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Ile, der læser dette årsskrift, vidste, at Mister de sidste par 
år havde været plaget af træthed og sygdom. Vi havde håbet og 
ønsket for ham, at han efter at være blevet fritaget for slid og 
tyngende ansvar på skolen kunne have overvundet besværlig
hederne og helt havde kunnet nyde sit otium i sin skønne ny
erhvervede villa „White House“. Han havde også selv livsmodet 
i behold og mente, at når lægerne havde fundet ud af, hvad det 
var, der plagede ham, så ville han kunne indrette sig på at tage 
de hensyn, der var nødvendige for at kunne leve videre. I dette 
håb lod han sig indlægge på Gentofte amtssygehus, hvor under
søgelserne var i fuld gang. — Tidligt Palmesøndag morgen våg
nede han op. Solen sendte sine varmende forårsstråler ind til 
sygesengen, og Mister følte sig udhvilet og godt tilpas, og da 
sygeplejersken kom ind til ham, var han i fuld gang med for
beredelserne til morgentoilette. Hun blev overrasket over hans 
oplagthed og tilbød straks at hjælpe; men Mister afslog dette og 
sagde, at han sagtens kunne klare sig selv. Næppe var dette sagt, 
før han sank om og mistede bevidstheden, og efter 10 minutters 
forløb, længe inden hans hustru, der hurtigt var blevet tilkaldt, 
nåede frem, gik han uden lidelser ind i døden. — Det var en skøn 
død, skolebestyrer Holger Egekvist fik — den mand, der i et 
langt liv havde kæmpet for alt, hvad han havde kært.
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På os, der skal fortsætte hans gerning, og især på hans nær
meste familie virkede dette dødsfald hårdt og ubarmhj ertigt, og 
savnet af ham vil føles dybt og længe på skolen og i hjemmet. — 
Men vi vil leve videre i minderne om den ærlige, redelige og tro
faste skolebestyrer og ven, han, der i over 40 år ydede et godt 
stykke arbejde og gennem dette satte sit særlige præg på vor 
skole, et præg der ofte fandt udtryk ved morgenandagten, når vi 
sang:

Elsk din næste, du kristensjæl, 
træd ham ikke med jernskohæl, 
ligger han end i støvet.
Alt, som lever, er underlagt 
kærlighedens genskabermagt, 
bliver den bare prøvet.

Vi vil ære hans minde ved et fortsat godt arbejde for Taastrup 
Realskole i den gode ånd, der prægede skolen under Holger Ege
kvists ledelse.
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Oplysninger
om Taastrup Realskole.

TAASTRUP REALSKOLE omfatter tre afdelinger: en for
beredelsesskole med 5 klasser for børn i alderen 6—11 år, en 
mellemskole med 4 klasser for børn i alderen 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 hvil
ken der lægges særlig vægt på dansk og regning. Ang. fordrin
gerne i disse fag henvises til kgl. anordning af 19. juni 1903, 
hvorom nærmere oplysning kan fås hos skolebestyreren.

Til optagelse i en højere mellemskoleklasse kræves, at eleven 
har en kundskabsmængde og en modenhed, som svarer til den 
klasse, som han (hun) søger optagelse i, samt at optagelsen god
kendes af undervisningsinspektionen for mellem- og realsko
lerne.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til an
svar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som 
overfor ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyre
ren har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og 
realeksamen (eksamensret).

Taastrup Realskole er en selvejende institution, hvis økonomi
ske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Taastrup Real
skole“ ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
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Taastrup Realskoles bestyrelse:
Gdr. Aage Jørgensen, Herstedøster, formand.
Direktør, cand. jur. Knud Pedersen, Taastrup, kasserer.
Gdr. Olav Friis-Jensen, Ishøj.
Gartner E. Fløy trup, Hvissinge.
Lektor Reinh. Kristensen, „Tof tø“, Taastrup.
Gartner Chr. Hansen, Taastrup, repræsentant for Høje Taastrup 

kommune.
Fru Ingeborg Willumsen, Taastrup.
Viceskoleinspektør Poul Grønbek, Taastrup, lærernes repræsen

tant.
Skolebestyrer Olaf Christensen, Taastrup.

Eksamen 1953.
Realeksamen bestået af:

1. Elin Andersen (overbetjent, Vridsløselille).
2. Lars Bøye (salgschef, Roskilde).
3. Kirsten Christiansen (gdr., Hundie).
4. Carl Hugo Dorph (fabrikant, Taastrup).
5. Max Eltzholtz (disponent, Glostrup).
6. Birgitte Hancke (læge, Taastrup).
7. Kirsten Smith Hansen (smedemester, Hundie str.).
8. Hans Henriksen (ingeniør, Glostrup).
9. Kirsten Jensen (fabrikant, Hundie str.).

10. Bent Jørgensen (fabrikant, Kappelev).
11. Frede Jørgensen (gartner, Baldersbrønde).
12. Ingrid Kristensen (købmand, Taastrup).
13. Kirsten Spangsberg Poulsen (postmester, Taastrup).
14. Poul Rohde (maskinforhandler, Roskilde).
15. Birgit Christensen (gdr., Farelund pr. Haudrup).
16. Sven Colberg (enkefrue, København).
17. Erik Diléng (fouragehandler, Taastrup).
18. Hanne Jørgensen (malermester, Hundie str.).
19. Peter Koch (gartner, „Stanghøj“, Sengeløse).
20. Inger Marie Larsen (bagermester, Kildebrønde).
21. Karen Mikkelsen (sognepræst, Karlslunde).
22. Grethe Østberg Pedersen (malermester, Karlslunde).
23. Hans Erik Rasmussen (smedemester, Vridsløselille).
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24. Asger Riis (forstander, Thorslunde).
25. Jytte Smith (vognmand, Greve str.).
26. Per Gregers Sørensen (murermester, Hundie str.).
27. Carl Christian Tiedemann (gartner, Tranegilde).

Resultat: 4 mg +, 7 mg, 12 mg , 4 g +.

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Annelise Andersen (manufakturhandler, Hedehusene).
2. Kirsten Suppli Andreassen (dyrlæge, Greve).
3. Jørgen Bjerre Christensen (gartner, Sengeløse).
4. Margit Christensen (uddeler, Sengeløse).
5. Preben Christensen (driftsleder, Taastrup).
6. Lene Fløytrup (gartner, Hvissinge).
7. Ellen Hansen (murermester, Vridsløselille).
8. Anne Hellerøe (grosserer, Karlslunde str.).
9. Jytte Husman (tømrermester, Mosede).

10. Lone Jackson (købmand, Taastrup).
11. Mogens Jacobsen (gartner, Glostrup)
12. Ester Briks Jensen (gdr., Skensved).
13. Ingrid Bjerre Jensen (gartner, Kildebrønde).
14. Knud Jørgensen (fabrikant, Kappelev).
15. Per Jørgensen (gartner, Greve).
16. Birte Hübertz Knudsen (manufakturhandler, Glostrup).
17. Jan Maxiid (arkitekt, Taastrup).
18. Hanne Møller (salgschef, Hundie str.).
19. Bente Nordly (gartner, Vridsløselille).
20. Finn Ottesen (maskinmester, Thorsbro).
21. Kurt Petersen (fabrikant, Glostrup).
22. Annie Rasmussen (gartner, Greve).
23. Sven Zibrandtsen (gdr., Hundie).
24. Mogens Andreasen (vand- og gasmester, Greve str.).
25. Peter Berndt (husmoderafløser, Taastrup).
26. Lise Faurby (overlæge, Roskilde).
27. Gerda Faurschou (styrmand, Taastrup).
28. Ellen Hansen (mejerist, Solrød).
29. Nina Suhr Hansen (gartner, Herstedøster).
30. Bodil Jensen (sognefoged, Solrød).
31. Peer William Jensen (grosserer, Brøndbyvester).
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32. Knud Mogensen (depotejer, Glostrup).
33. Birthe Lønberg Nielsen (sæbemester, Greve).
34. Erik Nielsen (pelsbereder, Taastrup).
35. Birthe Nissen (gartner, Herstedøster).
36. Birgit Nordtorp (driftsleder, Hundie str.).
37. Ane Nystrup (grosserer, Taastrup).
38. Ellen Petersen (skibsfører, Taastrup).
39. Jens Bech Pedersen (gdr., Karlslunde).
40. Aase Rasmussen (maskinmester, Glostrup).
41. Knud Jørgen Rasmussen (forstander, Tune).
42. Lisbet Røder (læge, Taastrup).
43. Hanne Schwartz (fængselsbetjent, Vridsløsemagle).
44. Palle Willumsen (barbermester, Glostrup).

Resultat: 1 ug4-, 7 mg+, 12 mg, 18 mg-r, 6 g + .

Årsafslutningen 1953 prægedes naturligvis i særlig grad af 
afskeden med hr. og fru Egekvist, der begge forlod skolen efter 
henholdsvis næsten 41 og 39 års virksomhed.

Underskolen havde afslutning den 23. juni, og det faldt natur
ligt, at man netop på denne dag hyldede fru Egekvist for hen
des dygtige arbejde med de små.
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Skolebestyrer Egekvist bragte på en fornøjelig måde sin hu
stru en varm tak for godt udført arbejde og samtidig en tak for 
godt samarbejde i skolens tjeneste.

Skolens formand, læge Hancke, talte på bestyrelsens og for
ældrenes vegne og omtalte fru Egekvists faglige dygtighed, hen
des energi og udholdenhed og hendes kærlighed til børnene, for 
hvilken hun havde indskrevet sit navn i mange forældres hjerter.

Viceinspektør Olaf Christensen udtalte kollegernes tak for ud
mærket samarbejde og bragte en tak for gæstfrihed og hygge i 
h j emmet.

Den 24. juni samledes I, II og III ml. om eftermiddagen til 
afslutning. Denne forløb på sædvanlig vis med oversigt over 
årets begivenheder og meddelelser om oprykning m. v„ hvorefter 
læge Hancke og Olaf Christensen udtalte anerkendende ord og 
bragte en tak til hr. og fru Egekvist.

Om aftenen samledes elever fra IV ml. og realklassen, lærer
personalet samt en stor skare af forældre og tidligere elever. Ef
ter meddelelser om eksamensresultater etc. holdt skolebestyrer 
Egekvist en tale til realklassen, hvorefter Misters sang: „Mindet 
er mit eje“ blev sunget.

Resten af aftenen viedes afskeden med hr. og fru Egekvist. 
Formanden tolkede bestyrelsens og forældrekredsens dybtfølte 
og varme tak for de mange års virke. Elevsamfundets formand, 
cand, pharm. Poul Thorn, bragte hilsen og tak fra tidligere ele
ver, og Olaf Christensen talte på kollegernes vegne og bragte en 
tak for god ledelse, for godt samarbejde og sluttede med ønsket 
om et godt otium i mindet om Taastrup Realskole og dens lærere, 
hvorefter han overrakte hr. Egekvist et flag til den nye bolig, 
som, hver gang det skulle hejses, skulle minde ham om en tak
nemmelig lærerstab. — Herefter havde flere andre ordet, og afte
nen sluttede med „Dejlig er jorden“.

En snævrere kreds bestående af skolens og elevsamfundets 
bestyrelser samt lærerpersonalet samledes senere på aftenen med 
hr. og fru Egekvist ved et festligt smørrebrødsbord i den lille 
gymnastiksal. Her vekslede taler og sang, og det blev meget sent, 
før hr. Egekvist kunne slutte af med en tale, hvori han på egne 
og fru Egekvists vegne takkede for den hyldest, der var blevet 
dem til del.
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Skoleåret 1953—54
begyndte den 13. august og slutter den 24. juni. Elevantallet 

var i april 599, hvoraf 132 er hjemmehørende i Høje Taastrup 
kommune.

Elevtallet pr. klasse er i gennemsnit 27,2.
Lærerkræfter:
Fru Augusta Andreassen (overlærer), ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

hovedfag: tysk, historie.
Fru Else Mikkelsen, ansat august 1946, 

hovedfag: historie.
Frk. Inger Baun, ansat august 1946, 

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

hovedfag: dansk, skrivning, regning.
Fru Edith Nielsen, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, skrivning, småsløj d.
Jørgen Ejler Madsen (overlærer), ansat august 1948, 

hovedfag: sang, dansk, tegning.
Knud Pettersson, ansat august 1949, 

hovedfag: geografi, naturhistorie.
Poul Bjerrum, ansat august 1949, 

hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.
P. Vikelgaard (overlærer), ansat august 1950, 

hovedfag: dansk, engelsk, fransk.
Hj. Højgaard, ansat august 1950, 

hovedfag: fysik, regning.
Bent Pedersen, ansat august 1951, 

hovedfag: regning og matematik.
Frk. Bodil Hansen, ansat august 1952, 

hovedfag: skrivning, sang, gymnastik.
Viceskoleinspektør Poul Grønbek, ansat august 1953, 

hovedfag: regning og matematik, fysik.
Hr. Grønbek tidligere ansat 1933—50.

Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik, kv. håndgerning.
Frk. Kirk tidligere ansat 1947—49.
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Fru Ragnhild Jørgensen, ansat august 1953, 
hovedfag: religion, dansk, regning.

Bent Kildegaard Krestjansen, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik.

Fru I. Anker Nielsen, ansat august 1953, 
hovedfag: dansk, regning, skrivning.

Skolebestyrer Olaf Christensen, ansat august 1923, 
hovedfag: sløj d, geografi.

Fra skoleudflugten.

Af skolens dagbog.
1953:

1. juni: III. ml. a. studerede sammen med hr. Pettersson geologi 
og minedrift i Faxe kalkbrud og på Stevns klint.

23. og 2b. juni: Årsafslutning samt afskedshøjtidelighed i anled
ning af hr. og fru Egekvists afgang. Referat side ? ?

26. juni—2. juli: Under ledelse af hr. Madsen og hr. Høgh Olesen 
besøgte et elevkor på 24 elever fra mellemskolen Sydslesvig 
og optrådte i forskellige danske skoler dér. Eleverne boede i 
sydslesvigske danske hjem i Strukstrup, Taastrups fadder

il



skabskreds, og herfra foretog de udflugter til de historisk 
minderige steder i den gamle danske landsdel. Det blev en 
både fornøjelig og lærerig tur, der gav deltagerne et stærkt 
indtryk af levevilkårene blandt danske syd for grænsen.

22. august: Skolens fødselsdag. Flaget hejses fra morgenstun
den, og dagen mindes ved morgensangen.

25. august: Udflugter. Alle klasser startede i fællesskab med 16 
store rutebiler, der kørte gennem Roskilde ad Holbæk lande
vej. Ved Lindenborg drejede 1., 2., 3. og 4. u. fra til Borre- 
vejle Vig, medens de øvrige klasser fortsatte til Holbæk, 
Tveje Merløse og Mørkemose bjerg.

28. august: IV. ml. b og hr. Pettersson kørte over Nysø, Mern, 
Kjeldby kirke til Møns klint og beså på hjemturen Vording
borg slotsruiner og Storstrømsbroen.

16. september: Deltagelse i skoleidrætsstævnet i Glostrup.
21. september: III ml. b og hr. Pettersson besøgte Holmegårds 

glasværk, Faxe kalkbrud, Stubberup og Stevns klint.
13. oktober: Lærerne og konfirmanderne samledes til en lille høj

tidelighed i anledning af konfirmationen.
2. november: Torben Marer, der tog realeksamen 1951 og der

efter lod sig uddanne til radarekspert i U.S.A., viste egne 
farveoptagelser fra Mexico og U.S.A, for IV. ml. a og b.

5. og 6. november: Besøg af hr. Arnd, der ved 2 forestillinger 
viste sine enestående færdigheder i talbehandling, tankelæs- 
ning m. v.

13. november: Elever fra mellemskolen og realklassen overvæ
rede C. Olufsens „Gulddåsen“ på Dansk Skolescene.

4. og 5. december: Realklassens fest. Der opførtes „Et Folke
sagn“ af Sofus E. Christensen.

11. december: Misters fødselsdag. Hr. og fru Egekvist gæstede 
skolen ved morgensangen, og elever og lærere ønskede til 
lykke.

21. december: Afslutning og julehøjtidelighed for 1. underklasse.
22. december: Afslutning og julehøjtidelighed for 2.—5. under

klasse kl. 9,30 og for de øvrige klasser kl. 10,45.

195k:
5. januar: Juletræ for 1., 2. og 3. u.
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23. januar: IV. ml. holdt klassefest.
5. februar: Skolefest for 4. og 5. underkl. og I. og II. ml. 

Foredrag og fremvisning af Jørgen Bitchs afrikafilm. 
Derefter dans.

27. februar: Undervisningsinspektør V. Baltzer besøgte skolen 
og overværede geografi- og naturhistorieundervisning.

16. marts: Elever fra mellemskolen og realklassen overværede 
C. Hostrups „Genboerne“ på Dansk Skolescene.

9. april: Flagning og mindehøjtidelighed ved morgensangen.
10. april: Skolefest og bal for II., III., IV. mell. og realkl.

En kreds af lærerinder og lærere opførte Heibergs vaudeville 
„Abekatten“. Derefter dans.

13. april: Lærerne og konfirmanderne samledes til en lille høj
tidelighed i anledning af konfirmationen.

28. april: Realklassen aflagde besøg på „General Motors“, i min
delunden i Ry vangen og på „Politiken“. Om aftenen teater
besøg i „Det ny Teater“, hvor man overværede „Heksejagt“.

5. maj: Sang og tale for Danmarks befrielse. Fri kl. 12.
13. maj: 5. u. c og hr. Kildegaard besøgte Thorvaldsens Musæum, 

Runde Tårn og sluttede af i Tivoli.
15., 16. og 17. maj: III. ml. b var sammen med hr. Pettersson 
og fru Christensen på lejrskoleophold på Bornholm.

Fra skoleudflugten.
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18. maj: Elever fra I. og II. ml. overværede på Dansk Skolescene 
Lech Fischers: „Vores egen 0“.

20. maj: Realklassen og hr. Høgh Olesen studerede samfunds
kundskab på rådhuset i Taastrup.

26. maj: Idrætsdag med gymnastikopvisninger, boldspil og idræt 
hele dagen. Om aftenen håndboldkamp mellem udvalgt hold 
og elever af årgang 1947. Derefter sangprøve, og der slutte
des med en times dans under linden.

Forældremøder.
28. september 1953: Ordinært forældremøde. Ca. 175 delta

gere. Dirigent: L. Høgh Olesen.
Formanden, dr. Hancke, omtalte de store ændringer, der var 

fremkaldt ved hr. og fru Egekvists afgang, og omtalte den fest, 
der var foranstaltet i anledning af hr. Egekvists 40 års jubilæum. 
Tilbudet om fremstillingen af et relief af hr. og fru Egekvist var 
modtaget.

Viceinspektør Olaf Christensen var blevet hr. Egekvists efter
følger. Formanden bød den nye bestyrer velkommen og udtalte 
sin glæde over, at hr. Christensens lange medarbejderskab sik
rede en kontinuitet samtidig med, at den nye bestyrers person
lige egenskaber sikrede et særpræg under hr. Christensens le
delse.

Formanden bød de 5 nye lærerkræfter, af hvilke de 3 har vir
ket her tidligere, velkommen.

Til den ledigblevne overlærerstilling var hr. Madsen udnævnt.
Med en tak til de afgående pedeller bød formanden det nye 

pedelpar velkommen.
Formanden omtalte det nye idrætsanlæg, til hvilket bestyrel

sen har købt grunden, medens hele indretningen var betalt af 
penge indkommet ved de årlige skolekomedier.

Elevtallets stigning er næsten foruroligende, idet'bestyrelsen 
ikke i år tør skele til nye udvidelser.

Skolebestyreren meddelte, at sidste skoleår sluttede med 543 
elever fordelt på 21 klasser og undervist i 20 klasselokaler. 2 
klasser har været vandreklasser.

Mellemskoleeksamen var bestået af 44 elever.
Realeksamen var bestået af 27 elever.
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Vi har haft de traditionelle fester og idrætsdage, og flere klas
ser har været på forskellige faglige excursioner.

Et hold fra forskellige klasser havde aflagt besøg i Sydslesvig 
i begyndelsen af sommerferien.

Bestyrelsens genvalg af gdr. Olav Friis-Jensen til medlem af 
bestyrelsen blev godkendt.

Bestyrelsens nyvalg af direktør Knud Pedersen godkendtes.
Forældremødet genvalgte handelsgartner E. Fløytrup til med

lem af bestyrelsen.
Efter mødet var der fælles kaffebord.
Den 3. maj 1954: Ordinært forældremøde. Ca. 300 deltagere. 

Dirigent: L. Høgh Olesen.
Formanden, gdr. Aage Jørgensen, indledte med at udtale min

deord om afdøde læge F. Hancke, skolens hidtidige formand, og 
fhv. skolebestyrer Holger Egekvist. Formanden omtalte deres 
interesse og indsats til gavn for skolen og udtalte et: Æret være 
deres minde. Forsamlingen rej ste sig.

Bestyrelsens forslag til budget for skoleåret 1954—55 blev 
forelagt af kassereren, direktør Knud Pedersen, og godkendtes.

Forslag om fast afgift på 1 kr. månedlig til dækning af eks
amensafgifter, sløjd- og håndgerningspenge, forsikring m. v. 
blev enstemmigt vedtaget.

Forslag til nye vedtægter forelagdes, gennemdrøftedes og ved
toges. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt stort antal stemmebe
rettigede, måtte forslaget forelægges et nyt forældremøde. Det 
overlodes til bestyrelsen snarest at indkalde til nyt møde.

Nye ordensregler blev oplæst og toges til efterretning.
Til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for afdøde læge Hancke 

valgtes fru Ingeborg Willumsen.
Herefter kaffebord og sluttelig aftensang.
Den 17. maj 1954: Ekstraordinært forældremøde. 40 deltagere. 

Dirigent: L. Høgh Olesen.
Det på det ordinære forældremøde vedtagne forslag til ved

tægtsændringer blev forelagt og enstemmigt vedtaget.
Under „Eventuelt“ drøftedes forskellige spørgsmål fra for

ældre om skolens økonomi, foredrag ved forældremøder, svøm
mebassin o. lign.

Formanden og bestyreren besvarede spørgsmålene.
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Gaver.
I årets løb har skolen modtaget følgende gaver, hvorfor vi 

bringer vor hj erteligste tak:
Fra hr. smedemester Nielsen, Greve, 

en smuk smedejerns julelysestage, 
fra hr. salgschef Lyhne Michaelsen, Hundie str., 

et stort rensdyrgevir,
fra hr. bogbinder Nielsen, Taastrup, 

Nouveau Dictionnaire de la Langue Francaise. 1855.

1. underskoleklasse.
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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, 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, Engel- 

bret-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 for 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. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. II. Jensen og Noesg.: 

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

Skr. dansk f. misk.
IV. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. IV. Uddrag. Udenfor 

læsebogen er læst: Chr. Winthers Henrik og Else, Hostrups 
Genboerne og G. Gunnarssons Edbrødre.

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

SVENSK:
III. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 25 sider.
IV. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 30 sider.

5. a.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk I (til stk. 32).
5. b.: English Through Pictures.
5. c: Friis-Hansen og Chr. Nielsen. Engelsk I (til stk. 32).

I. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. I. — Skr. øvelser 
og engelske sange.
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II. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. II. plus øvelses
heftet og engelske sange.

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

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

Realkl.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen. Bolbjerg: 
Engelsk grammatik.

TYSK:
II. ml.: Hansen-Christensen og Brüel: Mellemsk. tyskbog I. Skr. øvelser.

III. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog II. Skr. øvelser.
IV. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog III. Skr. øvelser.
Realkl.: do. : 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. : Danske heltesagn og Nordens guder.
3. u. : N. Helms: Danmarks historie til omkr. 1100.
4. u. : N. Helms: Danmarks historie til Chr. IV.
5. u. : N. Helms: Danmarks historie fra Chr. IV. bogen ud.

I. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historie f. misk. I. — Oldtiden.
II. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historie f. misk. I. — Middelalderen.

III. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historie f. misk. II. — Fra reformationen 
til 1815.

IV. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historie f. misk. II. — Fra 1815 til nutiden.
Realkl.: Aage Rasch og V. Schmidt: Verdenshistorie efter 1870.

Kirkegaard, Lomh.-Thomsen og Winding: Borger1 og samfund.

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

I. ml.: do.
II. ml.: do.

III. ml.: do.

Lille geografi, sidste halvdel.
Geografi for misk. L, forfra til Alperne.
Geografi for misk., fra Alperne—bogen ud.
Geografi for rnlsk. II.
Jorden som himmellegeme, Asien, Afrika, Australien, Syd
amerika.

IV. ml.: do. Geografi for misk. II. — Nord- og Mellemamerika. Havet. 
Norden.

Realkl.: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.
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NATURHISTORIE:
4. u. :
5. u. :

I. ml.:

Gormsen: Naturhistorie for Folkeskolen (Zoologi). Første halvdel.
Balslev: Dyrenes naturhistorie. Sidste halvdel.
Alb. Stockmarr og J. 0. Bøving-Petersen: Zoologi for misk. I.: 
— til gøgen.
Balslev og Simonsen. Botanik for misk. 1. hefte.

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

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

IV. ml.: 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 misk. I., s. 1—51.

II. ml.:
III. ml.:

Rasmussen og Simonsen: Fysik foi' misk. I., s. 52—ud.
Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. II., s. 1—56.

IV. ml.:
Realkl.:

Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. II., s. 57—ud. 
Sundorph: Fysik for realkl. II. og III.

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

IV. ml.: A. Stampe-Rasmussen: Mellemskolekemien, s. 37—bogen ud.

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

I. ml.:
II. ml.:

III. ml.:
IV. ml.:

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning 1.
do. : do. 2.
do. : do. 3.
do. : do. 4.
do. : do. 5.
do. : Dagliglivets regning for misk. I.
do. : Dagliglivets regning for misk. II.
do. : Dagliglivets regning for misk. III.
do. : Dagliglivets regning for misk. IV.

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

s. 1—44.
III. ml.:
IV. ml.:

do. Mellemskolens ny geometri, s. 44—75.
do. Mellemskolens ny geometri, s. 67—99.

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

s. 1—33 og s. 36—46.
IV. ml.: do. Aritmetik for misk., s. 33—35 og s. 46—80.
Realkl. do. Aritmetik for realklassen.
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EKSAMEN 1954.
MELLEMSKOLEEKSAMEN

a b

Dansk 1%, kl. 8,00 L. hr. J. E. Madsen; c. hr. Alfr. Betz. — ingen prøve —

Engelsk '/a. kl. 8,00. L. hr. P. Bjerrum; c. frk. Cl. Duus. (b) 10/B, kl. 8,00. L. hr. P. Bjerrum; c. hr. Vilh. Hjorth.

Tysk "la, kl. 8,00. L. hr. Høgh Olesen; c. hr. H. Bang. ”/o. kl. 8,00 L. hr. P. Bjerrum; c. hr. Ostenfeldt Rosenthai.

Historie — ingen prøve — '■la. kl. 8,00. L. hr. Høgh Olesen; c. hr. C. J. Bøgh.

Geografi n/6, kl. 8,00. L. hr. K. Pettersson; c. hr. H. Laurberg. — ingen prøve —

Naturhist. — ingen prøve — ’%, kl. 8,00. L. hr. Pettersson; c. hr. H. Munk.

Fysik 12/„, kl. 8,00. L. hr. P. Grønbek; c. hr. N. J. Lund. 3/c kl. 8,00. L. hr. H. Højgaard; c. hr. johs Pedersen, (b)

Regn. & mat. v/a, kl. 8,00. L. hr. P. Grønbek; c. hr. Høiby-Hansen. 15/8. kl. 8,00. L. frk. 1. Baun; c. hr. E. Hansen.

Skrivning (III a og b) censureres af fru E. Nielsen. 
Tegning (IV a og b) « « hr. O. Christensen.
Håndgerning (IV a og b) « « frk. Ruth Hansen.
Sløjd (IV a og b) « « hr. G. Galatius.



EKSAMEN 1954.
REALEKSAMEN

a b

Kv. håndgerning censureres af frk. Ruth Hansen.

Dansk 4/0, kl. 8,00. L. hr. J. E. Madsen; c. hr. P. Vikelgaard. 14/G, kl. 8,00. L. hr. P. Vikelgaard; c. fru K. Nordby. (b)

Engelsk 2/0, kl. 8,00. L. hr. P. Bjerrum; c. frk. Cl. Duus (b) 2/0, kl. 8,00. L. hr. P. Vikelgaard; c. hr. J. S. Westergaard.

Tysk 14/0, kl. 8,00. L. hr. Høgh Olesen; c. frk. Wegener, (b) lä/0, kl. 8,00. L. hr. P. Bjerrum; c. hr. O. G. Ronæs.

Fransk 31/5, kl. 8,00. L. P. Vikelgaard; c. Holger Petersen. 8l/5, kl. 8,00. L. hr. P. Vikelgaard; c. hr. Holger Petersen.

Historie 2%, kl. 8,00. L. hr. Høgh Olesen; c. hr. Torben Nielsen. æ/5, kl. 8,00. L. Høgh Olesen; c. hr. Clemen Christensen (b)

Geografi æ/6, kl. 8,00. L. fru A. Andreassen; c. hr. H. Frederiksen. æ/6, kl. 8,00. L. fru A. Andreassen; c. hr. H. Frederiksen.

Naturhist. 19/G, kl. 8,00. L. hr. K. Pettersson; c. hr. P. Andersen. 8/0, kl. 8,00. L. hr. K. Pettersson; c. hr. M. Schaldemose. (b)

Fysik u/G, kl. 8,00. L. hr. H. Højgaard; c. hr. H. J. Andersen. l’/ø, kl. 10,00. L. hr. H. Højgaard; c. hr. H. J, Andersen.

Regn. & mat. H/o, kl. 8,00. L. hr. B. Pedersen; c. hr. V. Andreassen (b) H/6, kl. 8,00. L . hr. B. Pedersen; c. hr. H. B. Kragh.

Sløjd « « hr. Galatius.

L = lærer. c = censor, 

b betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.



Oprykningsprøver 1954.
Skriftlige:

Ill ml. II ml. 1 ml. 5. u. 4. U.

I.-6. Dansk 8-1030 Dansk 11-13
aA 10-12 
c.| 

Regn.
b. 11-13

Regn. 8-10 aim. skoleg.

2.-6. Dansk 8-11
a. 10-12 

Regn.
b. 11-13

Dansk 12-14
ej 8-'°

Dansk
b. 10-12

a <"-12 
r- . æ \ 13-14 
Dansk------------

b <8-9
° \ 10-11

3.-6. Regn. 8-11
Eng. 12-14

Dansk 8-10
a'f 10-12 
c.\

Dansk
b. 9-11

a. 10-12
Dansk

b7 11-13
C. \

Regn. 12-14

4.-6. Matm. 8-11 Matm. 12-14 aim. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

Aim. 
skoleg. 9.-12. juni 9.-16. juni 9.-16. juni 9.-I6. juni 9.-I9. Juni

Mundtlige:

Ill ml. II ml. 1 ml. 5. U. 4. u.

I5.-6. b. Eng. kl. 8

I6.-6. a. Tysk kl. 8

I7.-6. a. Matm. kl. 8
b. Dansk kl. 8

I8.-6. a. Tysk kl. 8
b. Eng. kl. 8

a. Regn. kl. II
c. Eng. kl. 8

a. Regn. kl. 8
c. Dansk kl. 8

I9.-6. a. Eng. kl. 8
b. Matm. kl. 8

b. Eng. kl. 8 b. Dansk kl. 8

21.-6. a. Mat. kl. 10
b. Tysk kl. 8

a. Eng. kl. 8
b. Regn. kl. 8
c. Regn. kl. 12

a. Dansk kl. 8

c. Regn. kl. 8
b. Regn. kl. 8

22.-6. a. Dansk kl. 8
b. Tysk kl. 8

a. Eng. kl. 8
b. Matm. kl. 8

b. Regn. kl. 8 a. Regn. kl. 8

Overhøring af 3. u. a og b: 22/6 kl. 8.

Overhøring af 2a: 22/e kl. 10. Overhøring af la: 21/0 kl. 10.
« » 2b: 2-7o kl. 13. » «Ib: 2V0 kl. 13.

Årsafslutning: for underskolen den 23/6 kl. 15.
: for I ml. og II ml. den 24/o kl. 15.
: for III ml., IV ml. og realkl. den 24/6 kl. 19,15.



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

Realklassen *27 kr. 23 kr. 20 kr. 5. u. 20 kr. 16 kr. 13 kr.
IV ml. 27 « 23 « 20 « 4. u. 20 « 16 « 13 «
III ml. 27 « 23 « 20 « 3. u. 18 « 14 « 11 «
II ml. 25 « 21 « 18 « 2. u. 16 « 12 « 9 «
I ml. 23 « 19 « 16 « 1. u. 14 « 10 « 7 «
4. barn og følgende fra samme hj em går frit.

*) NB.: Efter tilskudslovene kan en del af fripladstilskuddet 
anvendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- 
og realskolens vedkommende. Dette sker.

Skolepenge må sædvanligvis betales senest den 10. i måneden.
Efter udløbet af indbetalingsfristen pålægges der en bøde på 

1 kr. for beløb på 10 kr. eller mindre
2 kr. for beløb på 11-—20 kr.
3 kr. for beløb på 21—30 kr. 
o. s. V.

Hvis en restant inden udgangen af forfaldsmåneden betaler 
for 2 måneder udover det forfaldne beløb, bortfalder bøden.

Der opkræves 3 kr. månedlig pr. elev til dækning af brænd
selspenge, sløj d- og håndarbej dspenge, eksamensafgifter, karak
terbøger, ulykkesforsikring.

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.
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 realklassen.

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 
gælder for et år ad gangen. Børn, der bli’r optaget i I ml. til 
næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfordelingen. An
søgningsskema fås på skolen.
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Nogle ordensregler.
1. Der begyndes præcist. Eleverne må ikke uden tvingende 

grund komme for sent til skole. Forældrene bør sørge for, at 
eleverne kommer så tidligt hjemmefra, at en mindre for
sinkelse på vejen ikke bevirker, at de kommer for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Efter nødvendige 
forsømmelser skal der medbringes skriftlig besked fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Til forsøm
melser af anden grund end sygdom må tilladelse forud ind
hentes.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås ved skriftlig 
henvendelse til skolen. Strækker fritagelsen sig over 1 uge, 
må der udstedes lægeattest, der ifølge undervisningsmini
steriets cirkulære af 5. maj 1916 må være udfærdiget på en 
af ministeriet udstedt blanket. Denne fås ved henvendelse 
på skolens kontor.

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte gym
nastikdragt mærket med tydeligt navn.

5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mærket 
med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden klasse
eller faglærerens tilladelse.

6. Hvad en elev forsætlig eller ved skødesløshed beskadiger af 
skolens ejendom, må han (hun) bekoste istandsat.

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

8. Elevernes karakterbøger må være tilbage på skolen snarest 
muligt efter udstedelsen.

9. Konfirmationsforberedelsen ønskes så vidt muligt henlagt 
til sommerhalvåret.

10. 1 frikvarteret og i fritimer må ingen elev forlade skolens 
område uden den inspektionshavende lærers eller skolebe
styrerens tilladelse.
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11. På vej til og fra skole må eleverne vise god opførsel og høf
lig optræden samt iøvrigt rette sig efter de på skolen givne 
forskrifter.

12. Elever, der benytter tog eller bus, skal ved ankomsten straks 
gå til skolen og må først forlade denne 10 minutter før af
gangstid. 1 tilfælde af ventetid får eleverne anvist opholds
sted.

Skolemælk.
Alle elever, der ønsker det, kan hver skoledag få 14 liter sød

mælk eller kærnemælk udleveret på følgende betingelser:
Mælken kan bestilles når som helst, men bestillingen gælder 

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 op

slået på et iøjnefaldende sted, og det er elevens pligt at sikre sig 
enten 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 bekendtgøres 
for eleverne ca. den 20. i hver måned, og betalingen må da erlæg
ges omgående og absolut inden månedens udgang.

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 alt for kold, når den skal drikkes.

Årsafslutning.
den 23. juni kl. 15 for underskolen, den 24. juni kl. 15 for I og II 
ml., den 24. juni kl. 19,15 for III og IV ml. og realkl., hvortil for
ældre, tidligere elever og andre interesserede venligst indbydes.
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Mindeord om F. Hancke
Skolelæge og skolens formand.

Den 18-12-1953 fik vi den sørgelige meddelelse, at vor for
mand, læge Hancke, var død efter et ulykkestilfælde med sin bil; 
ingen ved, hvordan det gik til; men sandsynligvis har det været 
overanstrengelse. Læge Hancke var en pligtopfyldende og varm
hjertet mand, som ville gøre alt for sine patienter; han skånede 
ikke sig selv hverken dag eller nat og bød derfor til tider sig selv 
mere end godt var.

Taastrup Realskole har i mange år nydt godt af læge Hanckes 
dygtighed, både som formand og som skolelæge; når skolen 
kaldte på ham, havde han altid tid, ikke fordi det var pligt, men 
fordi han omfattede skolen og alt, hvad dér foregik, med inter
esse.

Vi forældre husker ham, når han stod på talerstolen ved for
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ældremøderne, hvor han havde en sjælden evne til at lægge de 
forskellige problemer frem, så de blev let forståelige, og rive for
samlingen med sig, så den gik ind for hans ideer, som altid var 
til gavn for skolen. Det er mange ting, læge Hancke i årenes 
løb har været med til at gennemføre. Også som skolelæge har vi 
grund til at sige ham tak: Børnenes sundhed lå læge Hancke 
stærkt på sinde.

Vi forstår ikke, at dette skulle ske, en så dygtig, initiativrig og 
afholdt mand bliver revet bort midt i sin manddomsgerning; 
der er nu kun minderne tilbage, som vi fra skolens side vil bevare 
og holde højt i ære.

Aage Jørgensen.

Skoleblad.
Nogle elever i IV ml. b har i år startet et skoleblad ved navn 

„Cometen“. Bladet er siden starten i november udkommet i 6 
numre å 200 stk. Redaktørerne har gjort sig hæderlige anstren
gelser for at gøre bladet både lødigt og morsomt, og da det 
fremtræder i et pænt udstyr, kan man forvente, at det vil få 
længere levetid, end tidligere blade af samme art.

Elevklubben »Thor«.
Følgende sammenkomster har været afholdt:

10. okt. 1953: Hr. Høgh Olesen holdt foredrag om Italien, pedel
len spillede klaver, hr. Bjerrum læste Storm P., og Roskilde 
Sparekasse viste film.

19. dec. 1953: Kenneth Garner spillede klaver, auktion over skæn
kede pakker, „Hvem-ved-hvad“-konkurrence mellem lærere 
og elever, Kurt Petersen spillede harmonika.

2. febr. 1954: Roskilde Sparekasse viste forskellige kulturfilm 
og til slut et par muntre tegnefilm.

6. marts 1954: Kenneth Garner spillede klaver, hr. Pettersson 
holdt foredrag om Østrig og viste lysbilleder. Forfatteren 
Finn Søeborg læste af egne værker. Sluttelig tøndeslagning.

3. april 1954: „Thorsold“. Først opførtes 2 sketches, derefter 
spillede Pagsbergs orkester op til dans. I en pause i dansen 
underholdt skuespilleren Kjærulff Schmidt.
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MEDDELELSER
FRA

T. R. E.
VED BESTYRELSEN

Augustmødet:
Som et brud på de sidste års tradition, kun at vise foreningens 

ansigt ved den årlige vintersammenkomst, indbød bestyrelsen 
22. august til en i hast arrangeret og noget interimistisk fest, der 
til vor store glæde blev så ovenud godt besøgt, idet ca. 150 gi. og 
nuværende elever mødte op.

Programmet bød på langbold- og håndboldkampe, efter prin
cippet lige årgange imod ulige. Dommere: Christensen og K. M. 
Kirk. Og derpå et veritabelt asfaltbal „under linden“. I dagens 
anledning var skolegården pyntet med kulørte lamper. Senere 
på aftenen forlagdes dansen til gymnastiksalen, hvor man mo
rede sig til midnat.

Pølsemanden assisterede ved det mere indvortes traktement, 
og bestyrelsen tog på skift en tørn som ølsælgere.

Januarmødet:
Med nogen skepsis havde man lagt vintermødet på den sidste 

dag i årets dyreste måned. Vi frygtede, at det måske var „sidst 
på måneden“ for en og anden, men vi blev glædeligt overrasket, 
da tilslutningen også til dette møde blev større end forventet, 
idet godt 100 mødte frem.

Salen var pyntet med flag, guirlander og turistplakater, og 
under balkonen forefandtes en hyggelig bar. (Aages opfindelse). 
For udsmykningen af bordene stod, som så mange gange før, 
Esther. I år var der dækket i forårets tegn, med eranthis og gæs
linger flankeret af gule og blå lys. Mødet begyndte programmæs
sigt med generalforsamlingen, og traditionen tro var det Frede, 
som var dirigent.

Man vedtog også i indeværende år at afholde et sommermøde. 
Under valg af bestyrelse havde vi den sorg, at Esther, som i så 
mange år har været et særdeles aktivt medlem, ønskede at trække 
sig tilbage. I stedet valgtes Aage Christensen. De øvrige med
lemmer blev genvalgt.
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Takket være Esther var det lykkedes at engagere „Susanne“, 
kendt fra radio og dagspresse, til at hygge om os. Susanne præ
senterede os først for nogle af sine henrivende fortællinger og 
agerede derefter professor i „20 spørgsmål“. Holdene bestod af 
lærere, gi. elever og nuværende elever.

Susannes melodi „Jeg plukker annemoner i november“ intro
ducerede og afsluttede denne del af programmet.

Sidste punkt på programmet var dans. Som ved augustmødet 
sluttedes kl. 24.

Aftenens traktement bestod af is-punch med bisquits og se
nere pølser, øl og sodavand. Hansigne og Annemarie samt sko
lens nye pedelpar var os behjælpelige med serveringen.
Anledninger, hvor T.R.E. har været deltager: 
Juniafslutningen.

Det glædede os, at flere gi. elever var mødt op den 24. juni til 
afslutningen og afskedsfestlighederne for „Mister“. For T.R.E. 
talte formanden. Senere på aftenen samledes T.R.E.’s bestyrelse 
med skolens bestyrelse og lærerne til et traktement. Ved denne 
lej lighed talte Anker Georgsen.

»Mister«s og Fr. Hanckes begravelser.
Vi var mange af de gamle elever, som havde fundet vej til Taa- 

strup Nykirke på de 2 mærkedage, den 21. dec. og den 15. april, 
for at tage afsked med først skolens formand og senere med „Mi
ster“.

Alle gamle elever vil mindes „Mister“ og Hancke for, hvad de 
har gj ort for Taastrup Realskole.

De står for os som to noget forskellige, særprægede personlig
heder, der havde fundet hinanden i et varmt venskab og frugt
bringende samarbejde. Resultatet af deres virke er for os den 
position, som Taastrup Realskole i dag indtager, og som enhver 
tidligere og nuværende elev kan være stolt af.

Æret være deres minde.

Indbydelse:
T.R.E. indbyder hermed alle skolens tidligere elever samt den 

nuværende realklasses elever til augustsammenkomst den 21. 
augu. kl. 19. — Program følger senere.
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Årgang 1928’s sammenkomst.
Traditionen tro havde også 25 års-jubilarerne fra 1928 en 

festlig sammenkomst. — Vi havde ladet budstikken gå over det 
ganske land for at finde alle elever, som havde gået i klassen 
siden første under, og resultatet blev et pænt fremmøde på 11 pi
ger og 9 drenge.

Om eftermiddagen samledes vi til Hansigne og Anne Maries 
kaffe i sangsalen og havde her den glæde at være sammen med

25-års jubilarerne 1953.
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vore gamle lærere: hr. og fru Egekvist, frk. Fevre, fru Andreas
sen og hr. Christensen.

De næste par timer gik med at inspicere den store udvidelse, 
skolen har gennemgået siden vor tid, ligesom Mister med stolt
hed fremviste den sidst nyerhvervede, storslåede boldplads, som 
lige var indviet. — Her var fotoapparaterne flittigt i gang, og en 
mængde morsomme situationer blev foreviget. (Vi glæder os til 
billederne!).

Kl. 18 kørte vi ud til „Byparken“ i Glostrup til den festligt ar
rangerede fællesspisning. — Mange og morsomme var talerne 
ved bordet, og ofte lød ordene: „Kan I huske?“ — Efter spisnin
gen gik snakken og dansen lystigt, og Mister optrådte med solo
præstationen : Gulvet rundt på hænder. —

Alt for hurtigt gik tiden, og vi måtte næsten smides ud ved 
lukketid.

Hvor var det morsomt at se og tale med kammeraterne efter 
25 års forløb; alle var enige om, at vi måtte ses igen om 5 år.

Med tak for samværet.
Asta Hjorth.

Tre 25-års jubilarer skriver.
Vi kan vist roligt sige, at der ikke var stort sammenhold i vor 

klasse, men da vi syntes, at også vi ville fejre vort 25 års-jubilæ
um, prøvede vi at samle flokken. Det skal siges til ros for de kam
merater, vi først henvendte os til, at de ved deres glæde over 
ideen gav os mod til at fortsætte opsporingen af gamle klasse
kammerater. Den lille, hjemmelavede komité sendte en gesandt 
til vor kære, gamle skole, hvor hun konstaterede, at alt var vok
set hende over hovedet. Det var så interessant at gense skolen 
efter mange års forløb, at det så afgjort ikke kan blive nogen 
skuffelse for de øvrige kammerater at besøge de gammelkendte 
steder og klasseværelser igen.

En stor glæde var det også at hilse på rektor Christensen og 
frue, der fører skolen videre i samme gode ånd som Mister og 
fru Mister, og som er søde og hjælpsomme og gør alt for, at vi 
gamle elever til enhver tid skal føle os hjemme på skolen nu som 
før. Vi ønsker Dem held og lykke i fremtiden. Skolen er nu over
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dobbelt så stor som for 25 år siden, da vi forlod den, så der er 
nok at tage fat på.

Ligeledes glæder vi os til gensynet med de af vore lærere, der 
endnu er tilbage derude, og som gerne vil fejre dagen sammen 
med os.

Allerede ved det forberedende møde kom mange både morsom
me og smukke minder fra vor skoletid frem, og det lød: „Husker 
I det, og kan I huske dengang, da ... ?“ Dog var det smukkeste 
minde for os alle, når vi ved afslutningen af enhver festlighed på 
skolen så Mister og fru Mister stå ved siden af hinanden og synge 
for på „Dejlig er jorden“, — det har gjort et uudsletteligt ind
tryk på os alle. Meddelelsen om Misters sygdom og død, netop 
som vi alle havde glædet os så meget til gensynet med ham, har 
gjort sorgen over ikke mere at have ham iblandt os dobbelt stor 
— vi vil savne ham meget. Æret være hans minde.

Grethe. Lilly. Hertha.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 

1954-55

begynder fredag den 13. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, der 
modtages lørdag den 14. 
august kl. 12,30.

Skolens ferier for næste skoleår:

Sommerferien begynder 25. juni og varer til 13. august kl. 10. 

Efterårsferien varer fra 18. til 23. oktober (begge dage ibereg.)

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 ibei

Pinseferien omfatter

Fastelavnsmandag, gru 

dage samt lørdag me

I de måneder, hvor i 
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