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OPLYSNINGER OM TÅSTRUP REALSKOLE

TÅSTRUP PRIVATE MELLEM- OG REALSKOLE omfatter 
tre afdelinger: en forberedelsesskole med 5 klasser for børn i 
alderen 6—11 år, en mellemskole med 4 klasser for børn i alde
ren 11-—15 år og en 1-årig realklasse.

For at en elev skal kunne optages i I. mellemskoleklasse, må 
han (hun) være fyldt 11 år samt kunne bestå en prøve, ved 
hvilken dei' lægges særlig vægt paa dansk og regning. Ang. 
fordringerne i disse fag henvises til kgl. anordning af 19. juni 
1903, hvorom nærmere oplysning kan faas hos skolebestyreren.

Til optagelse i en højere mellemskoleklasse kræves, at ele
ven har en kundskabsmængde og en modenhed, som svarer til 
den klasse, som han (hun) søger optagelse i.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til 
ansvar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som 
overfor ministerium og undervisningsinspektion. Skolebesty
reren har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- 
og realeksamen (eksamensret).
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Afsluttende eksamen 1947.
Realeksamen:

1. Ingrid Egekvist (skolebestyrer E., Tåstrup).
2. Svend Erik Hartmann (enkefru H., »Fjordgården« pr. Ros

kilde )
3. Ole Henriksen (ingeniør H., Glostrup).
4. Ingrid Schmidt Jensen (souschef J., Glostrup).
5. Villy Jensen (fabrikant J., Hundie).
6. Ragna Knudsen (gdj. E. Km, Hundie).
7. Aksel Koggersbøl (maskinmester K., Thorsbro).
8. Bent H. Petersen (enkefru P., Glostrup).
9. Carl Valdemar Petersen (mejeriejer P., Hvissinge).

Resultat: 1 ugn-, 4 mg-j-, 4 mgn-.

Mellemskoleeksamen:
1. Erling Andreassen (revisor A., Roskilde).
2. Aage Christensen (uddeler C., Karlslunde).
3. Solveig Bjerre Christensen (gartner C., »Hyldevang«, Senge

løse) .
4. Frans Gren (civilingeniør G., Glostrup).
5. Doris Hartmann Hansen (gartner H. H., Herstedvester).
6. Hans Hansen (gdj. Johs. H.. »Søndergd.«, Herstedvester).
7. Inga Hansen (gdj. H. M. H., »Bryggergd.«, Thorslunde).
8. Else Jensen (inspektør J., Karlstrup).
9. Georg Jensen (vognmd. G. J., Tåstrup).

10. Erik Juel (ingeniør J., Roskilde).
11. Hans Jørgensen (gdj. Aage J., Herstedøster).
12. Sven Knudsen (gartner K., Thorslunde Mk.).
13. Henry Kristiansen (gartner K., Tåstrup).
14. Sonja Larsen (chauffør L., Karlslunde).
15. Preben Nielsen (gartner N., Glostrup).
16. Ruth Olsen (parcellist O., Stærkinde).
17. Karl Ove Pedersen (gdj. P., Risby).
18. Ann-Grethe Petersen (kommunesekretær P., Vridsløselille).
19. Verner Petersen (gdj. P., »Dybendal«, Sengeløse).
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20. Jørgen Rasmussen (smedemester R., Herstedvester).
21. Skuli Skulason Jensen (konsulent Sig. J., »Blaakildegaard«, 

Tåstrup). ' '
22. Adda Trantel (vognmand T., Glostrup).
23. Inger Trantel (vognmand T., Glostrup).

Resultat: 7 mg-|-, 6 mg, 5 mg-?, 3 g-}-, 1 g, 1 g-t-.

Ved årsafslutningen talte skolebestyreren til de unge og sagde 
bl. a.:

Vi påvirkes af andet end vore medmennesker. Også de ting, 
vi beskæftiger os med, øver indflydelse på os og er med til at 
præge vor udvikling. Den romerske kejserfilosof, Markus Aure
lius, har sagde dette: »Akkurat så meget er et menneske værd, 
som de ting er værd, han har kastet sin interesse på.« Disse 
ord er nok værd at lytte til.

Dertil vil 1 måske sige, at man kan ikke selv sådan sætte sig 
hen og bestemme sine interesser. Det kommer af sig selv; man 
støder på dette og hint — tilsyneladende tilfældigt — og fatter 
så interesse for det — undertiden flygtigt — til andre tider 
måske varigt. Der er held og uheld med i spillet også. Måske. 
Jeg tør ikke bestride, at der er sket ting i mit eget liv, som 
jeg kun kan forklare som tilfældigheder — eller: som udsprun
get af en højere styrelse, — ting, der fik umådelig betydning 
for mig. Men een ting ved jeg, vi mennesker kan ville inter
essere os for: vort arbejde.

Det er kun få beskåret helt fra den tidlige ungdom at vide 
med bestemthed, hvad de vil beskæftige sig med som modne. 
Mange må vælge efter de chancer, som byder sig. Men har man 
valgt, kan man godt sætte sin vilje ind på at gøre dette arbejde 
godt og dygtigt, og da vil interessen for det øges. Lykkelig den, 
der kan gå op i sin daglige gerning med interesse og flid. Også 
i sliddet er der glæde — ved den stadige stræben efter at 
gøre det bedre, ved resultaterne, der viser sig, ved øget dygtig
gørelse, større indsigt, fremgang i ydelse og i følelsen af arbej
dets værdi — ikke mindst samfundsmæssigt. Ethvert nyttigt 
arbejde kan avle denne glæde, og nyttigt er ethvert arbejde, 
der skal gøres af nogen.

Og jert fremtidige hjem, som 1 vel allerede nu — jeres ung
dom til trods — af og til drømmer om? Også det er det godt 
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at interessere sig for tidligt. Det er just dejligt at bygge hjem 
i drømme. Som dreng lavede jeg sammen med en ældre kam
merat planer for den skole, han og jeg engang skulle drive i 
fællesskab: en friskole på landet. Vi tegnede skole og boliger 
og haver, og hver for sig satte vi i fantasien en dejlig pige ind 
som husmor og skolemor — uden at navngive dem! Det var 
dejlige stunder. Jo — i drømme bygges der herlige hjem. — 
Og den unge mand, der tidligt begynder at lægge en skilling 
tilside til de møbler, han gerne en dag vil købe til sin frem
tidige fæstemø, han er klog og bereder sig en stor forhånds
glæde derved. Og den ungmø, der tidligt broderer puder eller 
andet til pryd for det hjem, hun drømmer om, hun henter sig 
derved værdier af både ydre og sjælelig art, som gør hende til 
en bedre hustru, den dag den helt rigtige bejler viser sig. Og 
det gør han jo en dag, og da er det godt at kunne føle sig 
nogenlunde værdig.

Det var arbejdet og fremtidshjemmet. Hvad sige I om rej
ser? Hvis I rejser nu, biir det for andres penge — vel Fars og 
Mors. Det har jeg ikke noget imod; men længere frem i tiden 
må I selv skaffe midlerne, og da skal der sparsommelighed 
til i det daglige, hvilket ingenlunde er usundt. Mange unge 
har i dag ikke råd til at tage på langfart i ferierne, fordi de 
året igennem skal i biografen flere gange om ugen og ryge 5-10 
cigaretter om dagen — 300 kr. om året eller mere! Mange 
ældre har ikke råd til at rejse, fordi deres sparepenge går til 
selskabelighed med stort og dyrt spiritusforbrug. Hver sin lyst! 
Men husk på, at kun meget få kan få både i pose og i sæk. Rej
ser har mangfoldig værdi: nydelsen mens man oplever alt det 
ny; udvidelsen af ens horizont; øget kendskab til vor verden 
og dens mennesker; og —■ ikke mindst: minderne, som der leves 
længe på.

Livet er rigt på muligheder for gode og værdifulde inter
esser: musik, teater, god litteratur, kunstflid, sund idræt — 
ting, der højner og adler mennesket. Men der er også mulig
heder for at kaste sig ud i alt det, der forfladiger, forsimpler 
og besudler os. Viljen spiller en mægtig rolle — særlig for de 
unge. Franskmanden siger: Il n’y a que le premier pas qui 
coüte; det er begyndelsen, der er afgørende. Englænderen siger: 
Where there’s a will there’s a way; viljen skaber vej. Og ty
skerne (der skam også har lært os meget godt) siger: Übung 
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macht den Meister; det gælder også overfor vore interesser: 
de skal opøves ved vilje og flid — og i tide.

»Akkurat så meget er et menneske værd, som de ting er værd', 
han har kastet sin interesse på.« — Glem det ikke!

Påa realklassens vegne bragte Carl Valdemar Petersen en 
tak til skolen.

Skoleåret 1947—48 begyndte 13. aug. med 337 elever og slut
tede d. 24. juni med 350 elever, hvoraf 89 var hjemmehørende i 
Høje-Taastrup kommune.

Lærerkræfterne var:
Skolebestyrer Holger Egekvist, ansat oktober 1912, 

hovedfag: engelsk, fransk, historie (og samfundslære).
Fru Gerda Egekvist, ansat august 1914, 

hovedfag: fortællefag, dansk, regning, skrivning (u. sk.).
Fru Augusta Andreassen (overlærer), ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
Viceskoleinspektør Olaf Christensen, ansat august 1923, 

hovedfag: gymnastik, sløjd, tegning.
Poul Grønbek (overlærer), ansat august 1933, 

hovedfag: regning, matematik, fysik.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

hovedfag: tysk, historie.
Pastor Imm. Petersen, ansat august 1944, 

hovedfag: religion.
Henry Dragsberg, ansat august 1945, 

hovedfag: geografi, naturhistorie, sang.
Fru Else Mikkelsen, ansat august 1946, 

hovedfag: dansk, regning, engelsk.
Frk. Inger Baun, ansat august 1946, 

hovedfag: regning, matematik.
Fru Margrethe Nymand, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, regning, skrivning (u. sk.).
Fru Edith Nielsen, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, skrivning, sang.
Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat august 1947, 

hovedfag: gymnastik, kvindeligt håndarbejde.

Arbejdet. Lærebøger og pensa var i alt væsentligt som anført 
i meddelelser 1947.
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Af skolens dagbog.
1947:
26.—30. juni: Elever fra III ml. under ledelse af hr. Dragsberg 

besøgte Nyborg og Odense og deltog bl. a. i en 
skolefest på Nyborg private realskole.

22. august: (skolens fødselsdag): Skoleudflugt til Køge, Vallø 
og Stevns Klint under ledelse af viceinspektør 
Olaf Christensen. Der var vældig god tilslutning.

septbr: Idrætsdag i Glostrup.
15. og 16. nov.: Realklassens jest. Der opførtes »Sparekassen« af 

Hertz. Overskuddet er hensat.
26. novbr.: H. O. og II ml. a besøgte Nationalmuseet og Ab

salons Borg.
28. novbr.: På »Dansk Skolescene«: Jeppe på Bjerget (af 

Holberg).
20. decbr: Julehøjtidelighed i gymnastiksalen.

1948
5. januar: Juletræ for underskolens elever.

26. januar: Mr. Stephens holdt foredrag om Booker T. Was
hington m. m.

24. februar: På »Dansk Skolescene«: Tvillingerne (af Shakes
peare) .

1. marts: »Troldmanden« Jeko Verdynka« gav forestilling.
6. marts: Hurtigtegneren Johs. Lage Jacobsen gav os en 

fortrinlig H. C. Andersen-time. Derefter skolebal. 
Deltagere: mellemskolen, realklassen, gamle ele
ver, forældre og lærere.

10. marts: Realklassen og H. E. besøgte Københavns Raad- 
hus, »Politikens Hus«, Telefonhuset og Det kgl. 
Teater.

21. april: IV ml. og Høgh-Olesen besøgte Roskilde Dom
kirke.

8. maj: II ml. (m. hr. Dragsberg og frk. Kirk) besøgte 
Kulien.
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Forældremøder.
30. septbr. 1947: Ordinært forældremøde med ca. 80 deltagere. 

Dirigent: Høgh-Olesen. Formanden, direktør Muxoll, omtalte 
det stigende elevtal og de dermed følgende lokalevanskelig
heder — delvis afhjulpet ved leje af et lokale i missionshuset.

Skolebestyreren afgav beretning om det sidst forløbne skole
år: ca 73 % af den store elevflok var fra 17—18 oplandskommu
ner; fyringsvanskelighederne i den strenge vinter havde været 
store, og særlig de mindre klasser havde mistet op til 30 skole
dage; trods alt et ganske godt arbejdsår med forholdsvis få for
sømmelser p. gr. af sygdom. Yngre lærere syntes mere ustabile 
end før i tiden, derfor lovlig mange lærerskifter — forhåbent
lig kun en overgang. En ung lærer, der skriftligt og mundtligt 
havde akcepteret en stilling her, udeblev uden videre.

Det af kassereren, bankbestyrer Rafn, forelagte regnskab god
kendtes. Valg: Bestyrelsens genvalg af gdj. Viggo Olsen, Thors
lunde, godkendtes, og forældremødet genvalgte bygningskon
struktør Kokholm, Glostrup. Til revisorer genvalgtes forsøgs
leder Reinh. Kristensen, «Toftø», og nyvalgtes orlogskaptajn 
Linde, Tåstrup, og til revisorsuppleant repræs. Nystrup, Tå
strup.

Under punkt eventuelt drøftedes muligt køb af en grund ved 
Zeniavej med udvidelse af boldpladsen for øje. Bestyrelsen fik 
bemyndigelse til at arbejde videre med sagen.

Efter kaffebordet holdt skolebestyreren foredrag om rejsen 
til U.S.A.

7. maj 1948: Ordinært forældremøde. Ca. 70 deltagere.
Budgettet for næste skoleår blev vedtaget som forelagt af 

bestyrelsen.
Der redegjordes for det endnu ikke foretagne køb af den 

omhandlede grund. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at købe 
den på rimelige betingelser.

Skolelæge Lindegård-Nielsen, Roskilde, holdt et interessant 
foredrag om skolelægevirksomheden. Ved kaffebordet ud
spandt der sig en livlig diskussion om de rejste problemer.
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Afsluttende eksamen 1948.
Realeksamen:

1. Edel Abrahamsen (forpagter E. Abrahamsen, Langager
gård, Vadsby).

2. Aage Christensen (uddeler E. Christensen, Karlslunde).
3. Solveig Bjerre Christensen (gartner Helge Christensen, 

»Hyldevang«, Sengeløse).
4. Inga Hansen (gdj. H. M. Hansen, »Bryggergaarden«, Tors

lunde) .
5. Else Jensen (bestyrer Karl Jensen, Karlstrup).
6. Skuli Skulason Jensen (konsulent S. Jensen, »Blåkilde- 

gård«, Tåstrup Valby).
7. Sven Knudsen (gartner P. Knudsen, Torslunde Nordmark).
8. Henry Kristiansen (gartner Kr. Krist., Tåstrup).
9. Sonja Larsen (chauffør H. L., Karlslunde).

10. Preben Nielsen (gartner A. P. Nielsen, Glostrup).
11. Karl Ove Pedersen (gdj. L. Chr. Pedersen, Lerbækgd., Her

stedvester) .
12. Ruth Olsen (parcellist J. P. Olsen, Stærkinde).
13. Adda Trantel (vognmand Kn. Trantel, Glostrup).
14. Inger Trantel (vognmand Kn. Trantel, Glostrup).

Resultat: 2 ug-n, 3 mg-|-, 6 mg, 1 mg-n, 2 g-f-.

Mellemskoleeksamen:
1. Poul Birkestrøm Andersen (guldsmed Birkestrøm A., Tå

strup) .
2. Karen Andreassen (dyrlæge H. Andreassen, Greve).
3. Grethe Bønding (repræsentant Bønding, Tåstrup).
4. Hans Erik Christiansen (inkassator Johs. Christiansen, 

Greve).
5. Richard Christophersen (dyrlæge C. Christophersen, Tå

strup) .
6. Hanna Fløytrup (handelsgartner Fløytrup, Hvissinge).
7. Grete Friis-Jensen (installatør Aage Friis-Jensen, Hun

die Str.).
8. Frantz Hancke (læge F. Hancke, Tåstrup).
9. Alis Hansen (gdj. Oluf Hansen, »Højmarksgård«, Karls

lunde) .
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10. Knud Heise (støberiarbejder E. Heise, Vridsløselille).
11. Frederik Jakobsen (slagter H. Jakobsen, Tåstrup).
12. Palle Jensen (fru Aase Jensen, Tåstrup).
13. Jørgen Jønsson (tømrermester Jønsson, Vridsløselille).
14. Birgit Kragh (slagtermester Kragh, Kraghave).
15. Bent Kræmer (købmand Kræmer, Hundie Str.).
16. Børge Larsen (tømrer Hans Larsen, Vridsløselille).
17. Connie Larsen (chauffør H. Larsen, Karlslunde).
18. Hanne Steenfeldt Larsen (rentier N. Andersen, Tåstrup).
19. Elsebeth Madsen (lærer S. Madsen, Sengeløse).
20. Grethe Muxoll (direktør H. Muxoll, Tåstrup).
21. Arne Nielsen (købmand C. Nielsen, Herstedøster).
22. Birgit Schwander Nielsen (bagersvend R. M. Nielsen, Glo

strup).
23. Hans Svarre Nielsen (assurandør Svarre Nielsen, Greve 

Str.).
24. Margit Nielsen (chauffør Verner Nielsen, Hundie Str.).
25. Hans Erik Olesen (landbrugslærer Olesen, Tune Landbo

skole) .
26. Gunnar Olsen (gdj. E. K. Olsen, »Hjørnegd.«, Hundie).
27. Karen Schou (proprietær Schou, fh. Greve).
28. Anni Sørensen (afd. kommunesekretær S., Ishøj).
29. Ruth Sørensen Bonde (gdj. Aage Sørensen, »Perlegården«, 

Ishøj).
30. Grethe Thomsen (murermester S. M. Thomsen, Glostrup).

Resultat: 1 ug-?, 3 mg+, 12 mg, 6 mg-?, 6 g+, 2 g.

Ved afslutningen talte skolebestyreren til de unge om »ind
stilling« og sagde bl. a.:

»------ Er arbejdet en straf eller en velsignelse? —------- Vi 
kan nok se, at arbejdes skal der — for at fremskaffe livsfor
nødenheder til os alle; men er det godt, at det er sådan? eller 
skal vi se hen til den tid, hvor atomenergien bliver udnyttet 
så effektivt, at de fleste af os knap behøver at røre en finger 
for at få tilstrækkeligt produceret til alles behov?-------Et 
gammelt ord siger, at »lediggang er roden til alt ondt«, og det 
er langt fra alle, der er så naturligt energiske, at de vil være 
nyttigt virksomme uden et vist pres af nødvendighed. Lad 
os derfor fastslå, at arbejdet virkelig er en velsignelse, og 
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gt dette,at vi selv skal slide for at få vort behov tilfredsstillet, 
er en Guds gave snarere end en straf for vore synder.

I har hørt udtrykket: Det er din forbandede pligt 
at gøre det. Dette giver kun mening, hvis det drejer sig 
om et nederdrægtigt hverv. Da krigen brød ud i 1939, sagde 
englænderne, at det var deres forbandede pligt at gøre dette 
snavsede stykke arbejde (»dirty job«) — og der var udtrykket 
rigtigt anvendt.------ Men hvis man bruger vendingen »for
bandet pligt« om sit arbejde, sin livsgerning, så er der noget 
skævt i ens indstilling overfor det. Ethvert arbejde har visse 
ubehagelige sider — også mit —, men så gælder det om at søge 
tilfredsstillelse i selve dette at få d.et til side — så velgjort som 
muligt. Ikke mindst d.erved skaber man sig sit omdømme.«

Efter at have omtalt menneskers forskellige indstilling over
for ros og dadel og overfor personlige og samfundsmæssige pro
blemer, sagde taleren:

»Sejre og nederlag! Undertiden må man jo bide i græsset — 
trods hæderlige forsøg og energisk indsats. Så gælder det om 
at kunne bevare troen på fremtiden — og humøret — gå-på- 
humøret — til ny fremstød. Man klarer ikke livets vanskelig
heder ved hjælp af ferietabletter; de giver bagslag. Viljen — 
den sejge, ubøjelige vilje til at holde ud — den fører frem 
mod målet. Og sejrer man så, ja da er der brug for ydmyghed. 
Kvinden er ydmyghed sir (Ydmyghed er kvindens 
pryd) siger et gammelt ord, men den kan også være klædelig 
for en mand. En af de to, der fik udmærkelse her ved denne 
eksamen, sagde: »Ja, d.et er jo kun en knaphulsfornemmelse.« 
Det viser en fornuftig indstilling, og jeg glædede mig over, at 
det var drengen — og ikke skolebestyreren — der fik sagt 
netop det.

Til sidst lidt om indstillingen overfor andre: — — Tro på 
jeres medmennesker længst muligt! Det er ikke godt altid 
at møde andre med. mistro. Det er ikke blind tillid, jeg anbe
faler. Det er rigtigt, at man skal være vågen. Alligevel bør 
man holde fast på, at der altid bor noget godt og værdifuldt 
i mennesker, og man bør møde dem i troen på, at netop dette 
vil udfolde sig i forholdet til en selv. I husker nok, jeg har 
sagt: Jeg tror på jeres redelighed og ærlige vilje, indtil I tvin
ger mig til det modsatte. Det er en linie, jeg alle dage har 
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fulgt overfor mine elever og mine medarbejdere, og jeg for
tryder det ikke, omend også jeg af og til har oplevet skuf
felser.

Måtte I få et tillidsfuldt sind og en stærk vilje til at over
vinde vanskeligheder, — en evne til at indstille jer klogt over
for arbejde, sejre og nederlag, kritik og hæder, pligter og 
ansvar, og overfor medmennesker i alle livets forhold!«

På realklassens vegne takkede Aage Christensen for skole
tiden.

Skoleåret 1948—49 begyndte d. 13. aug. med 375 elever og slut
ter d. 24. juni.

Lærerkræfterne: Pastor Im. Petersen standsede i juni 1948. 
Ny tilkomne lærere: Fru Valborg Jessen; hovedfag: religion, 
dansk, gymnastik. Ejler Madsen; hovedfag: sang, dansk.

Af skolens dagbog.
1948:
28. juni—10. juli: 36 elever fra de ældste klasser rejste under 

ledelse af H. E. til London og blev af W.F.A. anbragt 
i gode engelske hjem. Det var en interessant og i alle 
måder vellykket tur.

14. august: Viceskoleinspektør Olaf Christensens 25 års jubi
læum. Naturligvis blev O. C. hyldet efter fortjeneste 
— og det var ikke så lidt — af skolens bestyrelse, be
styrer og kolleger, elever — tidligere og nuværende — 
og af mange andre. Aftenfesten fik af forskellige 
grunde en mere privat karakter end egentlig ønsket 
fra skolens side; men der blev dog lejlighed til at lade 
O. C. vide, i hvor høj grad vi har værdsat hans indsats 
her gennem de 25 arbejdsfyldte år.

23. august: Skoleudflugt til »Edelgave«, Værløselejren og Fure
søen.

8. septbr. deltog vi i skoleidrætsdagen i Glostrup.
13. og 14. novbr.: Realklassens fest. Der opførtes Gustav Wieds 

Skærmydsler og Hostrups Soldaterløjer. Overskudet 
er sat på bankkonto.

22. decbr.: Julehøjtidelighed i gymnastiksalen.
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1949:.......... :
5. jan.: Juletræ for underskolen.
12. febr. saa vi »Eventyr på Fodrejsen« på skolescenen.
26. febr. opførtes Holbergs »Den politiske Kandestøber« for 

elever og forældre — i anledning af T.R.E.s 25 års 
jubilæum.

22. feb. så realkl. og IV ml. wienerudstillingen med Høgh- 
Olesen.

21. marts inspiceredes gymnastikundervisningen af vicegymna- 
stikinspektør Joh. Johansen.

28. marts: besøgte realkl. og IV ml. under Høgh-Olesens ledelse 
Lund domkirke.

2. maj så vi Holbergs »Maskerade« på skolescenen.
21. og 22. maj besøgte II b Kulien under hr. Dragsbergs ledelse.
25. maj: Elevfest for ml.- og realskolen. Lektor Viggo Breds- 

dorff læste op; sangkoret sang under ledelse af hr. 
Madsen; og så var der dans.

Forældremøder.
29. septbr. 1948: Ordinært forældremøde med ca. 90 delta

gere; dirigent Høgh-Olesen.
Skolebestyreren aflagde beretning om det forudgående skole

år, idet han særlig gjorde rede for pladsforholdene, som havde 
været trange på grund af den store elevtilgang. løvrigt havde 
det været et ret normalt og alt i alt tilfredsstillende skoleår.

Kassereren forelagde regnskabet, som blev godkendt.
Bestyrelsens genvalg af direktør Muxoll blev godkendt. For

ældremødet genvalgte læge Fr. Hancke, Tåstrup. Til at ind
træde i bestyrelsen i stedet for bygningskonstruktør Kokholm, 
Glostrup, der havde bedt sig fritaget for hvervet på grund af 
stærk optagethed, valgtes for 2 år handelsgartner E. Fløytrup, 
Hvissinge.

Efter kaffebordet holdt skolebestyrer Egekvist et foredrag 
om børn og penge, hvorefter man drøftede betimeligheden af 
at påbegynde salg af skolesparemærker ved vor skole. Der 
var stærk stemning herfor, og opsparing på sparemærkebøger 
er sat i gang.
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Til sidst vistes en film — stillet til rådighed af Roskilde 
Sparekasse.

18. Maj 1949: Ordinært forældremøde med ca. 100 deltagere; 
dirigent Høgh-Olesen. Budget for skoleåret 1949—50 blev fore
lagt af formanden og vedtaget i den af bestyrelsen fastlagte 
form. Formanden forelagde et forslag fra bestyrelsen om køb 
af et grundareal øst for boldpladsen tilhørende skolebestyrer 
Egekvist, der var villig til at afstå det til skolen for den pris, 
det stod ham i. Købet vedtoges enstemmigt.

Under pkt. eventuelt udspandt der sig en drøftelse af prin
cipperne for karaktergivning. — Hr. O. Christensen gjorde rede 
for det hidtidige resultat af sparemærkesalget.

Efter kaffebordet viste Roskilde Sparekasses repræsentant os 
filmen om »Berlingske Tidende«.

Taastrup Realskoles bestyrelse 1949:
Direktør H. Muxoll, Tåstrup, formand.
Bankbestyrer C. Rafn, Tåstrup, kasserer.
Læge Fr. Hancke, Tåstrup.
Gdr. Aage Sørensen, Herstedøster.
Gartner E. Fløytrup, Hvissinge.
Gårdejer V. Olsen, Thorslunde.
Viceinspektør Olaf Christensen, lærernes repræsentant.
Skolebestyrer Holger Egekvist.
Gartner Chr. Hansen, Tåstrup, repræsentant for Høje-Taa- 

strup kommune.

Skolemælk.
Alle elever, der ønsker det, kan hver skoledag få % Itr 

sødmælk udleveret på følgende betingelser:
Mælken kan bestilles naar som helst, men bestillingen gæl

der hele den måned ud, hvori bestillingen er afgivet.
Afbestilling finder sted de sidste 8 dage i en måned.
Elever, der drikker mælk, opføres på en liste, der altid er 

opslået på et iøjnefaldende sted, og det er elevens pligt at sikre
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RKALEKSAMKN

SKRI
tid lærer censor

9. maj kl. 9-13

10. » » 9-12

11. » » 9-13

12. » » 9-13

fru Andreassen

hr. Egekvist

hr. Grønbek

»

hr. Johs. Christophersen, b 1
hr. Lars Nielsen, b 1
hr. Munkholm Petersen, b |
hr. Axel Jørgensen, b 1

hr. P. Mogensen, b ।
hr. Hundahl, b 1 ............ r

20. juni kl’ 8
22. » »13
17. » » 9
31. maj » 9

8. juni » 83l)
3. » » 830

28. maj » 8
11. juni » 9
14. » »13

fru Andreassen 
hr. Egekvist 
hr. Høgh-Olesen 
hr. Egekvist 
hr. Egekvist 
fru Andreassen 
hr. Dragsberg 
hr. Grønbek 
hr. Grønbek

hr. Christensen 
frk. Kirk

hr. Furbo
hr. Sv. Christensen 
hr. C. J. Bøgh 
fru E. Brier, b 
frk. Thiesen 
hr. Frederiksen 
frk. K. Jantzen, b 
hr. Quistgaard, b 
hr. Herskind

hr. Galatius 
frk. Ruth Hansen

MUN

.............na

................ 1

. . regn.

FREMLÆ 

.. skriv 

. . . tegn

... kv.

b betegner, at censor er bc
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N 10^0
M E il. !L E M SKO E E E K S A M E N

rER:
tid lærer censor

1 9. maj kl. 14-163"
1 10. » » 14-17M

11. » » 14-17

12. » » 14-17

! fru Andreassen

j hr. Grønbek

hr. Th. Thomsen, b

hr. A. V. Nielsen, b
C

VER: a b
8. juni kl. 83" 14
1. » »8 14

30. maj » 830 14

21. juni » 9 14
11. » » 83" 14
13. » »8 14

ingen prøve
17. juni kl. 8 14

fru Andreassen 
hr. Egekvist 
hr. Høgh-Olesen

hr. Høgh-Olesen 
hr. Dragsberg 
hr. Dragsberg 
hr. Grønbek 
hr. Grønbek

fru Nielsen
hr. Christensen 
hr. Christensen 
frk. Kirk

•

frk. A. Overgaard 
frk. H. Nielsen 
hr. N. Bang

hr. H. Neerbek 
frk. Bjerre 
hr. Grønbek

hr. Mortensen

fru Blichfeld 
hr. A. P. Larsen 
hr. Galatius 
frk. Ruth Hansen

..................

"ie............

matik . .

BEJDER:

[ ml.) . . 

ml.) . . .

ejde . . .

af undervisningsinspektøren.
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Oprykningsprøver 1949.
Skriftlige:

III ml. II ml. 1 ml. 5. u. 4. u.

Dansk 3% 8-1030 ’"MjnZu '/.s-10 11/ a) 8-10
16 b) 9-11 u/e, 8-10

Dansk 3i/5 8 — 11 375 12-14 11/ a)11-13
/G b) 12-14 u/8 H-13

Regning Ve 8-11 V« 12-14 >3/8 8-10 I3/0 11-13 1% 10-12
Matem. Ve 8-11 Ve 12-14
Engelsk % 12-14 s/ a) lOW-lPo: ii a) 10-11

/G b)ll3M23' /öb)ll-12

Tysk 8/e 8—10
H istorie Ve H-13
Geografi lu/e 11-13

Aim. skoleg. 10.-11. juni 14.-16.juni 14.-18. juni 16.-20. juni

Mundtlige:

III ml. II ml. I ml. 5. u. 4. u.

Dansk 16/ a)kl. 13/g b) - 8 14/ a)kl. 13
'° b) - 8

is/ a)k1. 8
;G b) - 13

21/ a)kl. 8
fi b) - 13 22/8kl. 1080

Engelsk 13/ a) - 13
/G b) - 8

20/ a) - 8/a b) - 13 21/ a) - 8
G b) - 13

Tysk 20/ a) - 13
/o b) - 8 18/ a) - 13

/6 b) - 8

Reg., Mat. 18/ a) - 13/6 b) - 8 16/ a) - 13
/ß b) - 8

22/ a) - 8
' 6 b) - 13

20/ a) - 8
/G b) - 13

21/ a)kl. 8
/G b) - 11

Historie 22/ a) - 13 
'6 b) - 8 skr. prøve 23/ a) - 900

/C b) - 930

Geografi skr. prøve 22/ a)kl. 8
'° b) - 13

23/ a) - 9’°
16 b) - 830 22/, kl. 930

Naturhist. 16/ a)kl. 13 
- ° b) - 8 ing. prøve 23/ a) - S3«

/G b) - 900 22/8 kl. 10
Fysik ing. prøve ing. prøve

Overhøring af 3. u.: den 22/8 kl. 8
Overhøring af 2. u.: den 23/6 kl. 9
Overhøring af 1. u.: den 23/8 kl. 133n

Optagelsesprøver til I ml.: den % kl. 8: skriftlige prøver, 
den 25/8 kl. 8: mundtlige prøver.

Årsafslutning: for underklasserne: den 24/8 kl. 1515
for mellemskolen og realklassen den 24/8 kl. 1930 
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sig énten at være opført på denne (ved bestilling) eller slettet 
af den (ved afbestilling).

Betalingen erlægges en gang om måneden og gælder den 
mælk, der er drukket i månedens løb. Beløbets størrelse be
kendtgøres for eleverne ca. den 20. i hver måned, og betalin
gen må da erlægges omgående og absolut inden månedens ud
gang.

Prisen ligger 2 å 3 øre under den pris, mælken forhandles 
til på gaden.

Om vinteren anbringes en del af mælken i opvarmet lokale, 
så den ikke er altfor kold, når den skal drikkes.

Skolepenge.
1. barn 2 barn 3. barn 1. barn 2. barn 3. barn

Realklassen *25 kr. 21 kr. 18 kr. 5. u. 18 kr. 14 kr. 11 kr.
IV ml. 25 » 21 » 18 » 4. u. 18 » 14 » 11 »
III ml. 25 » 21 » 18 » 3. u. 16 » 12 » 9 »
II ml. 23 » 19 » 16 » 2.U. 14 » 10 » 7 »'
I ml. 21 » 17 » 14 » l.u. 12 » 8 » 5 »
4. barn og følgende fra samme hjem går frit.
NB. Der opkræves mindst 1 kr. månedlig pr. elev i brænd

selspenge.
Udmeldelse må finde sted 2 måneder før udtrædelsen, således 

at der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, samt for de to følgende.

Ingen elev kan udmeldes til 1. juli.
I indskrivningspenge erlægges % måneds skolepenge for den 

klasse, som eleven optages i.
Eksamensafgifterne er følgende:

a. til staten: 10 kr. til realeksamen.
5 » » mellemskoleeksamen.

b. til skolen: 15 » » realeksamen.
10 » » melleskoleeksamen.

* Statskassen yder tilskud til dækning af fripladser. Det vil 
være muligt i det kommende år at yde hel eller delvis friplads 
til et betydeligt antal elever i mellemskoleklasserne og real
klassen.
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For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 20. juni. Ansøg
ningen stiles til bestyrelsen og sendes til skolen. Enhver friplads 
gældei' for et år ad gangen. Børn, der bliver optaget i I ml. til 
næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfordelingen.: 
Ansøgningsskema fås på skolen.

NB.: Efter den nye tilskudslov kan en del af fripladstilskud
det anvendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for 
mellem- og realskolens vedkommende. Dette sker.

Tåstrup Realskole er en selvejende institution, hvis økono
miske drift i overensstemmelse med »Vedtægter for Tåstrup 
Realskole som selvejende institution» (1916) ledes af en besty
relse paa 9 medlemmer.

Skolelægeordningen
trådte i kraft fra dette skoleårs begyndelse. Skolelæge er læge 
Frantz Hancke, Tåstrup, hvis udnævnelse er godkendt af myndig
hederne. Bistået af sygeplejerske fru Bille, Tåstrup, har skolelægen 
i årets løb foretaget undersøgelse af samtlige elever. Tuberkulose
undersøgelser og calmette-vaccinationer er foretaget i samarbejde 
med tuberkulosestationen i Glostrup.
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Nogle ordensregler.
1. Der begyndes præcis. Børnene maa ikke uden tvin

gende grund komme for sent til skole. Forældrene bør 
sørge for, at børnene kommer så tidligt hjemme fra, at 
en mindre forsinkelse på vejen ikke behøver at bevirke, 
at de kommer nogle minutter for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Grunde til de 
nødvendige forsømmelser må af forældrene meddeles skole
bestyreren på de af denne udsendte forsømmelsessedler.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås, når læ g e- 
att es t*) med bestemt krav derom medbringes, eller når 
skolebestyreren skønner, at deltagelse vil være uheldig.

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte 
gymnastikdragt, mærket med tydeligt navn.

5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mær
ket med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden 
klasse- eller faglærernes tilladelse.

6. Hvadsomhelst af skolens ejendom en elev forsætligt eller 
ved skødesløshed beskadiger, må han (hun) bekoste istand
sat.

7. Når en smitsom sygdom udbryder i et hjem, må man ufor
tøvet meddele skolen dette. Hjemmets læge bestemmer, 
hvornår patienten eller dennes søskende atter må søge 
skolen.

8. Skolepenge betales inden den 10. i hver måned.

9. Børnenes karakterbøger må være tilbage på skolen inden 
10 dage efter udstedelsen.

10. Tobaksrygning på offentlige steder forbydes eleverne.

11. Konfirmationsforberedelsen ønskes såvidt muligt henlagt 
til sommerhalvåret.

*) I følge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 maa lægeattesten 
være udfærdiget paa en af ministeriet udstedt blanket, som skolen 
giver til eleven og siden indsender til ministeriet.
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Arbejdet.
RELIGION:

2. og 3. u.: Bibelhistoriske fortællinger og sange.
4. u. : Den gamle pagts historie og uddrag af den ny pagt. 

Lettere salmer.
5. u. : Det ny testamentes hovedtræk. Lettere salmer.

I. ml. : Den gamle pagts historie. Nogle åndelige sange og salmer.
II. ml. : Det ny testamentes historie. do.

III. ml. : Uddrag af evangelierne. O. Nielsen: Den danske kirke.
IV. ml. : Uddrag af Kirkens historie.

DANSK:
1. u.: M. Marstrand: Ordbilleder, Per og Lise hos Far og Mor, Pers 

fødselsdagsgave, Sangen om Lillebo, Min første bog.
Dorthea Kragh: Hos Bedstemor.

2. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 2. skoleår.
D. Sandal og Degerbøl: Svanebogen. — Jensen, Noesgaard, En- 

gelbret-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 2. skoleår.
3. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 3. skoleår. — Jensen, 

Noesg., Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 3. skoleår.
4. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. 4. skoleår. Jensen, Noesg., 

Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 4. skoleår.
5. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 5. skoleår. Jensen, Noesg., 

Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 5. skoleår.
I.ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. I. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
II. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. II. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
III. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. III. Jensen og Noesg.: 

Skr. dansk f. misk.
IV. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. IV. Uddrag. Uden

for læsebogen er læst: Chr. Winthers Henrik og Else, Ho
strups Genboerne, og G. Gunnarsens Edbrødre.

Realkl.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V. i uddrag. Desuden er 
læst af Holberg: Jeppe på Bjerget, af Oehlenschläger: Ha
kon Jarl, og af H. Pontoppidan: Isbjørnen.

SVENSK:
III. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 25 sider.
IV. - : Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 30 sider.
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ENGELSK:
5. u. : Skriftlige og mundtlige øvelser. Engelske sange.

I. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. I. — Skr. øvel
ser og engelske sange.

II. - : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. II. plus øvelses
heftet og engelske sange.

III. - : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. III. plus øvelses
heftet og skr. øvelser efter Egekvist: Stories and Anecdotes.

IV. - : Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. IV med øvelses
hefte. Egekvist: Stories and Anecdotes.

Realkl.: O. Jespersen: Engelske læsestykker. Egekvist: Stories and 
Anecdotes. Bolbjerg: Engelsk Grammatik.

TYSK:
II. ml.: Hansen-Christensen og Brüel: Mellemskolens tyskbog 1. Skr. øvelser. 

III. - : Hansen-Christensen og Brüel: Mellemskolens tyskbog II. Skr. øvelser. 
IV. - : Kirsten og Sigtrygsson: Tysk f. IV. ml. — Skr. øvelser 
Realkl.: Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens tyskbog. Skr. øvelser.

Kursorisk: Kellermann: Der Tunnel.

FRANSK:
IV. ml.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog — forskolen. 
Realkl.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog, ca. 50 sider i II. del.

HISTORIE:
2. u.
3. u.
3. u.
4. u.
5. u.

I. ml.
II. -

HI. -

Danske heltesagn og Nordens guder.
N. Helms: Danmarks historie til omkr. 1100.

do. : do. til og med Valdemarstiden.
do. : do. til vore dage.

L. Schmidt: Lærebog i historien f. misk. I. — Oldtiden,
do. : do. f. misk. I. — Middelalderen,
do. : do. f. misk. II. — Fra reforma

tionen til 1789.
IV. - do. : do. f. misk. II. — Fra 1789 til

nutiden.
Realkl.: P. Munck: Historiske perioder II. — fra 1848 til 1920.

Kirkegaard, Lomh.-Thomsen og Winding: Borger og Samfund.

GEOGRAFI:
2. u. : Danmark i kort og billeder.
3. u. : Norden i kort og billeder.
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4. u. : C. C. Christensen: Lille geografi, første halvdel.
5. u. : do. Lille geografi, sidste halvdel.

I. ml.: do. Geografi for misk. I., forfra til Alperne.
II. - : do. Geografi for mlsk. I., fra Alperne—bogen ud.

III. - : do. Geografi for mlsk. II.
Jorden som himmellegeme, Asien, Afrika, Australien.

IV. - : do. Geografi for mlsk. II. — Amerika, havet, Norden.
Realkl.: Johs. Reumert: Erhvervsgeografi.

NATURHISTORIE:
4. u. : Balslev: Dyrenes naturhistorie: Første halvdel.
5. u. : Samme bog: Sidste halvdel.

I. ml.: Alb. Stockmarr og J. O. Bøving-Petersen: Zoologi for mlsk. I.: 
— til gøgen.
Balslev og Simonsen: Botanik for mlsk. 1. hefte.

II. - : Zoologi: samme bog fra gøgen ud.
Botanik: samme bog — 2. hefte.

III. - : Zoologi: samme bog II. — til orme.
Botanik: samme bog — 3. hefte.

V. - : Zoologi: samme bog fra orme ud.
Botanik: samme bog — 4. hefte.

Realkl.: P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: Biologi for realklassen.

FYSIK:
I. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for mlsk. I., s. 1—51.

II. - : do. : Fysik for mlsk. I., s. 52—ud.
III. - : do. : Fysik for mlsk. II., s. 1—56.
IV. - : do. : Fysik for mlsk. II., 57—ud.
Realkl.: Sundorph: Fysik for realkl. II., III.

KEMI:
II. ml.:A. Stampe-Rasmussen: Mellemskolekemien (uorgan), s. 1—36.

IV. - : do. : Mellemskolekemien, s. 37—bogen ud.

REGNING:
1. u.
2. u.
3. u.
4. u.
5. u.

Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog 1.
Petersen og Røtting: Børnenes regnebog 2.

do. do. 3.
do. do. 4.
do. do. 5.
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I. ml.: Christensen, Hansen og 
mlsk. I.

II. - : Christensen, Hansen og 
mlsk. II.

III. - : Christensen, Hansen og 
mlsk. III.

IV. - : Christensen, Hansen og 
mlsk. IV.

Mortensen: Dagliglivets regning for

Mortensen: Dagliglivets regning for

Mortensen: Dagliglivets regning for

Mortensen: Dagliglivets regning for

GEOMETRI:
II. ml.: Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri, 

s. 1—44.
III. - : do. Mellemskolens ny geometri, s. 44—75.
IV. - : do. Mellemskolens ny geometri, s. 67—bogen ud.

ARITMETIK:
III. ml.: V. A. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for mlsk., 

s. 1—33 og s. 35—45.
IV. - : do. Aritmetik for mlsk., s. 33—35 og s. 45—bogen ud.
Realkl.: do. Aritmetik for realklassen.
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NÆSTE

SKOLEÅR

1949-50

begynder mandag den 15. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages tirsdag den 

16. august kl. 12,30.

Skolens ferier for næste skoleår:

Sommerferien begynder 25. juni og varer til 15. august kl. 10. 

Efterårsferien varer fra 17. til 22. oktober (begge dage iberegnet). 

Juleferien begynder 23. december og varer til 5. januar (begge 
dage iberegnet).

Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgende tirs
dag (begge dage iberegnet).

Pinseferien omfatter de to helligdage samt dagen før og efter.

Fastelavnsmandag, grundlovsdagen, kongens og dronningens fødsels
dage er fridage; muligvis også 5. maj.

I de måneder, hvori ingen af førnævnte ferier eller fridage fore
kommer, gives der en dag fri.
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MEDDELELSER
FRA

T. R. E.
VED BESTYRELSEN

I det lille skrift, vi udsendte sidste år, opfordrede vi gamle 
elever til at indsende bidrag til en mindeplade for en af sko
lens gamle elever, Troels Bredkjær, der døde i tysk fangen
skab. For- det indkomne beløb lod vi i sangsalen paa ende
væggen nærmest gymnastiksalen opsætte en i træ udskåret 
plade, og den 24. juni 1948, umiddelbart efter translokationen, 
samledes en lille kreds af tidligere elever og forældre i sang
salen, hvor Mister foretog afsløringen og kort talte om Troels 
Bredkjærs virksomhed i modstandsbevægelsen. Overbetjent 
Poul Bredkjær takkede paa familiens vegne elevsamfundet 
for det minde, man havde sat hans broder.

Mindepladen bærer følgende indskrift:

TROELS BREDKJÆR
f. 22/4 1922, d. 19/2 1945

i tysk Fangenskab.

«... Danske af Tunge, af Æt og Id; 
thi skal de nævnes i løbende Tid 
Fædrenes værdige Sønner«.

T.R.E.s Aarsmøde fandt i Aar Sted Søndag den 2. Januar under 
ret god Tilslutning. En enkelt Klasse var særlig fint repræ
senteret, idet Mogens Taaning Johansen havde haft den gode 
Idé at sætte sig i Forbindelse med alle sine Klassekammerater 
for at fäa dem til at møde talrigt. (Det vilde være dejligt, om 
flere vilde benytte denne udmærkede Idé, der forøvrigt ogsaa 
gav nogle Nyindmeldelser).
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Til en Forandring fra de tidligere Aar var Mødet denne Gang 
henlagt til Sangsalen med det tilstødende Lærerværelse, hvil
ket viste sig at være en ganske udmærket Tanke. I disse lidt 
mindre Omgivelser fik Mødet en langt hyggeligere og mere 
intim Karakter. Hertil bidrog ogsaa Ester Fogts overordentlig 
nydelige Udsmykning af Lokalet og Kaffebordene.

Mødet indlededes som sædvanlig med Generalforsamling. For
manden aflagde Beretning om det forløbne Aar, men Kasse
reren kunde ikke aflægge noget Regnskab, da Revisorerne ikke 
havde afleveret det. Ole Grand ønskede ikke at fortsætte som 
Formand, hvorefter undertegnede valgtes i hans Sted. Under 
Eventuelt diskuterede man Muligheden for atter at indføre 
Ordningen med Klasserepræsentanter, en Diskussion, der dog 
ikke bragte noget positivt.

Derefter gik man over til Aftenens øvrige Program: Kaffe
bordet, en fornøjelig musikalsk »Hvem ved hvad«, Oplæsning, 
et amerikansk Lotteri med virkelig fine Gevinster, og Dans til 
Brødrene Pagsbergs Musik.

Ved 12-Tiden sluttede vi den vellykkede Aften Traditionen 
tro med at synge »Dejlig er Jorden«.

Harald Pedersen.

Den 27. februar fejredes T.R.E.s 25-årige beståen ved en fest 
på skolen. Ca. 150 gamle elever var mødt op og fik en festlig 
og fornøjelig aften sammen.

Først opførtes af tidligere elever og lærere Holbergs »Den 
politiske Kandestøber«. Det er en stor opgave for amatører at 
gå i gang med, men efter publikums bifald at dømme kan man 
vist roligt sige, at samtlige aktører skilte sig fra opgaven med 
ære. Selvom her iøvrigt ikke skal nævnes navne, så må det 
dog fremhæves, at sukces’en for en væsentlig del skyldes Mister, 
Høgh Olesen og frk. Baun, der havde de tre store hovedrol
ler som henholdsvis von Bremen, Henrik og Geske.

Efter komedien samledes man til spisning af smørrebrød i 
sangsalen og tilstødende lokaler, og den vellykkede aften slut
tede med dans i gymnastiksalen.
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Naar jeg i Dag, hvor det snart er 25 Aar siden, min Klasse 
forlod Skolen efter vel oversfaaef Realeksamen, tænker til
bage paa den svundne Tid, saa føler jeg mig lykkelig over, at 
jeg stadig har haft en stærkere Forbindelse med min gamle 
Skole end de fleste tidligere Elever. Kunde der rnaaske en 
enkelt Gang gaa det meste af et Aarstid, hvor jeg ikke havde 
været paa Skolen, saa har der til Gengæld været andre Tider, 
hvor jeg næsten daglig havde min Gang dér. Altid har jeg 
følt mig hjemme paa Taastrup Realskole; det har jeg gjort lige 
fra den første Dag, da jeg som 10-aarig Dreng begyndte dér, 
og den Følelse er absolut ikke blevet mindre med Aarene. 
Den væsentligste Grund hertil, tror jeg, er, at Skolen har for- 
maaet at have sin Stab af Lærerinder og Lærere ret uændret 
igennem Aarene, saaledes at man for en stor Del stadig kan 
møde de samme Ansigter ved Besøg dér. Jeg er glad over at 
kunne tælle gode Venner baade mellem de nuværende og tid
ligere Lærerkræfter.

Mange gode Minder har jeg taget med mig fra min Skoletid, 
og allerede dengang blev min Interesse vakt for min største 
hobby, en hobby, som har givet mig saa mange Glæder siden
hen. I vore Litteraturtimer hos Fru Blichfeld begyndte min 
store Interesse for og Kærlighed til Dramatikken. Hvor var det 
morsomt, naar vi fik Lov til at læse hver sin Rolle i de for
skellige dramatiske Ting, vi arbejdede med. De var festlige de 
Timer; det var ikke saadan, at man sad og ønskede, det snart 
skulde ringe ud til Frikvarter. Med hvilken Begejstring gik vi 
ikke op i vore Opgaver, da vi i 4. Mellem under Fru Blichfelds 
storartede Vejledning blev betroet at spille udvalgte Scener af 
»Den politiske Kandestøber« til Fastelavnsfesten. Da vi saa selv 
var kommet i Realklassen og skulde til at tænke paa vores Fa
stelavnsfest, hvor var det dog spændende, da Mister begyndte 
at dramatisere H. C. Andersens »Rejsekammeraten« for os. Jeg 
mindes saa tydeligt, hvordan vi efter Misters Diktat skrev Akt 
for Akt, efterhaanden som han blev færdig med Arbejdet. Vi 
sled i det, baade Lærere og Elever, hver med sin Opgave, og 
hvilken Fest var det ikke, da vi endelig naaede den store Aften, 
hvor vi skulde fremvise Resultatet af vore Anstrengelser. Aldrig 
havde en Skolekomedie været bedre, syntes vi da selv, et helt 
nyt Stykke af Mister, de fine Dragter, alt var vellykket, og for- 
haabentligt syntes vore Tilskuere det samme. Men efter Fest 
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kom Hverdag, og nu maatte vi rigtig hænge i de sidste Maa- 
neder inden Eksamen. Vi' havde det utrolig dejligt i Real
klassen. Lille var vor Klasse, kun 7 Elever, men netop derfor, 
tror jeg, havde vi det saa rart og hyggeligt baade indbyrdes 
og med Lærerne.

Ja, jeg har taget store Værdier med mig fra min gamle Skole, 
Værdier som man først rigtig faar Øjnene op for senere hen i 
Livet, og jeg vil haabe, at jeg stadig maa komme paa Skolen 
med den samme Glæde som altid, og at den gode gamle Aand, 
der altid har præget Skolen og dens Traditioner, maa blive 
bibeholdt endnu langt frem i Tiden.

Harald Pedersen.
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Regnskab for 1948.
Indtægt:

Kassebeholdning d. I./I. 1948 ..................... 688 03
Kontingent 1943-1945 ................... 7 00

1946 ................... 21 00
1947 ................... 147 00
1948 ................... 191 00
1949 ................... 23 00
1950 ................... 5 00

394 00
Overskud ved sammenkomst d. 7.-1............. 3 71
Bidrag til mindetavle..................................... 278 00
Renter på bankbog........................................... 27 66

Udgift: 
Friplads for 3 elever.................................. 291 00
Frimærker, kuverter, girokort...................... 128 25
Tryksager (Nyt fra Tåstrup Realskole og .

T. R. E.) . . 175 00
Billedskærer J. P. Jensen.............................. 134 00
jubilæumsgaver.................................................. 83 20
Kassebeholdning d. 31.-12. 1948................. 579 95

1391 40 1391 40
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