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Vor forening

Så nåede vor forening de 50 år. Mange gode kræfter har 
bragt den så vidt, megen offervilje har her manifesteret sig 
og mange har glædet sig ved dens eksistens. Lad os da 
standse og se tilbage et øjeblik, men kun et lille, thi alt for 
meget tilbageblik er stagnation. Så længe vi kan se frem, 
er der noget at gøre, og virksomme vil vi være. Men vi 
puster altså lidt og spørger:

1. Har vi udrettet, hvad vi ville?
2. Er vort formål stadig tidssvarende?
3. Er der brug for os i fremtiden?

Angående første punkt må vi som ved alt andet menne
skeligt sige: Hvornår kan vi ikke gøre det endnu lidt bedre? 
Jo, det må vi nok alle bekende, men overfor en række af 
mennesker, der gennem de 50 år har arbejdet, ofret, glædet 
sig i og samlet sig om foreningen har vi kun tak til overs. 
Der er udsendt årsskrifter med vægtigt indhold hvert nytår. 
Der er regelmæssigt holdt sammenkomster med gode talere. 
Der er uddelt legater, mange, og seminariets liv er fulgt på 
nærmeste hold med opmærksomhed ved alle passende lejlig
heder.

Og nu er vi 800, der stadig prøver at opfylde foreningens 
formålsparagraf. Det vil i første omgang sige at vedligeholde 
forbindelsen mellem gamle O. S.ere. Formidleren hertil er 
årsskriftet, der hvert år bringer bud fra de fælles berørings
punkter. At samles, om det så kun er hvert 3. eller 4. år, 
viser sig stadig vanskeligere, men årsskriftet må så erstatte 
det personlige møde. Det forekommer mig, at det har op



fyldt sin mission hidtil, og med medlemmernes hjælp skal 
det også nok lykkes i fremtiden.

Forbindelsen med seminariet eksisterer på flere måder, 
mest som tilbud fra dette, og vi benytter lejligheden her til 
at takke seminariet på det varmeste for gæstfrihed og hjælp 
gennem alle de 50 år. Det har mange gange været ud over 
alle grænser, og kan vi nogen sinde gøre lidt til gengæld, må 
det blive gennem legatkontoen. Den er ikke alene ment som 
en økonomisk hjælp til nuværende elever, men samtidig som 
en håndsrækning for seminariet, når det for dette gælder 
om at fremhæve og præmiere egenskaber, man især sætter 
pris på hos eleverne. Og når vi år efter år kan uddele 1000 
kr. eller mere, alene taget af beskedne lærerlønninger, så 
fortæller det om en velvilje og en offervilje, som foreningens 
ledelse ikke kan takke nok for.

Det svarer også på det andet af vore spørgsmål, om vort 
formål er tidssvarende. Ikke tidssvarende formål skal nok 
dø af sig selv, og legatkontoen er så levende som nogen 
sinde. For øvrigt er den jo kun med til at fremme det fæl
lesskab, der er vort egentlige formål, og som en nok så mo
derne tid vel ikke så let løber fra.

Og så er »pustet« forbi, og vi ser fremad igen. Af sig selv- 
går det ikke i 50 år til, det er en given sag, men er vort 
grundlag i orden, således som jeg altså mener, har vi også 
en fremtid. Det vil afhænge meget af de nye årgange. De er 
de mange, og de vil kunne bære foreningen fremefter. Det er 
da også således, at så godt som alle melder sig ind, når de 
forlader seminariet, så hvis vi kunne undgå nævneværdig 
afgang i de følgende år, ville vi nå de helt store muligheder. 
Det er bl. a. et spørgsmål om sammenhold i klasserne, og 
det er da stadig sådan, at et kammeratskab, som i studie
årene kommer vi ikke oftere ud for. Adskillige af kammera
terne træffer vi måske ikke mere, men foreningen vil knytte 
trådene. Den vil minde om en tid, der er gået godt, og om 
lærere, der bragte os værdifulde timer. Den vil prøve al 
bevare det bedste fra vor seminarietid, så at det parret med 
senere erfaringer og studier kan være os til gavn og glæde 
både privat og i vor skolestue. Opnår vi bare noget af det, 
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der her lyder lidt højtideligt, har vi en opgave også i frem
tiden, og den opgave må vi — også efter vore love — have 
de yngre årgange med til.

Endelig har vi da også fået en helt ny opgave: at sætte 
en repræsentant i styrelsen for den selvejende institution, 
som bliver det fremtidige O. S. Men nærmere herom ved 
sammenkomsten. Aage Ovesen.

Frederiksgave - Hagenskov vandmølle



Redaktionelt

Om indholdet af dette årsskrift er der at sige, at det præ
ges af sammenkomsten. Det burde i højere grad have været 
præget af jubilæet, af de 50 år, som foreningen i år runder, 
og redaktøren havde tanker om et festskrift med et væld af 
Lunds tegninger på krideret papir, og med flere artikler; 
men Irods sparsommeligheden sidste år, sætter kontingen
tets lidenhed sin ubarmhjertigt snævre grænse.

Årsskriftet er vort bindemiddel. Det burde være det i end
nu højere grad. Vi burde have medlemslisten i hver gang. 
Den burde holdes a jour af klasseformænd (dukse) med ud
nævnelser o. 1., så årsskriftet også bragte bud fra klasse
kammeraternes kreds.

Vi har haft gode medarbejdere gennem årene, seminarie
forstanderne, dr. Møller, leverandørerne af »seminarieåret« 
— det er for tiden seminarielærerinde frk. Møller •— og 
Frode Lund, der i mange år har givet os sine tegninger og i 
de sidste to år endda lånt os klicheer gratis og derved sparet 
os for hundreder af kroner.

Og så havde vi endda ikke råd til at trykke ret mange af 
dem.

Gamle elever har været flinke til at skrive, når vi bad 
dem om det. Mange har været rundhåndede over for legat
fonden.

Mød nu frem til jubilæumsfesten, glæd jer med gamle 
kammerater. — Alle I 5—10—15—20—25—30—40—45—50 
års jubilarer og alle I andre: sæt jer hen og udfyld tilmel
delseskortet med det samme og skriv så rundt til de klasse
kammerater, der ikke har fået årsskriftet og sæt dem stævne 
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den 9. marls. Få kammeraterne i byen til at arrangere en 
frokost — og mød op på seminariet og smid redaktøren af 
og sæt en ny energisk mand ind og giv ham så noget at virke 
med. Der er jo ikke nogen af os, der ikke gerne vil give en 
krone eller to mere om året, hvis vi så f. eks. kan få med
lemslisten med hvert år, så vi kan følge kammeraterne.

Vel mødt til fest.
A. Thierlein.

P. S. Årgang 22 bedes skrive til Set. Knudsgade 9, hvis I 
vil have arrangeret frokost.

Plov fra Lundayer
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Sammenkomst på seminariet d. 9- marts 1958

Kl. 14,00. Samling på seminariet.
Kl. 14,30. Foredrag af skoledirektør Bernhard Hansen, 

Flensborg.
Kl. 10,00. General forsamling.
Kl. 17,00. Middag på seminariet.
Kl. 20,00. Aftenunderholdning af seminariets elever. 

Kaffebord.

Dagsorden for generalforsamlingen

I. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabet — kontingentet.
1. Valg i henhold til lovene.

Efter tur afgår A. Thierlein, fru Bøgehave og Aage Ove
sen samt suppleanten. 1 medlem skal vælges fra årgan
gene 1955-57.

5. Næste sammenkomst.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen retter en indtrængende appel til så mange som 
muligt om at give møde. Vort 50-års jubilæum er nok værd 
at fejre, og det er ikke for tit, vi ses. Endvidere bliver det jo 
nok sidste gang, vi samles på det gamle seminarium.

Deltagere i middagen bedes huske vedlagte kort. Alle 
andre kan bare komme, og ægtefæller er hjertelig velkomne.

Vel mødt!
Bestyrelsen.
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Mindeord

En af vore klassekammerater 
er gået bort — Bodil Smidt — 
lærerinde på Kregme skole v. 
Hillerød.

Efter flere års kamp mod 
en smertefuld sygdom måtte 
hendes spinkle legeme give op.

Takket være vandremappen, 
som har bundet vor klasse 
sammen i de 11 år efter dimis
sionen fra O. F. S., har vi 
kammerater fulgt hendes sko
legerning — hendes glæde ved 
arbejdet. Hun var en af klas

sens stille, og hun var en af klassens trofaste.

Hendes sidste brev I il os var — trods forståelig mismod 
— præget af storhed i sin måde at bære sin skæbne på. 
Hun voksede gennem sin kristne tro i sin sygdom til et 
eksempel for os andre.

Æret være mindet om hende.

Grethe Forchhammer.
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1 januar 1957 afgik overlærer 
C. J. Rindorf ved døden næsten 
76 år gammel. Efter en ud
dannelse som maskinmester 
besluttede han at blive lærer 
og tog i 1915 eksamen fra 
Odense Seminarium. Skønt 
bosat i Kerteminde, hvor hans 
hustru var lærerinde, faldt 
hans gerning som lærer i 
Odense, hvor han efter nogle 
vikariater blev ansat ved 
Odense kommunale Pigereal
skole. Hans manddomsgerning 

er da knyttet til denne skole,indtil han tog sin afsked i 1947. 
Desuden havde han et meget betydningsfuldt arbejde på 
Odense tekniske Skole og var yderligere i en årrække for
stander for Kerteminde tekniske Skole.

Herr Rindorf var en overordentlig dygtig underviser, hvis 
elever mindes ham med den største hengivenhed. Hans store 
menneskelighed, ranke karakter og dybe religiøsitet gjorde 
ham til en forstående vejleder og hjælpsom ven for alle dem, 
der søgte ham eller stod ham nær. I besiddelse af en arbejds
glæde uden lige nåede han beundringsværdige resultater i 
sit arbejde, hvor end han færdedes. Da han tog sin afsked, 
vendte han tilbage til sin elskede hjemstavn og slog sig ned 
i Svejbæk i Silkeborgegnen. Ved sin død efterlader han sig 
to sønner, begge civilingeniører, idet hans hustru var død 
nogle år forinden. Hans minde lever hos mange, der har 
haft den lykke at kende ham og ære ham.

Lattr. H. Lorenzen.

Den 22. marts 1957 døde overlærer Poul Nissen efter en 
operation. Gennem mange år var han elevforeningens for
mand, og ældre elever vil huske ham som en fornøjelig leder 
af vore sammenkomster.

Poul Nissen var født i Aalborg 1889, men levede næsten 
hele sit liv i Odense. Han gik i Mulernes Legatskole, kom 
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derefter på Odense seminarium og dimitteredes 1910. Efter 
en kort vikartid ved Odense skolevæsen, blev han lærer ved 
Mulernes Legatskole, og der lagde han et livs trofast og 
flittigt arbejde. Desuden havde han i mange år timer på 
Teknisk Skole.

Det faldt naturligt, at han blev formand for seminariets 
elevforening, da Rosenlund gik af, og han var en hyggelig 
formand.

Han havde store anlæg for bordtalen og den rammende 
vise ved en fest, og han og hans kone var trofaste gæster 
ved seminariets sammenkomster.

Vi, som var ham på nærmere hold, vil huske ham som del 
fine menneske, den retlinede personlighed, den gode lærer 
og den stilfærdige hyggespreder i venners kreds.

Elevforeningen har mistet en god og trofast ven.
A. Thierlein.

Netop som dette årsskrift 
bogstavelig talt er på vej til 
trykkeriets maskiner, kom
mer meddelelsen om dr. phil. 
Møllers død. Vi standser ma
skinen for en dag og føjer 
vort mindeord til de mange, 
som nu vil komme ud over 
hele landet. Alle de mange, 
der har haft dr. Niels Møller 
som lærer, vil mindes en 
mangfoldighed af gode og 
særprægede timer, og de 
yngre i foreningen vil kende 

hans navn fra hvert eneste af vore årsskrifter, hvor hans 
vægtige artikler så ofte dannede grundstammen.

Dr. phil. Niels Møller kom til seminariet i 1911, hvor han 
overtog fagene dansk og engelsk. I 1923 fik han doktor- 
titlen på en disputats om reformationens salmedigtning, 
og omtrent samtidig overtog han religionsundervisningen. 
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I 1938 flyttede han til Tønder statsseminarium, og fra de 
senere år vil han bedst være kendt som medlem af den 
salmebogskommission, der udarbejdede forslaget til »Den 
danske salmebog«.

Men vi fra O. S. vil huske dr. Møller som den milde og 
beskedne, meget beskedne, men alligevel myndige og be
stemte lærer, fuld af lune og slagfærdighed. Hans viden 
og dygtighed lå uden for al diskussion. Hans fag var som 
omtalt dansk, engelsk og religion, og han skrev selv sin 
sproglære, der var i dispositionsform. Den glemmer vi ikke 
så let, for den var både morsom og svær, men fortrinlig, 
når man havde lært den. Hans gennemgang af de danske 
stile blev imødeset med både spænding og forventning, og 
analysetimerne var alt andet end kedelige.

Engelsk var vist det, der interesserede dr. Møller mindst. 
Til gengæld blev det religionen, hvortil han »førtes ad en 
bagvej« (Smith), der tog hans hjerte helt, og som derfor 
også måtte tage os. Det blev for os mere end fag; det blev 
oplevelse og erkendelse. Det er ikke engang for meget sagt, 
at det for adskillige blev en personlig hjælp i vanskelige 
perioder.

Og så er da denne trofaste mand borte. Aldrig gik vor 
forening forgæves til ham, og vi benyttede os ofte af det. 
Tak fik vi sagt adskillige gange, og nu vil vi gøre det igen 
og tilføje et: Æret være dr. Niels Møllers minde. Hans 
navn vil sent glemmes i vor forening.

Aage Ovesen.

Dr. Møller døde den 24. januar.

Han var syg, da han skrev sit bidrag til årsskriftet, men han 
ville ikke svigte de gamle elever. Han bad mig hilse alle gamle 
elever, ønske godt nytår og takke for rigt samarbejde gennem 
årene og for kærlige tanker i julebreve, som han var for svag 
til at besvare.

A. Thierlein.
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.Jule-evangeliet blev dr. phil. Niels Møllers 
sidste hilsen Hl gamle elever.
Vi fandt, at den burde nå dem med den karak
teristiske skrift, som mange af os 
husker så godt.
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Fra begyndelsen

Det må have været juleferien 1907.—
Som ung lærer var jeg i ferien i mit barndomshjem i 

Mellerup ved Randers. Ved nytårslid kom postbudet med 
den såkaldte Ryslingebog, d. v. s. årsskrift for Ryslinge Høj
skoles Elevforening. Min søster havde været elev på denne 
skole somren 1900.

Som nybagt lærer (1906) og som lærer i Odense var jeg 
en såre hyppig gæst på seminariet både privat og til dettes 
sammenkomster. Ved al se i Ryslingebogen slog den tanke 
ned i mig, at der måtte kunne laves noget lignende for gi. 
seminarister. Og vel ankommen til Odense igen, var jeg 
ude hos min kære forstander og frue. Og her mødte jeg den 
største forståelse og hjælp videre frem. Og vi tog straks fat 
med vedtægt, den første generalforsamling og sammen
komst.

Den første bestyrelse var lærerinde frk. Marie Haller og 
lærerne Juhl Andersen og undertegnede. Og vi sled tappert: 
Årsskrift (lille og beskedent), den første sammenkomst — 
vel påsken 1908.

Min gi. klassekammerat, allerede da kgl. operasanger, 
Lars Roe sang da som ved flere efterfølgende sammenkom
ster. Vi mindes med tak seminariets hjertelige velkomst til 
os, da vi begyndte — og stedsevarende gode støtte. Person
lig mindes jeg de hyggelige bestyrelsesmøder hos frk. Haller.

Under generalstrejketruslerne 1920 var det en nødvendig
hed for mit daværende blad, at jeg måtte til København 
for at skaffe papir.

1 tiden siden da har det været mig en stor glæde at følge 
elevforeningens virke med netop den vekselvirkning mel
lem seminariet og vi gi. seminarister til gensidig gavn og 
glæde.

Vel mødt påsken 1958. Mellerup.
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Fire formand

H. Nielsen-Mellerup Johs. Rosenlund

Poul Nissen Aage Ovesen
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Dimissionstale 8. juni 19)7

Den dag og time, som De vore dimittender har set frem 
til med glæde og forventning, er nu nået. De skal nu tage 
det store spring fra at være elever og lærlinge til selv at 
være lærere.

De har ofret mange tanker på den gerning, De nu skal 
til at øve, og mange gange har De spurgt Dem selv: Hol
der jeg nu mål med de fordringer, min fremtid vil stille 
til mig?

Først den daglige praksis vil endeligt kunne give Dem 
svar og vise Dem, om De har valgt rigtigt, da De gik ind til 
et lærerstudium. Allerede dengang stødte De på en række 
krav, opstillet af det samfund, der sammen med Deres hjem 
har bekostet Deres uddannelse.

Der blev stillet krav om en vis modenhed, som er udtrykt 
i en aldersbestemmelse. Samfundet vil sikre sig en vis mod
tagelighed hos eleverne, og det vil sikre sig, at ingen kan 
fungere som lærer i en alt for ung alder. Ingen kan blive 
lærer før sit 22. år. Det er karakteristisk, at 21. års alderen 
også i retslig henseende belegner en grænse, fuldmyndig
heden, d. v. s. adkomst til at påtage sig pligt i samfundet.

Det andet krav, der stilledes til Dem den gang, var kravet 
om en vis moralsk garanti. Der må ikke være noget ufor
delagtigt at sige om den vordende lærer. Den unges vandel 
skal være pletfri, og skal man dømme efter de vandels- 
attester, der foreligger, må det også siges, at det står ual
mindelig godt til på det punkt. Efter den nye seminarielov 
er vandelsattesten bibeholdt, og del er vist godt, at den be
står som et krav af vigtighed.
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Det tredie krav drejer sig om den fysiske sundhed, et 
krav, hvis berettigelse i vore dage er indlysende. Lærerger
ningen stiller krav til helbreddet, og vi må have den bedste 
og sundeste ungdom frem, for med sundhed følger frisk
hed og fornøjelighed. Resultatet af disse sundhedskrav i 
forbindelse med gymnastikundervisningens stilling i lærer
uddannelsen er da også, at man med rette kan tale om del 
sunde legeme som bolig for den sunde sjæl.

Og så er der som nummer fire kravet om et vist minimum 
af kundskaber som udgangspunkl for uddannelsen, også et 
krav, der har et klart perspektiv — allerede i udvælgelsen.

Vi har brug for modne, sunde, moralsk retvendte og 
kundskabsrige lærere.

I seminarieh verdagen oplever de unge så fagenes kaval
kade— undertiden med en følelse af tilfredshed og forstå
else af den umiddelbare betydning, dette eller hint fag har 
— stærkest og klarest vel nok i praktikundervisningen, hvor 
vi har den glæde at føle, hvor levende man går op i arbej
det med børnene, men også i mange andre fag. Undertiden 
vel også med en følelse af utilfredsstillethed, fordi man 
føler, at dette eller hint fagstof ikke kommer én ved. Man 
synes ikke, man har brug for det, eller man synes, der er 
for meget uvæsentligt.

Der gøres nok uret her og der. Uddannelsen skal og må 
principielt være alsidig, simpelthen for at man kan være 
skikket til de opgaver, der vil kunne pålægges os. Dertil 
kommer, at man udvikles og vokser ved enhver føling med 
lærestof, selv om det ikke ligger i centrum af ens interesse
felt. Netop i de unge år får man en introduktion i et fag, 
som gør det let senere hen at fortsætte arbejdet. De ting, 
man har arbejdet med som ung, vil leve skjult i én, og en 
lærer kan når som helst blive udsat for at skulle undervise 
i et hvilket som helst fag. Det er gerningens vilkår, og til 
disse vilkår er uddannelsen tilpasset.

Når De nu om lidt står med Deres eksamensbevis i hån
den, kan De med god samvittighed over vel tilendebragt 
arbejde sige til Dem selv, at det første krav til Dem er ble
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vet opfyldt. De har uddannet Dem og er nu lovlig anerkendt 
til at måtte optage en lærergerning.

Men snart vil De opdage, hvorledes problemvægten for
skydes. De vil opdage, at De er kommet ind i et arbejde, 
der stiller langt større krav til Dem end Deres studietid. De 
vil opdage, at det er svært at være lærer. Den varme løftelse, 
der ligger i at være i en klasse, er borte. De vil blive den. 
der alene skal stå over for de mange. De vil blive den, der 
skal bære. De vil blive den ansvarshavende. Og her — i 
disse vilkår — skal det så endeligt vise sig, om De slår til.

Lærerens kvalitet vil vise sig i den måde, på hvilken han 
passer sit arbejde, i hans flid. Alle steder kræves det, at 
man lægger kræfter og evner i, men i almindelighed kan 
man sige, at en lærer kun står ansigt til ansigt med sin egen 
pligtfølelse. Hans foresatte gennemfører ingen indgående 
inspektion, og børnene synes ham måske ukritiske. Fristel
sen består derfor i at bøje af, at nøjes med at klare sig igen
nem. Her står altså et stærkt krav til læreren om loyalitet 
over for sin opgave gennem flid: i limen, i arbejdstiden i 
det hele taget, i forberedelsen, så han holder sin evne på 
toppunktet, så han ved den daglige forberedelse magter sit 
stof og ikke improviserer, at han ved biblioteker, fagmøder, 
pædagogiske tidsskrifter og presse holder sig a jour med 
sine fags udvikling.

Lærerens arbejde former sig faktisk på en måde, som 
man elles kun kender fra topstillinger i andre erhverv: han 
er ukontrolleret og på mange måder suveræn. Hver eneste 
lærer i en kollegakreds har stor indflydelse på hele vurde
ringen af skolen udefra. Denne vurdering udefra er af en 
meget ejendommelig natur. Det er faktisk børnenes vurde
ring og domme, der i mange tilfælde glider næsten uændret 
over til forældrene. Derfor får disse domme ofte en meget 
emotionel karakter med store udsving fra begejstring til 
voldsom antipati. Årsagen er altså, at det er børnesyns- 
punkter, der — idet de har bevæget sig ad den biologiske 
tilknytnings brede veje — er blevet voksenovertagede.

Men lærerens kvalitet viser sig også i forholdet til kredsen 
af kolleger. Intet ødelægger en skolegerning som opslidende 

22



kampe og stridigheder mellem en skoles lærere indbyrdes. 
Der sker også det med uhjælpelig sikkerhed, at hjemmenes 
sympati går tabt derved. Kravet indenfor kollegakredsen er 
først og fremmest usvigelig loyalitet indbyrdes, men også 
et krav om samarbejde, hjælpsomhed o. s. v. Gennem talrige 
småbit te episoder skoledagen igennem skal læreren med sik
ker takt handle kollegialt og rigtigt. En svigten af disse 
krav medfører på ejendommelig vis isolation i kollega
kredsen, og det at blive isoleret i sin egen kreds føles meget 
tungt, langt tungere end kritik ovenfra eller fra børnene.

Så er der loyalitet mod skolens orden, som den kommer 
til udtryk i præcision med tid, med tidens begyndelse, med 
føring af protokoller, karakterbøger o. s. v., og loyaliteten 
mod skolens fællesliv, dens fester, udflugter, dens morgen
sang, alt det, som danner rammen om skolen og giver min
der for skolens elever.

Og del er loyaliteten mod del samfund, hvis embedsmand 
læreren er. Det samfund, der er med til at give os gode og 
trygge vilkår. Læreren må ikke blive borte i gold kritik, en 
af de største farer, der truer alle højere uddannede folk; 
men fremfor all må man ikke udnytte sin stilling til agita
tion over for umyndige. Han skal være med til at bygge op 
og ikke blot at bryde ned. De nedbrydende kræfter hai
en umådelig magt, og enhver skolemand må af al sin magi 
kæmpe imod. Derfor mener jeg, at begrebet positivitet er en 
så central egenskab hos en lærer, at den burde stå som før
ste punkt i enhver læreruddannelses formålsparagraf. En 
lærer skal altid og i enhver situation ville det positive.

Ingen vil naturligvis beskære lærerens ret til at tage for 
eksempel politisk parli. Det er simpelthen hans pligt; men 
der er grund til at fremhæve, at læreren har mere pligt over 
for det, der samler, end over for det, der skiller. Del kan 
også lyde paradoksalt i frisindets navn at ville hindre lære
ren i al udtrykke en personlig overbevisning; men der er 
naturligvis også kun tale om, at han ikke må udnytte sin 
samfundsposition lil at fremme sine egne synspunkter over 
for umyndige.

Men vi kan komme endnu et skridt frem, hvor vi forlader 
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de krav, der stilles til Dem, og går over til noget, der må 
udtrykkes som ønsker: et ideal — den helt gode lærer. Vi 
må ønske for Dem, at idealisme må præge Deres arbejde. 
Det er denne idealisme, vi ønsker, De må holde fast ved og 
arbejde på at fremme gennem hele Deres lærertid, som De 
har arbejdet på at fremme den gennem Deres læretid. Den 
idealisme, som vi frygter for skal blive tyndslidt, når hver
dagens skolegerning er inde, den, som vi er bange for, at 
mekanik, organisation og teknik skal trænge ud.

Hvad er det da for ideale krav?
Læreren skal holde af børn, og denne kærlighed til børn 

skal ikke komme så meget frem i ord og frem for alt ikke 
i kælen og sentimental snak, heller ikke, ja, det er oven i 
købet forbudt: i venlig berøring; men således, at børnenes 
sande velfærd ligger læreren på sinde. De reaktioner af 
emotionel art, som barnet fremkalder hos læreren, har ingen 
betydning som emotionelle manifestationer, men derimod 
i høj grad omsmeltet til iver og interesse for børnenes gode 
oplæring, deres fysiske velfærd, deres opdragelse til ret
tænkende, ærlige mennesker. Kærlighed til børn bryder ikke 
frem i overfladen, men ligger skjult i lærerens sind og viser 
sig i hans vilje til at forsøge at forstå dem i deres fortrin 
og fejl — ikke mindst de sidste. Læreren skal søge at finde 
frem til årsagen til disse fejl. Her har den moderne børne- 
psykologi meget at lære os ved, at den kan vise os, at mange 
fejlbygninger skyldes medfødte fejl eller milieufejl: dårlige 
forhold i hjemmet: hårdhed og underkuelse. Mange vanske
lige børn dækker — som De alle ved — ved deres adfærd 
over sjælelige følger af sådanne forhold og prøver med hvi
leløs ve at dække over det med sære og tilsyneladende 
uforklarlige handlinger og adfærdsformer. Men også på 
dette punkt vil De støde på svære vanskeligheder. Den gene
ration, som nu er unge lærere, har som noget naturligt ind
levet sig i disse synspunkter, der også i Deres øren har lydt 
som Gemeinplätze, men har samtidig gennemlevet den ejen
dommelige handl ingslammende virkning som tout-compren- 
dre-c’est-tout pardonner-indstillingen har. Lykke til, kære 
dimittender, bedre end os skolefolk i trediverne og fyrrene 
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både at forstå alt, men samtidig også at kunne kæmpe mod 
kræfter, som de tør sige er onde. Men først og fremmest: 
kærlighed til børn viser sig i evnen til at vise dem tillid, når 
de behøver det. Tit ser vi. al et skumpelskud rejser sig gen 
nem tillid og tiltro.

Så er der den for læreren så vigtige egenskab, som kan 
udtrykkes i ordet takt — evnen til at gribe det rette middel 
i rette tid. Takt og dannelse er hverken viden eller ydre 
form for manerer. Takt er en fornemmelse for den menne
skelige natur, dens frygt, svaghed, forventninger og tilbøje
ligheder. Takt er evnen til at sætte sig i andre menneskers 
sted. Takt er viljen til at tie, når sandheden kan virke så
rende. Takt er indrømmelse af, at der er en mængde for
skellige meninger, af hvilke ens egen kun er een blandt 
mange. Takt er blidhed, munterhed, oprigtighed. Takt går 
ganske på tværs af de skel, som grader af viden ellers sæt
ter, og står i intim forbindelse med det egentlig menneske
lige.

Det er almindeligt, at man i omgang med voksne menne
sker lægger vægt på at undgå alt, hvad der kan såre og 
krænke, og sårer og krænker man et andet voksent men
neske, kan man vente svar på tiltale; men mange lærere me
ner ikke, at denne gode regel gælder, når det er børn, del
er tale om. Mange gange tales der til børn i uværdige ven
dinger, og karakterbøger bærer vidne om manglende takt i 
de bemærkninger, man mener at kunne give skriftlig form: 
løgnagtig, doven o. s. v.

Englænderne har et navn på denne taktfuldhed i ordet 
gentleman—en gentleman viser også sin karakter i sin 
måde at hilse på børn på, i sin tak, når børn gør ham tje
nester, i sin måde at tale til børn på. Eksemplets magt er 
her som andre steder meget stor og værd at agte på.

En anden væsentlig læreregenskab er humoren, der får 
livets skævheder til at fortone sig i et forsonet og forsonende 
skær. En mand, der ejer humor, ser det daglige liv, endog 
det lave og usle liv i spøgens og kærlighedens nye lys: alt 
hvad der er til, har en fortryllelse for ham. Humor er med 
rette blevet betragtet som den poetiske skaberånds fineste 
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fuldkommenhed, og på samme måde er humorens betyd
ning for den pædagogiske skabelsesproces meget stor ved 
sin ejendommeligt umiddelbare vej fra menneskesind til 
menneskesind. Den, der savner humor, har — lad så hans 
sjælelige gaver være, hvad de være vil — kun et halvt sind: 
et øje for, hvad der er over ham, ikke for, hvad der er rundt 
om eller neden for ham.

Og så viser lærerens kærlighed og godhed for børn sig i. 
at han ikke er bange for at gøre noget for dem udover netop 
del, hans lærergerning omfatter.

Det er i sandhed en svær og krævende livsopgave, De har 
valgt Dem, og det er således, at der venter Dem alle mange 
vanskeligheder og problemer forude; men disse vilkår, der 
bliver Deres vilkår, er jo netop livets vilkår, og som Bern
hard Shaw har sagt: »Delte er livets sande glæde, at blive 
anvendt til et formål, hvis storhed man selv erkender: at 
blive fuldstændig slidt op, inden man kastes på møddingen; 
at være en naturkraft, i stedet for en febrilsk og selvisk lille 
klynkende klump af bekymringer, der beklager sig over, at 
verden ikke vil hellige sig den opgave at gøre en lykkelig.«

Indiens premierminister Nehru, der om la måneder skal 
gæste Danmark, skriver i et brev til sin lille datter følgen
de ord:

Vældige kræfter er i færd med at sætte hundreder af mil
lioner mennesker i bevægelse, og de går frem som et jord
skælv eller en anden naturkraft. Vi kan ikke standse dem, 
hvor meget vi end prøver, og alligevel kan vi måske, i vort 
lille hjørne af verden, bibringe dem en lille ændring i tem
po eller retning. Vi møder dem alt efter vore forskellige 
temperamenter — nogle er bange for dem, andre hilser dem 
velkommen, nogle prøver at bekæmpe dem, andre under
kaster sig modstandsløst skæbnens tunge hånd, mens andre 
forsøger at ride på stormen og kontrollere og dirigere den 
en smule, rede til at møde de farer, dette indebærer, for til 
gengæld at nyde glæden ved at hjælpe aktivt med i en stor
stilet proces.

Der er ingen fred at vente for os i dette stormfulde tyven
de århundrede, hvis første halvdel allerede er hengået med 
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sin fulde last af krig og revolution. Hele verden er i skred, 
og skyggen af krig og revolution ligger tungt overalt. Hvis 
vi ikke kan unddrage os denne vor uundgåelige skæbne, 
hvordan skal vi så møde den? På strudsevis, ved at gemme 
vore hoveder for den? Eller skal vi spille en dristig rolle 
under begivenhedernes udformning, se risikoen og faren i 
øjnene om nødvendigt og til gengæld opleve glæden over at 
være med i et storslået vovestykke og følelsen af, at vore 
skridt bevæger sig i trit med historiens?

Alle ser med forventning fremtiden i møde, efterhånden 
som den ruller sig op for os og bliver nutid. Nogle afventer 
resultatet i frygt, andre i håb. Bliver det en smukkere og 
lykkeligere verden, hvor livets goder ikke vil være forbe
holdt nogle få, men nydes frit af masserne? Eller en endnu 
hårdere verden end vor, ribbet for mange af vor nuværende 
kulturs goder efter hidsige og ødelæggende krige. Dette er 
to yderpunkter. Begge kan blive virkelighed, kun en mel
lemting forekommer i det lange løb usandsynlig.

Mens vi venter og iagttager, arbejder vi for den verden, 
vi helst vil have. Mennesket har ikke hævet sig fra sit dyri
ske stadium ved modstandsløst at underkaste sig naturens 
kræfter, men ofte ved at trodse dem og vise vilje til at be
herske dem til menneskets fordel.

Sådan er det i dag. At skabe dagen i morgen er ungdom
mens sag!

Lad disse en stor statsmands ord også være rettet til Dem 
vore dimittender.

Seminariets varmeste ønsker vil følge Dem på Deres vej.

Per Mogens Hansen.
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Gammel gdrd i Lundager ved Assens
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Det jubilerende hold

Seminarieholdet 1933

Frk. Anna Hansen
Ved skoleårets slutning tog frk. Anna Hansen afsked med 

det daglige arbejde på Odense Seminarium, men hendes 
virke vil sent glemmes blandt lærere, udgået fra O. S.

Vi kunne møde frk. Hansen mange steder, hun havde 
mange strenge på sin bue, og hendes fagkreds kunne være 
ret mangfoldig, men det er næppe forkert at sige, at det er 
som historiens lærer, vi først og fremmest vil huske hende. 
Faget i sig selv er mangfoldigt, og det blev det ikke mindre 
under frk. Hansens ledelse. Det blev hendes opgave al være 
med til at finde en ny form for historieundervisinngen på 
seminarierne, og det lykkedes ikke uden adskillige forsøg og 
gennem et overordentlig stort arbejde. Det afskrækkede 
ikke frk. Hansen, fritid var vist for hende et sjældent be
greb. Fuld af ildhu gik hun til arbejdet, og således fremstod 
da hendes timer, dynamiske og rummelige, med plads for 
alle meninger, men med en »linie«, der stadig og uden svig
ten forankrede faget i det grundlæggende for vor kultur.

Tak. frk. Hansen. Aage Ovesen.
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En centralskole starter

Folk, der kommer kørende ad landevejen Skælskør— 
Næstved, opdager på et vist tidspunkt en meget lang og 
lav, rød murstensbygning med store vinduer over grå ce
mentflader. Taget har den for mange moderne fabriksbyg
ninger så karakteristiske knæk-konstruktion, der sikrer 
bedre lys. Og fremmede spørger da til hinanden, hvad det 
er for en fabrik. Når de så kommer helt frem til bygningen, 
der ligger vinkelret på amtsvejen, opdager de en anden stor 
bygning parallelt med vejen — og får måske nu visse asso
ciationer i retning af gymnastiksal og skole. Helt sikre i 
deres sag bliver de, hvis de under den som regel langsomme, 
interessevisende forbikørsel ser den store sten med ind
skriften: KIRKESKOVSKOLEN.

Torsdag den 5. april 1956 blev en stor dag for de lo dob
beltkommuner Holsteinborg-Venslev og Ørslev-Sdr. Bjerge. 
Da blev mange fremsynede og energiske menneskers ind
sats foreløbigt belønnet ved indvielsen af »Kirkeskovskolen, 
fællesskole for Holsteinborg-Venslev og Ørslev-Sdr. Bjerge«. 
Der blev den dag holdt en lang række taler, i løbet af hvilke 
skolen blev overgivet til og videregivet fra diverse myndig
heder for til sidst at ende hos lærerne. Af disse taler frem
gik det også, hvad man ventede sig af den smukke, nye 
skole på de forskellige områder, hvad men ventede af bør
nene — og hvad man ventede af lærerne.

Som det allerede nu vil kunne forstås, var undertegnede 
med som en af de 12 lærere, der nu havde fået en ny skole, 
nye kolleger og nye elever, og som med både glæde og spæn-
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ding så fremtiden i møde. Nu er der snart gået et par år, 
og vi har kørt de første løb. — På dette tidspunkt er de
batten om den danske skoles fremtidige struktur jo atter 
i fuld gang, og resultatet kan synes usikkert. Men eet om
råde synes at være så afklaret og uden for diskussion, at 
man med sikkerhed kan spå om fremtiden, nemlig landsby
skolens ordning. Og her viser det sig, at vi er forud for 
loven, idet vor skoleordning nøje svarer til lovforslagets. 
Derfor denne lille rapport fra en skoleform, der vel kan 
betegnes som fremtidens danske »landsby«-skole.

Skolen er som antydet en forbundsskole for to kommuner 
med 4 sogne. Desuden er der for præliminær afdelingens 
vedkommende forbund med en nabokommune. Det siger 
sig selv, at etableringen af et sådant skoleforbund kan volde 
vanskeligheder, når modstridende interesser og synspunkter 
skal bøjes mod hinanden: området er stort, og afstandene 
er store, op til 8—9 km ad vejen til skolen; befolkningen 
er uensartet i både økonomisk, social, politisk og religiøs 
henseende (således har Indre Mission en stærk stilling i en 
del af skoledistriktet).

Der e r mange problemer al løse, inden det første spade
stik kan tages. Et sådant problem var: hvor skulle skolen 
ligge? Den blev placeret midt ude på den åbne mark, 1 km 
fra Bøgelunde og 2 km fra Rude, men ved amtsvejen, der 
passerer de to landsbyer. Her er vi altså ved et nyt træk i 
det danske landskab: den store skolebygning, der ligger 
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kompromisagtigt midt imellem skoleforbundets landsbyer, 
frit og åbent, lignende en nybyggerkoloni, med lærerboliger, 
pedelbolig og garager samlet i en klynge om skolen. Dette 
skulle dog nødigt betyde, at lærerne ude i nybyggerkolonien 
også åndeligt bliver en isoleret ø i befolkningen.

Jeg nævnede garager. Ja, for skolen har to busser til al 
hente og bringe børnene, da man ikke kan byde dem at 
skulle cykle op til 9 km for at komme i skole, navnlig ikke 
de små. Man har valgt at samle alle børnene i den nye 
skole, så at man ikke som så mange andre steder har be
holdt forskolerne. De ca. 300 børn skal altså hver dag trans
porteres til og fra skole. Denne buskørsel har været et af 
de vanskeligste problemer at løse, men også her nåede man 
frem til et godt resultat: om sommeren kører busserne ud 
allerede kl. 7, bringer 1. hold børn til skolen kl. 7,30 og 
næste hold lidt før kl. 8, så skolen kan begynde kl. 8. Nogle 
af de små, der kun har 3 timer om dagen, køres hjem kl. 
10,45, og kl. 11,40 er bilerne tilbage med de øvrige små. 
Af hensyn til denne udskiftning holder vi altså fast 55 min. 
middagspause, og følgelig slutter skolen først kl. 14,25. 
Denne middagspause, hvor mange af de store børn må blive 
på skolen — samt skoledagens sene afslutning — er bag
siden af medaljen.

Vinterkøreplanen er lidt anderledes. Dels begynder vi 
først kl. 8,30, og dels henter busserne »eftermiddagsbør
nene«, inden de kører formiddagsbørnene hjem. Der bliver 
altså en ekstratur, og det koster jo ekstra penge. Men man 
opnår, at børnene, der tit må cykle eller gå flere km til 
bussernes opsamlingssteder, ikke skal alt for tidligt hjemme 
fra i den bælgmørke vintermorgen, at middagspausen ind
skrænkes til et normalt 20 min. spisefrikvarter kl. 11,15— 
11,35, så at børnene ikke skal gå og fryse ude (eller lave 
ulykker inde) alt for længe, og at vi slutter »allerede« kl. 
14,20. —• Ude ved busholdepladserne er der indrettet cykle- 
stalde og læskure for børnene. For en ordens skyld skal til
føjes, at de nærmestboende børn jo ikke tager med bussen, 
men må cykle eller gå i skole.

Som det vil forstås, er skolens daglige drift i høj grad 
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afhængig af, at den omhyggeligt lagte køreplan overholdes, 
men vi har et par udmærkede chauffører, den ene skolens 
pedel, den anden boelsmand og nabo til skolen. En hage 
ved en sådan afhængighed af bustider er det, at man ikke 
kan sende en klasse hjem i tilfælde af en lærers pludselige 
sygdom el. lign.; børnene må holdes på skolen og beskæf
tiges dér, indtil busserne kører. Ordningen vil jo også være 
følsom over for snestorm og islag, så vi kommer ikke til 
at savne spænding, hvis vi får et rigtigt besøg af kong Vin
ter. Endvidere erfarede vi under A-influenzaepedimien i 
efteråret (hvad man næsten kunne sige sig selv i forvejen), 
at busserne i høj grad fungerede som smittecentraler — 
skolen måtte lukke nogle dage.

Skolen består af en udelt 7-årig folkeskole samt en 3-årig 
præliminærafdeling. Vi holder stærkt på princippet om 
den afsluttede, afrundede barneskole, der har et mål i sig 
selv og ikke må blive en forskole til »det egentlige«, eksa
mensskolen. Børnene følges med deres kammerater til 14 
års alderen, bliver hjemme i det lille samfund og får lov 
at få en rolig udvikling dér. Kun i 6. og 7. klasse finder der 
en differentiering sted, idet de børn, hvis forældre tænker 
på at lade dem fortsætte i I p, går til »forberedelse« i tysk 
og matematik. Selv om forældrene eller børnene selv er i 
tvivl, kan børnene naturligvis deltage i disse timer (4 timer 
ugentlig), hvis lærerne og forældrene finder dem egnede 
dertil, og børnene selv har mod på det, uden al del derfor 
betyder nogen som helst forpligtelse til at fortsætte i I p. 
Omvendt kan lærerne også i 7. klasse fraråde forældre, at 
børnene begynder i præliminærklassen; der finder nemlig 
ingen optagelsesprøve sted, men en samtale mellem skole
leder, lærere og forældre. Der sker ingen skade for børnene 
derved, idet de så slutter barneskolen med den samme af
rundede undervisning som kammeraterne.

De børn i 6. og 7. klasse, som ikke går til forberedelse, 
har i de 4 timer bibliotekskundskab eller praktiske beto
nede fag. I alle ugens øvrige fag og timer går børnene sam
men, og vi har ikke mærket, at kammeratskabet i klassen 
er blevet påvirket af denne adskillelse. Børnetallet er i disse
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år så stort, at vi har parallelklasser lige fra første til sy
vende klasse, og med de to præliminærklasser er det sam
lede antal klasser altså 16. I dansk og regning er a- og 
b-klasserne hver for sig, i en række fortællefag er de sam
men. Delingen i a- og b-rækken har ingen relation til diffe
rentieringen i 6. og 7. klasse eller til præliminærskolen. 
I lille f og store f deltager både børn fra henholdsvis 6. a og 
b og 7. a og b. Klassekvotienten er ideel, jo navnlig når a 
og b er hver for sig. 1 I. p er der 16 elever, i II. p er der 
14. Lærerstaben er nu 13, hvoraf 2 OS’ere, nemlig skoleleder 
E. Th. Nielsen og undertegnede.

Den lige nævnte 11. p er noget for sig i det samlede skole
billede. De 14 kommer fra flere forskellige »gamle« skoler, 
hvor de i tiden, mens den nuværende skole blev bygget, 
fik forberedende undervisning i sprog og matematik. De 
skal som skolens eneste hold gå op på de »gammeldags« 
vilkår: både fremmede cencorer og eksaminatorer, fuldt 
pensum, ingen årskarakterers medvirken i det endelige 
resultat — og kun 2*/4 års læsetid. Vi er en smule spændt 
på, hvordan det går til sommer. Allerede andet hold har 
3 år til studierne, så næste dimension bliver først i foråret 
1960.

Hvordan er nu rammen om dette skoleliv? Det skal ind
rømmes, at bygningen set udefra — især fra en bestemt 
side — ikke er i overensstemmelse med de gængse begre
ber om skønhed Men går man ind i »fabrikken«, bliver 
man slået af hensigtsmæssigheden, stilrenheden, farverne. 
1 den ca. 90 m lange hovedbygning findes i stueetagen alle 
særlokaler samlet: geografiklasse (også ungdomslokale til 
af lenskoleundervisning), lægeværelse, fysik- og naturhisto
rielokale, håndgerningslokale, sløjdsal samt skolekøkken. 
Nærmest landevejen findes desuden et dejligt bibliotek — 
slået sammen af de gamle sognebiblioteker. Dette bibliotek 
er ret enestående i landel derved, at det udsender bogbil: 
en af skolebusserne kan på kort tid forsynes med reoler og 
bøger og kører en gang ugentlig rundt til »udstederne« for 
al betjene de lånere, der er forhindrede i at komme til 
selve biblioteket.
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Går man forbi kæmpevinduet op ad den brede, lyse trappe 
til 1. sal, ender man på den 84 m lange gang, hvor de 10 
normalklasser er anbragt, de 7 folkeskolelokaler syd, de 3 
præliminærklasser nord for trappen. Hver klasse har sin 
egen livlige farve, som man genfinder dels på de små pla
der med klassernes numre, der er anbragt over dørene, dels 
på garderobens knagerækker inden for hovedindgangen. 
I tværfløjen findes en dejlig gymnastiksal med en meget 
stor fast scene, en aula, et hyggeligt lærerværelse med eget 
tekøkken og endelig skolens kontor lige ved hovedindgan
gen. I dennes vindfang sidder på væggen et relief, der fore
stiller et agerngnavende egern, symboliserende skolens 
motto: Søg kernen.

Foruden skolen er der bygget 7 lærerboliger (5 ved sko
len, 2 i Bøgelunde), saml 1 pedelbolig — dejlige huse med 
kommunalt anlagte haver uden om. Vi har fælles vandværk 
med skolen, men hver sit koksfyr (skolen har oliefyr).

Mange vil sikkert spørge: Hvad koster så al denne her
lighed? Svaret er: nærmere 3 end 21/’ million. Noget har vi 
dog fået gratis, nemlig et stort Danmarkskort i hvid asfalt 
på legepladsen; del var en gave til skolen og blev lagt i 
sommerferien 1957 sammen med den endelige asfaltbelæg
ning.

Lad mig til slut fremhæve den store oplevelse det er al 
være med til al starte en skole. Dette at starte noget helt 
nyt har jo altid noget tillokkende over sig. Men det er også 
spændende og problemfyldt: spændende, fordi sammen
bragte børn fra flere gamle skoler ikke gerne skal virke 
sammenbragte ret længe, og fordi ældre, yngre og unge læ
rere skal trække på samme hammel. Og problemfyldt er 
hver dag i året: nye traditioner skal skabes i arbejde som 
i fest, hvert skridt skal overvejes vel og tages med varsom
hed, fordi det kan skabe præcedens. Tilsyneladende ganske 
små ting må drøftes nøje på lærermøder eller med skole
kommissionen, ting som på ældre skoler for længst er blevet 
selvfølgeligheder.

Desto mere tilfredsstillende er det, når det går godt, 
og — lad mig slutte med det — det må siges, at vi er kom- 
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met godt i gang, i det store og hele over forventning. Del 
skal være mit ønske for os selv i det nye år, at skolen må 
fortsætte i samme gode gænge og således må kunne skabe 
den gode skoletone, der er så vigtig for enhver skole. — 
Og hermed en hilsen med de bedste nytårsønsker for Dem 
alle fra

Helge Lohmann Andersen. 
Kirkeskovskolen.
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Seminariet 1957

Det svundne år på O. S. præges ikke af nogen enkelt 
større begivenhed, men slår i erindringen som en broget 
mosaik, bygget op af hverdagenes mange enkeltheder, sådan 
som en skoles liv vel til de fleste lider gør det.

Seminariet er nu fuldi udbygget med sine 10 klasser 
voksne elever: den 4-årige linie med tilhørende præparand- 
klasse, den 3-årige studenterlinie samt småbørnslærerinde
seminariet, hvori der lil stadighed vil være to klasser sam
tidig, enten en l.og en 3. kl. eller en 2. og en præparand- 
klasse.

Lokalemæssigt er skolen jo derimod ikke udbygget, og 
gamle elever, der fra deres seminarietid mindes den som 
fuldt helt op til taget, skønt den da højst kan have haft syv 
klasser voksne elever, spørger nok forundret, hvor vi egent
lig får plads. Ja, det går altså, men selvfølgelig ikke uden 
visse gener i form af lovlig lange skoledage, leje af herre
gymnastiksal på Teknisk Skole saml vandreklasser. Takket 
være venlig indstilling fra alle sider går det endda forbav
sende gnidningsfrit i del daglige. Men derfor trænger O. S. 
alligevel hårdt til nye bygninger! Angående seminariets frem
tid arbejdes der stadig med sagen (overgang til selvejende 
institution og muligheden for nye bygninger), men en række 
problemer vil nok få del li] at gå langsommere end oprinde
lig ventet.

Lokalemanglen afhjælpes noget ved, al vi endnu på skift 
har klasser ude på henholdsvis vikariat og praktikum, så 
der til stadighed er en klasse væk. Vikartjenesten håber vi 
dog snart må blive afviklet, så eleverne ikke skal have lo 
større afbræk (hver på to måneder) i løbet af seminarietiden.
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De tre måneders praktikum, der jo er lovfæstet efter den 
ny ordning, kan selvfølgelig blive en meget vigtig og nyttig 
del af uddannelsen. Også her kan det stærkt øgede antal 
elever volde problemer, men ved velvillig hjælp fra mange 
læreres — formodentlig deriblandt mange gamle O.S.érs — 
side og ved praktiklederens dygtige arbejde er det hidtil 
lykkedes at få »afsat« alle vore elever i praktikumtiden.

Vore første elever efter den nye lov er nu henholdsvis i 
sidste og næstsidste klasse. Ordningen er altså ved at være 
gennemprøvet første gang, og der er indhøstet en del erfa
ringer. Men mange ting kan sikkert først i løbet af nogle 
år komme i helt fast leje. Det er en meget kompliceret, 
men også spændende ordning at arbejde under, såvel for 
elever som for lærere.

Den kræver meget tilrettelæggelsesarbejde fra lærerens 
side og tid og vilje til selvstændigt arbejde fra elevernes. 
Derfor føles de såkaldte »skemafri arbejdsdage« som en 
nødvendighed, hvis man skal klare arbejdet. Forøvrigt er 
kun en mindre del af dem egentlige hjemmearbejdsdage, 
idel alle prøver, klassestile, ekskursioner, institutionsbesøg 
o. 1. henlægges til disse dage. Det er en stor fordel, at sådan
ne ting, som er en nødvendig del af uddannelsen, kan af
vikles uden stadig indgriben i andre fags arbejde ved skema- 
omlægninger o. 1.

Den ugentlige fællestime, som forsøgsvis indførtes sidste 
år, og da som en yder time, har i år fået en meget gunstig 
placering tirsdag fra 10 til 11. Den tilrettelægges af et elev
udvalg, og emnerne har været så vidtspændende, at man 
skidle synes, der har været noget for enhver smag. Alligevel 
var bedre tilslutning ønskelig — er seminarieelever så over
fodrede med ting, de skal tage lil sig, at det går ud over 
appetitten, når noget er frivilligt? Det må dog siges, at f. eks. 
professor Lindhardt samlede stuvende fuldt hus, og at in
teressen var stor. Men det er jo økonomisk umuligt udeluk
kende at holde fællestimer på »de store kanoner«. Noget 
mere medvirkning fra eleverne selv må nok være vejen 
frem. Her bør et foredrag af Bent Bondesen, IV, om »Eks
pressionismen i dansk digtning« fremhæves som et eksempel 
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på, at det meget vel kan lade sig gøre inden for seminariet 
selv at finde egnede kræfter. Men alt for ofte hindrer den 
almindelige undseelse ved at træde frem for kammerater 
vist en udfoldelse af gode kræfter.

Elevernes blad »Vinduet« har med sin anden årgang be
fæstet sin eksistens, så det nu har godt 2/s af seminariets 
elever saml ca. et halvt hundrede interesserede uden for 
seminariet som abonnenter, og ved annoncer har det yder
ligere stabiliseret sin økonomi. Som det fremtræder nu med 
et redaktionsudvalg bestående af en repræsentant for hver 
klasse, skulle det også virkelig kunne blive et alsidigt organ 
for alle seminariets elever, og man kan kun ønske det fort
sat fremgang.

I det hele taget gør alle foretagender, hvor folk fra de 
forskellige linier og klasser bliver blandet, som det også er 
tilfældet i elevrådets udvalg, ved en så »broget« institution 
som O. S. sikkert god nytte ved at lære de enkelte, at »de 
andre« også er en slags mennesker — sådan som det jo hel
digvis i reglen går, når man lærer hinanden at kende. En 
diskussionsaften indenfor elevernes kreds om spørgsmålet 
.studenterlinie og 4-årig linie på seminariet synes da også 
at være mundet ud i fælles god vilje til at forstå og respek
tere hinanden.

Sidste år blev der fra en gammel elev tilsendt skolen et 
beløb, som vedkommende selv i sin tid havde fået eftergivet 
i skolepenge af Ejler Møller. Dette smukke udtryk for tak
nemmelighed blev begyndelsen til en slags elevernes indbyr
des hjælp, iden beløbet blev overdraget elevrådet og sam
men med penge, der indkom ved en vellykket fest sidste for
år, blev til el »Elevernes Lånefond«, hvor særlig betrængte 
mod en lille rente kan låne et mindre beløb i op til to måne
der. Det administreres af elevrådet.

M. h. t. elevøkonomi bør det desuden nævnes, at stats- 
understøttelserne iflg. et nyt cirkulære skal fordeles således, 
at mindstebeløbet er 400 kr., medens der kan gives helt op 
til 2400 kr. — en forbedring i retning af virkelig mærkbar 
hjælp til alvorligt trængende elever.

For gamle som for nuværende elever vil en af årets vemo-
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dige begivenheder være Anna Hansens afsked, som fandt 
sted ved årsafslutningen den 22. juni. Efter sangen: »Et 
jævnt og muntert, virksomt liv på jord« takkede forstander 
Per Mogens Hansen Anna Hansen »for trofasthed i Deres 
gerning, for vilje til at ofre, at tilsidesætte Deres eget for 
den helhed, hvor de hørte til, tak for Deres evne og vilje til 
at virke opdragende på vore elever, ved krav om form, om 
redelighed, om præcision.« Forstanderen sluttede med en 
varm tak for godt samarbejde. På gamle elevers vegne tak
kede Aage Ovesen Anna Hansen »for timer, som vi ikke 
glemmer og aldrig kan løbe fra, fordi vi der fik noget, som 
vi aldrig kunne få lyst at løbe fra. Vi mærkede i Deres 
historieundervisning Deres kærlighed I il faget. Vi gamle 
elever synes, det er helt forkert, når et af de gamle ansigter 
forsvinder, men vi ved jo, at det er livets gang. Kan vi, når 
vi når så vidt, have opnået det samme som De, frk. Hansen, 
at efterlade et savn, må vi være glade.« Derpå overrakte 
Ovesen en smuk gave fra Elevforeningen. Af de nuværende 
elever havde hver klasse sin personlige gave, som blev over
rakt af en repræsentant for klassen, medens Henning Vil
lain, IV, talte på de samlede elevers vegne. Til slut bad Anna 
Hansen selv om ordet: »Kære gode venner og gamle elever! 
Det ville ikke være sandhed, hvis jeg sagde, at jeg var glad 
for, at jeg nu må kalde jer sådan. Men jeg har jo selv be
stemt det og synes, at det skulle være sådan. I har været 
med til at give mig rige timer og et rigt liv, og når jeg blot 
kunne være lidt for nogen, synes jeg ikke, at mit arbejde og 
mit liv har været forgæves. Men den tak, I har sagt mig, den 
må jeg rette højere op — til Gud, som har hjulpet mig og 
trøstet mig hver dag. Ungdom og glade dage, sundhed og 
arbejdskraft er ikke noget, vi har lov at tage blot som en 
selvfølgelighed. Har man fået alt det, har man pligt til al 
hjælpe dem, der har det svært, og den byrde af angst, verden 
i dag lider under, har vi pligt til alle at hjælpe hinanden at 
bære. Og så vil jeg til slut ønske alt godt for jeres fremtid. 
I har været med til at flette min mindekrans.« Derpå sagde 
Anna Hansen farvel til hver elev personlig. Om aftenen 
havde kollegerne indbudt Anna Hansen til en lille middag
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Seminariets lærere: fra venstre
1. Ulrich Hansen, forstander Per Mogens Hansen, 2. Melson, Nørgaard, Kolmos, Steinau

3. Georg Knudsen, Poul Petersen, i. Hammer, Caspersen, frk. Lohmann

Tegning af en nuværende elev i elevbladet »Vinduet



på skolen. Det blev en god og hyggelig aften, som endte 
med, at man i samlet trop fulgte Anna Hansen hjem. At 
Anna Hansen stadig tænker på O. S., føler vi hendes del
tagelse i fællestimer og fester som udtryk for.

Den første skoledag, den 15. august, hvor vi alle samledes 
i salen, kunne forstanderen foruden til de nye klasser byde 
velkommen til en flok nye lærere. Cand. mag. Jens Kolmos, 
der har undervist på Statens og Hovedstadkommunernes 
kursus, København, er nu seminariets historielærer og har 
desuden nogle timer i obligatorisk engelsk, medens linielæs
ningen i engelsk varetages af cand. mag. John Lotzfeldt, der 
allerede sidste år blev knyttet til seminariet som timelærer 
og nu er fast ansat. Lærer og cand. polyl. Peter Mathiassen, 
der vikarierede under Georg Knudsens sygdom sidste år, er 
nu fast ansat med matematik og fysik. Desuden tiltrådte 
cand. mag. Olav Skovgaard Olsen, tidligere Thisted Gymna
sium, som lærer i dansk og tysk. Også en ny timelærer har 
vi fået foruden de allerede fungerende, nemlig cand. mag. 
Henning Kirkegaard, Tietgenskolen.

Efter Ingeborg Ravn, der sidste år fungerede som års
vikar, og som nu, som det var hendes ønske, er blevet ansat 
ved en centralskole, fik børneskolen også en ny fast lærer i 
Svend Aage Jørgensen, dimitteret 57.

Af alle disse ansættelser skyldes kun to afgang af lærere, 
foruden Anna Hansen lektor Sejr Davidsen, da lektor David
sen efter et prøveår valgte at vende tilbage til arbejdet i 
gymnasieskolen. Endnu ser vi dog lektor Davidsen som 
timelærer hos os, til glæde for det Ills-hold, han har lovet at 
gøre færdigt, og for kolleger, der savner hans hyggelige lune 
på lærerværelset. Alle andre ansættelser skyldes seminariets 
vækst og det øgede timetal, linielæsningen medfører.

Efter alle disse oplysninger om selve arbejdet på semi
nariet i dag kommer endelig det, som gamle elever måske 
især tænker på, beretningen om O. S.s »fester«.

Den første sammenkomst var »Elevernes Aften« i januar. 
Denne har de lo sidste gange haft den form, at man mødes 
ved småborde i den morsomt pyntede gymnastiksal, hvor 
aftenen så går med en hyggelig blanding af optræden, dans 
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og snak — en tvangfri og morsom form, som festudvalget 
har haft ære af.

Ved fastelavnsfesten så man i år vist den bedste forestil
ling, seminarieelever i en længere årrække har givet for 
børnene, en pædagogisk opgave, småbørnslærerindesemina
riet have løst ved et fint samarbejde, hvor alle var gået 
ind for opgaven, så resultatet blev en forestilling, der var 
gennemført til de mindste enkeltheder, hvad enten det gjaldt 
kulisser, dragter eller spil.

En diskussionsaften i marts: »Hvordan bør samfundet 
indrettes?« afslørede en udpræget mangel på interesse for 
slige emner, hvad deltagerantal angår, men var morsom for 
dem, som var kommet.

Den 30. marts blev der prøvet noget nyt, der gerne skulle 
blive en tradition. Da afholdt seminariet en forårskoncert, 
hvor vinterens arbejde med kor og orkester blev præsente
ret for elevernes pårørende, som var specielt indbudt. Det 
blev en smuk koncert, der samlede fuldt hus. Del var en 
glædelig oplevelse, at så mange var mødt, fordi der her er 
en mulighed for, at de hjem, der står bag eleverne, og som 
man på en voksen-skole som et seminarium har alt for lidt 
kontakt med, kan få el indtryk af deres børns uddannel
sessted og dets arbejde.

Børneskolens udflugt den l.juni havde, traditionen tro, 
godt vejr, og både små og store morede sig og nød dagen.

IV klasses dimission i juni fejredes om eftermiddagen i 
»Den gamle Kro« ved en hyggelig sammenkomst mellem 
klassen og lærerkollegiet. Den officielle dimmission fandt 
sted på skolen samme aften. Forstanderens tale er gen
givet i sin helhed andetsteds i årsskriftet. På elevernes veg
ne takkede klasseformanden. Helmer Hansen, skolen. Kor 
og orkester lagde en festlig ramme om dimissionen. Efter 
uddeling af eksamensbeviser til de 37 nye lærere og lærer
inder talte formanden for Odense Kommunelærerforening, 
Erik Worre, der selv er gammel elev fra O. S. Han mindede 
i sin tale til dimittenderne om forholdene ved hans egen 
dimission for atten år siden: »Dengang var kårene trangere, 
hvad der måske var sundere. Men alle får nok det mål af 
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modgang, de har brug for, gennem selve arbejdet. De kan 
gå ud i forvisning om, at der er hårdt brug for Dem. De 
fleste af os bliver kun ganske almindelige undervisere, og 
det er nok ikke værd at beklage — der kan være koldt på 
toppen og velsignet varmt i klassen.« Også det al lade sig 
opsuge af et lærerværelse kunne være noget lykkeligt, som 
Worre ønskede de nye lærere held til.

Første sammenkomst efter ferien var den »uundgåelige« 
udflugtsdiskussion, som de senere år ikke altid har været 
lige sprudlende morsom, men som var usædvanlig saglig 
og stilfærdig i år. Og resultatet, Il’s tur til Ærø, blev godt: 
Vi havde den 7. september en dejlig tur i ualmindelig skønt 
septembervejr.

Efterårskomedien var i år instrueret af John Lotzfeldt. 
Dl klasse havde ønsket at spille Maxwell Andersons »Vin
tersolhverv«, og hvordan man end vurderer stykket, kan 
man kun anerkende selve resultatet af det fine samarbejde 
mellem skuespillere og instruktør og den måde, hvorpå 
alle var gået ind for opgaven.

Ligesom sidste år var der i begyndelsen af december en 
lørdag aften »Julestue«, arrangeret af fesludvalget og ledet 
af et par af de fynske folkedansere. Tilslutningen var knap 
så god som sidste år, men stemningen udmærket.

En anden ny juletradition er julespillet, som opføres 
efter klassepyntningen tirsdag i juleugen. Det middelalder
lige julespil, som man med leklor Jappes hjælp har fundet 
frem til, og som også opførtes sidste år med de samme rolle
havende, elever fra forskellige klasser, og instrueret af en 
kammerat, er ved at blive en smuk optakt li] julen, enkell 
og naivt, som del er. og pietetsfuldt opført i samme for
dringsløse stil.

Klasserne var smukt pyntet også i år, og den sidste skole
dags byggelinier i dem var hyggelige og egnet til at stem
me sindet lil jul. Men formiddagens højdepunkt er dog altid 
at samles, børn og voksne, om det store juletræ i salen. Efter 
at have læst juleevangeliet, og efter at vi havde sunget, talte 
forstander Caspersen og sagde til børnene bl. a.: »Jeg har 
aldrig kunnet lide talen om »børnejul«. Vi kan ikke tænke 
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os at holde jul for jer, men vi vil meget gerne holde jul 
summen med jer. Vi kan lære noget af jer, men vi kan også 
lære jer noget: Vi vil meget gerne lære af jer at være glade, 
men vi vil også gerne lære jer at være glade for alvor, fol
det hører julen til.«

1 år blev julefesten allerede den 21. december. Der var 
glædeligvis kommet mange, også gamle elever. Program
mel for koncerten spændte fra gammel kirkemusik over 
barokmusik til så nye ting som kompositioner af Kaj Sen- 
stius. Også Grieg fik sin særlige afdeling, dels med 4-hæn- 
dige klaverkompositioner, dels med recitation af Bjørnsons 
digt »Bergliot« med Griegs klaverakkompagnement. Semi
nariet er vel nok særlig heldigt stillet i disse år m. h. I. 
solister, idel det blandt sine elever tæller flere konservatorie- 
uddannede folk, hvad der jo ikke kan være normen. Men 
vigtigere er det i og for sig. at helheden, de »almindelige« 
elevers præstationer, også virkede som et så fint hele. Dette 
er jo også kun nået ved P. P.s og Johannes Nielsens fælles 
store arbejde.

Blev der noget helhedsbillede ud af alt dette? Nej, det 
blev nok snarere en række enkeltheder, men forhåbentlig 
kan de vise gamle elever, at der stadig er liv i O. S. og op
gaver nok at tage fat på for dem, der har deres daglige 
gang der, hvad enten det er for 3—4 år som elever eller 
fil stadighed som lærere. l r Møner
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Bestyrelsen

Aage Ovesen, formand. Paludan Müllersvej 14, Odense, tlf. 9450.
Fru Ellen Marie Sandhus (f. Knudsen) næstformand, Lumby, 

tlf. Lunde 262.

Poul Løndal-Nielsen, kasserer, Engelshøjgade 10, Sønderborg, 
tlf. S. 1665.

Fru Bøgehave, Aasum, Odense.
Åge Nielsen, Agtrupvej 145, Kolding, tlf. K. 873.
Helge Lohmann Andersen, Kirkeskovskolen, Rude.
A. Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense, tlf. 5740.

Bidrag til årsskriftet modtages hele året. Skriv navnlig straks, 
hvis det er nekrologer, og helst med billede.

Adresseforandring bedes meddelt kassereren inden nytår.
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Meddelelse fra kassereren

Trods en tilgang på 35 nye medlemmer må jeg igen i år 
notere en tilbagegang i det samlede medlemstal, som mi ved 
årsskiftet andrager 814.

Kontingentet er vedblivende 3 kr. (ikke engang hvad en 
pakke cigaretter koster!) men til alt held er det jo frivilligt, 
om man vil nøjes hermed. Derfor er del gule indbetalings
kort også i år indrettet således, at man selv bestemmer, 
hvilke tal der skal stå i de dertil indrettede rubrikker.

Legatkontoen har bestået i 14 år, og der er i disse år ind
kommet 13.819,12 kr., hvoraf de 600 kr. er et tilskud fra 
Fyens Disconto Kasse. 1 samme tidsrum har vi i studie
hjælp udbetalt nøjagtigt 15.000 kr.

Min hjerteligste tak til de medlemmer, der også i år vil 
benytte det gule indbetalingskort!

Venlig hilsen 
Poul Løndal-Nielsen.
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Regnskab
for Odense Seminariums Elevforening 1957

IN D TÆ G T
Beholdning fra 1956 ................................................................. 300,27
Medlemsbidrag ....................................................................... 2393,10
Legatkontoen............................................................................. 1284,30
Renter ........................................................................................ 18,55
Delvis refundering af portoudlæg............................................... 169,20

4165,42

U D G I F T
900 kuverter lil årsskriftet ................................................... 95,75
Porto til forsendelse af årsskriftet...................................... 167,04
Trykning af årsskriftet .......................................................... 1060,00
Clichéer ...................................................................................... 92,00
Giroblanketter med påtryk ................................................... 41,00
25 røde girokuverter .............................................................. 3,00
1 girohæfte ................................................................................ 2,00
Opmærksomheder..........................................................   37,75
500 postindkasseringer med påtryk.................................... 42,00
Forsendelse af 263 postindkasseringer ............................ 236,70
Kassererens udlæg .................................................................. 46,80
Gebyrer ...................................................................................... 2,41
Kasserer- og sekretærløn ..................................................... 125,00
Studielegater ............................................................................. 1000,00
Beholdning pr. 23. december 1957 .................................... 1213,97

4165.42

Sønderborg, den 23. december 1957.

Poul Løndal-Nielsen.

Regnskabet for 1957 har vi gennemgået og fundet i overens
stemmelse med bilag, postkonto og sparekassebog. Kassebehold
ning pr. 23. december 1957 var til stede på anførte måde.

Odense, den 3. januar 1958.

Henning B. Andersen. Georg Knudsen.
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1940, juni.
Jepsen. Erik, L'ppsalagade 9, Århus.
Rasmussen, Bodil, frue. Ullerslev.
Bøgh, Vibeke, frue, Grønnevang 36, Hørsholm.
Rasmussen, Knud Bech, Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind, Ryslinge.
Schmidt, Palle, seminarieforstander, Esbjerg.
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1941, juni.
Andersen, Hans Hedegård, Hårby.
Bertelsen, Knud, Symfonivej 8, Herlev.
Hansen, Jean, Humlevænget 52, Nyborg.
Hansen, Per Mogens, seminarieforstander, Odense.
Pedersen, Gerda, frue, Fr. d. 7.s vej 30, 1. sal, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, Virklund Skole, Silkeborg.
Jøhnk, Mogens, Virklund Skole, Silkeborg.
Kildegård Nielsen, Kirstine, frk., Dømmestrup, Fangel.
Larsen, Johannes, Skovsgårde, Nymark.
Myram, Kelh, Svanevej 15, Odense.
Madsen, Paul, Vissenbjergvej 6, Odense.
Mikkelsen, Tage, Hyllerslev.
Nielsen, Poul, Hverringevej 21, Odense.
Pedersen, Chr., Hjerting.
Nygård-Pederseen, Verner, Høm, Ringsted.
Rasmussen, Anders, Fuldby Skole, Sorø.
Rasmussen, Kjeld, Dr. Olgasvej 36, Odense.
Stürup, Else, frk., Bystævnevej 43, Odense.
Talleruphus, Johannes, Ulriksholmsvej 22, Odense.
Vig, Peder Pedersen, Enghavevej 4, Hammel.

1942, marts.
Andersen, Ella, frk., Turup.
Lolk Jensen, frue, Darum, Bramminge.
Nørgård, Martha, frue, 529 E 6th. Str., Superior, Nebraska, U.S.A.
Nilsson, Karen, frue, Kornerup skole. Roskilde.

1942, juni.
Berg, Julius, Lindeallé 15, Odense.
Christiansen, Johs., Nordvangsvej 1, Randers.
Geckler, Knud, Langesvej 23, Hillerød.
Hansen, Herluf, Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel, Ørsted, Rørmosehus.
Pedersen, Ester, Trøst, Marslev.
Ovesen, Frode Barkholt, Møllevænget 6, Allerød.
Krall-Pedersen, A., Årslev.
Høst, Birtha, frue, Ejby F.
Jeppesen, Ether, frue, Dalby.
Thorbek-Petersen, Karen, frk., Sadolinsgade 111, Odense.
Rasmussen, Edel, frk., Skibhusvej 7, Odense.
Jespersen, Jytte, frue, Volk. Bechsvej 84, Århus.
Søllested, Inger Margrethe, frue, Løvspringvej 13 A, Charloltenlund.

1943, juni.
Andersen, Jens Vagn, Vestbirkallé 59, Kastrup.
Andesen, Erna Råe. frue, Egensevej 36, Svendborg.
Nygård-Pedersen, Ruth, frue, Hom, Ringsted.
Gøbel Poulsen, Erik, Kongevejen 69, Helsingør.
Hansen, Hans E., Nyborgvej 49, Odense.
Riinitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Ejnar, Kildetoften 3, Tarup, Odense.
Larsen, Svend, Randersvej 55, Hobro.
Lindegård, Peder. Rughaven 45. 2. sal, Ålborg.
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Madsen, Kaj, Vester Hæsinge.
Nielsen, Åge, Agtrupvej 145, Kolding.
Nielsen, Hakon, Stadionvej 30, Odense.
Nielsen, Thorkild, Æbeløgade 3, Bogense.
Ovesen, Vagn Barkholt, Lyngbygårdsvej 21 A, Kgs. Lyngby.
Banke. Bodil, frue, Mogenstrup, Lov.
Petersen, Erik Friis, Randalsvej 34, Fredericia.
Plauborg, Kirsten, frk., Stolbergsvej 17, Odense.
Gobel Poulsen, Ebba, frue, Kongevejen (59, Helsingør.
Djurså, Marie, frue. Skolen, Strib.

7944, marts.
Holm, Ulla Colberg, frk., Reerslev, lledehusene.
Høegh, Anna Marie, frue, Døjringe.
Svendsen, Esther Wademann, frk., Skolen, Nr. Saltum.

7944, juni.
Hadrup, Gorm, Umanak, Grønland.
Hansen, Poul Banke, Hjulby.
Juhl-Hansen, Viggo, Krogsbølle, Otterup.
Lindegård, Ellen Margr., frue. Kivsmose, Knarreborg.
Larsen, Jørgen Peter, llasselsted Skole, Ringsted.
Lund, Carl, Mullerød, Flemløse.
Nielsen, Edith May, frue, Hjortebjergvej 39, Odense.
Rossel, Tage, Uldum.
Clausen, Eva, frue, Chr. Winthersvej 36, Vejle.
Sørensen, Axel Ploug, Hornely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Ågård, Violvej, Hadsten.
Sørensen. Jørgen Leschley, Ibsensvej 6, Odense.
Windeballe, Sigurd. Millinge.

7945, juni.
Andersen, Leif, Rødegårdsvej 171, Odense.
Bertelsen, Gunnar. Lærkevej 9, Fredericia.
Clausen, Inger, frue, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Clausen, Johan, Vestre Kongevej 39, Viby J.
Christensen, Inge, frue, Holstedvej 40. Bolbro.
Jensen, Herluf, Nebsager, Hornsyld.
Lund, Flemming, Rosenvænget 53, Fr. Bøge.
Leschley Kristensen, Anne Margr., frue, Haugstedsgade 20. Odense.
Nielsen, Alfred, Sadolinsgade 48. Odense.
Hansen, Karen Margr., frue, Søndergade 12, Brørup.
Pedersen, Åge, Hesselager.
Karlsen, Mary, frue, Henriettesvej 32, Odense.
Rasmussen, Ester, frue. Jasminvænget 8, Odense.
Rasmussen, Svend-Age, Tallerup Skole, Tommerup.
Lehgård Madsen. Inge, frue. Priorsvej 7, l.sal, Svendborg.

1946, marts.
Brogård, Ellen Margrethe, frk., Gamborg. Kauslunde.
Frank, Erna, frk.. Ørby, Vonsbæk.
Hansen, Anna Elise, frk.. Bjerreby, Svendborg.
Thusgård, Hedvig, frue. Postparken 25, l.sal, Kastrup.
Horn. Ingried, frue. Horskær Forskole, Vamdrup.
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Jørgensen, Johanne, Marie, irk.. I lerluflille, Herlufmagle. 
Hansen, Ellen, frue, Hougårdsvej 17, Kristrup, Ilanders. 
Mortensen, Astrid, frk.. Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, Bækkevang 45, Kgs. Lyngby.
Petersen, Inger, frk.. Bykrogen 36, Mørkhøj, Søborg.
Lund, Karen, frue, Bosenvænget 53, Fr. Bøge.
Nielsen, Esther, frue, Kirke Søby, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm. frk.. Gesten.
Nielsen, Anna, frue. Drigstrup, Kerteminde.
Sørensen, Gerda, frk.. Belli Forskole. Daugård.

1946, juni.
Andersen, Elly, frk., Vestbanevej 6, 3. sal, Valby.
Jørgensen, Kirsten, frue, Frederikssundsvej 123 C, Brøndslu 
Hensen, Helge. Sletterød, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk., Ullerslev.
Henningsen, Jørgen, Pilevej 31, Odense.
Jacobsen, Frede, Farstrupgård, Farstrup.
Jensen, Jens Ernst, Christiansborg Børnehjem, Randers.
Jepsen, Kirsten, frk., Munkebjergvej 66, Odense.
Kristensen. Stig Lescly, Haugstedgade 20, Odense.
Moller, Johs., Fuglegårdsvænget 7, Gentofte.
Nielsen, Jørgen Nygård, Nyborgvej 47, Odense.
Nielsen. Karl Ejner, Ringerbakken 31. Virum.
Rasmussen, Harald. Torvegade 115, Esbjerg.
Rasmussen, Helge Vendelboe. Solbjergvænget 15, Odense.
Rasmussen. Herluf, Syrenvænget 19, Odense.
Skovlund, Solveig, frk.. Odensevej 4, Fåborg.
Warming, Kai, Damhaven 4, Valby.

1941, juni.
Andersen. Inger, frk., Revvej 49, Korsør.
Bentzen, Arne, Clausholms Allé 5, Århus.
Christensen, Ejvind, Nyborgvej 47, Odense.
Christensen, Frode, Fr. d. 7.s vej 22, Kolding.
Christensen. Jørgen Dahl, Johannevej 17, Fredericia.
Christensen. Willy, Hvidovrevej 152, Hvidovre.
Garnak, Inge, frk., Søborg Torv 9, Søborg.
I lansen, Edith, frk., Sdr. Nærå.
Hansen, Jørgen, Zach. Nielsensvængel 12, Odense.
Madsen, Herdis, frue, Hjortebjergvej 43, Odense.
Jensen, Erik, Slagelsegade 3, 2. sal, København 0.
Jensen, Hans Frede, Kullerup Skole, Lamdrup.
Jochimsen, Torben, Toreby Skole, Flintinge.
Knudsen, Ernest, Svenstrup vej 14. Brønshøj.
Kristensen, Birgitte, frk., Herlev hovedgade 117 B, Herlev.
Madsen. Åge, H jortebjergvej 43. Odense.
Mikkelsen, Johs., Kildevangsallé 14, Viby J.
Møller, Ejler, Uglemosen 15, Virum.
Løndal-Nielsen, Poul, Engelshøjgade 10, Sønderborg.
Nielsen, Svend Thorsager, Juelsminde.
Pedersen, Karl, Nårup.
Rasmussen, Egon, Ernebjergvej 19, Odense.
Løndahl-Nielsen, Paula, frue, Éngelshøjgade 10. Sønderborg.
Rasmussen, Poul. Nørrevang 24, Holbæk.
Juhl-Hansen, Marie, frue, Krogsbølle. Otterup.
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1948, marts.
Tromborg, Esther, frue, Guldbæk Skole, Godthåb, Jylland. 
Lauridsen, Äse, frue, Gyngstrup, Kappendrup.
Larsen, Rigmor, frk., Ølsted, Brobyværk.
Nielsen, Else-Marie, frk., Augustenborg.
Simonsen, Dagmar, frk., Søby, Ærø.
Søgård, Anna, frk., Tillitse.

1948, juni.
Albrechtsen, Gerda, frk., Sadolinsgade 98, Odense. 
Andersen, Kaj H., Sjællandsgade 26, 3. sal, Randers. 
Andersen, Karl Ejnar, Kastanjeallé 21. Nykøbing M. 
Jensen, Else, frue, Skovparken, Køge.
Brøns, Kåre Fog, Grindsted.
Hansen, Poul, Gustav Wiedsvej 25, Århus.
Harnæs, Per, Glansens Allé 43, Fr. Bøge.
Jørgensen, Gunnar, Saraly.s tparken 3 A, 1. sal, Højbjerg.
Kalør, Jobs., Fåborgvej 42, Fr. Bøge.
Lund, Børge, Bergsvej 25, Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, Kildevangsallé 14, Viby J.
Andersen, Lis, frue, Sjællandsgade 26, Randers.
Johnsen, Gudrun, frue. Kastanjeallé 38, Nykøbing M.
Harnæs. Edel, frue, Clausens Allé 43, Fr. Bøge.
Dinesen. Christine, frue, Florasvej 9. Glostrup.

1949, juni.
Boe, Poul E., Gudme.
Højby, Arne, Bøjestræde 8, Fåborg.
Højby, Äse, frue, Bøjestræde 8, Fåborg.
Jacobsen, Inga, frue, Harritslev.
Jacobsen, Henning, Harritslev.
Jensen, Børge Refsgård, Gyldenstedsvej 4. Odense.
Jensen, Svend E., Markleddet 23 B, Hvidovre.
Jensen, Øjvind, Hjortebjergvej 42, Odense.
Jørgensen, Erik Lind, Bustrup Optagelseshjem, Brodal.
Mørk Pedersen, Anna, frue, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Mørk Pedersen, James, »Rønnen«, Nr. Nebel.
Freltoft Jørgensen, Inger, frk., Engvej 58. Odense.
Pedersen, Verner, Kølsirup.
Petersen, Aksel, Kristiansdalsallé 156, Fr. Bøge.
Rasmussen, Karen Kås, frue, Signesvej 5, 2. sal, Vejle.
Sørensen, Gunnar Agård, Skrænten 29, Esbjerg.
Thomsen, Johs., Kastager.
Thorbek-Petersen, Viggo, Sadolinsgade 111, 1. sal, Odense.

1950, marts.
Mehr, Anne-Lise, frue, Sølyst, Jyderup.
Bjørn, Dagmar, frk., Kolind Skole, Kolind.
Utoft, Eva, frue, Filskov.
Hougård, Inger, frue, Sønderskov.
Gantriis, Jytte, frue, Mosegårdsvej 224, Odense. 
Schelde-Jensen, Helvig, frue, Bourum Skole, Tistrup. 
Hansen, Karoline, frk., Fausing Forskole, Allingåbro.
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Sørensen, Erna, frk., Kastbjerg, Glæsborg.
Kjeldtoft, Rosa, frk., Sdr. Nærå.
Pedersen, Ella, frue, Bjerge Forskole, Store Fuglede.
Pedersen, Karen Margrete, frk., Munkevænget 19, Odense.
Pedersen. Vibeke, frue, Kølstrup.
Rosendal, Esther, frue, Grundtvigsvej 50. Odense.
Sørensen. Nina, frk., Løkken.

1950. juni.
Andersen, Helge Lohmann, Kirkeskovskolen. Rude.
Andersen, Kaj, Sundvej 18 g, 3. sal. Horsens.
Madsen, Edith Bøgehave, frk., Åsum.
Hansen, Harald. Boeslunde.
Jensen, Margrethe, frk.. Riise, Rødekro.
Liindgård-Jensen. Mogens, lians Tausensvej (i, Viborg.
Jørgensen. Bent, Gummerup Skole. Glamsbjerg.
Jørgensen, Bent, Brenderup.
Krammer, Ilse, frue. Oure Skole, Oure.
Basse Pedersen, frue, Hitslodsvej 78, Fredericia.
Nielsen. Jens Chr„ .1. L. Ileibersgallé 4, Esbjerg.
Nøhr, Niels, Haraidsgade 66. Esbjerg.
Pedersen, Valborg, frk., Rynkeby, Ringe.
Steensig, Grethe, frk., Lejlighed 1108. Vesterbro 127, Aalbor

1951, juni.
Aksglæde, Kristian, Vedelavej 8. Vanløse.
Andersen, Peter, Rødegårdsvej 51, Odense.
Hansen, Ejnar, Nivå.
Jensen, Gerda, frk., Lundtofteparken 12, 2. sal. Lyngby.
Jensen, Svend Havndrup, Ore Skole, Mejlskov.
Nielsen, Edith, frk., Horsetorvet 1, 3. sal, Odense.
Pedersen, Rigmor, frk., Brangstrup, Ringe.
Rasmussen, Dagny Bøgely, frk., Nr. Broby.
Rødbro, Frede, Asmindegård, Grauballe.

1952, marts.
Alslev, Grete, frk., Bredegade 27 A, Slagelse.
Andreasen, Elise, frk., Nordborggade 36. Århus.
Olesen, Clara, frk., Vestre Skole, Klakring.
Helbo, Bente Vad, frue, Østrup Skole, Viksø.
Helverskov, Bodil, frk., Dybvad.
Bjerrum, Lissy Sønderskov, frue. SI. Linde Skole. Karise.
Borg, Annelise, frue, Glyngøre.
Jansson, Inga, frk., Hillerslev pr. Højrup.
Juul, Kirsten, frue, Glamsbjerg.
Nielsen, Clara, frk., Christiansvej 4, Sorø.
Olesen, Ella, frk., Ribevej 27, Haderslev.
Nissen, Hildegård, frue, Egernførde, Sydslesvig.
Pedersen, Ebba, frk., Blegdammen 4, Holbæk.
Bennedsen, Karen Uhre, frue, Skudstrup, Skodborg.
Peirup, Else, frue, Jespervej 16, Hillerød.
Poulsen, Inge, frk.. Gunnergård, Spedsbjerg. Holmstrup.
Schultz, Anna, frk., Læberg, Vejen.
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1952, juni.
Ågård, Jorgen P., Set. Jørgensensvej 64. Svendborg.
Andersen, Else, frk, Kappendrup.
Birketoft, Niels, Fønsskov, Nr. Aby.
Brandl, Carl Ernst, Set. Hansgade 1, Odense.
Buhl, Birgit, frk., Houmarksvej 16. 2. sal, Ringsted.
Christiansen, Arne, D. Dreyersvej 17, Assens.
Dons-Jensen, B., Ved Kirkebjerg 8, Glostrup.
Hansen, Hans Jorgen, Mosegårdsvej 107, Glostrup.
Jørgensen, Ingrid, frk., Gladsaxe Møllevej 196. Søborg.
Kvorning, Bent, Struer.
Andersen, Lis, frue, Strandhavevej 56, Hvidovre.
Lindskrog, Hans, Vesterlykkeallé 22, Middelfart.
Mejlbjerg, Holger, Stige F.
Mikkelsen, Jørgen, P. Bangsvej 203, Valby.
Møller, Anne Enné, frk., Smedevænget 24, Odense.
Nørgård, Ruth, frue, Hjortebjergvej 14. Odense.
Oredson, Hans, Ellingersvej 1, Odense.
Pedersen, Kjeld, Sprotoften 18. Nyborg.
Pedersen, Svend-Age, Vandel.
Petersen, Svend Å., Mortenstrupvej II, Hørsholm.
Pilegård, Erik, Vesterløkken 20, Svendborg.
Rasmussen, Christen, Juelsminde vej 26, Odense.
Sørensen, Henning, Henriettevej 20, Odense.
Thomsen, Dagny, frue, Kastager.
Wibérg, Sigrid, frk., Nordby, Samsø.

1953, juni.
Andersen, Anders Nissen, Stærmose Skole, Tommerup. 
Christensen, Edel, frk., Bregninge Skole, Tåsinge.
Gormsbøl. Flemming, Storegade, Egernsund.
Hansen, Aksel. Kådekilde, Bred.
Kühn, Karen, frue, Ubberud Skole pr. Korup.
Kühn, Ove, Ubberud Skole pr. Karup.
Jensen. Jenny, Verninge Skole, Verninge.
Knudsen, Dagny, frk.. Nyborgvej 236 B, Odense.
Kristensen, Edel, frk., Gerdaslundsvej 8, Odense.
Larsen, Jens Ove Solgård, Højstrupvej 40 B, Odense.
Larsen, Svend Ebbe, Esthersvej 10, Svendborg.
List, Karl Svendsen, Lunde, Stenstrup.
Madsen, Folmer, Middelfartvej 181, Odense.
Mikkelsen, Bendt, Ejersløkkevej 2, Odense.
Jensen, Ruth, Odensegade 13, 2. sal, København.
Nielsen, Børge, Tietgensallé 66, Odense.
Nielsen, Jens, Ove Damgård, Solvænget 1. Assens.
Pedersen, Viggo, Æbeløgade 33, Bogense.
Pelsen. Børge, Læssøegade 137, 1. sal, Odense.
Rud, Kirsten, frk., Gestelev Skole, Ringe.
Schmidt. Birthe Tønder, frk., Klostervej 23, Odense.
Svenning, Hans Henrik. Bovense Skole. Ullersrev.

1954, marts.
Andersen, Betty Raymond, frk., Kærby Skole, Marslev. 
Carlsen, Elsa, Sigerslevøster Skole, Frederikslund.
Dahl. Bodil. Erritsø. Fredericia.
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Degn, Birgit, Besser, Samsø.
Kirkegård Nielsen, Inga, frue, Helnæs Skole. Ebberup.
Hansen, Helga, Ørsted Skole, Ørsted, Djursland.
Pedersen, Grethe, frue, Rolfsted Brugsforening. Ferritsl 
Jensen, Inger, Våbensted Skole, .Saxkøbing.
Møller, Karen, Horne F.
Jensen, Marie, Gribstrup, Klovborg.
Langholm. Inge, »Ejershåb«, Frørup.
Larsen, Inger, Røsby Skole, Kalundborg.
Larsen, Magda, Søndersø.
Lundgård, Herdis, Østergårdsalle 11, Fr. Bøge.
Nielsen, Kirstine, Grindløse pr. Jullerup.
Olsen, Anna Lis, Bagterp Skole, Hjørring.
Olsen, Inge, Skrave Skole pr. Skodborg.
Pedersen, Ragnhild. Næsbjerg.
Petersen, Anna, Kærum Skole, Ebberup.
Pors, Karen, Seden.
Poulsen, Rigmor, Hanbjerg.
Sandhus, Ellen, Lumby.
Schjødt, Herdis, Dagstrup Skole, Mørke.
Sørensen, Karen Klejs, Fillerup Skole, Odder.
Troelsen, Signe, Rask Mølle.

1954, juni.
Andersen, Erik Egeskov Klampenborgvej 7, Odense.
Axelgård, Tove, Ulstrup Skole, Vig.
Buk, Else, Westermannsvej 9, Odense.
Erichsen, Frederik J., Slukefter, Korup.
Gloth, Inger, Søndergade 10, Ringsted.
Hansen, Grethe Gjeråe, Sh. Lyndelse, Højrup.
Hansen, Gunner, Holemarken, Uggerslev.
Jacobsen. Mogens, Dronningensgade 20. Odense.
Jansson, Flemming. Hillerslev pr. Højrup.
Jensen, Inga, H jortebjergvej 42, Odense.
Østergård, Rita, Snellemark 24, l.sal, Rønne.
Jørgensen, Jørgen Vedby, Snøde Stoense. Langeland.
Kofod-Jensen, Åse, Gyldenstensve j 21, Bogense.
Larsen, Elise, Bredgade 12, Otterup.
Mortensen, Gerda, Dybdevej 2 a. Bolbro.
Nielsen, Keld, Set. Jørgensvej 45, Svendborg.
Kristensen, Kirsten, frue, Nordvestpassagen 27. Århus.
Odbjerg, Grethe, Fr. Bayersgade 9, 3. sal. Horsens.
Pedersen, Anders, Tranekær Skole, Tranekær.
Gormsbøl, Karen Meidal, Egernsund.
Sørensen. Gerda Jessen, Pilevej 5, l.sal, Odense.
Thrane-Rasmussen, V., Ærøgade 46, Odense.
Vosegård, Birgit, Lundedalsvej 6, Hellerup.
Østergård, Else, Nr. Jernløse, Regstrup.
Østergård. Johannes. Helenesvej 2, Odense.

1955, juni.
Andersen, Erling Klüver, Ubberup.
Andersen, Herning, Bergsvej 39 A, Odense.
Christensen, Finn, Rødegårdsvej 61, 2. sal. Odense.
Borchert. Agnete, Bjerggade 9. Køge.
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Hansen, Esther, Hårslev-Tingjellinge Fællesskole, Sandved.
Hansen, Ole Philip, Gretevej 6, Fr. Bøge.
Hubert, Poul Erik, Pantheonsgade 18, Odense.
Jensen, Else, 1 lerrested.
Rasmussen, Inge Due, frue. Vandtårnsvej 2. Gråsten.
Jorgensen, Kirsti Hillerup, Rosenørnsvej 40, l.sal. Odense.
Larsen, Ellen, Krudthusgade 5, Odense.
Madsen, Helge, Bragesvej 26, Bolbro.
.Nielsen, Ellen Bang, Hallelev Skole, Slagelse.
Nielsen, Erik, Ejby st.
Nielsen, Hans, Godthåbsgade 34. Odense.
Nielsen, Inge J., Fraugde.
Pedersen, Bent Hedemann, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
Pedersen, Poul, Vemmelev, Forlev.
Pedersen, Preben, Stationsvej 21, Stenstrup.
Petersen. Oluf, Pr. Haralds Allé, Fr. Bøge.
Petersen, Tove, Krisliansdalsallé 156, l.sal, Fr. Bøge.
Rasmussen, Bent-Ole, Ørnevej 2, Fredericia.
Rasmussen. Ellen Juelsgård, Vindegade 29, Odense.
Rasmussen, Grethe Bo. Schachsgade 38, Odense.
Rosschou-Jensen, Jørgen, Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Spech, Karl August, Am Ostseebad 3. Flensborg.
Steffensen, Bergit, Østerled 7. Odense.
Talbo, Birgit, Vemmelev. Forlev.
Ågård. Ella, Hyllinge.

1955, december.
Andersen, Bent, Rismarksvej 36, 1. sal, Bolbro.
Både, Birgit, Kn. Rasmussensvej 11. l.sal, Søborg.
Christensen, Inger Marie Brix, Frederiksberg Skole, Sorø.
Hoby, Grethe, Holkegade, Fåborg.
Jacobsen, Bodil, Nordskov, Guldbjerg.
Jacobsen, Maja, Nygårdsvænge, Holme-Olstrup.
Jensen, Eskild, Måre, Herrested.
Jessen, Friedmor, Diblerstrasse 35, Flensborg.
Jørgensen, I. Ellegård, Glamsbjergvænget 13, Odense.
Lolk, A.. Jeppe Åkjærs Allé 15, Odense.
Madsen, Ove, Gjørding.
Michaelsen, Elise, frue, Ringholmsvej 24, Nørresundby.
Pedersen, Grethe, Hellerupgårdsvej 86, Hellerup.
Pedersen, Ragnhild. Bregnevej 9, 4. sal, Odense.
Tylleskær, Birthe, Bernstorffsvej 52, Odense.
Weslergård, Bodil, frue. Thorsgade 5. Odense.

1956, marts.
Andersen, Ellen, »Bornbæk . Vrå.
Bayer. Susanne, Normasvej 29, Valby.
Brøuner, Ketty, Sdr. Rind, Rindsholm.
Christensen, Inger, Verninge, Knarreborg.
Dreyer, Agnete, Margretesvej 6, Odense.
Gade, Else, Uvelse Skole pr. Slangerup.
Iversen, Toma, Krogsbølle, Otterup.
Jensen, Birthe. Verninge Centralskole, Verninge.
Jørgensen, Anni, Stoense, St. Snøde.
Kall. Krisla Mahia. Tolkschuby. Tolk. Sydslesvig.
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Knudsen, Elinor. Verninge.
Larsen, Karen, Trunderup Forskole, Hårby.
Larsen, Thyra, Håstrup.
Lautrup, Margrethe, Daler Skoler, Daler-Østerby.
Lund-Sørensen, Ingeborg, Værum, Ilanders.
Nielsen, Anne Marie, Rosengårdsvej 8, l.sal, Odense.
Nyholm, Alice, Spentrup.
Pedersen, Kirsten, Tilst, Mundelstrup.
Petersen, Alice Sivkær, Ølsted, Brobyværk.
Petersen, Marie, Urup, Langeskov.
Reetz, Bodil, Vester Hæsinge.
Stenstrøm, Kamma, Strandvejen 46, Middelfart.
Sørensen, Frida, Rygårdstrand pr. Vivild.
Sørensen. Norma, Kjeldsensgade 12. l.sal. Horsens.

1956. juni.
Andersen, Børge Hoick, Bislev Skole, Nibe.
Østergård-Pedersen, Inger-Johanne, Carsten Hauchsvænget 4, Odense.
Andersen, Mogens, Strandvejen 8, 1. sal, Otterup.
Andreasen, Bent, Strib Skole, Strib.
Berg, N. M., Villa »Adal«, Sdr. Nærå. Årslev.
Andreasen, Jütte, Strib Skole, Strib.
Diernisse, Gerda, Tallerup Skole, Tommerup.
Gregersen, Birgit, Rolfsted skole, Ferritslev.
Hansen, Else, Skibhusvej 29, Odense.
Hansen, J. Billum, Fangel Skole, Fangel.
Hansen, M. Juul, Kildebakken 20, Set. Klemens.
Hansen, Tove, Slotsvænget 15, Slagelse.
Jensen, Karl Åge, Skolevænget 1, Odense.
Jørgensen, Erik. Allesø, Beidringe.
Møller, Kirsten, Bergsvej 39 A, Odense.
Nielsen, Dan Holst, Fraugde Skole, Marslev.
Nielsen, Ingeborg, »Strandgård«, Tranderup, Skelskør.
Pedersen, Børge Østergård, Carsten Hauchsvænget 4. l.sal. Odense.
Pedersen, Else, Stenmarken 36 A, Søborg.
Petersen, Wittrup, Valmuevej, Nyborg.
Jensen, Lis, Skolevænget 1, Odense.
Ravn, Ingeborg, Hunderupvej 172. l.sal, Odense.
Ruse, Egon, Ostseebadweg 57, Flensborg.
Spanner, Asta, Dyrhøjvej 29, Odense.
Terkelsen, Inga É., Rødegårdsvej 134, Odense.
Sørensen, Karen A., Østervrå, Vendsyssel.

1957, juni.
Agård, Ruth, Skolevej 2, Varde.
Årenstrup, Henny, Brandstrup Centralskole, V. Tirsted.
Bærndt, Rosa, Østergade 20, Odense.
Christiansen, Elisabeth, »Søndre Skole«, Køge.
Davidsen, Flemming, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense.
Ermose, Inge, Tryggelev, Langeland.
Grønnemose, Svend, Kochsgade 3, Odense.
Hansen, Arne, Toreby Skole pr. Søllested. Lolland.
Hansen, Inger, Kålundsvej 9, st., Odense.
Hansen, M. Helmer, Nørregade 11, Kerteminde.
Hansen, Nora S.. Guldbergsvej 12. Odense.
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Hansen, Ove Holm, Middelfartvej 139, Bolbro. 
Hedemark, Alma, Sanderumvej 2, Fr. Bøge.
Jensen, Helene Søndergård, Brøndsted Skole, Børkop. 
Jespersen, Kaj, Hs. Jensensstræde 29, 2. sal, Odense. 
Jørgensen, Sv. Aage, Torvet 23, Bogense.
Kralund, Otto, Onsild Hotel, Onsold St., Jylland. 
Køhier, Ivan, Vognmandsvej 26, 3. sal, Nyborg.
Larsen, Connie Juni, Bernstorffsvej 4, Odense. 
Larsen, Kaj Flemming, Strandvejen, Otterup. 
Lcrhmann, Kaj, Brandstrup Centralskole, V. Tirsted. 
Ludvigsen, Else Marie, Chr. Molbeclisvej 11, Odense. 
Mortensen, Helmuth, Primulavej 61, Odense.
Mortensen, Lis, Chr. Molbeclisvej 11, Odense.
Nielsen, Erik, Odensevej 23, Assens.
Pedersen, Johanne, Nyvangsvej 25, 2. sal tv., Odense. 
Petersen, Ellen Margrethe, »Egeholm« pr. Langeskov. 
Petersen, Inger, Ullerup, Skamby.
Hasmussen, Ane Marie, Bovense Skole pr. Ullerslev. 
Sørensen, Ebbe, Bynkeby Skole, Rynkeby.
Sørensen. Marie Louise, 4. Maj kollegiet, Odense.
Vendeltorp, Karen Marie, Rs. Nielsensvej 27, Odense. 
Walther, Carl Chr., »Birkehuset«, Hovedgård.
Wiese, Jette, Albanitorv 5, 4. sal, Odense.
Østergård, L., Alexandragade 15, Odense.
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