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ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CONEXIA“.
(Øresundsvej Skole.)

Nr. 8 : April 1922 !| 1. Aarg.

Hvad venter De Dem af den danske Ungdom?
Læs Side 3!

„Conexia“s Idrætsafdeling!

— Endelig! — Vi har længe haft Planer 
om en Idrætsafdeling i vor Forening, men 
har hidtil manglet Penge. Men nu, da vi er 
gaaet i Gang med vor store Lodtrækning, 
lysner Udsigterne for Idrætten — hvis, vel 
at mærke, der kommer en tilstrækkelig Sum 
ind. Lad os arbejde paa det, a'le som een.

Fodbold og Cricket vil vi give os af med. 
Der er dog et NB. ved Fodbold, nemlig: 
Kun hvis der melder sig mindst 22 Mand. 
Vi vil nemlig paa ingen Maade paa dette 
Felt konkurrere med „Fremad 1921“; men 
kommer der 22 Mand, saa forlanger jo med 
andre Ord Medlemmerne i et rigeligt Antal 
at komme til at spille Fodbold i „Conexia", 
og saa kan vi ikke sidde deres Krav over
hørigt. Cricket spiller vi i alle Tilfælde. Man 
kan spille det med 3 Mand, saa det skulde 

gaa underligt til, om ikke saa faa skulde 
melde sig. Men vi ser uhyre gerne, at saa 
mange som muligt af Jer spiller Cricket; det 
er et prægtigt Spil, og det er Synd og Skam, 
at det er saa lidt udbredt. En Skole uden 
Crickethold burde være utænkeligt — i Eng
land er det en Skam. Kom ud at prøve alle
sammen, enten I har spillet det 2 Dage i 
Sommerlejr, eller seet paa det, eller slet ikke 
kender det. Vi, der spillede hele forrige Sæson 
(næsten hver Dag) tror at have lidt Forstand 
paa det Spil, og vi anbefaler det trygt — 
ogsaa til Jer.

Altsaa: „Conexia“ venter, at hver Mand 
gør sin Pligt -■ og lidt til! Vel mødt paa 
Sportspladsen til sund Idræt og fornøjeligt 
Kammeratskab!

APRIL:
PROGRAM: PROGRAM:

Ældste-Afdeling en: Yngste-Afdelingen:
Torsdag d. 6.: „Hvad skal jeg være?" Flere Torsdag d. 20.: „Flyttedag" ved K. V. Jensen. 

Talere.

Endvidere et Fællesmøde, hvorom fremkom
mer nærmere Meddelelse.

Alle Møderne Kl. 7l/2 Aften.
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Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbrogade 2212 

hvortil alle Henvendelser Bladet vedrø
rende bedes sendt.

Bladet ndg. den 1. i hver Maaned.
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„Conexia“s Idrætsafdeling!
Indskud: 50 Øre, Kontingent: 20 Øre mdl., 

giver Adgang til at deltage i saavel Fodbold 
som Cricket.

Træningsdage fastsættes senere og bekendt
gøres paa Møderne og i Nr. 9 af „IDEALET1'.

Indmeldelser modtages af: Hugo Schou, 
Real, og Henning Jensen, 4. A., eller kan 
ske paa Møderne og Træningsdagene.

Indskudet erlægges ved Indmeldelsen, me
dens første Kontingentrate betales 1. Maj.

Vi kan desværre ikke gøre det gratis, dertil 
er Redskaberne for dyre at anskaffe, men vi 
har sat Kontingentet saa lavt som vel muligt, 
saa lavt, at det forhaabentlig er overkommelgt 
for enhver, der gerne vil være med.

„Fremad 1921“
havde Glæde af sit Agitationsmøde d. 10. 

Marts. Ca. 100 Elever var mødt op og paa
hørte med stor Opmærksomhed Hr. Leo Dan- 
nins morsomme og interessante Foredrag om 
vore Fodboldspilleres Spanienstur. Hr. Dan- 
nin, der ledsagede Foredraget med Lysbilleder 
fra Turen, fik sig til Slut et dundrende Hurra.

Der skulde gerne
saadan en Fart i Træningen i „C. I.“(„Co- 

nexia“s Idrætsafdeling), at vi allerede i denne 
Sæson kan naa at stille et saa godt Fodbold
hold paa Benene, at vi tør vove os ud til 
Kamp med andre Hold. Altsaa: Fart paa!

Skolekomedie.
Lergravsvejens Skole har i Dagene 11.—18. 

Marts opført Skolens aarlige Komedie, i Aar: 
Rejsen til Kina. Komedien blev spillet rigtig 
flinkt og kvikt, og man kunde efter 6 Opfø
relser notere 6 røde Lygter. Det regnede paa 
Premiereaftenen med Blomster, og et drønende 
Bifald og mange Fremkaldelser lønnede de 
smaa Skuespillere og Skuespillerinder for den 
flinke Præstation.

Til „IDEALET".
Som nuværende passiv Medlem tillader jeg 

mig at sende Bladet et Par Ord. — Vi bør 
alle være „Conexia“s Bestyrelse taknemmelig 
for det store Arbejde, den har gjort for For
eningen. Først, efter en lang Dvaletid, at faa 
den til at live op paany! dernæst at bringe 
den store Tanke til Udførelse, der stadig er 
blevet syslet med, men af økonomiske Grunde 
er blevet forkastet, nemlig: at skaffe Forenin
gen et Organ. — Jeg slutter mig fuldt ud til 
det Forslag, som tidligere er fremsat her i 
„IDEALET", at oprette en Afdeling for de 
Elever, der har og hvert Aar forlader Skolen, 
hvor gamle Kammerater, som ellers ikke kan 
komme sammen engang imellem kunde sam
les og tale om den svundne Tid. —Gid 1922 
maatte blive et Mærkeaar for „Conexia", et 
Aar, hvor Kammeratskabet mellem Skolens 
Elever maa fremmes; og hvor „IDEALET" 
maa finde en endnu større Udbredelse end 
det har nu samt at dets økonomiske Basis 
maa blive sikret. Maatte i 1922 Baandet imel
lem Lærere og Elever blive knyttet fastere 
gennem „Conexia", saa at den Aand, Skolens 
Elever i Tidens Løb maa blive besjælede af, 
bliver, at bringe den Skole, hvorfra de sikkert 
har haft mange lyse Minder, Ære, baade i 
sportslig og aandelig Henseende.

Poul Møller.

J. Hintzes Konditori,
Amagerbrogade 232, Tlf. Amg. 1710, 

anbefaler sig til Konfirmationen med:
IS 9 OVERFLØDIGHEDSHORN 
LAGKAGER ® KRANSEKAGER
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HVAD VENTER DE DEM AF DEN DANSKE UNGDOM?

Vi bringer nedenfor Hr. Pastor Gunner Engberg’s korte, men fyndige Svar:

Jeg vd gerne af dansk Ungdom vente to Ting. At den passer sine Sager, 

og at den b e d e r.

Saa kommer det øvrige nok efterhaanden.
Gunner Engberg,

p. i. Strynø.

Læs i næste Nummer Svaret fra: Formanden for Sundby K. F. U. M., Herr 
Pastor A. Schneekloth.

Skolekomedien.
Sukces! Rød Lygte!

Allerede da det forlød, at man vilde opføre 
„Genboerne" som dette Aars Skolekomedie, 
var man klar over, at det var en stor Opgave, 
man havde paataget sig, og de, der fik Lej
lighed til, medens Indstuderingen stod paa, 
at kigge om „bag Kulisserne", vil kunne for
tælle om det store Arbejde, der er lagt i dette 
Aars Skolekomedie. Men var Opgaven end 
stor, saa viste vor Skoles flinke Skuespiller- 
stab at kunne magte den, og var Arbejdet 
end stort, saa fik den sin Løn derfor i Form 
af en sikkert eenstemmig Anerkendelse af den 
virkelig gode Præstation. — Otte Opførelser 
— otte røde Lygter — Blomster — Bifald 
og Fremkaldelser. Kort sagt: Sukces!

Udførelsen var sagt med eet Ord: ypperlig.
Orla Dehrnehl, Thorkil Walther og Lorentz 

Petersen var, som Madam Smidt, Rikke og 
Amalie (for at tage „Damerne" først) udmær
kede; (Lorentz Petersen burde man vist ved 
næste Aars Skolekomedie give en lidt større 
Rolle).

Rollerne som Løjtnant v. Buddinge og 
Kobbersmedemester Smidt var i de bedste 
Hænder hos de medvirkende Lærere, d’Herrer 

Skovsø og P. Petersen. Herr S. var glimrende 
som den udi sin egen Indbildning „forfærde
lige Karl" Løjtnant v. Buddinge, og Herr P. 
tilpas jovial som den djærve Kobbersmede
mester Smidt. Rollerne som Klint og Jerusa- 
lems Skomager var besat af Hilmun Dahl og 
Einar Holm, begge udgaaede Elever, Dahis 
Præstation var upaaklagelig, og den absolut 
vanskelige Rolle som Skomageren klarede 
Holm udmærket. — Ib Christensen spillede 
rigtig flinkt som Basalt, og ogsaa Harry Ol
sen, Poul Petersen og Max Frederiksen var, 
som tre Studenter, rigtig flinke. Saa har vi 
tilbage kun de tre Smedesvende; Albert Chri
stensen som Madsen, naturlig „smedesven'de- 
agtig" og Otto Rasmussen og Hjalmar Ma
thiesen, begge rigtig gode som Madsens 
Kammerater.

Naar vi saa slutter med en uforbeholden 
Anerkendelse til Herr Egon Hansen, der i et 
af Mellemakterne spillede Violinsolo, og Or
kestret, der høstede et stort, fortjent Bifald, 
ja saa mener vi at have givet enhver sit og 
ikke forfordelt nogen.

409.
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Mødet
Torsdag den 2. Marts i Ældsteafdelingen 

aflystes grundet paa Skolekomedien.

Torsdag den 9. var Yngsteafdelingen med 
Frk. Hansen til Norge. Det er altid morsomt 
at komme ud og se sig om, og morsomt var 
det ogsaa at følge Frk. H. paa hendes Vej 
igennem Norge. Frk. Hansen sluttede, som 
hun begyndte: „Drenge, brug ikke Spare
skillingerne til Slik mere, men spar sammen 
til en Rejse 1“

Torsdag den 16. havde Ældsteafdelingen 
Besøg af Herr Holm, der meget interessant 
og fængslende fortalte om Krigen 1864. Hr. 
Holm, der ledsagede sit Foredrag med Lys
billeder, lønnedes med et kraftigt Bifald af 
de ca. 50 Elever, der var til Stede.

„IDEALET“s Forhandlere:
Realklassen: Ernst Christensen,
4. Mell. A.: Henning Jensen,
4. — B.: Emil Francke,
3. — A.: Lorenz Petersen,
3. — B.: Ivar Jensen,
2. — A.: Gregers Nørlyng,
2. — B.: Erik Krabbe,
1. — A.: Børge Kock,
1. — B.: Harry Nymark, 

hos hvem „IDEALET" vil kunne faas fra d. 
1. i hver Maaned. — Pris 10 Øre.

Det gaar
alt for smaat med Salget af Blade! Hvorfor 

faar Du aldrig din Sidekammerat til at købe det?

Redaktøren træffes i sin Bopæl hver Mandag Aften Kl. 7—8 
samt hver Torsdag Aften ved „Conexia“’s Møder.
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Henvend Dem
hos os, forinden De køber Slips, Manchetskjorter, Sokker 

eller andet, henhørende under Lingeri-Branchen.
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Arbejdstøj
i Lærred, Ravndug og Mollskind haves altid paa Lager i 

bedste Kvalitet og i alle Størrelser.
!! Børnetøj !!

Drengehabitter, Matros-Bluser, Norfolk i blaa, brune og graa 
Sloffer, alt i helulden Kvalitet og de nyeste Faconer.

Størrelser fra 4—16 Aars Alderen med saavel korte som 
lange Benklæder.

Bemærk: Konfirmationshabitter føres!
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Heydes Bogtrykkeri, København 1922.


