- 
nebyer.
4. klasse har opført julespillet i Hørsholm kirke, på Hannebjerg, 
Brønsholmsdal, Breelteparken, Nivågård hospital, E.G.V. i Nivå 
samt til juleafslutningen.
Endvidere er det blevet en tradition, at elever fra skolen synger julen 
ind i Gutfeldtcentret.
Eleverne har været på lejrskole i Tønder, på Egholm, Samsø og på 
Jægergården samt med succes opført skolekomedien: Heksejagt af 
Arthur Miller.
Benny Schumann, søn af Pauline og Albert, har også i år givet en lille 
cirkusforestilling for de små.
Også inden for idrætten går det skolen godt. Medens idræt nede på 
Stationsvej i det væsentlige var koncentreret om løb — 3 gange rundt 
om Ulvemosen — er det helt andre discipliner, vore børn i dag arbej
der med, og det var en stor glæde for skolen, at pigerne vandt amts
mesterskabet. Pigerne er i dette øjeblik deltagere i D.M. i skoleidræt. 
Det er spændende.
Til slut vil jeg omtale forældremøderne, som har ændret struktur. Vi 
håber, den ændrede måde, disse møder finder sted på, vil få succes, 
under alle omstændigheder kan det reducere antallet af disse møder 
fra 27 til 9.
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I de senere år har skolebestyrelsen aflagt en pædagogisk redegørelse. 
Denne redegørelse aflægges ikke i år, da skolebestyrer Bengtsson 
som bekendt har orlov til den 15. november i år og er bortrejst på re
kreation.

A rdenkjcer-Madsen

Portræt malet af kunstneren Merete Bentzen.
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Bestyrelsen for den selvejende institution Rungsted private Realskole 
består af:
Formand: Advokat E. Ardenkjær-Madsen
Næstformand: Civilingeniør Torben Skieller

Fru Bente Fich
Lektor Hanne Hartvig Larsen 
Universitetslektor Ole Hebin 
Vicedirektør Jørgen Beck-Nielsen 
Fru Margriet Greisen

Suppleanter: Fru Bente la Cour 
Læge Carsten Hauge

Forretningsfører: Lrs. Niels Heilbuth
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RUNGSTED PRIVATE REALSKOLES 
FORÆLDRE- & ELEVFOND

Igen i år har skolen afviklet tre arrangementer, der alle har ydet stor 
hjælp til fonden:
Skolekomedien »Heksejagt«, der blev opført af skolens dramatik
hold i marts, basaren i oktober og andespillet i november.
Disse tre arrangementer, der år efter år gentages med lige stor succes, 
er stadig gode, tilbagevendende begivenheder, der er til uhyre stor 
støtte for fondens virke.
Vi modtager stadig gerne og med stor glæde ethvert bidrag. Disse kan 
sendes til

Rungsted private Realskoles forældre- & elevfond
Postbox 9
Gironummer 5 14 28 81

Fondens nuværende bestyrelse består af Bent Ole Abildstrøm, Carl 
Bengtsson, Annette Madsen (formand), Bente Fich og Henriette 
Rahbek Fyhn, 9.y.
Henvendelse til fonden rettes til formanden på skolens adresse.
På fondsbestyrelsens vegne

Annette Madsen
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Januar 1982

19



FRA SKOLENS DAGBOG

1981
23/11
24/11
23-27/11

En tandplejer fortæller om tænder i 7. klasse.
Bestyrelsesmøde.
Terminsprøver for 9. og 10. klasserne samt sygeeksa
men.

1/12 3.z på ekskursion i Folehaven.
9.x + y på Karlebo rådhus.

2/12
4/12

Byggeudvalgsmøde.
Elevrådet arrangerer politisk panelmøde. 12 partier 
var mødt.

6/12
7/12
8/12

Julespil i Hørsholm kirke. 
Lærerrådsmøde.
Julespil på Brønsholmsdal.
Forskoleklasserne gruppefotograferes.

9/12
10/12
11/12
14/12

Pigekoret synger i salen.
2.x + 10. klasse klipper julestads.
Julestue.
Luciaoptog.
Julespil i Breelteparken.

15/12
16/12

1. klasserne og 2.y klipper julestads.
4. klasserne overværer generalprøven på »Snøvsen« 
af Benny Andersen.
Julespil på Nivågårds hospital.
10. klasse i Det kgl. Teater til »Animalen«.

17/12 Julespil på E.G.V. Nivå.
»Snøvsen« opføres af dramatikholdet.
Afsløring af »Hans Jacob« statuetten.

21/12
22/12

Julekoncert til morgensang. 
Juleafslutning.
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1982
6/1 Forældremøde for 7. klasses forældre i forbindelse

med opholdet i øvelseslejligheden.
11/1 Første hold flytter i øvelseslejligheden.

Udveksling af Charlotte Hauge fra 9.y med Marianne 
Røgild, Søndre skole i Hobro, i forbindelse med Bil
led Bladets tillægsmagasin »Ung 82«.

Charlotte Hauge i sin »nye« klasse.

12/1 9. og 10. kl. besøg af elever og studievejleder fra
Rungsted Statsskole.
Bestyrelsesmøde.

15-18/1 9.x i Berlin.
19/1 Et hold fra 9. og 10. klasse deltager i amtsturneringen

i badminton.
20/1 9.y i biografen til »Christiane F.«
27/1 Forældrekonsultation i 9.y
29/1 8.y i biografen til »Kundskabens træ«.

Cirkusforestilling i gymnastiksalen med Benny Schu- 
mann for forskoleklasserne — 7. klasserne.
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1/2 Elevrådsmøde.
Forældrekonsultation i 9.x

2/2 Tandbørstning i forskoleklasse y og z, 1 .z og 2.z

3/2 Tandbørstning i forskoleklasse x, 1 .x og 2.x + y.
8 .y i Folketinget og på Nationalmuseet.
5.x i biografen til »Lille Lord Fountleroy«.
Forældrekonsultation i 6.y.

4/2 Fru Tinne Finnemann Bruun i 7.x for at fortælle om
uddannelse og arbejde som socialrådgiver.

5/2 Klassefest i 7.x
8/2 9.x på Hørsholm bibliotek og derefter i biografen til

»Christiane F.«.
Forældrekonsultation i 8.x.

9/2 Konfirmandholdet besøger Hørsholm kirke.
10/2 Lærerrådsmøde.
12/2 Koncert til morgensang.
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15-19/2
22/2

Vinterferie.
Kaptajn Gunnar Høi fra lejrskoleskibet »Jette Jan« 
holder foredrag i 9.-10. klasse.

23/2 Bestyrelsesmøde.
Konfirmandholdet besøger Hørsholm kirke.

24/2
26/2 
1-5/3
2/3
3/3
5/3
5-6/3
8/3
9/3
10/3
11/3
12/3
13/3
15/3

Lærermøde vedr. gymnasieansøgninger.
Klassefest for 4.y og 9.x.
Terminsprøver.
Konfirmandholdet i Kokkedal.
Pigekoret deltager i kordag for alle kor i Hørsholm.
Tandplejer Inge Platzer i 9.y.
Pædagogisk dag.
Tandplejer Inge Platzer i 9.x og 10. klasse.
Forældrekonsultation i 6.z.
10. klasse besøger Sparekassen SDS i Hillerød. 
Pigekoret synger til morgensang.
4.x afholder klassefest.
9.x, 9.y og 10. klasse besøger Risø forsøgsanlæg.
Forældrekonsultation i 2.y.

23



9 .x og 8.y i Bellevue-teatret til »Frit Fald«.
17/3 8.x på Gutenberghus.
18/3 4.z afholder klassefest.

»Børsen« indvies som frugtbodsudsalg.
23/3 Tandbørstning i forskoleklasserne, 1. og 2. klasserne.

Premiere på »Heksejagt«.
24/3 Tandbørstning i forskoleklasserne, 1. og 2. klasserne.

»Heksejagt«.
25/3 »Heksejagt«.
29/3 Forældrekonsultation i 2.z.
15/4 Forældrekonsultation i l.z.
19/4 7. og 8. klasserne sælger Dybbølmærker.

Forældremøde i forskoleklasserne vedr. skolelejren.
20/4 1. klasserne i Zoologisk have.

Bestyrelsesmøde.
21/4 9.x besøger Folketinget samt Glyptoteket.

Fru Jane Vestergaard orienterer om uddannelse til sy
geplejerske i 7.x.
Forældrekonsultation i 5.y.
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Ved »Børsens« indvielse 18.3.82
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22/4 6.z afholder klassefest.
28/4 Forældrekonsultation i 5.x.

Finalestævne i skolemesterskaberne i badminton.
29/4 Fru Johanne Bastiansen besøger 7.x for at fortælle 

om livet i det gamle Hørsholm.
30/4 Klassefest i 9.x.
30/4-1/5 Skolelejr i forskoleklasserne.
30/4-6/5 Skriftlig eksamen for 9. og 10. klasse.
3/5 5.z på Teknisk Museum i Helsingør.
3/5 5.x besøger Toldkammeret, Kronborg og Søfartsmu

seet samt Karmeliterklostret i Helsingør.
4/5 2. klasserne besøger Frilandsmuseet.

7. klasserne arrangerer lysfesten på skolen.

5/5 7.x og 7.y besøger Frilandsmuseet.
10/5 7. klasse besøger NESA.
11/5 Idrætsdag for 6.-10. klasse.

Pigekoret synger foråret ind på Gutfeldtcentret.
12/5 »Vore ællinger springer ud«.

3.x og 3.y på Zoologisk museum.
Forældremøde i 4.y vedr. lejrskole.
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13/5 4.y og 9.x arrangerer fælles tur til svømmehallen, spi
ser bålmad og ser film.
Elevrådsmøde i salen for forskoleklasserne — 3. klas
se.

Forskoleklasse x på skolelejr.

14/5 
14-20/5

17/5
18/5

24-25-26/5
24/5
25/5

26/5
27/5 
27-28/5
28/5

Sidste skoledag for 9. og 10. klasse.
9.y på læselejr til Napstjert i Nordjylland.
7. klasse på NESA.
4.y på udflugt i København.
Tandbørstning i forskoleklasserne, 1. og 2. klasse.
Lærerrådsmøde.
Lillesøskendedag.
Mundtlig eksamen starter for 9. og 10. klasse.
Valg af tilsynsførende.
Bestyrelsesmøde.
5.x på Carlsberg.
Anders And-legene for 11-12 årige elever starter.
2.z på lejrskole i Birkerød.
Hr. Jens Outzen viser dyrefilm fra Afrika i 5.x.
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2/6 7.y på udflugt til Nordsjællands mejeri samt Zoolo
gisk have.

5/6
8/6

9. klasse fra 1980/81 samt 10. klasse i år holder fest.
Rikke Skipper-Pedersen og Simone Nanni spiller fir
hændigt til morgensang.
6.z på Frihedsmuseet og Langelinie.

9/6
10/6
12/6

5 .y på Frilandsmuseet.
6 .y på Jagt- og Skovbrugsmuseet.
De nye forskoleklasser besøger skolen sammen med 
deres forældre.
7 .y afholder klassefest.

15/6 Mundtlig eksamen slutter.
6.x + y + z sælger Valdemarsflag.

16/6
17/6

7.x afholder bålfest i parken. 
Forældredag for 1.-6. klasse. 
Afslutning for 6.-10. klasse.

18/6 Forældredag for 1.-5. klasse.
Afslutning for 1.-5. klasse.

Sommerferie.
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10/8
11/8
12/8 
13-14/8
13/8

Skolestart 1982/83.
De nye 1. klasser begynder.
De nye forskoleklasser begynder.
Kursus for lærerne i »Samtale- og mødeteknik«.
Vinderne fra det interne stævne i Anders And-legene i 
atletik deltager i regionsfinalen i Hillerød.

24/8 Forældremøde i 5.y. 
Bestyrelsesmøde.

27/8 Skolebestyrer Carl Bengtsson fylder 60.
Forældremøde i 7.y.

6-10/9 8.x på lejrskole som belønning for at være den klasse, 
der solgte flest Dybbølmærker på landsbasis. Turen 
gik til Christianslyst i Suderbrarup.

12-16/9 
15-19/9
16/9
20/9 
20-22/9 
20/9
21/9
22/9
23/9
24/9
27/9

6.y på lejrskole på Samsø.
5.y på lejrskole til »Jægergården«.
9.y til Brede for at se etruskerne.
8.z i Brede for at se etruskerne.
Skolefotografering.
Forældremøde i 7. klasse.
Forældremøde i 2. klasse.
Forældremøde i 3. klasse.
Elevrådsvalg i alle klasser.
Byggemøde.
Tandbørstning i forskoleklasserne, 1. og 3. klasse.
2.z på Frilandsmuseet.
1 .x og 8.x i Zoologisk have.
Forældremøde i 6. klasse.

28/9 9.x i Brede for at se etruskerne.
8.y i Folketeatret.
Forældremøde i 1. klasse.

29/9 Tandbørstning i forskoleklasserne, 1. og 3. klasse.
Forældremøde i 5. klasse.

29-30/9 Et udvalgt hold af piger i 8. og 9. klasse har vundet 
amtsmesterskabet i atletik og rejser til Vejle for at del
tage i Danmarksmesterskaberne.

30/9 Bestyrelsesmøde.
Generalforsamling.

4/10
5/10
6/10

Forældremøde i 4. klasse.
Lærerrådsmøde.
6.z på Frilandsmuseet.
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9/10
11/10
12/10

Basar.
1 .z og 8.z på Teknisk museum.
8.y og 9.y på Amagerscenen til »Anne Franks Dag
bog«.

13/10
15/10

Forældremøde i forskoleklasserne.
Efterårskoncert til morgensang.
5.y afholder klassefest.

25/10
26/10
27/10

Fondsmøde.
Bestyrelsesmøde.
Der vises film for 8., 9. og 10. klasse: »The Lord of 
the Flies«.

28/10 4.z og valgfrit hold fra 8.x + y + z på ekskursion til 
Dyrehaven.
8.x på Amagerscenen til »Anne Franks Dagbog«.

29/10
1/11

5.y afholder klassefest.
Elevrådsmøde.
8.y og dramatikholdet på Bådteatret til »Leonora«. 
Kriminalassistent Vestergård Jeppesen fortæller om 
narkotikamisbrug og bekæmpelse heraf i 8.x og 8.z.
Elever fra 6. klasse besøger NESA.

3/11 9,y i København for at se film og spise kinesisk mad. 
Elever fra 6. klasse besøger NESA.

4/11
5/11

Elever fra 6. klasse besøger NESA.
3.z på Jagt- og Skovbrugsmuseet.
Elever fra 6. klasse besøger NESA.

10/11 7. klasses drenge til amtsbasketballstævne på Bybæk- 
skolen, Farum.

11/11 9.x + y besøger Synagogen, den russiske kirke, Knud 
Lavard kirke og Grundtvigskirken.
Tandlægerne fra tandreguleringen kommer for at un
dersøge tandstilling i 4. og 7. klasse.
Det valgfri sløjdhold besøger håndværksudstillingen i 
bella-centret.

12/11 8.x + y + z besøger Gutenberghus reklamebureau. 
Andespil.

15-19/11 Novemberuge.
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NOVEMBERUGE 82

Keramik.

Dramatik.
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Cykellapning.
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Fysik.

Sådan skal det gøres!!
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Jeg fik flødebollen!
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DECEMBERBILLEDER

Plankeværksudsmykning i Pennehave.
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CLEOPAS GONYORA

I »Novemberugen 1981« holdt hr. Alfred C. Feirup fra Komiteen for 
Danske venner af SOS-børnebyerne et foredrag. Foredraget var så 
medrivende, og for tilhørerne syntes ideen om børnebyer så rigtig, at 
skolens elevråd først i 1982 besluttede at tegne et fadderskab for en 
dreng eller pige i en børneby.
Den 3. februar kom så meddelelsen om, at vi »havde fået et barn«.
Det blev Cleopas Gonyora fra børnebyen i Zimbabwe. Han er født 
den 28.2.71, og man skriver fra Zimbabwe om ham:
»Cleopas er en frisk dreng, han opholder sig meget udendørs og viser 
interesse for havearbejde. I skolen er han en dygtig elev, og hans ynd- 
lingsfag er regning og engelsk.
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Cleopas har en bror, som ligeledes bor i børnebyen. Drengene har 
mistet deres mor. Faderen, som er oppe i alderen, er arbejdsløs og 
har et dårligt helbred. Han var nødt til at tigge sig frem til familiens 
underhold og var ude af stand til at forsørge sine sønner ordentligt.
En dag fik den lille familie besøg af en handelsrejsende. Denne blev 
meget bestyrtet over de forhold, som familien levede under, og tilbød 
faderen at finde en plejeplads til de to børn.
Den handelsrejsende bragte børnene til vor børneby i Bindura, hvor 
de nu har fået et trygt hjem og kan gå en sikker fremtid i møde.«

ELEVRÅDET

Elevrådets forretningsudvalg består i det nye skoleår af:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Pernille Greiff, 9.y
Henriette Rahbek Fyhn, 9.y
Christian Steentoft, 9.x
Christian Mathiesen, 9.x

Som repræsentant i skolefonden sidder Henriette Rahbek Fyhn.
Efter at vi sidste skoleår flyttede frugtboden ind i Børsen, er vort va- 
resortiment blevet meget større, og vi har fået mange flere kunder, 
store såvel som små. Vi har åbent i flere frikvarterer, og man kan 
hygge sig der sammen med kammerater. Vi er meget glade for Bør- 
sen/frugtboden.
Elevrådet har arrangeret skakturnering i år, og vi vil snart arrangere 
bordtennisturnering også.
Det er også i år elevrådet, som administrerer udlån af den store sal til 
badmintonspil for elever og forældre.
Som følge af, at der var så stor tilslutning til sidste års filmeftermid
dage, vil vi følge successen op snarest muligt.
Lidt ind i det nye år skal elevrådet være med til at arrangere et skole
bal for alle skolens elever, og der er mange andre planer, som elevrå
det arbejder med.

Elevrådet
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LÆRERRÅDET

I det forløbne år har lærerrådet arbejdet støt og roligt og har holdt 
månedlige møder. De store arrangementer som novemberuge og 
idrætsdage er som de foregående år, takket være dygtigt udvalgsar
bejde, blevet gennemført til stor glæde for alle implicerede.
August måned var præget af hr. Bengtssons fødselsdag, som var me
get festlig for alle på skolen, samt indvielsen af den meget smukke 
festsal.
Det nye anlæg foran skolen har øget trafiksikkerheden så meget, at 
alle gående nu trygt kan færdes på skolens område. Ud over det rent 
sikkerhedsmæssige er nyanlægget et væsentligt bidrag til skolens i 
forvejen præsentable ydre.

Søren Gotzsche 
lærerråds/ormand

Ved valg af gymnasium i 1982 fordelte vore elever sig som flg.:
8 på N. Zahles gymnasieskole

13 på GI. Hellerup gymnasium
9 på Rungsted statsskole
3 på Espergærde
1 på Virum statsskole
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DE KAN HJÆLPE SKOLEN

Ved ministeriel godkendelse er det lykkedes at opnå skattefrihed for 
giveren for beløb, skænket til skolen til særligt formål.
Skattefrihed opnås dog kun for den del af beløbet, som overstiger 
100 kr. og kan maksimalt andrage 1.000 kr. pr. år, d.v.s. at maksi
mal skattefrihed opnås ved

bidrag
ikke fradragsberettiget 
skattefrit bidrag

1.100 kr.
100 kr.

1.000 kr.

Udover denne mulighed kan De yde os støtte på endnu en måde ... 
også med ret til skattemæssigt fradrag.
Ligningslovens § 14, stk. 2, bestemmer, at der ved indkomstopgørel
sen kan fratrækkes betalinger af løbende ydelser, såsom aftægts- og 
underholdsydelser, som den skattepligtige har forpligtet sig til at ud
rede.
Om denne bestemmelse har skattedepartementet udtalt, at personer, 
der forpligter sig til at yde løbende bidrag til fonds, har fradragsret 
for ydelserne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når for
pligtelsen påtages for en periode af mindst 10 år, dog således at for
pligtelsen bortfalder ved yderens død inden for denne periode. Disse 
bestemmelser betyder, at De kan opnå skattemæssigt fradrag for be
løb ydet til skolen. Fradrag efter disse regler kan opnås uden beløbs
grænse og kan således være stort som lille. Betingelserne er blot:
1. at De kan afse beløbene i mindst 10 år,
2. at De overfor skolen påtager Dem en bindende forpligtelse til 

hvert år at betale et beløb.
Har De interesse for denne mulighed, hører vi gerne snarest fra Dem, 
da ethvert tilsagn om støtte vil øge vore skolemæssige muligheder.

39



40



UDENOMS

De trafikale forhold omkring skolen har i mange år været utilfreds
stillende. Blandingen af biler, parkerede og kørende, cyklende og le
gende børn, skolebus, der holder og spærrer for udsigten ved udkørs
len, var så åbenlys en udfordring til skæbnen, der gud ske lov og tak 
var os nådig, mens tilstanden varede! Noget måtte gøres.
Efter drøftelser i lærerråd og styrelse fandt man frem til, at den bed
ste sikring måtte være, dersom man kunne skille kørende trafik fra 
gående og legende børn.

Arkitekt Flemming Behnke gennemarbejdede sammen med skolens 
byggeudvalg problemerne og fremkom med et forslag, der gennem
førtes i sommerferien. Alle er enige om, at anlægget betyder en langt 
mere betryggende færdsel på skolens område for alle. Personalepar
keringspladsen indrettet ved »Borgen« giver bedre »kundeforhold«, 
flytningen af udkørselen, så den nu ligger ud for skolens hovedind
gang betyder et længere opmarchfelt for ventende biler, de belyste 
stier viser for eleverne helt tydeligt, hvor man færdes i sikkerhed.
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Indenfor »sikkerhedsstien« er det kun muligt at komme i bil i tilfæl
de af brand. Ikke længere indkørsel for oliebiler, arbejdskøretøjer 
eller privatbiler i skoletiden.
Samtidig med sommerens store udendørs arbejder brandsikredes 36- 
bygningen med en solid udendørs ståltrappe som erstatning for den 
mere symbolske flugtvej ad en smal jernstige, som vi arvede fra stats
skolen.

Brandtrappen løftes på plads.

Denne aflukning af det egentlige skoleområde har samtidig udvidet 
legepladsområdet, idet der nu er indrettet 2-3 nye, mindre legeplad
ser imellem bygningerne.
I tilgift har Hørsholm kommune velvilligt bekostet anlæg af en bus
holdeplads udfor skolen, således at skolebusserne ikke længere spær
rer udsynet. Samtidig må det nævnes, at en belyst fodgængerover
gang er etableret på Bolbrovej, så vore elever til og fra skole nu kan 
krydse denne befærdede vej i relativ sikkerhed.
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Elektrificeringen af Kystbanen gjorde et stort indhug på vore træer i 
parken. Alle større træer for tæt på det kommende ledningsnet måtte 
fældes. Skolen benyttede lejligheden til at få fældet andre udlevede 
gamle træer og er nu med sagkyndig bistand i færd med at nyplante 
træer og buske. Det er tanken, at parken skal rumme samtlige danske 
træer og buske, og allerede nu kan man på området finde de fleste: 
caprifolium, hedelyng og æbletræ med mistelten er iblandt. Som sag
kyndig rådgiver har vi en tidligere forælder på skolen, Henrik Clau
sen, men vigtigst i denne sag er, at det ikke havde været muligt allere
de nu at komme så langt uden en storslået gave i form af diverse træ
er og buske fra Giæsels Planteskole.
Vi benytter lejligheden til at sige en hjertelig tak for hjælpen.
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Skolens grundlægger holder flyttedag.

Tagrender ordnes.
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EFTERÅR 82

Busholdeplads anlægges

Jernbanebroen fjernes.
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I juni måned 1982 genudsendtes »Introduktion til Rungsted private 
Realskole«.
Bogen giver en række praktiske oplysninger og anvisninger om skole
forhold netop på vor skole.
Skulle man have bemærkninger til ABC’en, bedes man henvende sig 
til skolens kontor, hvor redaktionen af en ny udgave er under forbe
redelse.
Er bogen bortkommet, kan et nyt eksemplar fås på kontoret.
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Som i de foregående år har skolen været åben for de mindre elever i
både vinter- og efterårsferie. Forældrebetalingen er ubeskåret gået til

Det har i begge ferier været en fornøjelse at følge ferieskolens forløb.
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De elever, der deltager i ferieskolen, stifter bekendtskaber eller slut
ter venskaber helt på tværs af de sædvanlige »klasseskel«. Man mø
des med sine lærere på en ny måde, og man oplever skolen på en an
den måde end, når man skal dele den med mange hundrede andre.
Tak til de kolleger, der så uegenyttigt tog en tørn for alles bedste og 
derved gjorde det muligt at give de mange deltagere en dejlig vinter
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MARIANNE FRA HOBRO

I starten af året 1982 pakkede Charlotte Hauge fra Espergærde sin 
kuffert og rejste til Hobro. Hun kastede sig dermed ud i et ganske 
spændende eksperiment. Billedbladets ungdomsredaktion havde fået 
den ide at lade to unge fra vidt forskellige miljøer »bytte tilværelse« 
for en uge og derefter beskrive deres erfaringer for bladets læsere. 
Charlotte gik i skolens 9.y, og denne klasse fik derfor som en følge af 
byttehandelen i samme uge en gæsteelev i Marianne Røgild fra 
Hobro.
Hvordan eksperimentet forløb for de to piger og deres familier blev 
senere beskrevet i billeder og tekst i et nummer af »Billedbladet«.
For os var det mest interessante selvfølgelig Mariannes oplevelse af 
skolen. Hun beskrev os således:
»... Næste dag, da jeg skulle i skole, måtte jeg køre i tog, for skolen 
lå ca. 20 kilometer væk. Den første dag gik nogenlunde, men jeg fik 
lidt af et chock, da jeg kom ind i klassen. Der sad den ene dreng efter 
den anden med grå flannels-bukser og slips. Pigerne var også ander
ledes end hjemme i Hobro. Alle dødsmarte i tøjet.
På skolen sang de morgensang og bad Fader Vor. Når læreren kom
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ind i klassen, rejste alle sig op, og eleverne sagde De til de voksne. 
Det syntes jeg var mærkeligt, men de lærer da at have respekt for de 
voksne. På den første skoledag blev jeg hevet op foran hele skolen, 
og inspektøren sagde, hvorfor jeg var der, og hvad jeg hed. Der var 
helt stille i salen, og alle folk stod bare og gloede på mig. Ingen sagde 
noget. Det var som en befrielse, da han sagde, at vi måtte gå. Det er 
da godt, at vi ikke har så stramme tøjler på Søndre Skole i Hobro.

I skolen er der virkelig forskel på københavnere og jyder. På Sjæl
land er der et bedre kammeratskab. Den klasse, jeg var i, var meget 
sød, og lærerne var flinke...
Fredag var nok den sjoveste dag. I en time legede vi med skolens da
tamaskiner. Det var virkelig skægt...«
Så vidt skoleerfaringerne hos os for Marianne fra Hobro. Men hvad 
oplevede Charlotte i Søndre skole i Hobro? Vi citerer igen »Billedbla
det«:
»... Jeg kørte i bus til skole. Den første skoledag startede fint med en 
spytklat i nakken, så jeg kunne føle mig velkommen det ny sted, men 
da jeg kom op i klassen, var de alle meget søde mod mig.
Egentlig kunne man godt have taget entré ved døren til klasseværel
set, for de skulle alle sammen lige se på »kjøwenhawneren«. Det var 
en skæg omvæltning for mig at komme på Søndre skole i Hobro. Pi
gerne er der ikke så meget forskel på i forhold til derhjemme, men 
drengene er enormt barnlige. Og så en anden ting: De måtte ryge i fri
kvarterene. Det var der mange, der gjorde, men jeg er sikker på, at de 
fleste kun gør det for ikke at føle sig udenfor. I øjeblikket er det bare 
sagen at have en Walkie på Søndre skole. Det var noget nyt for mig, 
for det er da ikke blevet en dille hjemme på min egen skole.
Jeg oplevede noget virkelig positivt på skolen. I den klasse, jeg gik i, 
var der ingen, der mobbede. Men ellers synes jeg ikke rigtig, de lærer 
noget. De tager lidt for let på det, og eleverne har heller ingen respekt 
for lærerne, og de svarer igen, når det passer dem...«
Såvidt de to pigers skoleerfaringer på to skoler, der ikke bare geogra
fisk ligger langt fra hinanden.
Andre erfaringer blev selvklart gjort i fritid og familieliv, men de hø
rer privatlivets fred til.
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PERSONALIA

SKOLENS PERSONALE I SEPTEMBER 1982

Øverste række fra venstre:
Ditlev Dæhnfeldt, Michael Strangeways, Børge Mosegaard, Jens 
Nyegård Jensen, Robert Huntingford, Franck Grøfte, Per Simonsen, 
Torben Madsen, Henrik Lund, Finn Jensen, Bent Ole Abildstrøm.
Næstøverste række fra venstre:
Nellie Lauemøller, Bente Bentzen, Else Gertov, Karen Lynn-Peder- 
sen, Ellen Schiødt, Annette Grøfte, Else Hansenmeyer, Nøk Behnke, 
Erik Jensen, Mette Nielsen.
Anden række fra venstre:
Kirsten Alsing, Agnete Grunnet, Else Jespersen, Rigmor Vagn Olsen, 
Vibe Hansen, Ulla Børgesen, Marianne Evendt, Aslaug Perkov, 
Dorte Worsøe, Helle Jensen.
Forreste række fra venstre:
Søren Gbtzsche, Aase Lejrskov, Kirsten Birkmose, Carl Bengtsson, 
Fulvia Bengtsson, Palle Børgesen, Bente Willumsen, Birgit Hald.

Følgende med tilknytning til skolen er ikke med på billedet:
Vibeke Andersen, Elsebet Beck-Friis, Karin Brøndorf, Grethe En- 
bom, Vibeke Franzen, Erik Geleff, Poul Mortensen, Knud Pelsen, 
Hanne E. Svendsen.
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Marianne Evendt
Nysproglig student i 1967. Lærereksamen fra 
N. Zahles seminarieskole i 1975. Fra 1975-76 
ansat ved Københavns kommunale skolevæsen. 
1976-79 orlov grundet udlandsophold. 1980-81 
ansat ved Escola Maria Immaculada — ameri
kansk skole i Sao Paulo, Brasilien. Ansat ved 
Rungsted private Realskole 1. august 1982.

Henrik Lund
Samfundssproglig student fra Risskov Amts
gymnasium i 1973. Lærereksamen fra Marselis- 
borg seminarium i Aarhus i 1980. Ansat som 
fast vikar og årsvikar på Gyvelhøjskolen i Gal
ten 1980-82. Ansat ved Rungsted private Real
skole 1. august 1982.
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FREMGANGEN INDEN FOR IDRÆT FORTSÆTTER!

I sidste årsberetning kunne vi med glæde berette om et godt idrætsår 
— og de gode takter er fortsat!
Igen i år har vi kunnet notere stor interesse fra elevernes side omkring 
vore idrætsstævner, og fælles for alle de afholdte arrangementer har 
været en stor entusiasme og en god sportslig afvikling, som vidner 
om elevernes fornuftige og jordbundne syn på idræt.
Vi har i samtlige afholdte stævner haft endnu større tilmelding end de 
foregående år, og som en glædelig tendens har vi nu også på Rung
sted private Realskole kunnet se en stigende interesse fra pigernes 
side i traditionelt drenge-dominerede idrætsdiscipliner.
Alt i alt kan vi om idrætsåret 1981-1982 drage den positive konklu
sion, at flere elever har deltaget med individuelt bedre resultat.
I det følgende en kort oversigt over de kårede skolemestre samt de 
vigtigste resultater fra det forløbne år:

SKOLEMESTERSKABERNE I BADMINTON:
Skolemester i drengesingle:
Skolemester i pigesingle:
Skolemester i drengedouble:

Skolemester i pigedouble:

Lars Rasmussen, 10. klasse
Mette Knudsen, 8.x
Lars Rasmussen/
Ulrik Schierbeck, 10. klasse
Mette Knudsen/
Anne Mette Hebin, 8.x

SKOLEMESTERSKABERNE I BASKETBALL:
Skolemester: 10. klasses drengehold

SKOLEMESTERSKABERNE I FODBOLD:
Skolemester: 8. klassernes drengehold

SKOLEMESTERSKABERNE I ATLETIK (foråret 1982):
Skolemester i højdespring drenge: 
Skolemester i højdespring piger: 
Skolemester i længdespring drenge: 
Skolemester i længdespring piger: 
Skolemester i spydkast drenge (600 g): 
Skolemester i spydkast piger (400 g): 
Skolemester i boldkast drenge (250 g):

Karsten Schack, 10. klasse
Ann-Charlotte Giæsel, 9.x
Simon Christensen, 9.x
Mette Knudsen, 8. x
Jacob Sundberg, 10. klasse
Pernille Anthon, 10. klasse
Michael Engelbrecht, 9.x
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Skolemester i boldkast piger (145 g):
Skolemester i 800 m løb drenge:
Skolemester i 800 m løb piger:
Skolemester i 100 m løb drenge:
Skolemester i 100 m løb piger:
Skolemester i 60 m løb drenge:
Skolemester i 60 m løb piger:

Pernille Anthon, 10. klasse
Jan Larsen, 10. klasse
Pernille Anthon, 10. klasse
Jan Larsen, 10. klasse
Sanne Lund, 7.y
Jan Larsen, 10. klasse
Sanne Lund, 7.y

SKOLEMESTERSKABERNE I ATLETIK (efteråret 1982):
Skolemester i højdespring drenge:
Skolemester i højdespring piger:
Skolemester i længdespring drenge:
Skolemester i længdespring piger:
Skolemester i spydkast drenge (600 g):

Anders Moltke-Leth, 9.x
Simone Nanni, 7,y
Erik Thomsen Pedersen, 9.x
Sanne Lund, 8.y
Jens Knudsen, 9.y +
Anders Moltke-Leth, 9.x

Skolemester i spydkast piger (400 g): Mette Knudsen, 9.x
Skolemester i boldkast drenge (250 g): Christian Mathiesen, 9.x
Skolemester i boldkast piger (145 g): Mette Knudsen, 9.x
Skolemester i 800 m løb drenge:
Skolemester i 800 m løb piger:
Skolemester i 100 m løb drenge:
Skolemester i 100 m løb piger:
Skolemester i 60 m løb drenge:
Skolemester i 60 m løb piger:

Christian Mathiesen, 9.x
Pernille Hansen, 8.y
Christian Mathiesen, 9.x
Sanne Lund, 8.y
Christian Mathiesen, 9.x
Mette Knudsen, 9.x

FOLKESKOLENS BADMINTONSTÆVNE
Vi har i det forløbne år deltaget i ovennævnte stævne for første gang.
Vores hold fra 6-7 klasse spillede med Helsinge Realskole og måtte 
desværre konstatere, at vi i Helsinge havde mødt vores overmand — 
og vi vandt således kun en enkelt kamp her.
Det kombinerede drenge/pigehold fra 9-10 klasse spillede i deres pul
je mod Humlebæk skole og Tofteskolen og havde her en række gode 
og fornøjelige kampe med det resultat, at Humlebæk skole vandt 
puljen foran Tofteskolen og Rungsted private Realskole.
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FOLKESKOLENS ATLETIKSTÆVNE
Torsdag d. 9. september 1982 deltog vi med et udvalgt hold fra 8-9 
klasse i Folkeskolens atletikstævne på Hørsholm stadion.
Hos drengene deltog 29 forskellige skoler, og her opnåede vi en im
ponerende 6. plads!
Pigernes gruppe bestod af 28 forskellige skoler, og i denne afdeling 
skabte pigerne en sensation ved at slutte på 1. pladsen og dermed 
kvalificere sig til landsfinalestævnet i Vejle, hvor pigerne efter en vir
kelig sjov og oplevelsesrig week-end sluttede på en 10. plads i det 
skrappe selskab! — Virkelig for såvel pigernes som drengenes ved
kommende en kolossal fremgang fra sidste år, hvor vi opnåede place
ring som hhv. nr. 11 og nr. 17.

ANDERS AND-LEGENE I ATLETIK

Igen i år arrangerede vi Anders And-lege på Rungsted private Real
skole for de 11 -12 årige.
Traditionen tro begyndte vi legene med indledende konkurrencer på 
vores egen boldbane, og samtlige deltagere fik tildelt flotte diplomer 
med deres individuelle resultater påført. Efter disse indledende hekti
ske anstrengelser havde følgende kæmpet sig vej til regionsfinalen i 
Hillerød:
Morten Andersen, 5.z
Nikolaj Bock, 5.y
Thomas Friis-Jensen, 5.y
Christian Wielandt, 6.y
Niclas Steuch, 6.x
Michael Hansen, 6.y
Christian Bohn, 6.y
Simon Lindal Hansen, 6.y
Nicolai Moltke-Leth, 6.z
Mads Eiby, 6.z
Helmut Kristensen, 8.x

Marianne Beck-Nielsen, 5.z
Malene Anthon, 6.x
Julie Skipper-Pedersen, 6.x
Simone Nanni, 7.y

Efter en række individuelle fine præstationer blev Helmut Kristensen 
og Simone Nanni udtaget til Landsfinalestævnet i Roskilde, hvor de 
deltog med en dejlig week-end som resultat.
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SKOLEATLETIKMÆRKER

Følgende elever har i skoleåret 1981/82 opnået mærke i atletik:
BRONZE
Ulla Hartvig Larsen, 7.y, Esben Garn, 7.y, Jens Peter Rolf Jacobsen, 
7.y, Thomas Wiigh Larsen, 7.y, Michael Kjær Laursen, 7,y, Trine 
Bock, 7.y, Kamilla Skamrits, 7.x, Jakob Grøfte, 7.x, Espen Hvelp- 
lund, 7.x, Mark Sanford Jensen, 7.x, Dan Jespersen, 7.x, Nicolai 
Lindhardt, 7.x, Rasmus Aaen Madsen, 7.x, Heinrich Mortensen, 
7.x, Phillip Siesbye, 7.x, Birgitte Husted, 7.z, Kristine Marstrand- 
Jørgensen, 7.z, Helge Møller, 7.z, Ask Petersen, 7.z, Claus Seifert, 
7.z, Anja Høgsted, 8.x, Jesper Sørensen, 8.x, Christian Gadegård, 
8.y, Thomas Wethje, 8.y, Casper Moltke-Leth, 8.z, Hanne Møller, 
9.y, Peter Schack, 9.y, Karen Engeil, 9.x.

SØLV
Rikke Ladegaard, 7.y, Anneline Nansen, 7.y, Mette Semier, 7.y, Ca
milla Ellung-Hansen, 7.y, Louise Hasle Jacobsen, 7.y, Charlotte Ba- 
rius Jensen, 7.y, Morten Greiff, 7.y, Niels Christian Hvidt, 7.y, 
Louis Poul Sørensen, 7.y, Liselotte Birkemose, 7.x, Rigmor Zobel, 
7.x, Malene Molin, 7.x, Pernille Hansen, 7.z, Dorthe Pommer- 
gaard, 7.z, Henriette Holch Jensen, 8.y, Pernille Hauge, 8.y, Dorthe 
Peiner Thomsen, 8.y, Anette Beck, 8.y, Marie Melchior, 8.y, Carsten 
Andersen, 8.y, Torben Juulsøe Hansen, 8.y, Peter Rohde, 8.y, An
nette Bay, 8.x, Birgitte Finnemann Bruun, 8.x, Mette Fich, 8.x, 
Maria Muller, 8.x, Henrik Brabrand, 8.x, Helmut Kristensen, 8.x, 
Mads Madsen, 8.x, Sille Johansen, 8.z, Kirstine Larsen, 8.z, Allan 
Hansen, 8.z, Peter Læssøe Jørgensen, 8.z, Maria Kammerer, 9.x, 
Sandra Odorico Rasmussen, 9.x, Hans-Henrik Christensen, 9.x, Jep
pe Frandsen, 9.x, Uffe Jespersen, 9.x, Sune Granzow, 9.y, Steen 
Buch Hansen, 9.y, Jens Mandrup Larsen, 9.y, Claus Rosenquist, 
10., Lars Fårnstrom, 9.y(81/82).

SØLV M/EMALJE
Simone Nanni, 7,y, Rikke Skipper-pedersen, 7.y, Mette Schou, 7.x, 
Pernille Lønberg Hansen, 8.y, Rikke Schierbeck, 8.y, Jesper Røn- 
now Jensen, 8.y, Marie Louise Bengtsson, 8.x, Marianne Lejrskov,
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8.x, Inge Lise Markussen, 8.x, Peter Vestergaard, 8.x, Thomas Ro- 
setzsky, 8.z, Henriette Rahbek Fyhn, 9.y, Pernille Greiff, 9.y, Lone 
Ryevad, 9.y, Asbjørn Andersen, 9.y, Jens Knudsen, 9.y, Jens Kol- 
berg, 9.y, Annette Christrup, 9.x, Pernille Røssberg, 9.x, Mitra Si- 
gurdsson, 9.x, Christian Steentoft, 9.x, Thomas Michelsen, 9.x 
(81/82), Christian Rolf Jacobsen, 9.y (81/82), Jes Koister, 9.y 
(81/82), Jan Larsen, 10. (81/82), Karsten Schack, 10. (81/82).

GULD
Sanne Lund, 8.y, Christian Mathiesen, 9.x, Erik Thomsen Pedersen, 
9.x, Simon Christensen, 9.x (81/82), Michael Engelbrecht, 9.x 
(81/82), Lars Rasmussen, 10. (81/82), Ulrik Schierbeck, 10. (81/82).

SVØMMEPRØVER AFLAGT I SKOLEÅRET 1981/82

3.x 15 begynderprøver 
15 300 m mærker

3.y 15 begynderprøver 
15 300 m mærker

3.z 7 begynderprøver 
6 300 m mærker

4.x 3 begynderprøver
18 svømmerprøver

5 300 m mærker
10 800 m mærker

3 1500 m mærker
1 delfinprøve I

4.y 2 begynderprøver
18 svømmerprøver

3 300 m mærker
12 800 m mærker

3 1500 m mærker
1 delfinprøve 1
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4.z 1 begynderprøve
10 svømmerprøver

1 300 m mærke
4 800 m mærker
4 1500 m mærker
1 delfinprøve I
1 delfinprøve II
1 delfinprøve III

5.x 2 svømmeprøver
14 frisvømmerprøver

1 300 m mærke
3 800 m mærker
4 1500 m mærker
3 delfinprøve I

5.y 1 begynderprøve
5 svømmerprøver

15 frisvømmerprøver
2 300 m mærker
8 800 m mærker
7 1500 m mærker
3 delfinprøve I

5.z 1 begynderprøve
2 svømmerprøver

10 frisvømmerprøver
2 300 m mærker
4 800 m mærker
7 1500 m mærker
1 delfinprøve I

Det er i år første gang, man har kunnet følge 5. klassernes svømme- 
færdigheder siden starten for skolens svømmeundervisning for 3 år 
siden, og det er tydeligt, at disse klassers elever har opnået en gradvis 
større og større dygtighed i de forskellige discipliner.
Endvidere har man i år spillet mini-vandpolo i løbet af skoleåret til 
stor glæde for børnene. Til dette brug har skolen anskaffet gule 
vandpolo-hætter samt fabrikeret dommerflag.
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CHRISTEN KOLD

Lars Skriver har prøvet at gøre det nemmere for nu-danskere at læse 
Kresten Koids skrift »Om børneskolen« fra 1950, gennem en forkor
tet og sprogligt bearbejdet udgave — med velvalgte illustrationer af 
den samtidige Fritz Jurgensen.
Bogens tanke er nærværende. Hør blot her:
»Børneskolen har jo alene til hensigt at opdrage mennesket til men
neske uden hensyn til dets fremtidige stilling i livet.« ... »Undervis
ningens sande mål er at bringe klarhed over livsforholdene, og dyg
tighed og selvstændighed til at udføre de for livet gavnlige foranstalt
ninger står i nøje forbindelse hermed.« ...
»Hér kan, hvis retten skal have sin gang, og min opfattelse af børne
skolens mål og hensigt er rigtig, ikke blive noget at eksaminere, så 
hvis der er et område for eksaminatorer i børneskolen, da er det et 
bevis på, at den har misforstået sin sande hensigt.« ...
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VINTERBILLEDER Januar 1982

Parken.
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»VORES« JULESANG

JULEMØRKE

Julemørke — vinden blæser ude. 
Der er koldt for mennesker og dyr, 
men i stuen bag den blanke rude 
hører vi det gamle juleeventyr.

Langt herfra for meget længe siden 
hyrder lå om bålets matte glød, 
talte sammen med en sorgfuld viden 
om den store verdens bitre strid og nød.

Himmellys omgav dem i det samme!
Bange hørte de en engels ord: 
Frygter ej, al sorg er gjort til skamme, 
han er født, i hvem der gives fred på jord!

Hyrderne stod op og løb til byen. 
De var glade. Der, hvor barnet lå, 
julestjernen strålede fra skyen.
Barnets lille seng var redt af krybbestrå.

Julemørke — vinterblæsten tuder.
Den er hård mod mennesker og dyr. 
Engle flyver ved de mørke ruder, 
synger med i alle juleeventyr.

Skrevet af Gustaf Bengtsson 1974. 
Tonsat af Per Warming.
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Med årsberetningen følger en varm tak for året 1982.
Tak for opmuntrende smil, der støttede os i arbejdet.
Tak for hjælp de mange gange, det var nødvendigt.
Tak for råd og kritik givet af et venligt sind.
Tak for et godt år.
Modtag samtidig ønsket om et lykkeligt 1983.

Carl Bengtsson

Bent Ole Abildstrøm, Kirsten Alsing, Vibeke Andersen, Elsebeth 
Beck-Friis, Nøk Behnke, Carl Bengtsson, Fulvia Bengtsson, Bente 
Bentzen, Kirsten Birkmose, Karin Brøndorf, Palle Børgesen, Ulla 
Børgesen, Ditlev Dæhnfeldt, Grethe Enbom, Marianne Evendt, Vi
beke Franzen, Erik Geleff, Else Gertov, Agnete Grunnet, Annette 
Grøfte, Franck Grøfte, Søren Gotzsche, Birgit Hald, Vibeke Orm 
Hansen, Else Hansenmeyer, Robert Huntingford, Finn Jensen, Erik 
Jensen, Helle Rønnow Jensen, Else Jespersen, Nellie Lauemøller, 
Aase Lejrskov, Henrik Lund, Karen Lynn-Pedersen, Torben Mad
sen, Poul Mortensen, Mette Nielsen, Jens Nyegård, Knud Pelsen, 
Aslaug Perkov, Bente Resmann, Ellen Schiødt, Per Simonsen, Mi
chael Strangeways, Hanne E. Svendsen, Børge Mosegaard Svendsen, 
Rigmor Vagn-Olsen, Bente Willumsen, Dorte Worsøe.

Rungsted i december 1982

62



63




