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Rønde Kursus

Rønde Kursus blev startet i 1917 af forstander Kristen Her- 
skind, som oprindelig ledede Rønde Højskole, hvor også Kur
sus havde til huse, indtil der i 1918 blev opført egen bygning 
til Kursus.

De første studenter (klassisk-sproglige) dimitteredes i 1919. 
I 1921 blev Kursus statsanerkendt med deraf følgende rettig
heder, og siden har tusinder af elever taget deres præliminær-, 
real- eller studentereksamen her. Mange af dem har fortsat 
deres uddannelse og virker på vidt forskellige områder, ikke 
mindst er mange præster og andre i kirkeligt arbejde udgået 
fra Rønde Kursus.

Skolens formål er at hjælpe de unge, der er kommet ud af 
det normale skoleforløb, og som senere får lyst til at studere vi
dere. Under opholdet er det endvidere skolens ønske og mål at 
være et kristent skolehjem. Rønde Kursus er startet af indre 
missionske kredse, og et af bestyrelsens medlemmer skal udtages 
af bestyrelsen for Indre Mission i Danmark; dette grundlag øn
sker skolen at vedkende sig også fremover. Kursus har gennem 
årene haft talrige elever fra alle kirkelige kredse, hvilket ikke 
blot har givet skolen en meget bred folkelig baggrund, men 
også dannet basis for en åben og nuanceret debat mellem ele
verne. Også denne tradition ser skolen meget gerne ført videre.

Rønde Kursus er en selvejende institution, hvis øverste le
delse er en bestyrelse på 14 medlemmer med sognepræst Jørgen 
Østergård, Århus, som formand. Bestyrelsen vælges blandt 
medlemmerne af en såkaldt »Støttekreds«, bestående af tidlige
re elever, forældre og venner af institutionen.

Rønde by, der ligger mindre end 30 km fra både Århus, 
Grenå og Ebeltoft og kun 8 km fra Tirstrup lufthavn, byder 
på grund af sin ret beskedne størrelse på en god blanding af 
land og by med gode muligheder for både at færdes i naturen 
og drage fordel af forretninger, bibliotek m. m.



Rønde Kursus er en kostskole og det eneste kursus uden for 
København, der har klassisk-sproglig gren. Alle værelser
ne er enkeltværelser, og desuden findes en række lokaler 
til brug i fritiden. På hvert værelse findes seng, skrivebord, 
stol og skab. Det er tilladt at supplere Kursus’ møbler med 
egne møbler. Desværre kan Kursus ikke stille værelser i til
strækkeligt antal til rådighed, hvorfor en række elever - især 
ældre elever og 2. års elever — bor på privatlejede værelser i 
byen. I fritiden findes en række aktiviteter, ledet af elevrådet, 
ligesom der er et omfattende kammeratligt samvær på Kursus. 
Skolens kristne holdning afspejles i de mange kristelige aktivi
teter på frivillig basis på og uden for Kursus.

Som statsa.nerkendt kursus har Rønde Kursus en række for
dele:

1. De elever, der er optaget på skolen og derefter i fulde 2 år 
har deltaget regelmæssigt i undervisningen, indstilles til ek
samen med begrænset pensum, dvs. at der til eksamen kun 
opgives en del af det stof, som kræves læst. Kursus udtager 
selv dette stof.

2. Formerne for eksamen, karaktergivning og censur er som 
de for andre eksamensskoler gældende, dvs.

a) der gives årskarakterer, der medregnes i eksamensresul
tatet.

b) ved eksamen bortfalder eksamination i 3-4 fag.

c) elevernes egne lærere eksaminerer i alle fag.

d) Kursus’ lærere ved eksamen deltager i bedømmelsen af 
eleverne.

e) eksamen afholdes på Kursus.

f) Kursus fører sine egne eksamensprotokoller.
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Studenterkursus

Rønde Kursus kan tilbyde følgende grene: Klassisk-sproglig, 
nysproglig og matematisk-fysisk.

Fælles fag
Dansk, fransk, historie, geografi, biologi og matematik.

Den klassisk-sproglige gren
Udover fællesfagene læses på denne gren græsk, latin og en
gelsk eller tysk. Eleverne kan frit vælge, om de vil læse 
engelsk eller tysk. Det må ved optagelsen meddeles Kursus, 
hvad mati vælger.

Den klassisk-sproglige gren kan med fordel vælges af dem, 
der vil studere teologi; men den kan desuden i mange tilfælde 
bruges som grundlag for de samme studier som nysproglig stu
dentereksamen.

Da erfaringen viser, at det er vanskeligt for elever på denne 
gren at skulle begynde med 3 ny sprog, må det stærkt tilrådes, 
at man opnår den lille latinprøve eller dertil svarende kund
skaber i latin, inden læsningen på kursus påbegyndes.

Den nysproglige gren
Udover fællesfagene læses på denne gren engelsk og tysk i stør
re omfang end på de andre grene, latin og oldtidskundskab.

Den nysproglige gren er en udmærket forberedelse både til 
videre studier ved universitetet og til indtræden i det praktiske 
liv. Ved universitetet giver den et godt grundlag for studiet af 
jura, statsvidenskab eller sociologi og for læsning til embeds
eksamen eller magisterkonferens i sprog og historie. Vil ny
sproglige studenter studere teologi, må de underkaste sig en 
tillægsprøve i græsk; vil de studere medicin, må de bestå en 
tillægsprøve i fysik og kemi; vil de studere ved Danmarks tek
niske Højskole, Ingeniørakademiet eller Danmarks farmaceu-
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tiske Højskole, må de bestå en tillægsprøve eller adgangseksa
men.

De, der ønsker at studere ved Danmarks tekniske Højskole 
eller Ingeniørakademiet, bør dog vælge den matematisk-fysiske 
gren. Det samme gælder dem, der påtænker at studere ved Dan
marks farmaceutiske Højskole.

Den matematisk-fysiske gren
Udover fællesfagene læses på denne gren matematik, fysik, ke
mi og oldtidskundskab. Alle elever kan vælge, om de vil læse 
engelsk eller tysk. Det må ved optagelsen meddeles, hvad 
man vælger.

Den matematisk-fysiske gren er en naturlig vej, hvis man vil 
studere ved Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakademiet, 
Danmarks farmaceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Land
bohøjskolen, Kunstakademiet eller læse til naturvidenskabelig 
embedseksamen eller magisterkonferens ved det matematisk
naturvidenskabelige fakultet; den kan yderligere benyttes som 
grundlag for studiet af medicin, jura og statsvidenskab. Vil stu
denter af denne gren læse til skoleembedseksamen eller ma
gisterkonferens i sprog og historie, må de underkaste sig en til
lægsprøve i latin; vil de studere teologi, kræves ligeledes til
lægsprøve i latin og desuden en tillægsprøve i græsk; vil de 
være tandlæger, dyrlæger eller farmaceuter, skal de tage en 
mindre tillægsprøve i latin.

Betingelser for optagelse på studenterkursus
1. Ansøgeren skal være fyldt 17 år senest den 31. januar det 

år, der søges optagelse. I ganske særlige tilfælde kan der søges 
dispensation herfor.

2. Ansøgeren skal have bestået realeksamen eller dermed 
ligestillet eksamen eller anden for-uddannelse, der ved dispen
sation er skønnet tilstrækkelig. Kendskab til fransk og latin 
kræves ikke (se dog under klassisk-sproglig gren side 7).
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3. Der er ingen optagelsesprøve, men optagelse er betinget 
af, om Kursus skønner, at de under pkt. 2 opnåede kvalifika
tioner er tilstrækkelige.

STUDENTEREKSAMEN
Nogle fag afsluttes efter første år, for den klassisk-sproglige 
grens vedkommende engelsk/ty sk, matematik og geografi, for 
den nysproglige grens matematik og geografi, og for den mate- 
matisk-fysiske grens vedkommende engelsk/tysk og geografi.

Ifølge gældende bestemmelser vil elever, der efter afholdt 
årsprøve er oprykket i afgangsklassen, normalt blive indstillet 
til eksamen, medmindre Kursus over for undervisningsdirekto- 
ratet kan påpege, at en elevs arbejdsindsats har svigtet, for 
eksempel gennem forsømmelser (se side 14). Eksamen afholdes 
ordinært i maj—juni måned, og 13-skalaen benyttes. For at 
bestå kræves for års- og eksamenskarakterer hver for sig et 
gennemsnit på mindst 5,5, samt at summen af de to laveste ka
rakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 
13 (»13-reglen«). Rækken af eksamenskarakterer suppleres med 
årskarakteren i de fag, som er faldet bort ved studentereksa
men.

I årets løb gives karakterer i oktober, december, marts og 
årskarakterer i maj. For første års elever bortfalder dog ka
raktergivningen i oktober. I afgangsklasserne afholdes termins
prøver i december og marts.
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Fag- og timefordeling for studenterkursus

Klassisk
sproglig 

gren
Nysproglig 

gren
1. år 2. år

Matem.- 
fysisk 
gren

i °1. a r 2. år •1 °1. ar o2. ar

Dansk 3 5 3 5 3 5

Engelsk |
Tysk i 4 0

5 6
5 4 4 0

Fransk 4 4 4 4 4 4

Latin 6 7 5 3

Græsk m.
old.kundsk. 5 8

Oldtidsk. 0 2 0 2

Historie m.
samf.kundsk. 3 4 3 4 3 4

Geografi 2 0 2 0 3 0

Biologi 0 3 0 3 0 3

Kemi 2 2

Fysik 5 5

Matematik 4 0 4 0 7 6

Ugentlig timetal 31 31 31 31 31 31
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Realkursus

Realkursus er 2-årigt og fører frem til realeksamen.

Betingelser for optagelse
1. Optagelse kan tidligst finde sted et år efter, at ansøgeren 

har gennemgået 7. skoleår i folkeskolen eller tilsvarende under
visning. Dog foretrækkes det, at ansøgeren er fyldt 16 år.

2. I oktober måned afholdes en optagelsesprøve, for tiden i 
skriftlig og mundtlig dansk og regning. Prøven afholdes af og 
på Kursus. Først når denne prøve er bestået, kan eleven betrag
te sig som endeligt optaget. Fritaget for prøven, dog efter Kur
sus’ skøn, er elever, der har bevis for den statskontrollerede 
prøve fra 9. klasse.

REALEKSAMEN
For afholdelse af eksamen, krav for at bestå og karaktergiv
ning gælder de samme regler som ved studentereksamen.

(Se side 10).
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Fag- og timefordeling for realkursus

1. år 2. år

Dansk 6 6

Regning og matematik 7 6

Religion 1 1

Historie 2 3

Geografi 2 2

Biologi 2 2

Naturlære 3 3

Engelsk 4 4

Tysk 4 4

Ugentligt timetal 31 31
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Praktiske; oplysninger

TILMELDELSE
Ansøgningsskema og betalingsvilkår er vedlagt Kursus’ pro
gram. Skemaet udfyldes nøje og indsendes snarest, også selv 
om den fornødne for-eksamen først skal aflægges i den påføl
gende termin; i så fald må afskrift af eksamensbeviset ind
sendes omgående efter eksamens afslutning.

Svar på ansøgningerne kan først forventes i slutningen af 
marts, i positivt fald vedlagt et indmeldelseskort, som i ud
fyldt stand tilbagesendes omgående, for at tilmeldelsen skal 
kunne betragtes som opretholdt.

Ønskes en ansøgning ikke opretholdt, bør dette af hensyn 
til andre ansøgere omgående meddeles Kursus.

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske til den 1. i en måned med 14 dages varsel 
og underskrives af den, der har forældremyndigheden for ele
ver under 18 år, ellers af eleven selv.

FORSØMMELSER
Reglerne om forsømmelsesgrænser er fastsat af undervisnings
ministeriet. For studenterafdelingen gælder, at
enten: fravair i mere end 50 dage (eller et tilsvarende antal ti

mer) i de to sidste kursusår,
eller: fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal ti

mer) i det sidste kursusår,
eller: fravær i mere end 2O°/o af timerne i et enkelt fag 
medfører fortabelse af retten til indstilling til eksamen med 
begrænset pensum og årskarakterer.

Dersom en elevs forsømmelser antager særlig alvorlig karak
ter, kan Kursus efter lærerforsamlingens ansøgning fritages for 
at stå som dimissor for eleven. Denne regel vil f. eks. blive 
brugt, hvor eleven har vist grov forsømmelse m. h. t. afleve

14



ring af skriftlige arbejder, eller hvor eleven har et betydeligt 
antal ubegrundede fraværsdage efter den 20. marts.

Når Kursus ikke er dimissor, afgør direktoratet, om eleven 
kan gå op til eksamen, og det bliver i så fald som privatist (se 
under dispensationer).

For realafdelingen gælder, at
fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal timer) 

i det første kursusår medfører, at eleven ikke kan oprykkes i 
næste klasse, og

fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal timer) 
i det andet kursusår medfører fortabelse af retten til indstil
ling til eksamen med begrænset pensum og årskarakterer.

For begge afdelinger gælder, at ubegrundet fravær inden for 
de nævnte grænser ikke er tilladt.

Der er dispensationsmuligheder, hvor der foreligger særlige 
omstændigheder, og eleverne må selv indgive ansøgning til 
Kursus med redegørelse og bevisligheder, hvis de ønsker at be
nytte sig heraf. Der vil hvert år omkring den 1. marts blive 
indkaldt ansøgninger ved meddelelse på opslagstavlerne.

Der føres protokol ved begyndelsen af hver time, og en elev, 
der ved protokolføringens afslutning endnu ikke er til stede, 
regnes fraværende.

DISPENSATION
Der findes forskellige dispensationsmuligheder, hvis man har 
overskredet forsømmelsesgrænserne.

Studenterafdelingen: a) fuld dispensation, dvs. alle rettighe
der bevares, som om ingen overskridelse havde fundet sted, 
b) delvis dispensation: man bevarer det begrænsede eksamens
pensum, men der skal aflægges mundtlig prøve i samtlige fag, 
og man får ingen årskarakterer.

Får man ingen dispensation, kan man kun indstilles som pri
vatist, dvs. ingen årskarakterer, mundtlig prøve i samtlige fag 
og i hele det læste pensum.

Realafdelingen: Kun to muligheder: enten fuld dispensation 
som under a) ved studenterafdelingen eller også indstilling som 
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privatist (se også ovenfor). Realister, der ikke får dispensation, 
kan indstille sig selv som privatister. De vil da som regel blive 
eksamineret på en af de kommunale skoler.

Lærerforsamlingen indstiller til direktoraterne, men disse af
gør suverænt, hvem der kan få dispensation og hvordan.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE M. V.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved 
tildeling af understøttelse (legater og rentefri lån) fra »Statens 
U ddannelsess tøtte «.

Kursus finder det dog rigtigst at gøre opmærksom på, at den 
tildeling, en elev kan opnå, ikke er af en sådan størrelsesorden, 
at det ville være forsvarligt, hvis Kursus rådede eleverne til at 
basere deres økonomi udelukkende på forventet hjælp fra »Sta
tens Uddannelsesstøtte«.

Kursus’ elever har adgang til statsgaranterede bank- og spa
rekasselån på normale vilkår.

Narmere besked om lånenes omfang, ansøgningsfristen ved
rørende lån og legater m. v. vil blive bekendtgjort på skolen.

ANDEN STØTTE
Rønde Kursus råder over nogle legater, som uddeles til decem
ber og juni i overensstemmelse med legaternes fundatser.

FORSIKRING
Alle elever er forpligtet til at tegne en kombineret elevforsik
ring, der under ophold på skolen dækker brand, vandlednings
skade, tyveri, privat-ansvar og ulykke.

KOSTAFDELINGEN
Rønde Kursus’ status som kostskole forudsætter, at eleverne 
bor på skolen. Et værelse kan normalt ikke opsiges i løbet af 
skoleåret. I det omfang, der ikke er plads på skolen, kan ele
ver over 18 år bo på selvlejede værelser uden for skolen. Der 
kan også optages elever, der bor hjemme. Rektor kan i alle 
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tilfælde kræve, at en elev bor på skolen. I øvrigt må hele op
holdet på Rønde Kursus bero på et tillidsforhold.

Kosteleverne kan vælge mellem 2 kostformer:

A-kost kan vælges af de elever, som ønsker at opholde sig 
på skolen alle ugens syv dage. Ved prisberegningen er der kal
kuleret med, at eleverne i gennemsnit kun opholder sig på sko
len to week-ender om måneden.

B-kost er beregnet på elever, som er borte fra skolen hver 
week-end hele skoleåret igennem.

Ændring af kostvalg kan senest finde sted 15. november.
Fravær fra skolen med overnatning skal altid meldes på der

til indrettede sedler med angivelse af opholdssted. Er eleven ef
ter et sådant fravær forhindret i at møde til normal skoletid, 
skal det meldes til kontoret.

Skolen er lukket i sommerferien og juleferien. I efterårs- og 
påskeferien kan eleverne kun blive på skolen efter forudgåen
de aftale med rektor.
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DAGLIGT SKEMA INDTIL 30/11 1974
7.15 Eleverne vækkes.
7.40 Morgenmad.
8.00- 8.50 1. time.
8.50- 9.00 Morgensamling.
9.00-12.35 2.-5. time.

12.35-12.55 Middag.
12.55-13.10 Tolvsang.
13.10-14.00 6. time.
14.10-15.00 Evt. 7. time.
15.00-18.00 Læsero.
18.00 Aftensmad.
19.30 Læsero.
23.00 Eleverne skal være på deres værelser.
Lørdag og søndag spises der kl. 9.00 - 12.00 - 18.00.

FRA 1/12 1974.
7.15 Eleverne vækkes.
7.40 Morgenmad.
8.00- 8.45 1. time.
8.45- 8.55 Morgensamling.
8.55-12.20 2.-5. time.

12.20-12.40 Middag.
12.40-12.50 Tolvsang.
12.50-13.35 6. time.
13.45-14.30 Evt. 7. time.
15.00-18.00 Læsero.
18.00 Aftensmad.
19.30 Læsero.
23.00 Eleverne skal være på deres værelser.
Lørdage og søndage spises kl. 9.00 - 12.00 — 18.00.
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Ordensregler

§ L .
Der er mødepligt for alle elever til morgensamling.

§2.
Der skal være absolut læsero på skolen fra mandag til fredag 
i tidsrummet kl. 15.00-18.00 og fra kl. 19.30. Radioer, bånd
optagere m. v. må ikke kunne høres uden for værelserne i dette 
tidsrum. I øvrigt bør der vises hensyn døgnet rundt.

5 3.

Besøg på værelserne er tilladt: 
Mandag-fredag kl. 18.30-22.00 
Lørdag, søn- og helligdage kl. 12.30—22.00.
Besøg udefra af andre end elever er tilladt 
Lørdage, søn- og helligdage kl. 12.30-22.00.

§4.
Tobaksrygning er ikke tilladt i klasseværelser, bibliotek og spi
sesal.

§7.
Besiddelse og brug af euforiserende stoffer og overdreven ny
delse af alkohol er ikke tilladt.

$6.
Beskadigelse og misbrug af enhver art af det opstillede brand
slukningsmateriel og nøgler i glasbokse er strengt forbudt.

§7.
Elevrådet er ansvarlig for de fritidsfaciliteter, der er stillet til 
elevernes rådighed. Ødelagt inventar erstattes af eleverne, evt. 
gennem depositum eller forsikring.
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§8.
Værelserne skal åbnes for rengøring, istandsættelse og lignende 
og skal sammen med tekøkkenerne holdes i ryddelig stand.

§9.
Håndhævelse af dette ordensreglement varetages af inspek
tionshavende lærere, kostinspektor og rektor. Overtrædelser 
kan i alvorligere tilfælde eller ved gentagelser medføre bortvis
ning et antal dage eller for bestandig.
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Eleverne

II sK
1. Andersen, Birthe Hjortlund, Dronninglund.
2. Bach, Anna Mette, Bramminge.
3. Bonde, Anders, Pederstrup, Kolind.
4. Brix, Hans-Henrik, Egå.
5. Bæch, Jonsvein, Porkeri, Vagur, Færøerne.
6. Christoffersen, Johannes, Kongsted, Dianalund.
7. Jensen, Christian, Ebberup.
8. Jensen, Karin Jasper, Viby J.
9. Lauridsen, Anders, Stauning, Skjern.

10. Madsen, Klaus, Vojens.
11. Mortensen, Jørgen, Viby J.
12. Nielsen, Henning, Eskildstrup.
13. Pedersen, Birthe, Holstebro.
14. Seidelin, Karen Margrethe, Knebel.
15. Skov, Agnete, Odense.
16. Sørensen, Anne Lisbet, Eskerod, Skødstrup.
17. Sørensen, Marianne Hougård, Horsens.
18. Thomsen, Birger Lund, Dronninglund.
19. Thomsen, Kristen Korsgård, Lem.

II aN
1. Andersen, Bent, Svenstrup J.
2. Carstensen, Hanne, Randers.
3. Gravgård, Lene, Hurup.
4. Haugård, Lone, Risskov.
5. Heyn, Ellen, Nykøbing F.
6. Hjorth, Kirsten, Åbyhøj.
7. Høj, Gunnar, Bjødstrup, Rønde.
8. Jacobsen, Jytte, Skanderborg.
9. Jensen, Arne, Frørup.

10. Jensen, Kurt Bildstrup, Skive.
11. Larsen, Gerda, Hjortkær, Bramminge.
12. Lodahl, Inger Marie, Faster, Skjern.
13. Mikkelsen, Mai-Brit Svensk, Grønfeld, Ebeltoft.
14. Nielsen, Eva, Horsens.
15. Nielsen, Hanne Else, Vrå.
16. Palle, Lars-Vilhelm, Gunslevmagle, Eskildstrup.
17. Pedersen, Alice Boe, Fjellerup, Tranehuse.
18. Pedersen, Peter Baltzer, Elkjærhøje, Billund.
19. Schmidt, Laurids, Tiist, Mundelstrup.
20. Simonsen, Erik Bredmose, Esbjerg.
21. Sørensen, Birthe Sigsgård, Borris.
22. Thomsen, Verner Lind, Nr. Felding, Holstebro.
23. Ulsø, Marianne, Risskov.
24. Vilhelmsen, Birgit, Dømmestrup, Nr. Lyndelse.
25. Ørum, Karsten, Sulsted.
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II bN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Andersen, Carl Christian, Risskov.
Andersen, Poul Thorning, Gjettrup.
Carstensen, Susanne, Kolding.
Christiansen, Birte Mariegård, Risskov.
Christoffersen, Ingeborg, Kongsted, Dianalund. 
Greve, Anna Marie, Hegedal, Tranehuse.
Jacobsen, Astrid Holm, Süderlügum, Tyskland.
Jakobsen, Birthe, Skive.
Jensen, Connie, Skanderup, Lunderskov.
Krogh, Edel, Strandelbjørn, Vojens.
Larsen, Lena, Ugelbølle, Rønde.
Nielsen, Inge Ågedahl, Overlund, Viborg.
Olesen, Anne-Marie Schønemann, Brande.
Pedersen, Ken Kvist, Thorsager, Rønde.
Pedersen, Mona Pilgård, Herrup, Vinderup.
Pedersen, Ruth, Aulum.
Refshauge, Jens, Sdr. Bjert.
Ross-Hansen, Hans-Christian, Vojens.
Sietved, Bue Wøldike, Risskov.
Svendsen, Jens, København.
Svensson, Jens, Anholt.
Sørensen, Dorit, Anholt.
Sørensen, Elsa Høeg, København.
Sørensen, Peter, Skødstrup.

I sK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bjerrum, Kirsten Sønderskov, Ulfborg.
Enevoldsen, Robert, Esbjerg.
Grøn, Kristian Sølvsten, Havndal.
Jensen, Evald Møller, Trolhede.
Knudsen, Ole, Svendborg.
Nielsen, Ole Chr. Bilenberg, Randers.
Pedersen, Henning Sundby, Bælum.
Petersen, Erling, Viby Sjælland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Angelbo, Annie, Tåstrup.
Bisgård, Benedicte, Fredericia. 
Carlsen, Ellen Lisa, Borre, Møn. 
Christensen, Janne, Aalestrup. 
Frandsen, Frants, Frederikssund. 
Frank, Peter, Haderslev.
Fredgård, Linda, Farsø.
Halfdaner, Marianne, Bagsværd.
Iversen, Bernt Bjerregård, Vils, Mors. 
Kristensen, Else-Marie, Herning.
Krogh, Vibeke, Bramminge.
Larsen, Jørgen Raymond, Randers.
Louring, Jørgen, Gjern.
Mikkelsen, Krista Nygård, Roslev. 
Nielsen-Englyst, Erling, Hinnerup. 
Nielsen, Janne Elisa, Grenå.
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17. Nielsen, Lis, Silkeborg.
18. Nørgård, Else, Haderslev.
19. Olsen, Gunvor Ehlers, Haderslev.
20. Olsen, Tove, Ikast.
21. Pedersen, Tove Marie, Bording.
22. Steensen, Folmer, Hedensted.

I bN
1. Christiansen, Jens Holk, Mårslet.
2. Dannow, Lisbeth, Fårvang.
3. Jensen, Karen Stampe, Randers.
4. Jensen, Karen Wiberg, Grauballe.
5. Jørgensen, Ingrid Gadager, Gravens.
6. Kjærsgård, Anne-Marie, Ikast.
7. Koppitz, Manja Irene, Knebel.
8. Kraglund, Jørgen, Fredericia.
9. Krogh, Niels Jørgen, Risskov.

10. Lilmoes, Inge, Randers.
11. Mygind, Ulla, Ålborg.
12. Nybo, Carsten Peder, Silkeborg.
13. Pedersen, Knud Trab, Haslev.
14. Pedersen, Kristian Evald, Kolding.
15. Petersen, Oli, Thorshavn, Færøerne.
16. Poulsen, Erik Fangel, Åbyhøj.
17. Rasmussen, Ellen, Viborg.
18. Schliinssen, Erik, Vejen.
19. Skifter, Poul Erik, Knebel.
20. Thomsen, Ulla, Følle, Rønde.
21. Tofterup, Bodil, Slagelse.
22. Viborg, Poul, Mørke.
23. Volsgård, Metha, Holstebro.

I mF
1. Barnow, Niels Erik, Århus.
2. Bendtsen, Claus Ulrik Jagd, Randers.
3. Bregnhøj, Tom Chresten, Thorsager.
4. Clausen, Hanne Holm, Brædstrup.
5. Fogh, Karen Margrethe, Glæsborg.
6. Forslund, John, Esbjerg.
7. Fredslund, Rasmus, Odense.
8. Frøjk, Søren, Holstebro.
9. Hugger, Ove, Ry.

10. Jacobsen, Steintor, Klaksvik, Færøerne.
11. Jensen, Ingrid Terp, Grejsdal.
12. Lauridsen, Anni Kirstine, Tarm.
13. Lund, Jørn Ole, Esbjerg.
14. Madsen, Anne-Marie, Kolding.
15. Nielsen, Hans Jørgen Sandfeld, Toftlund.
16. Nielsen, Jørgen Sølvsten, Ry.
17. Nielsen, Lisbeth Møldrup, Lunderskov.
18. Nielsen, Poul Salhøj, Herning.
19. Pedersen, Annette Damhus Skak, Rønde.
20. Rasmussen, Niels Peter Trier, Risskov.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rindom, Erik Lydersen, Hjerting.
Skovløkke, Lise Lotte, Fredericia.
Sørensen, Thorvald, Rødding.
Thomsen, Bjarne Udengård, Ugelbølle, Rønde.
Ulriksen, Ole Juul, Thorsager, Rønde.
Underbjerg, Mogens, Esbjerg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. ar
Andersen, Lis Bjerggård, Ebeltoft.
Bonnez, Claus, Viby J.
Bygvrå, Keld, Vamdrup.
Christensen, Eva Minna, Åbyhøj.
Christensen, Lena Lilli, Skive>
Jakobsen, Gitte Wiendel, Rønde.
Madsen, Lilli Margrethe Lyng, Frederiksværk.
Markussen, Erik, Vejle.
Nielsen, Karen Maria, Ulstrup.
Nielsen, Lone, Spentrup.
Olsen, Else-Marie, Ebeltoft.
Pedersen, Susanne Højlund, Mørke.
Stadsager, Bo, Egå.
Svare, Anne Birgitte, Højbjerg.
Wyke, Steffen, Randers.

2. br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Andersen, Knud Overgård, Galten. 
Giesenberg, Kristian Karl, Flensborg. 
Hedelund, Hans Aage, Ebeltoft.
Jakobsen, Rolf Amdi, Skødstrup.
Jensen, Bente, Mariager.
Kristophersen, Arne, 0. Hornum, Støvring.
Markland, Henrik, Roskilde.
Nielsen, Bjarne Welling, Fredericia.
Nielsen, Britta Riis, Ebeltoft.
Nielsen, Ole Juel, København.
Noe, Viggo, Vandborg, Lemvig.
Petersen, Hanne Lena, Vejle.
Petersen, Margit, Anholt.
Sjudarberg, Albert, Klaksvig, Færøerne.
Sønderkær, Peter, Uldum.
Østergård, Birgitte, Bidstrup.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

2. cr
Basse, Peter, Assentoft.
Fog, Frank Gerhard, Helsinge.
Frederiksen, Helle Stengård, Esbjerg.
Hansen, Knud Erik Hedegård, Fåborg.
Kjær, Karin, Ebeltoft.
Kristensen, Bjarne, Helgenæs.
Madsen, Erik Abildtrup, Herning.
Nielsen, Bent Randrup, Binnerup, Hurup.
Nielsen, Birthe, Horsens.
Nielsen, Ruth, Give.
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11. Pedersen, Finn Rasch, Kolding.
12. Schmidt, Jørgen Groth, Svendborg.
13. Storm, Kirsten, Kolding.
14. Vium, Mary Thorø, Gudum, Lemvig.
15. Winther, Jørn, Korning.

1. ar
1. Andersen, Conny Bjerrum, Trustrup.
2. Andersen, Elisabeth, Hjørring.
3. Bach, Niels, Korning.
4. Gade, Peter, Hvidbjerg.
5. Hansen, Peter Henning, Korning.
6. Hjort, Hanne, Sporup.
7. Jensen, Helle Pia Petri, Rønde.
8. Kjær, Anne-Marie, Ebeltoft.
9. Kousholt, Flemming Arne, Dronninglund.

10. Linnebjerg, Vita, Ikast.
11. Nielsen, Allan, Horsens.
12. Poulsen, Ole Bent, Helgenæs.
13. Rasmussen, Niels Vorre, Mørke.
14. Rode-Møller, Ida, Rønde.
15. Skjerninge, Marianne, Hvalsø.
16. Sørensen, Jette, Vistoft.
17. Thøstesen, Anna Mette, Skjern.
18. Østergård, Grete, Vorup.

1. br
1. Bejtrup, Lene Henriette, Dejret.
2. Edvardsen, Bo, Østbirk.
3. Flarup, Hanne, Sorting.
4. Jensen, Lene Bro, Thyborøn.
5. Kjærgård, Aase, Rønde.
6. Larsen, Evan, Nykøbing M.
7. Larsen, Steen, Ugelbølle.
8. Lassen, Jørn Steen, Trustrup.
9. Loftager, Per, Ebeltoft.

10. Mikkelsen, Margit Elisabeth, Nykøbing M.
11. Nielsen, Lars Søby, Kolding.
12. Nielsen, Per, Horsens.
13. Rasmussen, Hanne, Ebeltoft.
14. Samuelsen, Aase Conni, Ebeltoft.
15. Sørensen, Peter Zacher, Grenå.
16. Væggemose, Sigrid Vahr, Herning.
17. Zeglerski, Gry, Birkerød.

ELEVTAL

Studenterkursus .......
Realkursus ................
I alt ............................

pr. 1. sept. 1973 pr. 1. april 1974

155 146
88 81

243 227
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Lærerne

Adjunkt Verner Damm (VD): tlf.
biologi, geografi, erhvervsorientering

Adjunkt Karl-Erik Danielsen (KD): tlf.
historie, oldtidskundskab

Lærer Inger M. Frederiksen (IF): tlf.
dansk, historie, religion

Stud, scient. Flemming Gade (FG): 
geografi

Overlærer Kirsten Helweg-Møller (HM): tlf.
dansk, engelsk, historie

Adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen (IH): tlf.
fransk

Overlærer Erik Jensen (EJ): tlf.
tysk, matematik

Studielektor Hans Jørgen Jordt (Jt): tlf.
fysik, kemi, matematik

Lærer Jens-Erik Jørgensen (JJ): tlf.
fysik, matematik, biologi

Overlærer Peter L. Knudsen (PK) tlf.
fysik, matematik

Adjunkt Elisabeth L. Kolstrup (EK): tlf.
dansk

Stud. mag. Jef Carstens Lauridsen (JC): 
dansk

Adjunkt Allan Lund (AL): tlf.
latin

36 53 09

37 18 85

37 17 77

34 20 68

11 08 29

37 14 27

16 43 70

37 12 97

37 14 37

27 26 79

37 20 71
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dansk, geografi

Lærer Inge Dagmar Nielsen (KN): 
geografi

tlf. 37 13 26

Stud. mag. Kirsten Olsen (KO): 
fransk

tlf. 13 90 03

Adjunkt Poul Chr. Overgård (PO): 
latin, græsk, oldtidskundskab

tlf. 37 11 92

Adjunkt Inger Pedersen (IP): 
tysk, fransk

tlf. 17 54 52

Rektor Poul Møller Petersen (MP): 
historie

tlf. 37 20 97

Adjunkt Agnete Rasmussen (AR): 
engelsk

tlf. 37 18 24

Lærer Jytte Eva Rasmussen (JR) 
engelsk, tysk, biologi

tlf. 37 15 85

Overlærer Knud-Ole A. Rasmussen (OR): 
religion, engelsk, historie

tlf. 37 18 24

Lektor Karl V. Riis (KR): 
engelsk, tysk

tlf. 37 19 85

Overlærer Ingeborg Thomsen (IT): tlf. 37 14 26

Administrativ inspektor: Overlærer Peter L. Knudsen. 

Kostinspektor: Lærer Jens-Erik Jorgensen.

Kontorassistenter: Fru G. Jensen og fru L. Olsen. 
Bibliotekar: Overlærer Ingeborg Thomsen. 

Oldfrue: Fru Kirsten Trollegård Jørgensen. 
Økonoma: Frk. K. H. Jensen.

Pedel Anders Thomsen.
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Fra skoleåret

På studenterkursus begyndtes med skoleårets start undervisning 
på matematisk-fysisk gren, således at studenterkursus nu kan 
tilbyde tre valgmuligheder (klassisk-sproglig, nysproglig og 
matematisk-fysisk). Det betyder samtidig, at antallet af klasser 
vil vokse fra 6 til 10. Der er derfor blevet indrettet faglokaler 
i »den nye f.øj« til fysik- og kemiundervisningen.

Desuden er fornyelsen af inventar i klasseværelserne fortsat. 
På kostafdelingen er der blevet indrettet tekøkkener på samt
lige gange, ligesom der nu findes nye skriveborde og stole på 
alle elevværelser.

Også biblioteket er blevet stærkt udbygget under hensyn til 
udvidelsen på studenterkursus.
2/10 Fællestime. Mrs. Vaithamani Nallathambi, som er 

ansat på regeringsgymnasiet i Tirukoiler, Sydindien, 
og som er tilknyttet den lutherske Arcotkirke, talte 
om det indiske samfund — den indiske familie, samt 
om hendes situation som kristen i Indien.

1/11 IbN på geografiekskursion til Nationalmuseets ud
stilling i Brede »Den hvide Gud« under ledelse af 
stud, scient. Flemming Gade.

14/11 IlbN i Århus teater for at se Harold Pinters skue
spil »Hjemkomsten« under ledelse af adjunkt Agnete 
Rasmussen.

26/11 Fællestime. Forfatteren Finn Søeborg causerede over 
emnet »Humor«.

1-3/12 foretog IlbN en ekskursion til København under led
sagelse af adjunkt Elisabeth Kolstrup. Klassen over
værede opførelse af Ludvig Holbergs skuespil »Niels 
Klim« på Gladsaxe teater, ligesom man gennemgik 
dansk og udenlandsk malerkunst på Hirschsprungs 
Samlinger, Statens museum for Kunst og Davids sam
linger.
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4-6/2 har IlaN under ledelse af adjunkt P. C. Overgård 
foretaget en ekskursion til København (oldtidskund
skab-historie). Af seværdigheder besøgtes bl. a.: Dom
huset, Frue Kirke, Thorvaldsens museum, Glyptote
ket, Statens museum for Kunst (specielt dansk male
ri i 19. og 20. århundrede), Christiansborg. Her over- 
væredes en del af folketingsdebatten, og bagefter blev 
der diskuteret med et par repræsentanter for to af 
folketingets partier. Desuden koncentrerede man sig 
om iagttagelse af diverse stiltræk i bygningskunsten, 
som der er særlig rig lejlighed til at studere i Kø
benhavn.

15/2 var IIsK på ekskursion til Moesgård under ledelse af 
adjunkterne K. E. Danielsen og A. Lund. Rundvis
ningen på Moesgård var koncentreret om museets af
deling for ældre jernalder. Besøget afrundedes med en 
beskeden og enkel frokost på den lokale Skovmølle 
Kro helt i Tacitus’ ånd: cibi simp lie es.

27/2 Fællestimearrangement. Under overskriften »U-land/ 
I-land - hvem hjælper hvem?« gennemgik repræsen
tanter fra 5 U-lands- og nødhjælpsorganisationer for
skellige aspekter af den danske officielle og private 
U-landshjælp. Det vellykkede arrangement, der 
strakte sig over 3 timer, formede sig dels som oplæg 
fra repræsentanterne, gruppediskussioner blandt sko
lens elever samt efterfølgende høring iblandet film
indslag.

15-17/3 har IlaN og IsK foretaget en ekskursion (tysk, hi
storie) til Sønderjylland og Sydslesvig under ledelse 
af adjunkterne Inger Pedersen og P. C. Overgård. Vi 
besøgte Brødremenighedens kirkegård i Christians- 
feldt, museet på Gottorp slot (Nydambåden, mose- 
lig m. m.), Slesvig domkirke. Videre over Hedeby til 
Kiel. Her overværede man teaterstykket »Der Biber
pelz« af Gerhart Hauptmann. Stykket var fyldt med 
tysk dialekt. En replik et sted sålydende: »Ich ver- 
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stehe kein Wort davon« udtrykte flere af ekskursi
onsdeltagernes dybeste følelser. Man slentrede gen
nem den førende hansestad Lübeck, som stadig er 
meget præget (bygningsmæssigt) af sin stolte fortid. 
I marsken vesterpå besøgte vi Husum, et vigtigt mål 
for senmiddelalderlig, jysk studeeksport. Herude er 
marsklandets store digter Th. Storm født (lige over 
for C. F. Hansens monumentale kirkebygning). I Hu
sum lød den ældste, danske, lutherske forkyndelse 
(Hermann Tast). Hjemturen gik over Tønder, Møgel
tønder, Gallehus (guldhornene), altsammen steder, 
der ånder historie: århundreders spændinger og kam
pe mellem danskhed og tyskhed.

Lærerrådet

Formand: overlærer Erik Jensen, næstformand: adjunkt Verner 
Damm, sekretær: lærer, fru Inger Frederiksen. Under lærer
rådet er nedsat forskellige udvalg, bl. a. samarbejdsudvalget, 
der foruden af de tre ovennævnte består af rektor (formand) 
og tre elevrepræsentanter.
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Elevrådet og elevforeningen »Concordia«

Da Rønde Kursus er en skole, hvor der også efter kl. 14 er liv, 
er det ikke blot et almindeligt elevråd, der sidder og ser nyde
ligt ud, fordi det nu engang er bestemt i en ministeriel bekendt
gørelse. Elevrådet her på stedet har udover et almindeligt elev
råds funktioner også til opgave at sørge for, at der er et rime
ligt udbud og tilbud af fritidsfaciliteter (bordtennis, billard, 
hyggerum etc.), hvortil også hører arrangementer af mere kul
turel art, f. eks. foredrag og film. Et særligt udvalg - aktiv
udvalget - tager sig af at sørge for det sunde legeme til at have 
den sunde sjæl i, ved at arrangere regelmæssige turneringer med 
byens andre skoler.

Til forskel fra andre skoler og gymnasier har en kostskole en 
særlig kostafdeling, hvor beboerne - alumnerne - bor.

Når så mange mennesker bor sammen, vil der af og til opstå 
problemer, som kan tages op i Samarbejdsudvalget (SAU), 
hvor der sidder 3 repræsentanter fra elevside og 3 fra lærerside 
plus rektor. SAU er et udvalg, hvis kompetence strækker sig 
meget langt, idet man kan kalde det skolens øverste daglige 
myndighed, hvor både elever og lærere gennem deres repræsen
tanter kan fremføre ønsker og synspunkter, der har betydning 
for almenvellet på skolen. Kun skolens bestyrelse rangerer høj
ere, men har til gengæld ingen indflydelse på den pædagogiske 
side. Af meget vitale ting, der drøftes og vedtages i SAU, er 
skolens ordensreglement.

Elevrådsformanden vælges ved direkte valg på forårsgeneral
forsamlingen. De øvrige medlemmer af elevrådet er klassere
præsentanter, der vælges af hver klasses midte. Endvidere er 
der i elevrådet en instans - senioratet - som består af tidligere 
elevrådsmedlemmer, der kan adspørges, men som ikke har stem
meret. Elevrådet.
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Årsberetning fra »Concordia«

Ved skoleårets begyndelse gik Rønde Kursus ind i en ny æra. 
En ny rektor, som vi alle stillede store forventninger til; en ny 
rektor, der er meget ung af en rektor at være, trådte op på 
kommandobroen på skuden RK. Jeg tør nok sige, at alle for
ventninger til Poul Møller Petersen er blevet indfriet - og me
re til.

Traditionelt sker der ved et lederskifte altid fornyelser, det 
gjorde der også, da rektor Henning Ehlers Olsen tiltrådte i 
1970. Han skabte de fornyelser, han kunne, men havde des
værre ikke den fornødne opbakning til den videre liberalise
ring, han ønskede. Den har nu fået vind i sejlene ved, at elev
rådet nedsatte et udvalg til at udarbejde forslag til et nyt or
densreglement. Hvem havde turdet håbe på, at vi så hurtigt 
havde fået et nyt ordensreglement? Der har været afholdt mø
der både blandt elever og lærere - og det endelige udkast, som 
blev vedtaget i SAU og godkendt af bestyrelsen den 16. febru
ar, er allerede trådt i kraft — vistnok til alles tilfredshed.

Programudvalget lagde kraftigt ud efter sommerferien, og 
efter en periode med uheld, hvor den ene taler efter den anden 
sendte afbud eller blev forhindret, har mødeaktiviteten på det 
sidste været stærkt stigende, hvilket bl. a. skyldes en stor suc
ces med at køre film søndag aften. Inden det gamle elevråd 
træder tilbage, regner vi med at arrangere en spørg-bare-aften 
med den landskendte Erhard Jacobsen.

Aktivudvalget har ydet en støt og god indsats, og som noget 
nyt har vi i år benyttet den nye Rønde-Hal til bl. a. indendørs 
fodbold. Desværre måtte vi i år aflevere skolernes vandrepokal 
til Rønde Fløjskole, men vi kan da tage revanche næste år!

Alt i alt har det været et år, præget af møder i SAU, pro
gramudvalg og aktivudvalg. Ad-hocudvalg — som nedsættes 
for at løse specielle problemer — har også arbejdet godt og re
sultatgivende. Ordensreglementsudvalget har under Elsa Høeg 
Sørensens ledelse fremsat elevrådets forslag til nyt ordensregle
ment.
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Mange andre kunne nævnes, og jeg véd, man ikke skal - men 
alligevel vil jeg rette en tak til Arne Kristophersen, som har 
ydet en stor indsats først som kasserer, siden som sekretær og 
som aktiv i programudvalget og bladredaktionen.

Personligt vil jeg gerne på falderebet benytte lejligheden til 
at rette en tak for good-will og forståelse både fra lærere og 
elever. Jeg har i IV2 år ledet elevrådet, som med svingende ar
bejdsindsats dog har frembudt et solidt og godt stykke arbejde. 
Det er en stor fornøjelse at være med i en spændende beslut
ningsproces, hvad enten det drejer sig om at bevilge en ny 
håndbold i elevrådet, om det drejer sig om bogindkøb til bib
liotek eller udarbejdelse af nyt ordensreglement i SAU. Et ka
pitel af elevrådsarbejdet, som kun er elevrådsformanden til del, 
er deltagelse i bestyrelsesmøderne - og jeg takker en positiv be
styrelse for god behandling af såvel mig selv som de nye or
densregler.

Endelig må det være på sin plads at rette en varm tak til 
rektor Poul Møller Petersen, hvem vi fra elevrådet har forsøgt 
at være åbne og loyale overfor. Det har kun været en fornøjel
se at samarbejde. Vi i det afgående elevråd ser gerne samarbej
det mellem ledelse og elever yderligere udbygget og medgiver 
hertil vore bedste ønsker.

Henning Nielsen, 
fmd. for elevrådet og 
elevforeningen Concordia
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R. K. G.

Arbejdsudvalget for Rønde Kristelige Gymnasieforening har 
hveranden onsdag i det forløbne skoleår arrangeret møder med 
talere fra et bredt udsnit af det kirkelige forum. Efter mødet 
på »samleren« har der over en kop kaffe i hulen været lejlig
hed til at stille taleren spørgsmål og diskutere aftenens emne. 
Hensigten med disse arrangementer har dels været at forkynde 
evangeliet og give oplysning. Tilslutningen til disse aftener har 
i gennemsnit været ca. 40.

Til bibeltimerne, der hveranden fredag er blevet holdt hos 
elever ude i byen, har vi behandlet tekster fra Bjergprædike
nen.

Fælles med K. F. G. har vi arrangeret aftensang på alder
domshjemmet samt en ungdomsgudstjeneste i Bregnet kirke.

Efter sommerferien er der på forsøgsbasis blevet indført 
tolvsang, som arrangeres af et udvalg, hvori vi har været re
præsenteret. Men der er delte meninger om, hvorvidt tolvsan- 
gen er fyldestgørende som afløser for aftenandagten.

Vort formål, at styrke det kristne fællesskab, har vi forsøgt 
at imødekomme ved, at mennesker på trods af forskellige op
fattelser og synspunkter har kunnet samles om den samme Gud 
og Frelser.

Kristian Jensen
Jens Jørgen Refshauge
Verner Lind Thomsen
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K. F. S. i Rønde

KFS - Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom - 
bygger sit arbejde på:
De bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og 
urokkelige ord og eneste kilde til og norm for kristen tro, lære 
og liv.
Den danske folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse som 
sand og forpligtende fortolkning af de bibelske skrifter.
KFS har til formål at:
Forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus.
Styrke det kristne fællesskab.
Kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Frelser og Herre.

Vi indledte skoleåret med en ungdomsgudstjeneste i Bregnet 
kirke den 22. august fælles med RKG, og derefter har vi af
holdt møder hver anden onsdag på »Samleren«, hvor vi har in
viteret forskellige talere til, ud fra Bibelen, at belyse et nær
mere bestemt emne. Tilslutningen til disse møder har været 
pæn og nogenlunde konstant, og de fleste har deltaget i det 
frie samvær i »Hulen« bagefter, hvor vi har fået en kop kaffe 
til lærerfruernes hjemmebagte brød, og ellers har vi siddet og 
talt med taleren og fået yderligere spørgsmål belyst. Desuden 
har der været rig lejlighed til at købe gode bøger og publika
tioner i det velassorterede bogsalg.

Hver tirsdag har vi haft bedemøde på værelser i byen. Disse 
har haft god tilslutning, og vi har været glade for dem, da de 
er et vigtigt led i vort arbejde og har stor betydning i vort fæl
lesskab med hinanden, og vi tror også, at de har været med til 
at styrke den enkeltes forhold til Jesus Kristus.

Som noget nyt har der været »åbent hus« hver anden lørdag 
aften på forskellige værelser rundt om i byen. Det har især 
haft til hensigt at styrke fællesskabet mellem dem, som er her 
i weekenden. Vi har brugt disse aftener til at lære nye sange 
og salmer, men ud over indledning og afslutning har der ikke 
været noget fast program, det har mere været op til den en
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kelte at præge aftenerne, så de på forskellig måde har haft et 
kristent indhold og præg.

I lighed med andre år har vi i fællesskab med RKG hver 
lørdag aften mellem kl. 18,30 og 19,00 sunget for de gamle på 
alderdomshjemmet, hvor også søndagens tekst er blevet læst og 
efterfulgt af en kort bøn. Alle er meget velkomne til vore ar
rangementer, og vi har haft megen glæde af vort samvær med 
andre kristne, og det har betydet en fornyelse og opbyggelse 
for os i vort personlige forhold til vor Frelser Jesus Kristus.

Arbejdsudvalget.
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Legater og understøttelser

UDDELT TIL SKOLENS ELEVER
]ensmine Pedersens legat: 2 portioner a 550 kr.
]ens Lund Thomsens mindelegat: 3 portioner å 300 kr.
N. P. Møllers legat: 5 portioner a 200 kr.
Sidsel Marie Rasmussens legat: 2 portioner å 200 kr.
Legatet af 1962: 5 opmuntringspræmier å 200 kr., 2 portio

ner å 1500 kr. og 1 portion a 1000 kr.

UDDELT TIL TIDLIGERE ELEVER:
Legatet af 1962: 1 portion å 3000 kr., 2 portioner å 2000 

kr. og 3 portioner å 1000 kr.
Karen og Kristen Herskinds Mindefond: 1 portion å 2000 

kr. og 1 portion å 1500 kr.

Af Statens Uddannelsesstøtte bevilgedes i dette skoleår til 
187 elever 924.100 kr. i stipendier og 446.123 kr. i lån, i alt 
1.370.223 kr.

37


