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Fra redaktioneni ta 4 üUart u x u H csj t * X

opfordring
TIL FORÆLDRE OG ELEVER.
Dette blad har til hensigt at fungere strø 

kontakt mellem Østre skole og hjemmene.
Hidtil har kontakten hovedsageligt gået en 

vej,nemlig fra Østre skole og til hjemmene.
Derfor kunne vi ønske æs en helt ny linie i 

bladet : at gøre kontakten to - vajs.Af denne 
grund opfordrer vi foraldre og elever til at 
deltage aktivt»således at døres meninger måtte 
indtage en væsentlig plads i bladet»

Har elever og forældre gode ideer»kritiske 
bemærkninger,store eller små problemer i skole
spørgsmål, spørgsmål til skoleinspektøren,til 
skolepsykologen,til skolenævn,til lærere,oplæg 
til debatter oi.a.v.,så deltag i vores bastræbel- 
ser på at gøre dette blad til et to - vejs kon- 
tak tblad.

Breva kan sendes til:
Redaktionen 

Østre Skole
F ruegad®

Vi håber at få mange reaktioner allerede til 
vort næste blad.

Lisa frøkjær.
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Fra skoleinspektøren. \

skolenævns- 
valget.
Det lykkedes - trods forviklinger -at få valgt 
et skolenævn ved Østre skole.

På grund af en misforståelse free min side blev 
det nvdvendigV set indkalde forældrene til et nyt 
orienterende møder den 2. maj .Derefter var der en 
frist på en uge til at indlevere lister med'kan
didater til skolenævnet.Ved fristens udløb den 9. 
maj kl. 24 var der kun indleveret den liste,som 
den forældrekreds,dør var mødt den 2.maj,havda ud
arbejdet.

Denne liste havde følgende kandidater:
I .fru Ellen Bahne; Sørensen »Slotaallæén 41. 
2,frujIda Grønholt, Garvergårdsvej 26.
3 .hr?. Ov® Nicolalsen, Slotsalleén 39.
4 .hr. Parar Galagård;, Kongelyset 84.
5 .hr?. Helge Holst Kjærsgård, Stilling® Strand.
6 .hr?. Dørgen Baad, Birkevænget 35.
7 .hr. Bent Nielsen, Kongelyset 86.
8 .fru Dytt® Christensen, Schæeizarplada; lo.

De fire første er de forældrevalgts medlemmer 
af skolenævnet,som tiltrædes af Tagø; Brix Peter
sen valgt af byrådet.De sidste fire fungerer som 
suppleanter i den rækkefølge de er opstillet.

De fira fæcældrevalgte nævnsmedlemmer deltag 
i et kursus på H! Klar skovgård 1’ ” ved Korsør lørdag 
dbn 18. maj arrangeret af foreningen Skol® og 
Samfund^

X skolsnævnsmøderne deltog endvidere to repræ
sentanter fo® elevrådet »lærerrådets formand o<g 
undertegnede,der fungerer som sekretær.

C. Ph. Carstensen.
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Elipy br øv.

besøg fra 
renasborg.

I tidsrummet dan 29/4 - 3/5 havda 6.klasse
besøg af 28 ellever ag 2 lærere fra Ejderskolen, 
som er en dansk skole i Rendsborg.

Fær®åiet æed besaget var et slesvigerne skulle 
lære det danske sprog noget bedre.Da de kom til 
banegården con mandagen kl. 18.4o var hele klas
sen mødt op for at modtage dem.Det var meningen 
at alle- som havde plads skulle have en slesviger 
boende.Aftenen tilbragte de i de forskellige hjem 
for de var for trætte til at se noget oven på den 
lange rejse.

Tirsdag mødtes vi alle på skolen kl. 8,hvo® 
slesvigerne deltog i undervisningen de to første 
timer.Derafter så de Sjællands Tidende,og kl.13 
mødtes vi igen på skolen,hvor to busser kom og 
hentede asrwFarst kørte de os til Wullerup Havn, 
Hvor vi aå Bagved Boats.Da vi havde set havnen 
kørte vi til Trelleborg Volde,hvorfra vi kørte 
hjem.Qm aftenen var der * ryste sammen fest w, 
fo® at vi skulle lære hinanden at kende.

Onsdag startede vi kl. 9,vi kørte først til 
Lejre,hvor vi så oldtidsbyen,og dæ vi havde væ
ret der et par timer,spiste vi vores madpakker 
ag kørte videre til Vikingeskibene,hvor- vi så; 
an film om optagningen af vragene,æg efter at 
vi havde gået lidt rundt kørte- vi til sidst til 
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domkirken øg derefter hjem«
Torsdag formiddag fra 9 - 12 holdt vi sports- 

dag,hvor vi spillede håndbold og fodbold.Kl.16.00 
skulle alle slesvigerne være på banen,hvor de 
skulle med tog til København og se Tivoli og kl. 
22.00 skulle vi hente dem igen.

Frediag skulle slesvigerne med et tog hjem kl. 
9.00,og da vi havde afleveret dem på banen gik 
vi om i skolen igen,
NB! Vi tager på genvisit i Rendsborg fra den 7 - 
II juni.

Lisa og Helle ^b.

Onsdag den 1/5 var 6a, 6b og gasterne fra Ren
dsborg på en tur til Lejre.

Vi starteda fra Østre skole klokken 9,og kerte 
med busser direkte til Lejre.Der oppe blev vi 
delt op i 4 grupper.Det første sted vi kom til 
var et hua,hvor de havde udstillet efterlignin
ger af gamle lerkrukker.Vi kunne også se,hvordan 
man havde brændt lerting i oldtiden.

Derefter gik vi over til an primitiv landsby, 
hvor at hold skoleelever fra Roskilde var på lejr
skole.Vi så. hvordan de arbejdede med forskellige 
ting.De var vad at hakke et stykke jord med an 
gammal hakke og der fik vi lokket fru Olsen ind! 
for at hakka,og det så sjovt ud! Nogle af dø an
dre var ved at slagte en høne,som de skulle spi
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se til middag.
Så kom vi hen til et hus hvor der var udstil

let gamle væve og forskellige garnprøver,som 
var farvet med planter.Der var en dame som fa®- 
talte om vævning,og viste os nogle gamle dragter. 
Da vi kom ud derfra var vi roeget sultne og fandt 
nogle bænke og borde,hvor vi spiste vores mad
pakker.Da vi havde spist,gik det afsted til old
tidsbyen, som bestod af fire husø,lavet på •amme 
måde som i yngre jernalder.Der var en 4.klasse 
på lejr i husene,og de havde lavet brændenælde 
suppe og byggrød,som vi fik lov at smage«

I husene var der lerkrukker og andre ting,men 
dem kunne vi ikke se,for pæren var gået i stykker. 
Lige? vad oldtidsbyan var der en mose hvor der hane 
st hestøskind udover på en gren,og vi fik også at 
vide at man i gamle dags ofrede 99 mannesker hver 
9.år.

Derfra gik vi til smeden,som var ved at lava 
et søm,ag lige uden fo® var der nagle vildsvin 
i an indhegning.De havde og
så: sang® får gående frit om- 
kring.Inde i et hus kunne 
man ae lysbilleder fra.- for- 
skellige udgravninger.Langt 
a»? længe kom vi til udgangen, 
hvosr man kunne købe lerkrukker, 
vævede bælter ag andet til en ret gad pris»Der- 
fra kart® vi til Vikingahallen ag Roskilde Dom- 
kirk®» - 

3.elever fra f&a.
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F orældrabray.

udvekslingsrejse!
••fflå jeg have en pige fra Rendsborg boende?” 

lød spørgsmålet en dag i martslJVi skal nemlig 
på udvekslingsrejse med en klasse derfra.fflå jeg?”

Det er vel nok med visse bange anelser,man si
ger:” 3a;,det er da i orden”.For passer børnene 
sammen,mon de taler godt dansk,mon man kan gøre 
det godt nok o.s.v.,det er vel tanker,der løber 
igennem en mors hoved i det øjeblik.

På den anden side synes man også,det lyder spæn* 
dende,oxj det må være en stor oplevelse og meget 
lærerigt,at blive udvekslet på denne måde.

Wen spændt var man den dag i maj,da vi stoet og 
ventede på banegården»

Som så ofte før,alting går lettere,end man fore
stiller sig,inden vi nåede hjem,var der kontakt, 
man talte sammen og lo sammen,maden blev spist, 
og forældrene kunne slappe af,det tegnede jo til 
at gå; godt,og det fortsatte sådan alle dage,så vi 
kan sige,at vi havde glæde af besøget,og glæder 
os over,at vores datter netop skulle gå i dan klas
se,der blev så heldig at komme på udvekslingsrejse 
med Ejderskolen i Rendsborg.

Fn glad mor.
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Lær erindlægs

idrætsdagen.
Idrætsdagen den 21/5 forløb udmærket,selvom 

vejret godt kunne have været bedre#
Puljewinder i rundbold bl’ev:
3 .c, piger æg 3.c.drenge, 
4.a.pigar,4.a«drengs,4.b.piger og 4,c.drenge«
I ffl-bold! var resultatet sejr til:
5 .».piger,5.».drenge,5.c~.piger ag 5.c.drenge.
Håndbold?
6 ..bcr.piger vandt en kamp og tabte en.
7 .b.piger vandt en kamp,ag spillede en kamp 
uafgjort.
a.rab.piger vandt.

I fodbold; blev der ikke spillet i puljer. 
3eg har endnu ikke: fået resultaterne i atletik.

NB 1 Efter dbmmerens udsagn,er Østre skola dim- 
skolender har været flinkest til at møde til ti 
den og det siger jeg tak for.

I.Andersen.
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EN DEJLIG TUR TIL BROME I ST.BEDEDAGSFERIEN.

Forældrene kørte os op til K.F.U.M. spejder
nes hytte? ær fredagen,ag til frokost havde vi 
selv madpakke med.

Hen under middag gik vi i skoven.Da vi var
kommet et stykke fra huset ag: lidt ind i en åb
ning i skoven,så vi pludselig at stort kora.
Det viste sig at være en spejderkirke, 
færdi der var træstammer til at sidde 
på foran korsrat og an plads ved kor
sets fad til lederen.

Fø®? aftænsmaden gik vi i skoven
at samle pinda til snobrødLOa vi havde 
bagt snobrød! kom nogle syltetøj i.

Om /aftenen dansede vi,men så skulle vi des
værre i seng.Wen vi kunne ikke sove.Wen M.R»
sagde mange ganga,at vi 
endelig faldt man i søvn

LØRDAG I BROME KIRKE.

skulle tie stille.Og

Ca.klokken halv ti lørdag formiddag,var vi 
på vej over boldbanen og hen ad en sti,sum før
te til skovfogedens hus.WeJlsp treerne kunne
man se saen.Der nede satte . • os på en stamme

Så: gik vi videde op ad stien.Der 
var fyrretræer,gran- og lærkstræer 
Da vi var kommet op ad bakken lå 

yÆ kirken der.Den var hvid og havde 
r ij kamtakker.Kirkegården lå rundt om 

kirken.Så gik vi videre,ind i kir-

r«Mtæ

køn.Det var en køn kirke.Når man kom ind var
der en kirkeblok.Så kom man ind,der hvor man
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holdør gudstjaneats.Opps vad alterat var dér 
et k^pt vindue.Det var rødt,gult og blåt.Så 
var der prædikestolen.Den var beklædt med bil
leder.Der var: S.Marcus,Mattheus, Jesus,Lucas 
æg Johannes.Så var der også døbefonten.Den var
lavet af kalksten. 
Så var der et fad> 
der var lavet af 
kobber.På fadet 
var et billede af 
Adam og Eva,slangen 
og kundskabsna træ«- 
Der var også lig
stene.Det var ridé>- 
fogsden af Antvær- 
skov og hans hustru, 
der hed Sara Jaccrbsdattar.Så gik vi op i tårnet
Der var stejle; trapper der op til og gelænder. 
Da vi var oppe,så vi klokkerne og glamhullerne.

Så gik vi ned igen,På vejen hjem havde fru 
Hase lavet nogle opgaver til os.Det var noget 
om de træer vi så,og det skulle vi skrive ned 
i mappen.Da vi kom til skovfogedens hus,mødte 
vi ham.Han kom med en flot stor brun nordbagge. 
Han lukkede den ind i folden.Så kom vi i snak 

med ham,og han fortalte,at der havde været 
en " sortspætte' 5 Den havde gjort stor 

skade på træerne.Så var der en mandr 
der sagde til skovfogeden,at han 

skulle skyde fuglen,men det må 
man ikke,fordi den sr fredet.

Vi klappede hestene og gav dem 
græs,og Morten tog en lilla 
puddel op og kælede med den.
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Vi gik videre over vejen,og der i kanten,var 
der noget vi skulle se.Det var sn mindesten 
over en frihedskæmper,som faldt ved Qromme.Og 
snart var vi hjemme i spejderhytten.

Sidste dag kom vores forældre og hentede os, 
og de havde kaffe med.Deg tror også de var gla
de for at se oa,

Dorthe Eklund:, 4.b.

DET ER DR 3RRE IKKE T/L. NE VIDE OM EKEN
NEN EKEL ff ED KR NEEDf MffN /££>,
DEN MEN KLffKER <5/6 TIL EKSEMEN...
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