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IDEALET
ORGAN FOR SKOLEFORENINGEN „CON EXI A“.

(Øresundsvej Skole.)

Nr. 9 Maj 1922 1. Aarg.

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

Hvorfor nægte det?

Lodtrækningen blev en Skuffelse! Den 
indbragte os kun ca. Halvdelen af det, 
vi officielt havde troet og haabet paa, 
og saa havde vi endda inderst inde et 
lille Haab om et endnu bedre Resultat. 
Naar man erindrer, at „Conexia“s nær
meste Fremtid var afhængig af Lodtræk
ningens Resultat, vil man forstaa, at der 
er Grund til Beklagelse. Naa, Resultatet 
var imidlertid en Kendsgerning, og For
eningen havde da ikke andet at gøre 
end at tage under Overvejelse, hvad der 
var at gøre for, trods alt, at faa det til 
„at køre rundt“. — Vi havde Valget 
imellem to Ting: At opgive Planerne 
om vor projekterede Idrætsafdeling eller 
at reducere vor største Udgiftspost: Om
kostningerne ved Bladet, ved at gøre 
dette mindre. Vi behøver sikkert ikke at

Frem 

fortælle, hvad vi valgte: nærværende 
Nummer af „IDEALET“ fortæller til
strækkeligt. Dette var den første Følge; 
vi haaber paa, at det maa blive den 
eneste. Men dertil kræves: At enhver 
„Conexianer“ i Fremtiden vil gøre sin 
Pligt, og stadig give „Conexia“ et Nap, 
saadan i det stille. Tag en eller anden 
med op paa vore Møder, køb „IDEALET“ 
og faa andre til dét, skaf et passivt 
Medlem eller to og saa fremdeles. Saa 
gaar det sikkert altsammen — trods alt!

Vi beklager dette første egentlige Til
bageskridt i „Conexia“s Historie, men 
glæder os over Oprettelsen af Idræts
afdelingen, et Fremskridt, der til en vis 
Grad bøder herpaa. — Og skal vi saa 
være enige om, at ethvert Tilbageskridt 
i Fremtiden er udelukket; nu lyder et 
ad!!!

Mødet den 22. April var sidste Møde i denne Sæson. 
Vel mødt igen til September!
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„C. I.“s Træningsdage.
Fodbold: Mandag og Onsdag Kl. 4—6, 
Cricket: Tirsdag og Lørdag Kl. 5—7.

Fredag den 31. Marts
spilledes en Kamp: „Fremad 1921 kon

tra 3. Mell. A. „Fremad“ vandt: 2—1. 
Kampen, der forøvrigt var elendig, spil
ledes i Snevejr!!

En Kamp nogle Dage senere mellem 
de samme Hold gav til Resultat, at 3. 
Mell. A. opnaaede den ønskede Revanche: 
3—1. Tilskuer.

Mødet den 3. April
havde samlet ca. 85 Tilhørere. Herr 

cand. Ralf Buck fortalte om de olym
piske Lege i Antwerpen 1920, som Hr. 
B. selv havde overværet. Hr. Buck for
stod Aftenen igennem at holde Tilhø
rerne stadig opmærksomme og inter
esserede ved den ualmindelig livlige og 
underholdende Maade at fortælle om sine 
Oplevelser paa. Det udmærkede Foredrag 
i Forbindelse med en Serie glimrende 
Billeder, illustrerende Foredraget, gjorde 
Aftenen til en Oplevelse for de mange 
Tilhørere.

„Fremad 1921“
har paabegyndt Udgivelsen af et trykt 

Maanedsorgan. Vi gratulerer. (Red.)

Alle Oplysninger
om „C. I.“ („Conexia “s Idrætsafdeling) faas 
o s H.Schou,Real, og H. Jensen,4. Mell.A.

Sæsonens sidste Møde,
Lørdag den 22. April, blev Sæsonens 

største. Da Hr. Magister Lupplau-Janssen 
Kl.ca.8 paabegyndte sit Foredrag: „Hvad 
man oplever paa et Observatorium“, var 
ca. 140—150 Elever til Stede. Det meget 
interessante og underholdende Foredrag 
fulgtes med stor Opmærksomhed af den 
talrige Forsamling. En Række ypperlige 
Billeder af Observatorier Verden over og 
Instrumenter i disse samt en Del, optaget 
i Himmelrummet: Solformørkelser, Maane- 
landskaber, Stjernebilleder etc. ledsagede 
Foredraget, der lønnedes med et demon
strativt Bifald. Vi glæder os over at kunne 
notere, at Glæden over Hr. L.-J.’s Bebøg 
var gensidig, idet Hr. Magisteren lovede 
os at komme igen en anden Gang. Ganske 
vist kan man egentlig ikke paastaa, at der 
varStilhed underForedraget, men man tør 
vel haabe paa, at det var den trykkende 
Varme, der var Skyld heri.

Vor Indbydelse til Lærerpersonalet til 
dette Møde havde givet til Resultat, at 
1 — een! — Lærer: Hr. Schønemann, 
havde glædet os ved sin Nærværelse.

409.

Fodbold—Cricket, j
diskuteredes der om i Ældsteafd. den 

23. Marts. Det er selvsagt et Emne, der 
kan kalde Folk til Talerstolen, og 7—8 
af de tilstedeværende deltog da ogsaa i 
Diskussionen efter de indledende Fore
drag. Sol og Vind blev vist delt nogen
lunde lige imellem de to Grene af Spor 
ten. Som altid i en Diskussion var der 
ogsaa her to: K. V. Jensen og I. Krabbe, 
der „skændtes“ mere end de andre. 
Førstnævnte talte for Cricket. Det er den 
anden Diskussionsaften i „Conexia“; for- 
haabentlig faar vi mange endnu, de sy
nes at interessere. 409.
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Hvad venter De Dem af den danske Ungdom?
Vi bringer i dette Nummer Svaret fra Formanden for Sundby „K. F. U. M.“, 

r. Pastor A. Schneekloth, Sundby Kirke:

Det er en Ønskeseddel for den danske 
ngdom, jeg møder frem med i Anled- 
ng af dette Spørgsmaal; thi vel er der 
irskel paa, hvad vi kan ønske, og hvad 
kan vente, men jeg har et lyst Syn paa 

r Ungdoms Fremtid, og derfor falder 
ine Ønsker og Forventninger i mange 
aader sammen.
Først en Ungdom med et aabe nt Øje, 
r ser frejdigt ud over Fremtidens Veje, 
ke en søvnig, sløvet og ligeglad Ung- 
m, der gaar med lukkede Øjne gennem 
u-den og derfor let kan glide og falde 

blive et Bytte for Livets Fristelser, 
?n en vaagen Ungdom, der har et 
bent Øje til at passe paa sig selv og 
i Omgang, saa den kan skille de sande 
nner fra de falske, et aabent Øje for, 
ad der er stort, lyst og godt her i Ver- 
ti, for hvad der kan hjælpe den til at 
a sit Maal, at ikke Ungdomskræfterne 
al spildes og ødes, thi alt for mange 
•d paa Vejen og blev liggende i Snavset 
•d den sløvede Villie og det forspildte 
9.
Men skal Øjet være aabent til at se 
lalet, saa skal der være en kraftig 
nand, der arbejder for at naa det. 
jen maa skamme sig ved Arbejdet og 

kun se paa sin Ret, men gøre sin Pligt, 
baade i stort og smaat, thi det gamle Ord 
gælder ogsaa vort Samfunds Ungdom: 
*Naar hver sin Pligt ret gøre vil, da 
staar det godt i Huset til«. Jo sværere 
Tiderne er, jo vanskeligere det er at komme 
frem, desmere trænges der til en Ungdom 
med Arbejdslyst og Arbejdsglæde, thi det 
er Lysten, der skal drive Værket.

Men først og fremmest gælder det om, 
at Ungdommen har Hjertet paa det rette 
Sted, thi som Hjertet er, saal'edes har jeg 
det, og som Hjertet er, saaledes faar jeg 
det. Et varmt Hjerte, der banker 
trofast for sit Fædrelands og sit Folks Vel, 
og som elsker sit Hjem i Tak for, hvad 
det har givet, et Hjerte, der ikke i Egen
kærlighed er koldt og ligegyldigt overfor 
Samfundets Nød, men er varmt og hjælp
somt overfor dem, der lever paa Livets 
Skyggeside, og først og sidst et Hjerte, der 
ikke skammer sig ved Kristi Evangelium, 
men har erfaret, at det er en Gudskraft 
til Liv og Frelse, for hver den, der tror.

Det a ab ne Øje, den kraftige 
Ha and cg det varme Hjerte, det 
er, hvad jeg ønsker for og venter af den 
danske Ungdom. Gud gøre dens 
Fremtid lys og god.

A. Schneekloth.
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Nogle Tal
fra den nu afsluttede Sæson.
„Conexia“ havde i den forløbne Sæ

son planlagt 33 Møder, men 5 Møder 
blev, grundet paa „den Spanske“ aflyste. 
Resultat: 28 Møder. Yngsteafdelingen 12 
Møder, Ældsteafdelingen 12 Møder, Fæl
lesmøder 4. — De 28 Møder har været 
besøgt af tilsammen ca. 1436 Elever. 
Gennemsnit 51. — Yngsteafdelingens 
Møder har været besøgt af 591 Elever 
og Ældsteafdelingens af 385 Elever. 
Gennemsnit henholdsvis 49 og 32.

Af de 28 Møder har 16 været besat 
med vore „hjemlige“ Kræfter: K. V. Jen
sen, Otto Jensen og Ibert Krabbe, me
dens vi de øvrige 12Mødeaftener er blevet 
underholdt af de 13 „fremmede“ Fore
dragsholdere, der har gæstet vor For

ening. — Vi skal ikke fremhæve nogi 
Møde fremfor andre, men vi temærki 
dog, at vi den sidste Mødeafteh den 2 
April satte Møde-Rekord, idet dette Møc 
vår besøgt af 140—150 Elever.

Næste Nummer
af „IDEALET“ vil udkomme omkrir 

den 1. Juni og omfatte Numrere 10, 1 
og 12. I Maanederne Juli og Augu 
udkommer „IDEALET“ ikke.

Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbr 

gade 221 \ hvortil alle Henvei 
delser Bladet vedrørende bedi 
sendt. I

Bladet udg. den 1. i hver Maaned.
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Tif. Amg. 1714 y. Amagerbrog. 219 TU- Amg. 1714 y-

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.
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!! Børnetøj !!
Drengehabitter, Matros-Bluser, Norfolk i blaa, brune og graa 

Stoffer, 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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Tlf. Amg. 1714 y. Amagerbrog. 219 TU- Amg. 1714 y.
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Heydes Bogtrykkeri. København. 1922.
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