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F OR ÆL D B.E-OG L ÆR ER F O R E N I N G E N.

Med dette nummer af bladet starter så vort første 
fulde arbejdsår i Forældre- og Lærerforeningen. Vi kan 
fra bestyrelsens side love at søge at løse de opgaver, 
der måtte komme, og arrangere noget af det,vi mener, 
falder i medlemmernes smag.
Jeg har erfaret,at nogle medlemmer på generalforsam
lingen har fået det indtryk, at det er foreningen, 
der hovedsagelig skal bekoste den påtænkte udsmykning 
af skolen. Jeg beklager,hvis mit indlæg kunne opfat
tes sådan. Det, vi gerne vil opnå, er at kunne blive 
medbestemmende, når udsmykningen påbegyndes, uden at 
foreningen derved påtager sig nogen økonomisk for
pligtelse.
Hvis nogle af medlemmerne skulle have noget på hjerte, 
enten i form af gode ideer - eller måske kritik - er 
enhver henvendelse lige velkommen.

p. b. v.
G. Bach Jensen 
(tlf. 4 56 06)

Generalforsamlingen afholdtes den 5o. september med 
god forældretilslutning. Helmer Pedersen blev valgt 
til dirigent. Formandens og kassererens beretninger 
godkendtes,og alle valg var genvalg.
Bestyrelsen består således stadig afs G. Bach Jensen 
(formand) 5 Fru A. Madsen (næstformand)| F. N. Arbs 
(kasserer)J Ch. Fischer^ P. R. Kallesø| F. Truelsen. 
Suppleanter? Fru E. Rasmussen^ J. Hansen - Skovmoes. 
Revisorer? P. Gerhard Nielsen^ V. Knudsen. Revisor
suppleant? Helmer Pedersen.
Kontingentet for det kommende år fastsattes til 2o kr.
Under eventuelt omtaltes bl. a. planer for skolens 
udsmykning og forskellige færdselsforhold.
På hyggelig måde og traditionen tro begyndte og slut
tede mødet med fællessang. Den evige påstand om, at 
danskerne aldrig synger, er hver gang, foreningens 

(- side 12)
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Samarbejdsformer mellem hjem og skole - før og nu«
ved

Lærer J. Hansen-Skovmoes«

Vi forvænte forældre påRundhøjskolen,der straks dra- 
ges ind i et samarbejde om det,vi er fælles oms vore 
børn, kan let gå hen og glemme, at det er en gammel 
historie« Uden at trætte læserne med, hvor gammel, 
skal der her mindes om to tingø For det første, at 
”pædagogen’* i det gamle Grækenland var den slave,der 
fulgte barnet til skole» Dermed er understreget den 
fuldmagt, der er betroet denne» "Børneskolen er et i 
fællesskab ordnet hjælpemiddel" for forældrenes op
dragelse af deres børn» For det andet, at samarbejde 
forudsætter begge parters indsats for barnets skyld» 
Al historie begynder jo med, at et barn kommer til 
verden, at vi bliver en mere til at tage vare på»
Fra før har vi overtaget nogle samarbejdsformer, der 
tåler at overleve de øvrige forandringer af vort sam
fund og dets skole» Der er et meddelelsesmiddel som 
kontaktbogen, der ikke mindst i de første år er en 
god ting» Vel at mærke, hvis vi ikke nøjes med at 
bruge den, som når vi sender barnet i byen efter no
get, og det kommer hjem med nogle priser» Vi ved nu, 
fra de undersøgelser, skolens forsknirgsarbejde er 
kommet til, at man vil gå væk fra karakterbogen og 
dens noget forenklede betegnelser» Hvor mange af os 
har ikke oplevet det pres,derlåi at være nummer et, 
nummer sjok og "den bløde mellemvare" i skolen« Med 
tørre tårer over "før" vil vi som forældre nu gå med 
til en personligere oplysning om vore børns skolemæs
sige fremgang« - Forældredagene kan antage mange for
mer« Lige fra enkelte dages ”åbent hus”, der let kan 
få karakter af demonstrationer af dygtighed (hos læ
reren) og interesse hos nogle forældre, der har fri 
dertil« Efterhånden, som børnene bliver større, ser 
de hellere vor hæl end vor tå i skolen ved sådanne 
lejligheder« Langt værdifuldere forekommer det én med 
klassevisei forældre sammenkomst er. m e d.kl a s s e ns . lærere, 
og vi er dybt taknemmelige for at komme til sådanne, 
ikke blot ved skolens skilleveje, d»v»s« når barnet 
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skal indføres i skolens nye verden, og når de måske 
skal deles på langs, tværs eller skrå,men også nu og 
da, når begge parter kan få tid og kræfter,og der er 
noget, der "brænder på"« Der er dejligt i en skole 
(og befordrende for samarbejdet), når forældrene kan 
spørge,lige så "tosset, man vil" og mærke, at lærer
ne - fra lederen til yngste vikar - går ind på ens 
tanker« Det er samarbejds-befordrende, at skolen ser 
og hører og fornemmer, hvordan de hjem er, der sen
der børnene i skole« Alt dette er slet ikke nyt« Men 
med mellemrum trænger det gamle til en "ansigtsløft
ning”, og det er vist på vej på Hundhøjskolen med be
sindige og dog raske skridt«
Ud over jævnlige samtaler mellem forældrene og deres 
barns lærere på skolen eller rundt i hjemmene kan 
forældreforeningen (dette blads udgiver) sikkert gø
re en del ved oprettelsen af samtale- eller studie
kredse om det,der kommer hjem og skole ved i fælles
skab« Heller ikke dette er nyt« Under den anden ver
denskrig kom et lille beskedent, blåt heftes "Nogle 
opdragelsesspørgsmål", udsendt af Frederiksbergs da
værende skoledirektør Ejner Carstensen« Selv om der 
siden er kommet en flom af stof til sådanne samvær, 
er der ideer at hente heri,både til klassevisecdrøf
telser og i større sammenhænge, måske med indledere, 
derersærligt sagkyndige ("panel discussions”)« Det
te gælder opdragelsen, den, der ligger bag og i al 
skolens undervisning og under alt, hvad vi gør eller 
lader være at gøre for vore børn« Men hvad undervis
ningen angår, er det rart at vide, at vi nu fremover 
vil kunne få at vide, hvorfor skolen arbejder, som 
den gør,og hvilke muligheder vore børns fag og lære
bøger og metoder rummer«
Men det hele skal jo ikke være højtidelige sammenkom
ster og studier« En levende skole er en skole "i fest 
og glæde",både i titlerne og uden for disse« Uden for 
kan vi samarbejde om skolefesternes tilrettelæggelse 
(sammen med vore børn), og vi kunne måske nok hjælpe 
hinanden med at rydde op bagefter og få vasket op på 
skift« Så bliver kaffebordene ingen plage før skolen, 
men et typisk dansk, og uundværligt, led i,at vi har 
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bordfællesskab - og også ved opvasken kan der snakkes, 
hvad vi godt kender hjemmefra«, - Skolen "om aftenen" 
kan let blive til aftenkursernes eneområdeo "Oplys
ningsforbundenes kultur-center" (eller noget andet 
fint)o Den kunne jo også blive stedet, hvor man gik 
hen med sine børn til et eller andet af fælles inter
esse (især nok, hvor hjemmet ikke har plads „til den 
fulde udfoldelse af alles interesser, eller hvor det 
kniber at imødekomme disse - og det vist ikke blot og 
ikke først og fremmest af økonomiske grunde). Herved 
opstår "den lille skole i den store", interesseområ
dernes møde, og vi har en demokratisk samarbejdslin- 
je,der vel kan føres tilbage til "den stråtækte sko
le'^ aftensæde og husflid på den ene side og til "de 
gudelige forsamlinger"s bibellæsninger, hvor alle på 
lige fod delagtiggjorde hverandre i deres livserfa
ringer, sammenholdt med, hvad de var fælles om<> Fol
kestyret er en følsom og personlig ting,og det består 
ikke i kræfternes frie og uhæmmede spil,men i et ær
ligt forsøg på at lytte sig frem til hinanden og vir
ke for den næste generations enkeltmenneskes tarv og
så.
Al særundervisning kræver nok forældrenes fulde med
leven i,hvad der sker med og for deres barn. Barnets 
trivsel er en uskreven lov for skole og hjem.
Der er her ikke talt om forældreråd eller skolenævn. 
Intet om "politik" og dog ikke om andet, efter som 
det at være "politisk" betyder at gå ind i en sam
fundsmæssig ordning. Den gælder også samarbejdsfor
merne mellem hjem og skole, også på Rundhøjskolen. 
Som en rød tråd gennem det hele går; Hvilket livssyn, 
ønsker vi, skal præge hjem og skole i omgangsformer 
og - ikke mindst - i et frugtbart samarbejde? Vort 
forstadskvarters sammensathed og særpræg har stillet 
os i en anden situation i "Holme by og sogn", end da 
der var marker, hvor nu skolen ligger. Men det har 
ikke taget det tidløse ansvar fra os for de børn,der 
er givet os.
Samarbejdsformerne nu - og en rum tid fremover - vil 
nok bestå i at udrydde misforståelser og opbygge en 
tillid, der giver os frimodighed til at trænge ind 
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til sagens kerne? Hvilke retningslinier lærer vi ef
ter - ikke blot, hvordan vi skal begå os og bestå 
samfundets krævede prøver, men hvordan vi skal leve 
sammen, så det er værd at have et hjem at komme til 
fra skole, og en glæde at have en skole, hvor man er 
”hj emme”.

Jørgen Hansen-Skovmoes.

NYT F RA SKOLEN.

Skoleopsparingen går fint for tiden. Der spares gen
nem to sparekasser,nemlig Spare- og Lånekassen, Sto
re Torv lo, Arhus C,som mange af eleverne benyttede, 
mens de gik på Holme skole, og Landbosparekassen i 
Århus,som jo har en afdeling på Rosenvangs Allé 145» 
De opsparede beløb er indtil nus Gennem Spare- og Lå
nekassen ca. 185o kr. og gennem Landbosparekassen 
2225 kr. Det må siges at være et fint resultat, så 
meget mere,som det synes at være børnenes selvopspa
rede penge,som de sætter i sparekassen til opfyldel
se af et ganske bestmet ønske,mere end det er penge, 
som de bare forvalter for deres forældre. løvrigt vil 
vi iden nærmeste fremtid kontakte sparekassernes lo
kale konsulent, overlærer F. Schultz, der bor i kom
munen, for at lade ham fortælle om sparesagen for 
børnene og vise dem nogle af sparekassernes dejlige 
film.
Århus Øresparekasses Legat er en efterhånden gammel 
institution, der af sine renteindtægter tildeler de 
skoler, som har skoleopsparing, legatportioner efter 
antallet af sparere og den samlede opsparede kapital 
på hver skole. Rundhøjskolen fik i den anledning ud
leveret en portion på 5 kr., der efter legatet skul
le tilfalde flittige elever blandt sparerne. Lærer
rådet bestemte så, at Kirsten Jensen, 5a, skulle væ
re den elev, der i år skulle modtage legatet«
Vi gratulerer.
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Forældredagen er i år henlagt til onsdag den 24« no
vember, hvor vi gerne ser alle hjem repræsenteret på 
skolen« - Også selv om nogle af eleverne skulle mene 
noget andet«« Vi beder Dem benytte også denne mulig
hed for kontakt mellem hjem og skole« Den vil give 
Dem lejlighed til at få indblik i de arbejdsmetoder, 
der benyttes i skolen af i dag, og som vel nok i no
gen grad er forskellige fra dem, De selv lærte i De
res skoletid« Det kan være af meget stor betydning 
for Deres hjælp ved barnets hjemmearbejde,at De føl
ger omtrent samme metode, som barnet er vant til i 
skolen« Der blev forøvrigt ved et forældremøde i 5« 
klasse ytret ønske om, at forældrene ligefrem fik 
"timer” i de vigtigste skolefag, for at de rigtigt 
kunne komme ind i arbejdsgangen« Detgørvi da gerne, 
og det bør nok overvejes, om ikke forældrekonsulta
tionerne, som vi benyttede i alle klasser sidste år, 
ikke for nogle klassetrins vedkommende bør afløses 
af forældreinstruktioner« løvrigt er vi fra skolens 
side endda meget interesserede i forslag til andre 
former for kontakt mellem skole og hjemmene« En va
riation her ville sikkert medvirke til at hblde ih^ 
teressen vedlige«
Dansk skolescenes teaterforestillinger har vakt enorm 
interesse på skolen« Til de to forestillinger, hvor
til indmeldelse kunne ske for nogen tid siden, blev 
der bestilt billetter for ca« 21oo kr«H Medvirkende 
hertil var vel nok, at disse forestillinger var lagt 
an som familieforestillinger, så at familien samlet 
kunne komme i teatret« - Er det mon vejen frem til at 
samle det splittede familieliv, som vel er roden til 
teenage-problemet nu om dage? I hvert fald vil vi her 
på skolen i vore arrangementer prøve at arbejde på 
den linie, at fritidsarbejdet skal være mere for fa
milien end for børnene alene« Ville det ikke være 
hyggeligt,at far og søn fulgtes ad til fritidssløjd, 
mens mor og datter stod i husgernings- eller håndger
ningslokalet? - Forøvrigt er der jo her et væld af 
kombinationsmuligheder, som bør stå åbne, når vi når 
så vidt, at alléo særlbkålérne bliver færdige« Det 
ville 'heller ikke være nogen utopisk tanke, at de 

(- side 12)
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Sidst så vi glimi 
Denne gang er det 
Foroven er det fø: 
afbrudt i arbejdet, 
nyindrettede sløjd: 
anden klasses pige: 
ningen. Til venstre 
ne fundet marmorki 
under er der rundbi 
me.
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'ra skolen i fest, 
erdagen, vi viser, 
eklasserne, vi har 
.1 højre ser vi det 
:ale,og forneden er 
. gang med håndger- 
iar de spillelyst
erne frem, og der- 

. i en gymnastikti-
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Et Fødselsdagsmareridto
eller

Historien ,om Femkronen«

Jeg glæder mig så meget til min fødselsdag,nu er der 
kun 3 dage til» Jeg har forlængst sendt nogle flotte 
indbydelser ud til fem piger i klassen? min mor fore
slog, at vi på indbydelsen skulle skrive "gaver øn
skes ikke", men det syntes jeg nu ikke om, for jeg 
har jo også selv givet gaver, når jeg har været til 
fødselsdag» Alle pigerne i klassen vil gerne være 
bedste-veninde med én, når man snart har fødselsdag, 
og man kan opnå fordele på mange områder, hvis man 
lader ane,at en fødselsdagsinvitation er i vente. På 
en måde ville jeg gerne invitere hele klassen, det 
kunne blive skægt? men det kan man kun, hvis man har 
en stor græsplæne og har fødselsdag om sommeren«
Sidste år var min fødselsdag nu ikke helt så god,som 
jeg kunne ønske« Om morgenen fik jeg mange gaver,som 
jeg blev glad for. Jeg fik min pæne kjole på xskblef 
jeg havde godt nok håbet, at jeg fik lov til at tage 
silkekjolen fra afdansningsballet på, men det syntes 
min mor ikke var passende. I skolen er lærerne altid 
flinke, når man har fødselsdag? vi får historie og 
har det hyggeligto Efter skoletid skyndte jeg mig 
hjem sammen med de fem piger, som havde fået indby
delsen« Der var vist nok nogle af' dé< andre, . sonL.også 
gerne ville have været med, for vi havde hele dagen 
talt om, hvor sjovt vi skulle have deto
En af pigerne i vores klasse holder aldrig fødsels
dag» Selvfølgelig bliver hun et år ældre en gang om 
året, men hun har ingen gæster« Hun har vist nok en 
syg lillebror, som moderen må passe hele tiden, så 
derfor kan de ikke have larm i huset, og de har hel
ler ikke tid til at have gæster« Jeg burde måske nok 
invitere hende med, men jeg har jo som sagt aldrig 
været med til hendes fødselsdag«
På hjemvejen fra skolen tænkte jeg hele tiden på, om 
de nu havde husket en gave tilmig? jeg var så spændt? 
men spurgte ikke om noget« Da vi kom hjem, havde min
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mor pyntet et flot fødselsdagsbord| men nu måtte jeg 
først se, hvad mine gæster havde med til migo En kom 
med en bog,, en anden ]$ed en æske farver, den tredie 
med noget dukketøj, den fjerde med en enkrone og den 
femte og sidste havde en femkrone medo En stor,blank 
femkrone,smukt pakket ind i en fin æske fra guldsme
den» Nu kunne jeg købe noget af det, jeg gerne ville 
have» Jeg for ud i køkkenet til mor for at vise hende 
femkronen» ”Mor, synes du ikke, det er flot af Else? 
Nu vil jeg sidde ved siden af hende ved bordet» Hun 
må låne min nye cykel bagefter, og hun må også male 
i min nye bog, før jeg selv har taget den i brug»" 
Jeg var lige ved at ønske, at de andre piger snart 
skulle hjem, så jeg kunne få Else helt for mig selv, 
men min mor sagde, at nu skulle vi lege allesammen, 
og hun ville gerne hjælpe os med at finde på nogle 
gode lege» Eørst skulle vi gemme fingerbøl» Da det 
var Elses tur til at finde fingerbøllet, gjorde jeg 
tegn til hende, så hun hurtigt fik øje på det» Det 
manglede jo bare« Eor en hel femmer» Jeg vil bestemt 
have Else med til min fødselsdag hvert år» - Den pi
ge, som kun gav mig en krone, var ligesom lidt sur 
resten af dagen, og da jeg ikke kan lide sure menne
sker, så tænkte jeg, at hun kunne værs.’go-selv'bli
ve god igeni jeg havde i hvert fald ikke fornærmet 
hende»
Bagefter skulle vi sidde ved spisebordet og klippe 
påklædningsdukker ud» Else fik lov til at vælge først, 
selvfølgelig» Den sure var nu så sur, at hun gav sig 
til at tude, og i vrede klippede hun hovedet af sin 
påklædningsdukke» Min mor kom og trøstede hende, og 
hun fik oven i købet et nyt udklipningsark» Da vi 
var færdige,tog jeg de fire piger med ind på mit væ
relse, den sure sad og klippede endnu» Men så kom min 
mor og sagde, at hun ville læse en historie for os, 
og imens måtte vi spise noget frugt, som hun satte 
frem til os« Vi tømte fadet, d«v.s. den sure spiste 
ikke noget, hun havde ondt i maven, sagde hun, og hun 
ville gerne hjem»
Da alle gæsterne var gået,sagde mor noget om at være 
en god kammerat,og om at man også skal lege med børn, 
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som måske er lidt stille og tilbageholdne5 men jeg 
synes, de er kedelige» Det var også derfor, mor i år 
foreslog, at vi skulle sløjfe fødselsdagsgaverne»
Mødre er nu så kedelige, det er de vist allesammen, 
eller har mor måske en lillebitte smule ret?

Susanne«

Forældre- og lærerforeningens meddelelser (fortsat), 
medlemmer har været forsamlet, blevet gjort kraftigt 
til skamme, således også denne gang.
Efter generalforsamlingen holdt folketingsmand, re
daktør Wilh. Dupont, Skanderborg et foredrag om for
holdet og samarbejdet hjem-skole, samt gav en rede
gørelse om etablering af skolenævn.

Efterårsfesten finder sted den 6. november kl. 16.3o 
(ikke som tidligere meddelt den Jo. oktober). Indby
delserne til festen er udsendt, og vi minder om, at 
der kun er et begrænset antal pladser i salen, også 
fordi sceneopstillingen m.m. fylder godt op. -Vi be
gynder så tidligt, fordi de mindre søskende jo også 
gerne skulle have fornøjelse af hele festen. Da fe
sten herved kommer til at falde sammen med familiens 
normale spisetid, vil der blive gjort en ekstra ind
sats, for at ingen skal behøve at savne middagsmaden. 
Vel mødtJ

Meddelelser fra skolen (fortsat).
forældre, der er eksperter på visse områder, kunne 
påtage sig undervisningen af de andre forældre og e- 
leverne - og lærerne med£ Vi kan alle sammen lære af 
hinandenJ
Dansk skolescenes afdeling for skolebio har også haft 
bud til skolen. Det gælder dog kun 5» kl., der for 
kun 6,00 kr. pr. elev fik tilbud om at komme til 4 
biografforestillinger i løbet af vinteren. Forestil
lingerne finder sted på hverdags-eftermiddage i Rio, 
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Højbjerg« Også for dette arrangement har der vist sig 
overvældende interesse«
Det er måske værd at repetere skolefridagene for re
sten af kalenderårets

Mandag den 15» november er skolefridag. 
Mandag den 6. december er skolefridag® 
Juleferien begynder torsdag den 23® december (før

ste fridag) og varer til og med ons
dag den 5» januar 1966®

Atter i år vil vi forsøge at sælge de smukke ÜNIGEF- 
julekort, der jo blev en så overvældende succes sid
ste år® Der er allerede bestilt et meget stort antal 
kort, som vil blive solgt op mod jul,og vi beder Dem 
overveje, inden de køber andre former for julekort, 
om dette ikke ville være den smukkeste og værdigste 
form for julehilsen, når De samtidig kan hjælpe børn 
i nød i alle egne af jordkloden®
Bunken af glemte sager hober sig uhyggeligt op i sko
lens depot® Det er os ikke muligt at komme af med 
disse ting, fordi ingen af dem er mærkede, så at vi 
kan finde ejermanden® Nu vil vi til efterårsfesten 
lave en udstilling af fundne sager, og så håber vi 
at komme af med en hel del® Resten vil vi lade gå til 
politiets indsamlinger til flygtningebørn® - Og så 
benytter vi lejligheden til at sige? Vær så venlige
for Deres egen og børnenes skyld - at mærke børnenes 
tøj og andre sager med navn, - så vil de næsten altid 
få deres ting tilbageø
Færdselen er der efterhånden sagt så meget -om, åt 
dette emne er udtømt® Det skal dog lige noteres, at 
vi snart er klar til at skolepatruljerne fra gymna
siet går i funktion, og denne begivenhed vil blive 
fejret, som det sig hør og bør® Næste år vil vi lade 
6® klasse deltage i patruljeringen, og om to år, når 
gymnasiet forlader os, kan vi selv gnidningsløst o- 
vertage hele tjenesten®
- Og så lige i forbifarten? Det er ikke forbudt at 
cykle to og to sammen, - men det er livsfarligt1
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Det kan også være livsfarligt for de børn,der benyt
ter fodgængerovergangen, når mange - alt for mange - 
velmenende forældre kører deres børn i skole og stand
ser op umiddelbart op ad denne fodgæng^rovergangl!H 
Oversigtsforholdene for både den kørende og den gåen
de færdsel forringes faretruende derved«

I FRITIDEN

BIBLIOTEKER«
Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker«

L» A« Ringsvej 56«
Åbent? Mandag 15-2o

Tirsdag-fredag 15-19
Rundhøjskolens bibliotek«
I sidste nummer meddeltes,at udlån fra bi
blioteket kunne starte ca«l« oktober« Des
værre har der været vanskeligheder med at 
få bøgerne frem, så der endnu ikke er kom
met gang i udlånet« Man håber,at det snart 
sker, men tør ikke love at være klar til 
noget bestemt tidspunkt«

Viby Folkebibliotek, Kongevej 47a«
Åbent? Mandag, onsdag, fredag 14-18
Rådgivning for læsehemmede (ordblinde)« 
Hver mandag kl« 14-16 ved forfatterinden 
Sigrid Thomsen« (Martin-bøgerne)«

Århus Kommunes Biblioteker«
Hovedbiblioteket, Mølleparken«
Åbent? Mandag-fredag 14-19

Lørdag lo-14
Oplæsning for børn«
Hver torsdag kl«13«5o-14»oo for 6-lo-årige«
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KIRKER OG SØNDAGSSKOLER-
Holme kirke-

Familiegudstjeneste den 14« november kl.lo 
og den 19« december kl- 16»
Juleaften er der gudstjeneste kl.15 og kl. 
16.5o=

Tranbjerg kirke-
Familiegudstjeneste den 14- november kl,14 
og den 19- december kl- lo.
Juleaften er der gudstjeneste kl- 15°

Frederikskirken.
Børnegudstjeneste den 14. november og den 
12. december, begge gange kl. 14° 
Juleaften er der gudstjeneste kl.15 og kl. 
16.5o.

Fredenskirken°
Søndagsskole afholdes hver søndag kl. lo 
dels for 6-12-årige, dels for 12-14-årige. 
1. søndag i hver måned deltager søndagssko
len i første del af gudstjenesten.
Familiegudstjeneste den 7° november og den 
5° december, begge gange kl. 16.3o° 
Juleaften er der gudstjeneste kl.15 og kl. 
16.5o.

Viby kirke.
Familiegudstjeneste den 51° oktober kl. lo 
og den 14° november kl. 14°
Juleaften er der gudstjeneste kl.15 og kl. 
16.Jo.

MUSEER OG SAMLINGER.
Den Gamle By.

Åbent (samlingerne)? Alle dage lo-15°
I tiden indtil ca. 1. november arrangerer 
Den Gamle By en særudstilling om stoftryk. 
I julen arrangeres der enudstilling om bo
ligindretning fra rokokotiden til 185o.
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Århus Museum», Forhistorisk Museum. (V. Allé 15) 
Åbent? Alle dage undto mandag 10-15»
Som nævnt tidligere har museet i vinter ar
rangeret en specialudstilling om landbru
gets udvikling gennem tiderne»

Århus Museum, Kunstsamlingen» (V. Allé 15)
Åbent? Alle dage undt» mandag 10-15» 

Naturhistorisk Museum» (Universitetsparken)
Åbent? Alle dage 10-17»
Tegning for skoleelever»
Hver tirsdag og torsdag kl» 14»15-17 kan 
skoleelever deltage i et kursus i dyreteg- 
ning» Kurset foregår på 3» sal»

TEATER»
Århus Teater» (tlf» 2 26 22)

Nogen egentlig juleforestilling får vi ik
ke i år, men ca» 1» december får Jeppe på 
Bjerget premiere, og dette stykke vil for
modentlig blive på plakaten i hele decem
ber» Det er noget i hvert fald for de lidt 
større børn»

Ålborg Teater» (tlf» o8 12 26 2o)
De, der vil have en ”rigtig" juleforestil
ling, må arrangere en udflugt til Ålborg, 
hvor man fra ca» 15» december og måneden 
ud kan se Nøddebo Præstegård»

Odense Teater» (tlf» o9 12 oo 52)
I december spilles det svenske stykke Kara- 
melmaskinen« Det er et vaudevilleagtigt fa- 
miliestykke» = Går turen til Fyn, er der 
altså også mulighed for at hygge sig her»

RUNDHØJSKOLEN, forældre- og lærerforeningens blad«
Udkommer 4 gange årligt og tilgår alle hjem med tilknytning til Rundhøjskolen i Hol- 
ms-Tranbjerg kommune.
Redaktionskomite: T. Maintz Andersen, A. Madsen, F. Truelsen (ansvarshavende).
Henvendelser vedr. bladet bedes rettet til F. Truelsen, Holmegårdsve^44, Vib^ J«


