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

Ni’. 10 -11 —12', Juni—Juli-August 1922 | 1. Aarg.

Har „Conexia“ Lov til
at være tilfreds med den afsluttede Sæ
son?“, spørger vi Formanden K.V. Jensen.

„Tja ... .baade ja og nej. Vi har jo haft 
mange gode Møder, vi har faaet paa
begyndt Idrætten, og vi har faaet eget 
Organ. ... Alt dette har vi jo kun Grund 
til at være tilfredse med; men....“

„Men hvad?“
„Jo, visse Ting kunde jo nok være 

lidt anderledes. Medlemmerne bør f. Eks. 
udvise en langt større personlig Interesse 
for „Conexia“ — ogsaa uden for Mø
derne. Hver for sig bør de gøre et lille 
Stykke Arbejde for vor Forening. — 
Hvad selve Møderne angaar, bør Del
tagelsen være betydelig større; dette 
gælder særlig Ældsteafd., men dog og
saa Yngsteafdelingen. Ønskeligt var og
saa et mere intimt Samarbejde imellem 
Bestyrelsen og Medlemmerne. Og ende

lig vilde vi gerne — om muligt — møde 
en lidt større Forstaaelse for vort Ar
bejde hos Lærerpersonalet. Arbejdet, vi 
har taget op blandt Eleverne, er jo ude
lukkende dikteret af Kærlighed til og In
teresse for vor gamle Skole.“

„Foreligger der noget om den kom
mende Sæson?“

„ikke endnu; dog tør vi love en langt 
bedre Sæson end den foregaaende. Vore 
to store Fester: Stiftelsesfesten og Jule
festen vil overgaa alt tidligere!“

„Programmet til Stiftelsesfesten?“
Endnu før Formanden havde faaet 

besvaret dette Spørgsmaal, blev Forbin
delsen afbrudt (Samtalen førtes pr. Te
lefon); vi naaede lige at opfatte Ordet: 
Musik!

Vi er voldsomt spændte.
409.

Nærværende Nummer uddeles gratis i de 2 nye Mellemskoleklasser.
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„Sport“ i smaa „Bidder“!
I „C. I.“ spiller 39 Medl. Fodbold - 

41 Cricket.

Realklassen vandt den 2. Maj over 
Christianshavns Boldklub 2. sen. med 
4 Maal mod 1.

2. Mell. B. vandt den 8. Maj over 1. 
Mell. A. med 4 Maal mod 0.

2. G.—Real.
Torsdag den 11. Maj udkæmpedes mel

lem ovennævnte Klasser en ret jævn
byrdig Dyst. Resultatet blev en kneben 
men retfærdig Sejr for 2. Q. (1 —0). 
Kampens eneste Maal scoredes ved 
Kampens Begyndelse.

„K. F. U. M.“ IL—„C. I.“ li.
4—0. (3—0) (1 -0).

Det var just ingen glimrende Debut, 
„C. I.“ havde paa Grønsværet. En Maa- 
neds Træning er ogsaa alt for lidt, naar 
man skal spille mod et vel sammenspillet 
Hold. Det var da ogsaa Sammenspillet, 
der i høj Grad manglede; men det kom
mer nok, bare I møder flittigt til Træ
ning. Men der var nogen, der blev borte 
uden Grund. Kan man det?

Manager.

Om „C. l.“s Træningsdage.
fremkommer nærmere Meddelelse paa 

Opslagstavlerne i Klasserne.

Turneringen:
De afsluttende Kampe i den Turnering 

imellem Mellemskolerne i Københhvn, 
som vi omtalte i No. , er spillede nu 
i Foraaret. Vor Skole havde to Kampe 
tilbage.

Den første af disse spilledes den 18. 
Maj mod GI. Hellerup og resulterede i 
en Sejr for os: 3—0. Maalene scoredes 
af Bjarne, Egon og Henning.

I Slutkampen vandt vi over Nørre
Allé 2-0.

Kampen var gennemgaaende ret sløj, 
og Resultatet kunde i og for sig godt 
være blevet det modsatte uden derfor 
at være blevet uretfærdigt.

1. Halvleg forløb, uden at der skete 
andet, end at vort Hold forspildte en 
Masse Chancer.

Da Holdene efter Pausen tog fat igen, 
var man sikker paa, at der var til vore 
Gutter i en god Mening. Men de tog 
sig nu sammen, og et af vore Angreb 
resulterede da ogsaa i et Maal scoret af 
Henning paa en Centring fra højre. Vild 
Jubel. I Slutningen af Halvlegen fik vi 
tilkendt et Straffespark. Bjarne skød Bol
den sikkert i Nettet: 2 — 0.

Det sejrende Hold bestod af: Emil 
Francke (Maal), Knud Nielsen — Johan 
Carlsen (backs), Israel Grünbaum — 
Bjarne Rekstein — Aage Lundvald (half
backs), Frantz Larsson — Bernhard Hen
riksen Egon Hansen - Henning Jfen- 
sen — Edwin Larsen (forwards). '

Ved en lille Festlighed efter Kampen, 
overraktes Pokalen det vindende Held, 
i hvis Besiddelse den nu bliver et Aar.

I de 6 Kampe, vi har spillet, har vi 
scoret 14 Maal mod 2! Bjarne og Hen
ning scorede hver 4, Egon 2 og Bern
hard 1. Vi vandt alle 6 Kampe! !

Er Du Medlem af „C. I.“?



Sommeren 1922 »IDEALE 1 « Side 3

Hvad er en Ferie
uden en Cykel? En Cykel er, saa at 

sige, uundværlig; det maatte de 25 Gut
ter bekende, der den 2. Juli sejlede med 
Skibet „Sønderjylland" til den danske 
Landsdel af samme Navn. Under Fører
skab af Lærerne Herr Fredebo og Herr 
Nystad vilde de paa deres Staalheste 
gennempløje Sønderjyllands og det me
ste af Nørrejyllands Landeveje.

Kl. 12 samledes vi ved Skibet, som 
sejlede KL 1. Efter en lang og rørende 
Afsked med Familien, sejlede Damperen, 
og vi havde en lang, alt andet end un
derholdende, Sejlads paa 19 Timer for 
os. Efter en søvnløs Nat naaede vi ind

Haderslev Havn Kl. 8H) Morgen den 
3. Juli. Vi fortsatte nu paa Cykel til 
Knivsbjerg for at se det tyske Mindes- 
nærke. Forrest kørte Herr Fredebo, ba
gest Herr Nystad, og imellem vi 25 ra
ske Gutter, som et vist lille Dyr imellem 
:o Negle. Fra Knivsbjérg cyklede vi til 
Aabenraa, hvor vi spiste paa „Folkehjem“. 
Fra Aabenraa videre til Graasten og der- 
Ta med Tog til Sønderborg. Ankommen 
oertil spadserede vi til Dybbøl Mølle og 
Skanserne. At tænke sig at disse frede- 
ige, danske Landskaber engang har 
/æret vædet i Blod. Jeg kunde skrive 
saa uendelig meget om de Indtryk, man 
rer fik, men . .. jeg har lovet Herr Krab- 
oe at fatte mig i Korthed! Fra Sønder- 
oorg tog vi tilbage til Graasten, hvor 
/i indkvarteredes rundt om i Byen. Den 
læste Dag gik Turen over Kollund til 
jrænsen. Fra Paddeborg videre til Som- 
nersted og videre til Rødding, hvor vi 
ndkvarteredes. Om Tirsdagen cyklede 
/i videre til Ribe, hvor vi spiste paa 
Slotsbanken (vi plejede at spise paa 
jrøftekanterne). D’Herrer Fredebo og 
bystad og Ib Christensen agerede her 
Smørrebrødsjomfruer. Efter Maaltidet gik 

Turen til Ribe Domkirke. Herfra til Es
bjerg. Her var vi til Faneindvielse i „Es
bjerg Ungdornssamfund", hvor vi over
nattede. Den næste Dag sejlede vi til 
Fanø og tog pr. Bil til Vesterhavet, hvori 
Gutterne fik skyllet Støvet af. Vi vendte 
nu Næsen hjemad mod Grindsted, hvor 
vi skulde samle Kræfter til næste Dag.

Den derpaa følgende Dag brugtes til 
at bane Vej gennem Heden. Efter et Par 
Punkteringer, efter at have knækket et 
Forhjul, efter noget Vrøvl med et Tand
hjul og efter at have drukket Kaffe hos 
en meget gæstfri Gaardejer Westergaard 
lykkedes det os at naa Herning. Her 
sov nogle rundt om i Byen, nogle paa 
Hotel. Blandt disse sidste var d’Herrer 
Lærere. Den næste Dag gik Turen fra 
Herning til Silkeborg. Herfra sejlede vi 
til Himmelbjerget og Ry. Paa Himmel
bjerget „glemte“ vi et Par Herrer, der 
for vild. De kom dog senere og blev 
modtaget, omtrent som Lloyd George, 
da denne vendte hjem fra Genua-Konfe
rencen. Dagen derpaa naaede vi Haslev 
og endelig Aarhus. Efter Afskeds- og 
Fødselsdagschokoladen tog vi Afsked 
med Herr Fredebo og sejlede Kl. Il30 
mod København, hvortil vi ankom næste 
Morgen Kl. 8 — atter hjemme!

Ja-Fa.

Indsenderen beder „IDEALET“ bringe 
en Tak til alle, der medvirkede til at 
gøre Turen til den Oplevelse, som den 
var. „Tak til alle de gæstfri Mennesker, 
vi mødte paa vor Vej; Tak til Ferie
kolonierne og „Ekstrabladet“, og sidst, 
men ikke mindst, til vore Førere, takket 
være hvis store Arbejde forud for Turen 
gjorde denne uforglemmelig for os alle. 
En Hilsen fra alle Deltagerne „som Tak 
for den dejlige Sommer“.“

Red.
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„C. 1.“
„Hvordan gaar det med „Conexia“s 

Idrætsafd.“? spørger vi Idrætssekretæren, 
Hugo Schou.

„Jo Tak, den forholdsvis ringe Del
tagelse lige før Eksamenen, skyldes for- 
haabentlig Eksamenstravlhed og ikke 
manglende Interesse. Herpaa tyder nu 
ogsaa den Lyst og Iver, hvormed de, 
der mødte frem paa Træningsdagene, gik 
op i Træningen. Dette gælder saavel 
Fodbold som Cricket. Men „IDEALET“ 
maa nu alligevel gerne minde om, at 
der eksisterer en Idrætsafdeling indenfor 
„Conexia“.

Hvilket vi hermed gør! 409.

Vi lægger for
Tirsdag den 22. ds. med Møde for de 

nye Mellemskoleklasser: Sportslys 
billeder, Oplæsning m. m.

Torsdag den 24. Ældsteafd.: Somme] 
i Ind- og Udland. Flere Talere.

Torsdag den 31. Yngsteafdelingen:: De 
glade Ferieliv — — !! v/ K. V 
Jensen.

Redigeret af Ibert Krabbe.
Redaktion og Ekspedition: Amagerbro 

gade 2212, hvortil alle Henyen 
'delser Bladet vedrørende bede: 
sendt.

Bladet tidg. den 1. i huer Manned.
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Henvend Dem
hos os, forinden De køber Slips, Manchetskjorter, Sokker eller

_______ andet, henhørende under Lingeri-Branchen._______
Arbejdstøj

i Lærred, Kaundug og Mollskind haves altid paa Lager i
___________bedste Kvalitet og i alle Størrelser.__________

!! 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: Konfirmationshabilter føres!

Heydes Bogtrykkeri. København. 1922.


