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Bris lörftyreifm.

Bor fanning.
Min bedste Tak for de indsendte
Bidrag til Aarsskriftet! Det er altid
spændende al se, hvad der kommer
nd af Opfordringerne, for de frivillige
Bidrags Antal er endnu ikke over
vældende, end om jeg maa sige, at
deres Antal er stigende —vistnok med
eet pr. Aar. Det lyder jo paa en ro
lig og sund Vækst.
Men det fremgaar af flere af de
indsendte Artikler, at der stadig spekuleres paa Mid
ler til Foreningens Trivsel. Jeg vil gerne bede de
Medlemmer, der agter at komme til Generalforsam
lingen i Paasken om at læse Forslagene igennem og
tage Stilling til dem. Som De vil se, er der to Forslag
fremme paa Dagsordenen. Helge A. Pedersen foreslaar
Møde hvert Aar, og Wildt-Andersen foreslaar Kontin
gentet forhøjet med 70 Øre til 3 Kr. (Opkrævningsporto
bortfalder). Begge Forslag har været drøftet før; men
denne Gang rykker de op fra Pulterkammeret Eventu
elt til selvstændige Punkter paa Dagsordenen, og Med
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lemmernes Stilling til dem vil faa afgørende Betydning
for Fremtiden.
Af Bestyrelsesmedlemmerne afgaar denne Gang
Wildt-Andersen, Georg Knudsen og Frk. Magdalene
Jørgensen.
Maa jeg henlede Opmærksomheden paa Dr. Møl
lers Indledning til Forhandling om Seminariernes Re
ligionsundervisning.
Hvad Festen lit Paaske angaar, da vil jeg gerne
bede de Medlemmer, der vil med til Fællesspisningen
om at melde sig til vor Kasserer inden 1. April. Pri
sen bliver ca. 5 Kr. incl. Skat.
Festen finder — som sidst — Sted paa Fyns For
samlingshus, og vi bibeholder Ordningen fra sidst: Først
Spisning, saa Underholdning. Festkomiteen henstiller
til Digterne at tage sig sammen i Tide. Sidste Gang var
det meget smaat med Sange, lad os faa en hel Række
denne Gang. Foreningen besørger Trykningen, hvis
Sangene indsendes til vor Kasserer inden 1. April. Kaf
fen giver Foreningen. — Festudvalget forbeholder sig
Ret til Forandring i Underholdningsprogrammet. Det
kan f. Eks. ske, at Christen Møller bliver forhindret;
men i saa Fald vil der blive sørget for Erstatning. —
Og saa skulde jeg »hilse og sige«, at Sang og Tale bør
afløse hinanden, og da vi nu sikkert faar mange Sange,
maa vi ogsaa have mange Taler, altsaa: Tag Ordet ved
Bordet 1
I Haab om en fornøjelig Fest til Paaske hilser
Johs. Rosenlund.
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En Juletale
1927,
V®
Under vort Litteraturarbejde i Aar har vi faaet en
Del at vide om Drømmes Værd. Vi har set Fædre
landsdrømmen kalde et Slægtled til Daad. Vi har set,
hvorledes Skønhedsdrømmen kunde kaste sin Glans ind
over en Læges slidsomme Arbejde og gøre ham til Ven
nen i Hytte som paa Borg. Vi har set Hauchs Drøm
om Livet som Skærsildsgangen afklare ham og højne
ham saaledes, at den Ven, der saa ham paa Dødslejet
i Rom, maatte finde det mægtige Rom lille i Forhold til
den døendes Storhed. Vi har hørt Ingemanns Drøm
om Barnet, der gaar Livsvejen ved Faderhaand, synge
sig ind i et Folk til Trøst for mange.
Jo, Gud ske Lov for Drømmene!
Og nu i den sidste Tid har vi delt en af Aarets
dejligste Drømme med hinanden — Juledrømmen. Og
vi er flinke til at drømme den Drøm paa Odense Se
minarium; vi begynder c. 1. December, og i Uger faar
vort Arbejde Glans af Drømmen. Saa bliver Skæret
hemmelighedsfuldere og hemmelighedsfuldere: Tavlerne
tilsløres, saa Regnelærere gøres husvilde; Lyset dæm
pes, saa at samtlige Lærere tvinges ind under Juleferie
fornemmelsernes Trylleri; Julehistoriernes Tid begynder.
Odense Seminarium siger jer Tak for Juledrømme
nes skønne Harmoni — for Øje, for Øre, — i Granduft
— i Stemning, — i Samvær. Skuffelser og Pinagtighe
der melder sig til alle Tider af et Aar ogsaa ind under
Jul, men Tak, fordi I hjalp os til at kunne sige trods
alt: »Vort gamle Aar klang ud i Juledrømmens vidun
derlige Harmoni«.
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Og naar jeg saa skal bringe jer mit Ønske om en
glædelig Jul, saa vil jeg forme det saaledes, at jeg øn
sker alle jer, der delte Juledrømmen med os, en velsig
net Julevirkelighed.
Virkeligheden i lavet ser ofte kold og haard ud —
Skuffelser, Pinagtigheder, maaske Forkastelse. Et godt
Billede af nøgen Virkelighed har vi i denne kolde,
magtsyge, egoistiske Fremfærd »der udgik en Befaling
fra Kejser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mand
tal ------ «. Saadan er Virkeligheden, men rigtignok ikke
Julevirkeligheden, og det er Julevirkeligheden, jeg øn
sker jer. Tjenstvillighedens Glæde, Glæden ved at give,
Sympatien uddybet og udvidet, den store skønne Altru
isme, •— alt det er noget af Julevirkeligheden, og saa er
endda det allerbedste tilbage.
De trætte støvede rejsende, der kom for at finde hver
Plads i Herberget optaget! Hvor maa det have været
svært for den frugtsommelige Kvinde at holde Bebudel
sesdrømmen i Live? Hyrdernes Englesyn, var det kun
skønne Juledrømme? Og de vises Stjernesyn, var det
kun Sagn fra gamle Dage? Nej, det var altsammen den
vidunderligste Julevirkelighed. »I skal finde et Barn
svøbt liggende i en Krybbe«.
Saa ønsker jeg da jer alle, jer og jeres Hjem, en
herlig Julevirkelighed.
Glædelig Jul!
Ejler Møller.
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Advents- og Juletanker.

Juletræet er pyntet.

Naur Himlen graa og mørk sig hvælver
det ganske Døgn hen over Jord,
bli’r Sindet trist, og Hjertet skælver,
thi bange Tanker i det bor.
Men da — naar Mørket mest os truer,
naar Sneen fyger, og vi gruer
for Vintrens Strenghed — bli’r det Jul.
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Da bringer Juleengle Bud
om Lys og Glæde fra vor Gud;
thi midt i Verdens Synd og Nød
blev os en kærlig Frelser fød.

Nu Juleklokken atter ringer
og Bud til bange Hjerter bringer:
Hold du nu Jul i Jesu Navn
og gem dig trygt ind i hans Favn
med al din Længsel, Savn og Sorg.
Han ene er den fasle Borg,
paa hvem du helt dit Liv kan bygge,
kun da naas Højden af al Lykke.
Julen 1921.
I. Meyland-Smith.

GAAET HJEM
12. Marts 1927 gik A. Albertsen ind til den evige
Hvile. — Han var født paa Ærø 10. Oktober 1895 og
tog Lærereksamen paa Odense Seminarium 1918. Vi,
som har kendt Albertsen i de senere Aar, maatte lægge
Mærke til de Kampe, han førte i denne Tid. Gud blev
ham for stærk, og mens han var Andenlærer i Søndersø
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fandt han, som han selv udtrykte det, »Hvilen i
Gud«. Selv et »levende« Menneske maatte han arbejde
for Gudslivet i sin Skole, hvilket for ham var baade
det første og det største. Det viste sig bl. a. i Smidstrup, hvor han var Førstelærer i ca. 3 Aar; thi her
oprettede han en Søndagsskole. Forøvrigt var Skolen
ham det kæreste Sted, hvor han lagde al sin Arbejds
kraft, saa længe Helbredet tillod det. Men kort efter,,
at han var kommet til Smidstrup, blev han, der saa saa
stærk og kraftig ud, angrebet af Tuberkulose, og skønt
han ogsaa her førte en Kamp og to Gange var indlagt
paa Sanatorium, maatte han dog til sidst bukke under.
Et uhyre Savn blev det i hans Hjem, hvor der foruden
to Søstre kun er en Broder, som er Invalid. Dog, er
der end et Savn og en tom Plads, saa har Præsten, der
holdt Ligtalen, dog Ret, naar han med et Ord fra gi.
Testamente ønskede til Lykke; thi han er jo dér hjem
me, hvor alle vi, der har Livet i Gud, engang skal mø
des med ham.
P. Berntsen.
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^7Zaa /eg ad denne ZZJef bringe

Elevforeningens bdfledlemmer min dgbl-

føbbe

for al den ©pmærksomhal

og ffJenbigbed, boormedffe overvældede

og glædede mig pan min ZO-aarige
^fødselsdag, og hvorved del blev en
saa uforglemmelig "desIdag for mig.
dZZodlag albe min varmesle Zoah.
ZZeres hengivne

ff, ZBusk.

Indledning til Forhandlingen
Påske 1928
om

Seminariernes Religionsundervisning.
Efter Opfordring prøver jeg at forme min Hilsen til
gamle Elever og Venner som en Diskussionsindledning
ved Påskemødet 1928. Dér har De altså Ordet til Svar.
Nu prøver jeg at rejse Spørgsmålene.
I Skoleforhandlingerne for en 2-3 Ar siden var Seminarieundervisningen i det hele og Religionsundervis
ningen i Særdeleshed afgjort »Prügelknabe«. Al Semimarieundervisning var elendig, et upersonligt Terperi,
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og særlig da i Religion, hvor den samme »Ludvig
Christian« opremsedes 3 Ar i Træk. Alt, hvad der skulde
vindes til ny Fag og dybere Indarbejden, kunde — såadan syntes man at mene — passende tages fra den Tid,
der nu ødedes på Ludv. Chr. og Dogmatikken, thi Re
ligion skulde jo ogsaa være dogmefri.
Nogle udtalte disse Meninger på Grundlag af den
mest absolutte Mangel på Kendskab både til Seminarier
og til, hvad Religion er, således Fru Nina Bang; andre
blot p. Gr. af Mangel på Kendskab til den nuværende
Religionsundervisnings Methode, Fagets Omfang og For
dringer, således »Folkeskolen«s Redaktør, Overlærer Kjærgård, der åbenbart kun ræsonnerede ud fra sin egen lidt
antiquerede Seminarieerfaring, eller afdøde Højskolefor
stander Th. Bredsdorff, der rejste en voldsom grundt
vigiansk Storm mod den døde Seminarie-Religionsundervisning, der bl. a. lod Eleverne lære Bjergprædike
nen udenad (! !), et Angreb, der fremsattes flere Ar efter,
at Bjergprædikenen ved ny Examensbestemmelser var
gået over fra Bibelhistorie- til Fortolkningsstof, og Ex
amination i den som Udenadsfortælling altså direkté
forbudt.
Disse uvidende Kritikere var sikkert de fleste og
mest højtråbende. Men jeg vil gerne ægge de vi
dende Kritikere frem. I, hvis Seminarieuddannelse
ikke ligger tilbage i Urtiden, eller som har lidt under
Fejl, I mener endnu existerer, træd frem til Påske og
tal frit. En Del Kritik har vel enhver Lærer, — også
en Seminarielærer—, overfor sin egen Gerning i de en
kelte Timer. Denne Kritik skaber nye Forsøg og disse
resulterer til sidst i Skabelsen af en personlig Methode
og et personligt Stofvalg. Skal vi Religionslærere ved
Seminarierne nå fremad i vor Gerning, må vor Selv
kritik være i Kontakt med vore Elevers Kri
tik af os og vort Fag. Derfor frem Kritikere!
— Men også frem I andre; thi vi må vide nogen
lunde, hvor mange der er for og hvormangeder
■e r i m o d o s.
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En yngre fynsk Lærer (en O. S.’er) havde — i bed
ste Mening — i et Dagblad skrevet ret stærkt nedsæt
tende om Religionsundervisningen i sin Seminarietid.
Kort efter var der et stort Skolemøde i Fyns Forsam
lingshus, hvor jeg overfor Fru Nina Bang ikke turde stå
op og sige, hvori jeg mente. Religionsundervisn. bestod,
nemlig i alt andet end uforstående Udenadslæren. Jeg
turde ikke; thi sæt vedk. Lærer eller en anden gammel
Elev af Forsamlingen var stået op og havde sagt som
Svar på mit Indlæg: »Ja, saaledes mente du det måske;
men således følte vi det ikke, vi følte del som Terperi.«
Hvor mange vil mon give mig Ret i den forbav
sende Påstand, at forudsat vi ikke helt på een Gang
kan slippe for Examen i alle Andsfagene (Litteratur,
Historie, Religion, Pædagogik), yder de nuværende Exa
mensfordringen med deres Fordeling og Begrænsning af
Fagets Stof omtrent den bedst mulige Ramme for en
frugtbar Religionsundervisning på Seminarierne.
En Diskussionsindledning skal jo gerne have en fræk
og opsigtsvækkende Thesis. — Nu skal jeg prøve at give
mine Grunde for den.
Først bør jeg maaske rejse Spørgsmaalet, hvorfor
Seminarierne overhovedet bør have Reli
gionsundervisning.
*) De fleste Forældre ønsker Deres Børn en god
Skolegang; »for de skal gerne videre frem end vi«; og
det samme ønsker i Virkeligheden mange ret verdslige
Forældre i deres stille Sind m. Hens, til Børnenes reli
giøse Liv: »videre frem end vi«. Folkets Flertal ønsker
derfor Religionsunderv. bevaret i Børneskolen. Så må
Lærerskolen dygtiggøre sine Elever dertil.
2) Rel.underv. har en Dannelsesværdi for visse Si
der af de unges Sjæleliv, som intet andet Fag kan nå
på Højde med.
3) Ligesom det hører til det elementære i almen
Dannelse at vide, hvem Newton var og hvad han be
tød, hører det til elementær Dannelse at vide, hvem
Jesus, Peter og Paulus var, og hvad Kristendom er.
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Og dog kan man høre Tusinder af såkaldte »dannede«
Hjem i Danmark mene, at Kristendom er en Slags Sukkergodtspædagogik : »Hvis du altid er sød og artig og pænt
kysser Tante Eulalias’ stive Overskæg til Godnat, kom
mer du i Himlen, når du dør«; — hvilket som bekendt
er alt andet end Kristendom; — en Uvidenheds-Skan
dale, vi ikke vedblivende bør være bekendt i vort Land.
Nu er jo noget af det ejendommelige — og para
doxale — ved Kristendommen, at den hviler i og på
bestemte historiske Begivenheder. Derfor maa der en
Bibelhistorie til.
Har De mon blot en tilnærmelsesvis Anelse om,
hvor uendelig lidt Bibelhistorie en moderne Realist,
som ikke har været kirkesøgende, kan, inden han kom
mer ind i Præparand-Klassen? ? Har han saa tilmed
dyrket Biografen, er de få rigtige Forestillinger spækket
med et passende Antal af falske. »Åh, nåh, jo, Judas
Iskariotes, det var ham, der var Kæreste med Maria
Magdalene«. — Ligesom Hospitalerne først lægger en
hver ny Patient i Badekarret en Timestid, må vi lægge
en saadan Realist »i Ludvig Christian« et Aarstid, før han
er skikket til videregående Specialbehandling. Kuren
er måske ikke særlig behagelig, men den nødvendiggø
res af Samfundets almene Forsømmelse af den elemen
tære åndelige Hygiejne.
Nu regner vi, al vor Realist på denne Måde har
fået det nødvendigste Grundlag af almen bibelhistorisk
Viden og er blevet optaget i Seminariet. Bliver da
de fø r s t e 2 A r inden I D e 1 ikke en blot Gentag
else? Efter min Mening: absolut nej! Vi har
travlt nok. Vi skal nu inderliggøre, tilegne og pædago
gisk tilrettelægge Stoffet. For Ny Test's Vedkommende
skal vi give et tidsordnet Indtryk af Jesu Liv, Virk
somhed og Prædiken samt af Kristenmenighedens Form
ningsproces (Aposteltiden), for Gml. Test.'s Vedk. en
Forståelse af Jødedommens fremadskridende Åbenba
ring med de forskellige Idealer spejlet i og belyst gen
nem de store Skikkelser, for begges Vedk. tillige en
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Øvelse i at behandle Stoffet for Børn. Dette er vort
ideal. Vore Midler kalder vi Bibelhistorie og For
tolkning.
Hvad Betydning har nu »Ludvig Chri
st i a n« for os?
a) Den bortskærer for det første alt det store bibel
ske Stof, der ikke egner sig til Skolens Brug, b) den
afkorter også ofte på passende Måde de medtagne For
tællinger, c) den danner Helhedsfortællinger ud af de 4
forskellige Evangeliers forskelligt prægede Beretninger,
og d) navnlig ordner den Fortællingerne i en tilnær
melsesvis rigtig Rækkefølge i Jesu og Paulus’s Liv. En
hver, der har syslet med bibelsk Kronologi, véd, hvor
vanskeligt dette sidste er,
Saa meget skylder vi altså vor Bog.
Når vi skal fortælle på Klassen, forbereder vi osefter Ludv. C h r.
Bibel, og vi fortæller som for
Børn. Vi taler i Forvejen med hinanden om, hvad der
er Hovedtrækket i Fortællingen og hvorledes det skal
fremhæves, hvorledes vi skal få nødvendige geografiske
o. a. Oplysninger stoppet ind i Indledningen, så vi ikke
afbryder selve Fortællingens Spænding, hvilke Udtalel
ser vi skal beholde ordret, forklaret gennem et »og der
med mente han«, og hvilke vi skal omskrive o. desl. —
Således har vi båret os ad et Par År og bliver antage
lig ved dermed. Det belønnes ikke ved Examen, men
forhåbentlig senere, i Livet.
I Gml. Test, gennemgår vi ud fra Bibelen selv Ska
belses- og Syndefalds-Beretningerne, Abrahams, Isaks,
Jakobs, Sauls og Davids Personlighed og Karakter,
uddyber ved Samtale og Bibellæsning Moseloven og de
vigtigste Skriftprofeter. Og så gør jeg noget, de fleste
Elever vist ærgrer sig lidt over (?). Jeg tvinger dem til
al lære Melodi på og synge de bibelhistoriske Sange,
der står i Højskolesangbogen, Jeg gør det, fordi jeg har
set en vidunderlig Glæde i Øjet hos gamle Mennesker,
der var opvokset med de Sange, og hos Religionslærere^
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og -lærerinder, der benyttede dem til Stadighed under
deres Undervisning.
Fortolkningen omfatter alle Jesu store Taler,
der altså ikke skal læres udenad, desuden nogle Ka
pitler af Brevene (jeg foretrækker i Alm. 1. Cor. til at
give Indtryk af de tidligste Menighedsforhold) samt af
Profeterne og enkelte gmltest. Salmer. I Begyndelsen
var jeg ret ængstelig for ikke at gøre det tilstrækkelig,
objectivt videnskabeligt; men jeg mener at have erfaret,
at jo varmere jeg kan gøre min Indtrængen i Stoffet,
des klarere kan Eleverne gengive Tankerne. — Fortolk
ningen kan give en virkelig Fordybelse i Jesu Tanke
gange; den er ikke meget forskellig fra det, man under
andre ydre Forhold kalder »Bibellimer«. Desværre er her
en absolut Mangel i Undervisningen: Da jeg
ikke følger nogen bestemt Bog, men henter min For
klaring snart fra Rørdam, snart fra engelske Kommen
tarer og snart fra Godet, sidder Eleverne og tjærer op i
Timerne. Men da jeg holder mig nogenlunde til sam
me Stof, existerer der vist snart en rigelig Samling Kollegiehefter, der for Ågerpriser kan gå fra Slægtled til
Slægtled, til en smart Jyde engang falder på at sam
menligne 6 af de bedste Redaktioner og på Grundlag af
disse maskinskrive og mangfoldiggøre en Standardud
gave (jfr. Origenes’s Hexapla!).
Var det da ikke godt at få P e n s u m ’ e t be
grænset og slippe f. Ex. for a) Makkabæerne
og b) J u d a Konger?
a) Jo, thi de har liden religiøs Betydning, b) Kun
delvis. Det interessanteste i Jødernes religiøse Udvik
ling er Profetskikkelserne, og de er Politikere, in
denrigspolitisk: sociale Reformatorer (blot aldrig appel
lerende til Massen som Magtmiddel), udenrigspolitisk:
Hævdere af en religiøst præget Selvstændighedspolitik
(uden Alliancer!). Men hvorledes vil man forstå noget
af en Personlighed som D. G. Monrad uden at kende
endog ret nøje de inden- og udenrigske Konstellationer
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i Danmark og Europa 1840—70? Eller Amos, Hoseas,
Esajas, Jeremias uden at kende Israels Politik?
Så overstås I Del. Hvad vi spredt har fået gennem
vor Fordybelse i Bibel og Bibelhistorie, kan vi nu sam
le: Hvad er Jødedom? Hvad er Kristendom? Hvordan
skal vi stille os og Børnene overfor Bibelens Skabelses
beretning? Hvad vilJesus med sine Sakramenter? Har vi
Lov at gå til dem? Er vi værdige? Skal alle Menne
sker gennem en »Omvendelse« ? Har Kristendommen 3
Guder eller 1? Hvad er Samvittigheden? Er det rigtigt
at døbe små Børn? Skal jeg genkende mine kære efter
Døden? Har jeg Lov at bede for dem?
Svaret paa alle den Slags Spørgsmål, der kan ligge
skjult gærende i alle unge, søger vi at tage i en bestemt
Orden. Det kaldes Dogmatik. Dogmer er ikke en
Bække Læresætninger, man skal tro på for at blive
Lærer i den danske Folkeskole eller opnå anden Slags
Salighed; men de er de ypperste Menneskers Tanke
forsøg gennem Tiderne på at klare Kristendommens
religiøs-moralske Indhold i Forhold til de skiftende Ti
ders Naturopfattelse, Menneskeopfattelse og Samfunds
opfattelse.
Jeg regner denne Del af Faget for den interessan
teste, også den, der giver mest Personlighedsvækst til
Eleverne. Derimod er jeg personligt ikke nået frem til
samtidig at kunne give Eleverne Anvisning på dette
Stofs Tilrettelægning i Katekismusundervisningen, —
måske fordi jeg i det hele stiller mig lidt skeptisk over
for dennes Værdi; skulde den ikke hellere gives indi
rekte gennem Bibelforklaring og Salmegennemgang end
med Luthers gammeldagsklingende Forklaringer? —
men her står jo P. P. som en dygtig Praktikvejleder,
så min Samvittighed er ikke stærkt besværet af min
Ufuldkommen hed.
Kirkehistorien (Vidnesbyrdet om, hvad Jesus
Kristus som levende Hersker har virket gennem sin
Menighed), er allerede gennem nyere Examensbestemmelser lagt adskillige Takker over i Retning af Guds
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rigets ydre Vækst og Udvikling gennem ydre og indre
Mission, mens der til Gengæld gøres noget mindre ud
af den indre Bevægelse; Lærens Udformning (Donatister, Montanister, Monofysitter. er ukendte Navne for
de senere Årgange). Her kunde sikkert gøres lidt mere
endnu. Få Ting vil være så frugtbare i Børneskolens
højere Klasser som Missionshistorie (tænk at få Exempler fra den til at erstatte de små, ofte opdigtede, gude
lige Historier, som mange Katekismuslærere føler sig
forpligtede til at fremføre som manende Illustrationer!),
og det giver Mod og Glæde at fordybe sig i, hvordan
Gud fører sine Angrebskrige; i Hedningeland, i nye
Vækkelser, i ny sociale Tanker og Arbejder.
Tilbage står så blot Radikalismens evige Spørgs
mål : Skulde ikke alt det nævnte erstattes med sammen
lignende Religionshistorie?
Selvfølgelig burde Lærer-Elever nu til Dags have
Kendskab til Religionerne og deres Historie, også fordi
det kommende Slægtleds religiøse Vanskeligheder vist
for en Del vil komme fra religionshistorisk Side. Dette
Kendskab er det for Tiden overladt de unge selv at skaffe
sig; men Forudsætningerne for en forstående
Tilegnelse giver Seminariernes Religionsundervisning.
Vilde man afskaffe denne og sætte Religionshistorie i
Stedet, vilde man jo blot i kras Modsætning til al Pæ
dagogik begynde med at gaa ud fra det ubekendte, —
for måske aldrig at nå til det bekendte. Thi skal man
overhovedet forslå en Religion, forstå, hvad det er, der
lever igennem den, forstå, hvad det vil sige, at den ud
vikler sig, har man dog vel større Chance derfor, når
man begynder sine Iagttagelser med Kristendom og Jø
dedom, i hvis Atmosfære og Forestillinger vi alle er
vokset op, og hvis levende Udtryk man kan erfare i
sig selv eller iagttage hos nogle af sine Omgivelser, end
hvis man begynder med Taoisme, Buddhisme o. lign. —
I Isra elsfolkets Historie ser vi en Lovreligion udvikle
sig til Offer- og Kultus-Religion, dernæst til Profetreli
gion, til Institutionsreligion og endelig til en stærkt eska-
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tologisk præget Forventningsreligion (man erindrer dell
religionshistoriske Afsnit i »Ludv. Chr.«: Landflygtighedstiden!), for så til sidst gennem Jesus og Apostlene
umærkeligt af gå over i noget helt andet: en Forso
nings- og Forløsningsreligion med en Frelser og med
Sakramenter. Flere af disse gml.testamentlige Stadier
forekommer samtidigt, ligesom jødiske og hedenske
Elementer siden har erobret sig Plads i romersk-katolsk
Kristendom (Gerningsretfærdiggørelse, Bøn opfattet som
fortjenstfuld Gerning, Pilgrimsfærd o. a.) og ligesom
den Nutids-kristnes Religion til forskellige Tider i hans.
Udvikling snart kan være temmelig meget af en Lov
religion, snart en Bogreligion med absolut Autoritet i
Bibelen, snart bygge på egne religiøse Erfaringer, snart
søge sit faste Punkt i Sakramenterne. (Tænk på Grundt
vigs Udvikling!). Først naar man forstår noget af dette
psykologiske Sammenspil, er man i nogen Grad skikket
til at leve sig ind i fjernere Religioner og deres Udvik
ling.
Nu har jeg prøvet at skildre de Idealer, der fore
svæver mig, og som jeg mener der er Plads og Tid til
at arbejde henimod indenfor de nuværende Examensbestemmelsers Bammer. Andre Seminarielærere har
helt andre Idealer for deres Religionsunderv., f. Ex. det
vækkende, og kan ligeledes finde Plads dertil indenfor
disse Rammer. Der er d e r f o r G r u n d til at være
glad for de nuværende Examensbestemme 1ser, der fastslår et bestemt Stof, — så en Elev, der
ønsker det, kan tage sig et nogenlunde sikkert mg-|- el.,
ug?, — og dog giver Plads til individuel Fordybelse.
Der har været Røster fremme om, at selve Exa m e n s f o r d r i n ge r n e skulde formulere Kra
vet om Stoffets pædagogiske Tilrettelæg
ning for Børneskoleundervisning eller re1 i g i o n s h i s t o r i s k I n d t r æ n g e n eller Tegning
en af bibelske K a r a k t e r b i 11 e d e r eller et andet
af de Punkter, der er blevet de enkelte Religionslæreres
Ideal, Gid d't ikke må ske! Dels er Religionslærere
på de forsk. Sem. så forskellige i Anlæg og Idealer, —
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og denne Forskellighed er en Rigdom og Vinding, —
og dels er vore nuværende Censorer jo ikke kaldede
med delte for Øje og derfor måske ikke særlig skikkede
til at bedømme det, der i så Fald skulde skønnes over
ved Examen.
Så blot; Glædeligt Nytår, alle sammen! og lad os
få en god Forhandling til Påske!
Niels Møller.

„Vi lærer for Livet,
ikke for Skolen”.
Saadan stod der paa en af Pillerne i min Barn
domsskole. Naar vi sang Morgensang, stod jeg saadan,
at jeg uvilkaarligt maatte lægge Mærke til det, og del
har da ogsaa sat sig fast i mig.
Siden Sommerferien 1927 har jeg haft Ansættelse
ved Døvstummeskolen i Nyborg og er her kommen ind
i et Skolearbejde, hvor der virkelig arbejdes og leves
for Livet.
Ved Ordet »Døvstummeskole« kommer mange sik
kert til at tænke paa en Skole, hvor alt foregaar med
»Tegn og underlige Gerninger«, men det er en Misforstaaelse.
Skolens største Opgave er at lære Børnene at tale.
Eleverne her hører til de uegentlige, d. v. s. at deres
Høre- eller Talefejl ikke er medfødt, men paadragel
gennem Sygdom, Ulykkestilfælde e. 1,, og at de har be
varet en Hørerest. For at saadanne Børn senere i Li
vet skal kunne klare sig, er det nødvendigt, at de kan
aflæse paa Munden, hvad der bliver sagt til dem. Det
er det eneste Middel den fuldstændig døve har for at
kunne føre en Samtale paa normal Maade. Eleven maa
derfor lære alle de synlige Lydes Organstilling, men
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da mange af Lydenes Dannelsessted er usynligt for Bør
nene, benyttes ogsaa Mund-Haandalfabetet, hvor de
forskellige Fingerstillinger supplerer Talen.
Børnene gaar i Skole paa samme Maade som an
dre Børn og lærer de aim. Skolefag. Skoletiden stræk
ker sig fra 8 Morgen til 6 Aften med en Middagspavse
fra 1-3. De praktiske Fag som Sløjd, Udskæring, Ha
vearbejde, Skolekøkken og Haandgerning lægges der
megen Vægt paa, og de Ting, der frembringes, staar
fuldt paa Højde med det, Normalskolen frembringer.
Her paa Skolen er der c. 100 Børn, baade Drenge
og Piger i Alderen fra 7-18 Aar, fordelt i 9 Klasser.
Børnene sidder i en Halvcirkel uden om Lærerens
Bord, saadan at alle kan se. Ligesom i Normalskolen
er der stor Forskel i de forskellige Klasser. Denne
Forskel beror paa to Ting, nemlig Evnerne og Hørere
sten. Mange af Børnene er ikke helt døve, men har
bevaret en større eller mindre Rest af Høreevnen. I
nogle af Klasserne mærker man slet ikke det abnorme,
idet Børnenes store Høreevne gør det muligt for dem at
opfange hele Talen. For at faa Børnene med gælder
det om at gøre Undervisningen saa levende og anskue
lig som vel muligt. Den sorte Tavle spiller en stor
Rolle. I hver Klasse er der en stor Tavle paa Længvæggen, desuden en lille Vægtavle og to store Tavler,
der staar paa Gulvet. Alt det, der kan frembringes ved
Hjælp af Kridt, tegnes, og nye Ord og Sætninger skri
ves op og korlæses. I det hele taget har Korsvar og
Korlæsning en fremskudt Plads, og Undervisningen
minder i mangt og meget om Undervisningen i Semi
nariets Børneskole. Til mange af Fagene er der store
skrevne Korlæsningsbøger, som er forsynede med Bille
der. Naar Lektien er fortalt for Børnene, samles de
oppe ved Tavlen om Korlæsningsbogen, og det nye læ
ses, og Billederne gennemgaas. For at Børnene skal
udtale Ordene rigtig, benyttes en særlig Slags Lydskrift,
som viser de enkelte Bogstavers Udtalelse.
I en Omtale af de enkelte Fag kunde der skrives
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mange interessante Ting, men da jeg kun har været
her saa kort, vil jeg hellere gemme det til en senere
Lejlighed. Alle Børnene bor ude i Byen i private Hjem.
Paa den Maade lærer de at omgaas talende Mennesker
i det daglige Liv. Naar Eleverne kommer i Afgangs
klassen, gaar de til Konfirmationsforberedelse og kon
firmeres fra Skolen om Sommeren.
Siden 1817 har Danmark haft Skolepligt for døv
stumme Børn, og der findes nu Skoler i København,
Fredericia og Nyborg. I disse Skoler samles saa de
døvstumme fra hele Landet. Ogsaa paa dette Omraade
formaar Danmark at hævde sig som et godt Skoleland.
Inden jeg slutter, vil jeg gerne sende en Hilsen med
Ønsket om et godt Nytaar til alle af Aargang 1925.
P. Knudsen,
Nyborg.

Jjushrr J-----

?

En Mindebuket.
J■ • •

Specielt tilegnet Dimittenderne af Aarg. 1910.
»Mindet lader som ingenting,
er dog et lønligt Kildespring«.

Der er som bekendt mange Slags Minder: Barn
doms- og Ungdomsminder; lyse, glade, muntre, sørgmuntre, mørke, sørgelige, alvorlige.
Der er Skole
minder, Seminarieminder, Soldaterminder o. s. v., o. s.
v. Naar man som undertegnede er en, i ethvert Fald
af Alder, halvgammel Herre med snart 40 Aar paa Ba
gen, saa begynder man at kæle for sine Minder, tage
dem frem en Gang imellem og pudse dem op, saa de
straaler med forøget Glans, de der egner sig til det. Og
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har man saa ikke haft Lejlighed til at være med til
Elevforeningsmøder i Paasken og der træffe gamle Se
minariekammerater af Aargangen 1910, saa føler man
Trang til gennem Elevforeningens Aarsskrift at komme
i Forbindelse med dem, med hvem man har Minder
fælles.
Altsaa, kære Seminariekammerater af Aargangen
1910, husker 1 -- — ? Husker I Optagelsesprøven?
Husker 1, hvordan vi sang med bævende Stemmer,
medens Willumsen smilede polisk? Og vort Violinspil?
Den eneste, der klarede sig rigtigt fint, det var dig, Al
bert Oskar! Husker du, lille Andersen, hvordan du
forsøgte at forcere Indgangen til Sangens Tempel, men
med lidet Held? Skønt du sang »Glade Jul« med vir
kelig Glæde og med Smil paa Læben, var Willumsen
dog ubarmhjertig, skønt ogsaa med Smil paa Læben.
Lige saa lidt Held havde du, Andersen, med dit Violin
spil, skønt Aage Jørgensen i 1. Klasse havde paa sne
dig Maade anbragt smalle Stykker Frimærkepapir paa
Strengene paa de Steder, hvor Fingrene skulde sættes,
n'aar du vilde spille din Livarie. Ak, kære Andersen,
du greb altid mindst 1 cm. for højt eller for lavt, og
Piesultatet var gruopvækkende! Men, trøst dig, du hav
de godt Greb paa saa mange andre Ting.
Husker I Hverdagene tned Slid og Slæb, men og
saa med muntert Kammeratskab, med alle de mange
smaa Glæder, som Samværet mellem unge Mennesker
rummer, der arbejder mod samme Maal? Husker I
Diskussionerne i »Kahytten« (jeg mindes din rivende
Talestrøm, oh Madsen!), Kaffen hos Portnerens Kone,
Cigarerne og Nøddechokoladen hos Frants Larsen?
Husker 1 »Frants«, naar han rigtig udtalte sig? — Og
saa de forskellige Lærere og deres Timer? Ja, nu er
jeg kommen til et kildent Punkt. Kan man mindes i
et Elevforeningsskrift sine gamle Lærere baade med de
res gode Sider og med deres smaa Svagheder? Hvad
sidste Punkt angaar, svarer jeg for min Del benægten
de. Jeg ønsker ikke at servere mine gamle Lærere i
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‘Skarpsovs. Læreres smaa Svagheder bliver saa tit dis
kuteret Mand og Mand imellem; hvorfor saa sætte dem
paa Tryk. Altsaa vil jeg kun »se med Solens Øjne«,
kun mindes det, vi alle kan mindes med Glæde, det
dygtige, det elskelige hos vore Lærere.
Jeg mindes med Glæde Forstander Møllers Littera
turtimer og Pædagogiktimer. Huskeri Salsforedragene?
For mig staar de i en festlig Glans. Og saa den ud
mærkede Idé at lade os, Eleverne, holde Foredrag en
Gang imellem, Mange muntre Minder knytter sig til
disse Elevforedrag, hvor vi med større eller mindre
Held forsøgte os paa slap Line. Men vi fik lært noget I
Og saa var Forstanderen jo primus motor ved alle
Festarrangementer, selv om der altid var en Fru Møl
ler, der stod bag og drog sin ikke ubetydelige Del af
Læsset. — Husker I de aabne Huse? Og Sæsonens
'Clou, Efteraarskomedien! — Ja, for de lykkelige, som
blev udkaaret til medvirkende, bandtes der en Minde
krans, hvis Duft aldrig svinder. De sidste Dages Se
minarister vil maaske næppe kunne forstaa vi halvgam
le Fyres Glæde ved at mindes de i vor Tid ret primi
tive Arrangementer: Scenen, der var stablet op paa
nogle Bukke i Salen (i den modsatte Ende af den, hvor
Scenen nu findes), denne gamle Scene, der bævede un
der Skuespillernes mandige Fjed (oh Ambrosius!) og
under Skuespillerindernes Alfe-dito, saa Suffløren (min
Ringhed) fik Søsygefornemmelser. Og Orkestret! To
Violiner, mine Herrer af 1927! Men de kunne spille
{hvad I ogsaa kan, aller Achtung!), og Piegels Duetter
Opus 48 var for os Indbegrebet af al skøn og ophøjet
Musik. — Dansemusikken til Ballet: 2 ældre Herrer,
1. og 2. Violin, der saa ud til at svinge henholdsvis
Skræddernaalen og Skomagerjernet, naar de ikke som
her svang Violinbuerne, halvt i Søvne sidst paa Afte
nen. — Ja, primitivt var det, maalt med f. Eks. Efter
aarskomedien og Ballet af 1927. Men vi var unge, og
Ungdommens lyse Syn forgyldte alt, og — ja, hvor vi
morede os!
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Husker I saa Busk’s Timer? Med jysk Grundig
hed og jysk Lune førte han os. Ind i Matematikkens
og Fysikkens kølige Haller vandrede vi ved hans stær
ke Haand. Vi købte Kul i »Engelland« 1 vort Ansigts
Sved og »i al Enfoldighed«, og naar vort Facit paa
Regnestykket blev altfor storslaaet, lød det tørt: »Saa
er det da heller ikke mere!« — En Fest var det, naar
Busk kastede Liv over Historiens tørre Fakta ved f.
Eks. at læse Brudstykker af Peder Palladius for os. Da
voksede vore Forfædres daglige Liv frem for vort indre
Øje, og naar Busk’s Pandeaare svulmede som Følge
af den indeklemte, lune Latter, ja, da forplantede hans
Glæde over den gæve Peder Plades kraftige Bemærk
ninger sig til os alle.
Husker I livings Timer? Denne stilfærdige og dyg
tige Lærer med det lune Glimt bag Brillerne, naar man
dummede sig. Og Mage til Festsange som hans har jeg
sjelden set. Husker I Sangen lil en af Julefesterne om
hans Drøm: Seminariet der stod paa Hovedet, »og
rundt omkring paa Kanterne hang alle Præparanderne«, »mens Olsen stille i en Krog henrettede en Stile
bog« !
Ja, den stille, pligtopfyldende cand. phil. Olsen. Et
dygtigt og tint Menneske, der blot var alt for god til os
dumme Seminarister, der ikke altid forstod at værd
sætte ham efter Fortjeneste.
Og Kandidat Blessing, hvis smittende Latter lyste
op i den graa Hverdag. Mange baade muntre og paa
anden Maade for Sindet opløftende Minder knytter sig
til hans Navn. Med utrættelig Energi kastede han sig
ind i Arbejdet. Under hans Førerskab blev Ludv.
Christian en taalelig, jeg havde nær sagt munter Bog.
Og Mage til Flid som hans m. H. 1. Fortolkningens
vanskelige Kunst har jeg aldrig mødt.
Men jeg frygter, at Mindernes Hær har faaet mig.
til at brede mig for meget, og dog kan jeg ikke und
lade med Glæde at mindes vore Vejledere med Hensyn
til de legemlige Færdigheder: Willumsens ranke og
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noble Personlighed, Larsen, der taalmodigt og flittigt
indviede os i Violinspillets Mysterier, Gymnastikdirek
tør Schrøder og Tegnelærerinde Frk. Helena Hansen,
med deres henholdsvis let satiriske og elskelige Smil.
Ogsaa til deres Timer knytter sig mange glade Minder.
Men hvor skal man begynde, og hvor skal man ende?
Jeg vil ende denne Mindeparade, kun en svag Afglans
af Mindets Guld, med en Tak til den gamle Lærer
skole og dens Mænd for, hvad de gav os, og til allersidst
en venlig Hilsen til alle mine gamle Kammerater med
Ønsket om, at de vil møde talrigt frem ved næste
Elevforeningsmøde og ved vort Jubilæum 1935.
Paa Gensyn!
Poul Nissen,
Dimittend 1910,

JUfb Æihhert og Camera.
Naar den lange Vinter med Kulde, Sne, meget Eks
traarbejde og en streng Indendørstilværelse er forbi,
og Foraaret kommer med grønne Marker og Hegn,
friskt, lysegrønt Løv paa Træerne og Skovbunden fuld
af Blomster, da er der vel kun faa, som ikke føler
Trang til at komme ud i Mark og Skov, og det er, li
gesom vi i Foraarstiden er mere modtagelige for Ind
tryk af alle Naturens Livsyttringer end paa andre Ti
der af Aaret.
Naar vi i denne Vinter i Juleferien f. Eks. begiver
os ud i den sneklædte Skov, kan vi ikke undgaa at se
mange smukke Partier: Skovbund og Træer, Bakker og
Dale klædt i skinnende hvid uberørt Snedragt, der
glimter i lave Sols Straaler. Rimfrosten har beklædt
alt med centimeterlange Blade af fint ordnede Iskrystal
ler. Men vi færdes forsigtigt for ikke at faa Sne i Sko
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ene, og vi er ligesom lidt paa Afstand fra det hele. Det
er smukt, men med en egen utilnærmelig Storhed og
Kølighed. Vi ynkes over de smaa Standfugle og de
nordiske Trækfugle, som er kommen hertil for at over
vintre, og synes, at de har det saa ensomt og fattigt i
den blændende hvide Skov med de sorte Træstammer.
Men Foraaret, naar Skoven vaagner af sin Torne
rosesøvn, kastei’ Snekaaben af sig og aabner os sin
duftende Favn, duftende af Muld og Grøde, af tusinde
Blomsters søde Duft, det tager os, og vi kaster os gla
de ud, glemmende alle Vinterens Sorger og Savn, be
ruset af Blomsterduft og Fuglesang.
Dagene er begyndt at blive lange i Slutningen af
April og i Maj, saa selv om Skolen først slutter Kl. 3,
kan vi nok naa at faa et Par dejlige Timer, naar vi
straks bestiger vore Cykler og begiver os paa Vej mod
den nærmeste Skov. Den behøver ikke at være ret
stor eller at være særlig bekendt for at egne sig glim
rende til at gøre Studier i. Vi cykler ikke særlig hur
tigt, men betragter alt, hvad vi kommer forbi, og det
er vældigt, saa meget smukt, vi kan se, naar vi har Fo
tografiapparatet i Tasken paa Ryggen og sidder og ud
søger Motiver til et smukt Billede. En gammel Pileallé, et Gærde, et levende Hegn, Hjørnet af en Mergel
grav o. s. v. bliver smukke og ejendommelige betragtet
paa Matskiven. Det er den skønneste »Jagtoplevelse«,
man kan tænke sig. Øjet oplades for saa mange Ting,
som man ikke vilde faa at se, hvis man nøjedes med
at tage sin Motion ud ad Landevejen kun med sin Spad
serestok.
Vi naar Skoven, som er vort Maal, smider Cyk
lerne og slaar os ned paa et tilfældigt Sted. Stedet er
en Rydning, hvor der hist og her staar nogle Asketræer
tilbage, og i et Hul ved et af Træernes Rod har en
Spætmeise lavet sin Rede dybt nede. Ved første Øjekast
opdager vi intet; men at der er noget ualmindeligt paa
Færde, kan vi se ved nøjere at betragte Hullet. Det er
overgroet med Bark helt ind i Stammen, som om en
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udgaaet Gren i Træels Ungdom var raadnet bort, og
denne Bark er hugget af, saa Hullet er blevet større.
Vi ser straks, at del ikke er gjort med Muselænder, men
med Næb, og vi prøver forsigtigt at stikke et Straa ned
i Hullet. Der er ca. 30 cm. til Bunden, og da Straaet
kommer derned, hører vi en Hvæsen, der fortæller, al
der er levende Væsener dernede. Ved Hjælp af en
Lommelygte kan vi se den rugende Fugl dernede. Selv
følgelig maa vi have en Plade af den ejendommelige
Redeport.
I en Risbunke midt i Rydningen har et Rødhals
par bygget deres Rede, og vi har i forrige Uge en
Gang opdaget dem med Æg i. Men et Par Dage efter
saa vi, at den var blevet plyndret af en eller anden
Skovrøver. De smaa Fugle har sikkert sørget over de
res ødelagte Hjem; men nu har de trøstet sig og hop
per rundt mellem Risbunkens Grene under glad Kvid
ren og munter Elskovsleg i Solskinnet.
I et enligtslaaende Egetræ er der et Hul ca. 3 in
over Jorden, og i det har en Stærefamilie slaaet sig ned.
Der er allerede Unger i Reden, og de gamle Stære har
travlt med at søge efter Føde til dem. Vi stiller Appa
ratet op neden for Hullet og vil se at faa et Billede af
Stærene, naar de kommer hjem. Forsynet med en lang
Traad, der gaar hen til Apparatets Udløser, lægger vi
os bag en Busk og venter, medens vi spejder i Kikker
ten efter de gamles Hjemkomst. Den ene af dem kom
mer flyvende med noget i Næbbet, men opdager den
sorte trebenede Indretning, der med sit store, glinsende
Øje staar og betragter dens Indgang, og skifter Kurs
hen imod et andet Træ. Den maa aabenbart paa en
eller anden Maade have underrettet sin Mage om den
formentlige Fare; thi de samles begge i et nærstaaende
Træ, hvor de giver sig til at hoppe rundt paa Grenene
og lader i det hele, som det var der, de havde hjemme.
De »taler« sammen og »skælder ud«, og i Kikkerten
kan vi se, at de stadig holder Øje med den uhyggelige
Fyr. Da denne imidlertid ikke tager nogen Notits af
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dem, drister de sig over i Toppen af deres eget Træ, og
lidt efter lidt vover de sig længere og længere ned mod
Hullet. Medens nu den ene med stort Skrig og Spek
takel flyver bort til Nabotræet, hopper den anden lyn
snart ind i Hullet, og et Øjeblik senere ryger den ud
igen som et Projektil. Efter flere saadanne Lynbesøg og
stadig opmærksom Betragtning af den trebenede Fyr
med det sorte Hoved opdager de, at der ingen Fare er,
og nu foregaar Besøgene i Beden regelmæssigt. Men
da de bærer meget ind, maa de ogsaa bære meget ud
igen, og nu, da der ingen Fare er, lager de, hver Gang
de er inde i Beden, en stor Klat Ekskrementer med ud
i Næbbet, bliver siddende lidt i Hullet og lader Klat
ten falde eller flyver bort med den. Medens Stæren
saaledes sidder et Øjeblik, spejdende ud med Hovedet
paa skraa og belyst af Solens Straaler, sker det, at Fy
ren giver et flik fra sig og blinker med Øjet. Stæren
flyver hurtigt bort, men vi har faaet en god Plade af
den.
1 et Stykke med læt Ungskov har et Par Skovduer
bygget deres Bede, en Samling af skødesløst tilrettelagte
Grene i en halvhøj Gran. Beden med Æggene har vi
fotograferet ved at klatre op i del nærmeste Træ. Vi
har længe hørt deres Kurren, der bliver besvaret af an
dre Duer længere borte; men vi kan ikke opdage dem.
Vi er klar over, at det er haabløsi at vente at faa en
Due i Kameraet. Dertil er de for sky. Men vi venter
at faa dem i Kikkerten. Der skal Taalmodighed til;
men det skal der til ail Studium i Naturen. Objekter
ne kommer, naar del passer dem, og ikke, naar del pas
ser os. Duerne er meget sky, og de forlader hellere
deres Bede, end de udsætter sig for den mindste Fare.
Imidlertid hører vi deres knaldende Vingesus, og de
slaar sig kurrende ned i Toppen af deres Redetræ. Det
er vanskeligt at studere dem i Kikkerten, da de mange
Grangrene tager Udsigten, og saa skal tilmed det Uheld
indtræffe, at vi ligger under et Træ, hvori en Skade har
Rede. Da den kommer, opdager den os straks og gi
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ver sig til at skræppe op, saa del kan høres over hele
Skoven. Alle Fugle forsvinder straks fra vor Synskreds,
og vi kan lige saa godt med det samme trække os til
bage, dog efter først at have taget et Billede af den
sladrelystne Skades Rede, der egentlig ikke.er det Me
sterværk af Bygningskunst, som vi mange Steder kan
læse om.
Hen under Aften, som det nu er blevet, begynder
■den store Aftenkoncert i Skoven. Alle Fugle blander
deres Bøster i et stort Kor i Solnedgangstimen; men
som Solist optræder Nattergalen, der bor henne i den
sumpede Del af Skoven. Hvor mange har set en Nat
tergal? Ja, med blotte Øjne er den heller ikke let at
se; den er jo langt borte, den er for lille, og den ligner
Træernes brungraa Bark. Men i en Kikkert kan vi let
faa Øje paa den, se dens Bevægelser med Næbbet og se
Bevægelsen af dens Strube, naar den synger sin ejen
dommelige, smukke Serenade.
Aftenerne er endnu kølige, og vi skynder os paa
vore Cykler at komme hjem til den ventende Aftens
mad, lidt Lunhed i Stuen frembragt ved et Par Bøge
knuder i Kakkelovnen. Vi har opnaaet, foruden at faa
en gavnlig og nødvendig Motion, at have levet i og med
Naturen glemmende alt andet og at have udført et om
end ikke videnskabeligt saa dog meget interessant og
for os selv tilfredsstillende Studium af del nye, friske
Vaarliv.
Sø. Jensen.
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Et gammelt
Kladdehæfte.
El gammelt, gulnet Kladdehæfte
paa Loftets Dyb en Dag jeg fandt,
og eftertænksom bladed jeg i Bogen
og undredes og lo iblandt!
Del førsle Blad er fint beskrevet,
saa sirligt og saa kønt og net;
men se saa: paa den næste Side
er Skriflen blevet løs og let.

Paa tredje Side er en Tegning
af vores Lærer, med sin Stok
højt løftet over Hattepullen
som Trussel mod en næsvis Flok!

Og nederst paa den fjerde Side
en lille og uskyldig Klat ;
men den er lavet om til Solen
og med el Straalebundt besat.
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Paa femte Side sidder Duksen :
ham karikered jeg saa tit,
her er han tegnet som en Bogorm
og puttet i et Glas med Sprit.

Og se, der kommer Lærerinden — f
Aa, ja, det kære, gamle Liv,
vi elsked hende dog i Grunden,
om hun var nok saa stram og stim
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Og der —! Der er en Valplads,
hvor elve Mand er ved at dø,
og nedenunder staar der prentet:
»Z Dag fik sjette Klasse Klø!«

Saa følger et Par lomme Sider:
saa atter en som er saa net:
men allerede paa den næste
er Skriften blevet løs og let.
.Jeg stod og saa i Kladdebogen,
og mindedes min Barndoms Brist:
Det gode Forsad leved ikkun
en tyve Linjers korte Ft ist.
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Saa stakket teved mine Forsæt.
Hvor længe lever de mon nu?
I)u gamle Kladdebog fra Skolen,
du gør mig tankefuld i Hu!
J. Holger Nielsen.

angöomsarbrjör.
Naar jeg nu skal til at skrive et Par Ord til Elev
foreningens Aarsskrift, saa gør jeg det baade med Glæ
de og en vis bange Anelse.
■Jeg gør det med Glæde, fordi delte Aarsskrift Aar
efter Aar kalder saa mange gode Minder frem fra Se
minarietiden. Og kunde dette være med til at vække
Minder hos en og anden og maaske tillige kalde Tan
ker frem, som kan faa Betydning for en af de mange,
der i Aarenes Løb er udgaaet fra 0. S., skulde det glæ
de mig.
Men jeg er noget betænkelig ved al skrive; for hvact
skal jeg skrive om, for at det kan interessere?
Det, der har interesseret mig mest — udenfor min
egentlige Skolegerning — er Ungdomsarbejdet.
Det
kan gøres under mangfoldige Former, som jeg ikke her

33

skal komme nærmere ind paa, da det vilde føre for
vidt.
Det vigtigste er, at man viser sin Interesse for og:
Forstaaelse af, hvad der rører sig hos Ungdommen; thi
saa vil Arbejdet ganske naturligt melde sig, som det
ligger for en.
Jeg vil dog gerne her slaa til Lyd for en Gren af
Ungdomsarbejde, nemlig Aftenskolen; thi her er et stort
og paa mange Maader taknemmeligt Arbejde — baade
i By og paa Land — at tage op eller deltage i, vel at
mærke for dem, der vil noget, ud over del at tjene et
Par Skilling som Bifortjeneste.
Jeg, som er og hele Tiden har været knyttet til
Landet, vil naturligvis tage Arbejdet paa min Maade,
som maaske ikke i alt passer paa Byen; men naar jeg.
nævner Aftenskolen, er det ikke den rent faglige Skole
som Teknisk Skole o. 1, jeg tænker paa. Og saa er
der vel egentlig ikke saa stor Forskel.
Det gælder her — som i al anden Skolevirksom
hed — at være levende med i Arbejdet, som Forst.
Ejler Møller saa tit har mindet os om (jfr. »go-on« i
»Barrikadedrengen«!). Og saa gælder det om at vælge
Stof, som kommer saa nær ind paa Livet af de unge
som vel muligt. Der er heller intet i Vejen for at
knytte Studiekredsarbejde til Aftenskolen, naar blot der
vælges de rette Emner.
Eleverne kommer Aar efter Aar ; det har jeg Er
faring om gennem snart mange Aar.
Ja, der kunde siges meget mere om denne Sag;
men jeg vil blot nævne til sidst, at det frem for alt gæl
der om, at man ikke selv er blevet blasert, men et
aandelig vaagent Menneske, saa vil det ogsaa let smitte
Ungdommen.

»Grønnes kun — se det er Sagen —
leve med og være vaagen,
leve kort Tid eller længe,
blot vi lyser op i Taagen«.
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Detle dejlige Vers af C. Hostrup er blevet mig en
Slags Valgsprog, som jeg søger at virkeliggøre efter fat
tig Evne.
Hilsen til Kammerater og Venner fra O. S.I
J. Smidt Andersen.
Nr. Vallingerød Skole, Tølløse, Decbr. 1927.

UHinörr fra Örminarirtitifn.
Tyve Aar er gaaet hen over os, der en Aften i Juleferien
1907—08 mødtes paa Odense Seminarium og stiftede vor Elevfor
ening. Tyve Aar? Er der virkelig ikke gaaet længere Tid !
-Naar vi tænker paa alt del, der er sket i dette korte Tids
rum, saa undres vi højlig og spørger: Er det muligt? Vi be
gynder al forstaa, at de 30—40, der laa forud for 1914, var som
en mægtig Forberedelsernes Udvikling og Opmarch til det store,
der skulde ske og det, der er sket. Og vi forstaar, al vi, der i
vor Ungdom oplevede Hundredaarets Skifte, vi var med i Op~
marehens sidste feberhastige, stakaandede Fart, og vi har ople
vet det frygteligste Krigsdrama, Verden nogen Sinde har set, vi
har oplevet de frygteligste Følger af delte Drama, der i første
Omgang kostede uanede Mængder af Menneskeliv og Menneske
lykke, og vi vil maaske
om vi lever endnu en Snes Aar; da
sandsynligvis — komme til at opleve, hvad der følger i anden,
tredie, og hvem ved, hvormange Omgange endnu. Stort har vi
oplevet; men større venter os maaske endnu. Jævnsides med
alt detle har vi paa Teknikkens mange Omraader oplevet en Ud
vikling saa stor, at vi end ikke turde ane noget saadant. Afkrogenes Tid er forbi. Biler, hyggelige som et lyst og lunt Kabinet
med polstrede Møbler, farer daglig ad alle Veje, Flyvere bruser
hen over Byer og Lande, og paa Radioens usynlige Bølger rund
kastes der til hver selv den fjerneste Plet Alverdens Tanker, To
ner og Tildragelser i samme Stund, de fødes eller foregaar. Og
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hvad har vi ikke oplevet paa det politiske Livs Omraader baade
herhjemme og ude i den store Verden? Hvilken Oplevelse var
det ikke den Dag, da Dannebrog atter vajede paa Dybbøl Ban
ke! — Ja, der kunde skrives Side op og Side ned om alt det
store, vi har oplevet i disse sidste tyve Aar — af ondt og godt.
Vil da alt det, der ligger forude for denne mærkelige Tid,
ikke være fordunklet som halvt eller helt glemte Minder? Vil
ikke mod all dette vor Ungdomstids Oplevelser være Smaatterier,
der næppe er værd at mindes? Og atter mest: Vil de 3—4 Aar,
vi oplevede paa Seminariet med Lektieslid og Eksamensterperi,
være et Minde værd?
Jeg husker endnu, som var det i Fjor, at jeg skrev til en
af mine Seminariefæller og fortalte ham om den nystiftede For
ening, som jeg bad ham være med i; han svarede mig, at det
vilde han paa ingen Maader; thi han havde ingen gode Minder,
der bandt ham saa stærkt til Seminariet, at han følte nogen som
helst Trang til at være med der. — Og jeg husker, at jeg følte
stor Medynk for ham og tænkte: Hvor maa det være fattigt at
have levet tre Aar mellem en Kreds af Mennesker, hvis Id og
Arbejde var samlet om det samme Maal, og som derfor forstod
hverandre og var som et lille, men stærkt samhørigt Samfund.
Den, der kommer til samme Besultat som hin unge Mand, maa
aabenbart have haft visse meget væsentlige Mangler ved sin Ka
rakter; thi Fejlen er utvivlsomt hans. Hvis man gik ind til sin
Seminarie-Uddannelse med det ene, fattige Maal for Øje at faa
den størst mulige Eksamen ved det mest gennemførte koncentre
rede Eksamensterperi og kun havde Interesse for dette ene, ja,
saa blev Seminarielivet let til blot en kedsommelig Trædemølle,
en lang, ensformig Bække af slidsomme Dage med lidt Sol og
desmere Graavejr, faa Glæder og flere Skuffelser. Men dette har
intet med Ungdom at gøre. Etsaadant Sind er lige saa forskelligt
fra det ægte Ungdomssind, som den hvide Skimmel, der trives
bedst paa skyggefulde, fugtige Steder, har med den hvide Lillie
at gøre, der trives bedst i den frie, friske Luft og under Vorher
res lysende og varmende Sol.
Gik man derimod ind til sin Seminarietid med det ægte,
aabne, modtagelige Ungdomssind, der tørster efter Livsoplysning,
efter at leve og opleve, at lytte og lære, ja, saa kan det nok
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være, at ens Seminarietid kommer til at staa i en hel Mangfoldig
hed af lysende og varmende Minders Glans! Og disse Minders
Lys og Varme øges, alt som vi ældes, og Tiden mellem da og nu
bliver større og større. »Det er godt at træffe Ven paa Veje«, var
et af Forstander N. Thomsens Ordsprog. Gode Minder er ikke
de ringeste Venner at møde paa Erindringens Veje. — Vel sandt,
Eksamen hang over os som et truende Sværd. Den var det for
bistrede Naaleøje, vi skulde se at smyge os igennem paa lempeligst mulig Maade. Men gennem dette jernhaarde Naaleøje slyn
gede sig en rosenrød Traad, snoet af saa line og stærke Taver
som Ungdoms Samliv, Higen efter Oplysning og aandelig og le
gemlig Udvikling. Naaleøjet kb rede vi jo alligevel — mer eller
mindre let og godt. Men hvem af os ofrer vel dette en eneste bitter
Tanke nu tyve eller liere Aar efter?! Men vi husker, dette Eks
amensuhyre havde en samtidig baade frastødende og lokkende,
ja, dragende Magt over os. Del var al sund Ungdoms Lyst og
Trang til at kaste sig med alle Evner og Kræfter ind i Opgaver
nes store Dysi. Siden har vi nok — de Heste af os — været in
de i mangen en Livets Dyst, hvor det gjaldt meget, meget mere
end en Eksamen vedet grøntæppet Bord. Held den, der har prø
vet dette og er naaet igennem
om end med Skrammer og Saar!
Naar jeg nu ad Tankens radiøse Veje vender Blikket til
bage mod de Ire Aar paa Odense Seminarium og spørger: hvad
ser du, hvad har du af Minder fra demie Tid og dette Sted? saa
myldrer der frem for min Sjæls Øje en saadan Mangfoldighed af
Minder, at jeg ikke ved, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal
ende. .leg ser en lille Flok Kammerater vandre ad Skoven eller
Engen til en sollys Sommer- eller Vaardag, ivrigt drøftende litte
rære, historiske, botaniske eller andre ædle Materier. Men bedst
som Sindenes lærde Højstemthed føles med værdig Varme, er der
en ung Kyniker i Flokken, der udbryder — og afbryder: »Næ,
vil 1 bare se den Kvinde der henne paa Stien! Hvor har hun dog
en pragtfuld Figur«! At denne »Raahed« maatte bødes med en
Bajer til Mands, da vi naaede Skoven, er givet. Om samme Syn
der kunde jeg fortælle en lang Bække og kostelige Historier. Men
det vilde føre alt for vidt og være endnu mere farligt, selv om
han ikke er Medlem af vor Forening.
Jeg ser os ovre i den
store, dejlige Gymnastiksal og i Omklædningsrummet, hvor Vitser
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og Brandere gnistrede os om Ørene, og hvor vi kastede
os ind i Øvelserne med Liv og Lyst. Jeg ser P. og H.,
der altid lavede Løjer og tit blev kaldt til Orden. P.
var let og smidig, H. tung og klodset. De var i Grunden som en
Slags fortidig Fyrtaarn og Bivogn. Det var H., deri en Historie
time fortalte: » .. . de fleste af dem undkom til Afrika, hvor Ma
rius en Tid spankede om paa Karthagos Buiner«. 1 Bogen stod
vankede, .leg genoplever de muntre Aftentimer i lystigt Kamme
ratleg i en eller anden Hybel paa Horsetovet, Hjallesevej, Allé
gade, Nørrebro, eller hvor det nu traf sig. Jeg ser dem lysle
vende for mig, alle disse gamle, gode Kammerater, som de sad
eller laa paa Stole og Bord, i Sofa eller Seng, med alle deres,
smaa og store Særheder. Hvordan mon de nu ser ud? Hvordan
vilde de te sig, om vi igen, 25 Aar efter hin muntre og stemningsbaarne Ungdomstid, kunde mødes paa et af de gamle Værelser,
hvor der trods fattigt og mangelfuldt Udstyr kunde være saa lunt
og hyggeligt? Kunde de slaa sig løs og være fri, muntre og vit
tige som den Gang, eller — er de blevet satte, forbenede Herrer
der med moderne Anstand gaar rundt og ruger over Værdighe
den? — Til Sommer er det 25 Aar siden, mine Klassekammera
ter og jeg slap gennem det sidste Eksamens-Naaleøje. Hvad om
vi i den Anledning mødtes til et lille Samvær, saa lidt paa hver
andre og luftede gamle Minder! Hvad siger I til det, I, der var
med hin afsluttende 13. Juni 1904, hvor en af os var nær ved at
ærgre sig baade gul og grøn over den usle Trediedel, han mang
lede i »Meget godt«. Sikken Forfængelighed! — Ak ja, det var
den Gang. Hvad der da syntes stort i mangt og meget, synes nu
det bare Smaatteri. Saaledes forandres Værdierne.
Men er de kammeratlige Minder endnu friskt levende, saa
er Lærerminderne det ikke mindre. Det er dog ikke Lærerne
som Lærere, jeg stærkest mindes, men langt mere Lærerne som
Mennesker. Meget af alt det, jeg lærte rent fagligt, har jeg glemt.
Jeg fik ikke Brug for det i Livet. Det, jeg fik Brug for, har jeg
siden aandelig fordøjet og udvidet ved Indlægning af nyt Stof,
saa jeg ikke mere ved, hvor meget af det, jeg ejer, stammer fra
Seminarietiden, og hvor meget fra en senere Tid. Nej, det er
ikke »Timernes« Stofhandling og Eksamenspensum, jeg husker
bedst. Jeg husker, hvorledes det kunde koge i mig af Oprørs
lyst, naar Læreren sagde til os, at saadan og saadan skulde vi
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sige eller gøre til Eksamen, for ellers vilde det gaa os ilde. Da
havde jeg den største Lyst til at svare : »Jeg bryder mig lidt om
Eksamen! Jeg er ikke kommen her for først og fremmest at faa
en Eksamen, men for at faa en saadan Udvikling, Oplysning og
Dannelse, at jeg bliver bedst muligt skikket til at gaa ud og tage
en Lærergerning op mellem det Folk, jeg tilhører og elsker!« -Ja, det husker jeg, og nu har jeg aabenbaret det her. Det er
vist ikke af Vejen, det siges. Thi vi er jo inde i en Tid, hvor
Aandløshedens Eksamensgalskab tramper Personlighedens Udvik
ling og Dygtiggørelse i Frihed under Fod — en Tid, hvor der
ses langt mere paa el godt Eksamensbevis
dette taalsomme,
døde Papir! - end paa selve Personligheden, mere paa Karaktererne end paa Karakterezi, mere paa Haandelaget end Hjertela
get. Det er derfor ogsaa saare forstaaeligt og glædeligt, at de ny
Skoleideer nu kommer som en Reaktion mod alt dette Uvæsen,
al denne Udvorteshed og prøjsiske Uniformering, kommer som
en fejende, frisk Foraarsvind, der jager i Grøft og Grav alt det
døde og udanske og vækker til Live alt det sunde, stærke
Liv, der har ligget i den gammelprøjsiske Intellektualismes
hjerteisnende Vinterdvale.
Undskyld denne lille Afstikker! Hvad Hjertet er fuldt af lø
ber - Pennen over med.
Det jeg helst og bedst mindes om mine Lærere paa Semi
nariet, det er de Personlighedens Glimt, der nu og da — midt i
en faglig højlærd Time — kunde bryde frem og ligesom tor en
Stund sætte Læreren om bag selve Mennesket. Det er ikke en
hver Lærer givet midt i en »Time« at kunne skabe disse ufor
glemmelige Stunder, hvor Eleverne under lyttende Stilhed føler,
oplever, at nu er Læreren helt sig selv, helt Menneske, nu øser
han af den Kilde, der springer dybt i hans egen Sjæl. Men for
at kunne dette maa han være en Personlighedmedlndhold. Lykke
lig den Lærer, der har den Evne og — dette Mod! Han vil i en
enkelt Time, maaske nogle faa Minutter, tit udrette mere, end
der naas i mange, mange pligtfulde Fagtimer.
Jeg er glad for at kunne sige, at jeg fra min Seminarietid
har mange saadanne Minder om mine Lærere, for de enkelte Læ
reres Vedkommende i større eller mindre Grad. Jeg husker man
ge saadanne Oplevelser og Udtalelser saa grant, som var de fore-
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fablet i Gaar. Men af skyldigt Hensyn til de enkelte Lærere skal
je.g ikke her citere noget af alt dette for mig saare værdifuldeKun maa jeg have Lov at tilføje, at jeg i denne Henseende staar
i stor Taknemlighed til nogle af dem, der forlængst er lagt til
Hvile bag Gravens Grønsvær. Og jeg maa have Lov til al be
vidne Ejler Møller, der i min Seminarietid kun var almindelig,
men ikke nogen helt almindelig Lærer ved Seminariet, en ikke
mindre Taknemlighed for de store Stunder, jeg saa ofte oplevede
i hans Timer. .leg ser ham endnu, som lian sad ved det lille
Bord, naar Slipset begyndte al vippe over Skjortebrystets fremstaaende Eold, og Øjnene fik Glød og Langsyn o. s. v., vi kender
ham jo alle. Og Busk I .... nej, det gaar ikke, jeg nævner ham,
for saa bliver han maaske vred, og del var det sidste, jeg vilde
opnaa. Desuden, jeg vilde jo ikke nævne Navn. Men det føler
jeg, at naar jeg skal prøve paa ud fra egen Erfaring at samle
mine Minder fra Seminarietiden, saa staar disse sidste som de
værdifuldeste for mig. Thi de blev en Hjælp for mig til at tinde
mig selv, være mig selv og give mig selv.
En og anden kunde maaske spørge, om jeg ikke har glemt
de Minder, der knytter sig til de Stunder, da Seminariet var klædt
i Eest som f. Eks. ved Juletid. Det har jeg ingenlunde. Men jeg
tilstaar, at de Minder, der lyser stærkest og varmer mest, er dem,
der knytter sig til Hverdagens l-’est i Samlivet under Arbejdet
mellem Lærere og Kammerater. Disse Minder skyder ofte og
med voksende Glans frem i min Erindring og skænker mig mangen
en glad Stund. Thi de vækker i os en stærk Følelse af Taknem
lighed, og hvad er vel skønnere, lykkeligere end Følelsen af og
Visheden om, at vi trods de bitre Skuffelser og tunge Nederlag,
Livet har givet med rund Haand, dog ogsaa har noget, ja, uhyre
meget at være taknemlig for, noget, der bringer Fryd og Fest
glæde i ens Sind og derved til ens Omgivelser i Liv og Gerning.
Jo rigere ens Ungdomstid har været paa Oplevelser af lyk
kefuld Udvikling gennem Møde med Livets og Historiens ædle
Skikkelser, med helstøbte Mennesker, des bedre vil man være
skikket til gennem sin Manddoms Gerning al bygge med paa den
Bygning, der runder vort Folks Fremtid og Lykke. Og derfor
er det alt andet end værdiløst, om vi Lærere, Mænd som Kvin-
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der, fra vor Seminarietid kan tage et Fond af gode Minder med
ud i Livets Dyst; thi de vil være en Del af den Ild, der skal
give H jertet Varme, Viljen Styrke og Troen Mod.
Julen 1927.
Juhl Andersen.

&/ ilden „dDegnen ise
tilegnet

bekendte <S>fttde inden for den danske
ætei'stand.

J^AXGEN Ender har dybsindigt spekuleret
paa al vælge Sønnens Levevej,
men naar Drengen saa er bleven konfirmeret
si’er Mor, han skal være Degn.
.j: En Degn ,j: kan altid finde Vejen.
Op til Ærens lyse Tinder Degnen lister,
han avancerer hurtigt og tilsidst er
han blevet Kirkechef og Krigsminister,
for hvem kan bli’e saa meget som en Degn.

Degnen hersker som en enevældig Kejser,
som en Dave i sil lille Rom,
med sin Tamp og Bog paa Pallen højt han knejser,
giver Ros og fælder mangen Dom.
En Degn .j; kan altid finde Vejen,
Degnen han skal ordne Sognets Analer,
og være Gartner, Snedker, Smed og Mider,
og holde Messefald og Grundlovstaler,
for hvem er vel saa vis som Sognets Degn i
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Ved Begravelser er Degnen altid Aanden,
selv ved Barnedaab og Bryllupsfest;
men naar Kirkens Krav og Gerning er fra Haanden,
er han Husels høje Hædersgæst.
:|; En Degn ;|: kan altid finde Vejen,
Degnen han skal holde Talerne ved Bordel,
for han skal alle Tider føre Ordet,
og til har han det hele Selskab moret,
for hvem kan snakke saadan som en Degn.
Og naar Tiden kommer, at den smaa skid giftes,
og huti ej Baronens Søn kan faa,
men der dog et passende Parti skal stiftes,
hvisker Mor i Øret paa den smaa:
En Degn
det var slet ej af Vejen,
Degnen kan forsørge Børnene og Konen,
tilsidst kan de jo leve af Pensionen,
maaske bli’r Degnen mere end Baronen,
men aldrig kan Baronen blive Degn.

Ja, trods Skoleraad og Bisp og all del andel,
som jo altid kommer lidt i Vejen,
/indes der maaske slet ej i hele Landet,
een der har del bedre end en Degn.
?|: En Degn ;|; kan altid finde Vejen,
slipper Degnen først med Held af Censors Klemme,
og Skolens Drenge ej er altfor slemme,
saa kan han ha’ det rigtig godt derhjemme,
ja, hvem kan ha’ del bedre end en Degn.
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lil Éprraarsfrst paa lø. &
I Efteraaret hørte jeg, al »Genboerne« skulde spil
les paa Odense Seminarium, og straks kom Minderne
dukkende frem. »Genboerne« blev ogsaa spillet, da jeg
gik paa Seminariet i Perioden fra 1911-14, og jeg fik
derfor stor Lyst til at komme derud igen. — Nogle en
kelte Gange har jeg været der, og det har altid været
mig en stor Glæde.
Som tænkt, saa gjort. — Jeg skallede mig en Bil
let, og da Festaftenen kom, drog jeg derud. Jeg kom i
god fid. Del er en underlig hjemlig Følelse, der stiger
op i en, naar man gaar ind gennem den velkendte Laa
ge, jeg synes ikke, der er skel store Forandringer hver
ken ude eller inde.
Men da jeg kom over i Gymnastiksalen, der var
halvfyldt med festklædte Mennesker, kom der dog no
get fremmed over mig — jeg kendte ingen. — Logjeg havde Tid til al se mig om, og saa fandt jeg ogsaa
der Berøringspunkter; Festglæden og Humøret lyste fra
alle Ansigter, Talen og Latteren lød rundt om fra Sa
len, der stadig fyldtes mere og mere,
Saa kom Lærerne, og dem kendte jeg dog flere af,
skønt der blandt Lærerpersonalet er skel store Foran
dringer i de senere Aar.
Minderne strømmede ind over mig: Hr. Forstan
der Møller, Hr. Busk, Dr. Møller, Hr. Willumsen, Hr.
living, Kandidat Blessing, Gymnastikdireklør Schrøder
og Damerne Frk. Hansen og Fru Andersen, dem alle
tænkte jeg paa, og jeg mindedes saa meget smukt og
godt, de gav os, deres Dygtighed og Flid for at uddan
ne os til gode Lærere og til at fylde den Plads, vi en
gang skulde indtage i Samfundet, men ogsaa deres
Umage for al gøre Seminarietiden lys og rigtig fornøjelig.
Musikken begyndte nu, snart gik Tæppet op, og
»Genboerne« blev spillet paa den nydeligste Maade,
flere »Skuespillere« var aldeles fortræffelige. —
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Jeg mindedes ogsaa her gamle lider; »Genboerne«
blev ogsaa den Gang spillet udmærket, ja, naar man
kender lidt til de medvirkende, er der vel nok nogen
mere Interesse. —
Det var en fornøjelig Aften, som jeg var glad ved,
al jeg kom med til. — Men det, jeg var mest glad ved,
var nok al mindes Seminarietiden og alledem, som jeg
»skylder 'l ak for saa meget godt« 1
Tilbage af alle de Lærere, vi havde den Gang, er
nu kun Forstander Møller, Dr. Møller og Fru Andersen,
men (il disse tre og til alle de andre bringer jeg ved
disse Linier min varmeste Tak før all, hvad jeg har
faaet paa Seminariet.
Del er saaledes, at jo ældre man bliver, og jo me
re Erfaring man faar som Lærer, jo bedre forstaar man
at skønne paa det, man modtog som Elev, — man ser
mere i Dybden paa del Arbejde og Ansvar, en Semina
rielærer maa have. Og derfor bliver Takken med Aarene varmere, selv om den kun lyder i ens Indre og
ikke faar Udtryk.
Da jeg blev spurgt, om jeg havde Lyst til al skrive
i »Aa rssk riflet«, gav jeg efter for den Trang, jeg følte,
til al takke alle mine Lærere, og jeg sender min var
meste Tak og mine bedste Ønsker for Odense Semina
rium og haaber, at de unge Lærere, der nu kommer i
Stedet for de ældre, vil ikke alene træde i disses Fod
spor, men forstaa at forene det nye med det gode af det
gamle, som ikke maa kastes til Side.
Odense, den 20. Dccbr. 1927.
Laura Høinip-Jensen
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Bor forening og örns Birhrfrlbt.
Vor Forenings vigtigste Formaal er at styrke og
fremme Sammenholdet mellem udgaaede Elever indbyr
des og mellem disse og Seminariet, og paa det Punkt
synes jeg egentlig, del gaar ganske udmærket; i hvert
Fald er Foreningens Medlemsantal i stærk Stigning, og
ogsaa vore Sammenkomster bærer Vidnesbyrd om,
at den Side af Sagen er i Orden. — Men »O. S. E.« har
et andel Formaal, som — bortset fra nogle spredte Til
fælde — ikke har været synderlig dyrket de senere Aar.
Jeg tænker paa Understøttelse til trængende Elever paa
Odense Seminarium. — Med det nuværende Aarskontingent paa 2 Kr. kan der vel heller ikke blive stort til
dette Formaal, da Aarsskriftet og Sammenkomsterne jo
først maa passes. Ganske vist er Medlemsantallet nu
oppe paa ca. 550. men alligevel bliver der ikke Over
flod i Kassererens Kasse, naar ovennævnte Udgifter er
dækket.
Jeg kender en Lærer, som i sin Tid mødte paa
Odense Seminarium med el stort Humør og en lille
Aktiekapital paa 70 Kr. Begge Dele slog til i 3 Aar,
selv om det jo var »Kniberi«, idet det ikke lykkedes
ham at overbevise nogen om, at det var et godt »Sel
skab« at anbringe Penge i. Med Hensyn til Kredit og
ogsaa paa andre Maader mødte han stor Hjælpsomhed
og Forslaaelse, og hans gamle Hjerte — det ved jeg -kan endnu røres ved at tænke derpaa. — Tre lykkelige
Aar tilbragte han trods alt paa Seminariet; men en lille
Understøttelse kunde have gjort store Virkninger. Og
der er stadig mange, for hvem en lille Haandsrækning
vil betyde stor Hjælp, og — ja nu kommer del, jeg af
Hensyn til Sortseerne har søgt at skjule saa længe:
Kunde vi ikke paa den kommende Generalforsamling
blive enige om en lille Kontingentforhøjelse, saaledes
at vor ærede Kasserer ikke behøver at sætte Seglet »R
f. P.« — Riget fattes Penge — for sin Kasse, naar vi
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spørger, om ikke vi maa l'aa den Glæde at udbetale etn
eller liere Understøttelser.
Men nu kommer »Humlen«! Da vi ikke faar »no
get for ikke«, vil jeg tillade mig al foreslaa den omtalte
Forhøjelse ordnet saaledes: For Øjeblikket er Aarsbiraget 2 Kr., hvortil kommer 30 Øre i Opkrævnings
porto. Hvad cm vi nu betalte 3 Kr. og saa slap for
Opkrævningsbeløbet! Ser det egentlig saa slemt ud!
.Jeg tror ikke paa, at mange — om i det hele taget no
gen — skulde lade sig skræmme deraf. Og i Penge
vilde det betyde ca. 550 X 0,70 Kr. = ca. 385 Kr. aarlig mere: det kan sikkert ikke omstyrte nogens Bud
get eller bringe nogen i Harnisk. — Længere ude i Pe
riferien staar f. Eks. et Spørgsmaal om Boggave til Se
minariets Bibliotek!
Som allerede sagt vil jeg bede den kommende Ge
neralforsamling tage Stilling til Spørgsmaalel om For
højelse af Aarsbidragel; men da kun en Brøkdel af For
eningens Medlemmer møder til Sammenkomsten, vilde,
det glæde mig, om der var nogen — og helst mange —
der vilde sende mig el Par Ord om deres Syn paa
Spørgsmaalel, for at dettes Løsning kan blive del bedst
mulige Udtryk for Foreningens Ønsker.
Rugaardsvej 16, Odense, d. 8. .lan. 1928.
L. Wildt-Andersen.
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„ßinünniölrt.“
Da man forlod Seminariet og blev spredt som Avner
for 'Vinden over det ganske Land, beherskede den Tanke
vel nok alle, at alle de herlige Minder fra Seminarieti
dens rige og skønne Kammeratliv, vilde være et »Binde
middel«, som bandt alle O. S.er sammen Hl en stor
Enhed.
Men Tidens Tand tærer og gnaver, og »Bindemidlet«
hensmuldrer ligesom alt andet, hvis det ikke holdes ved
lige. Hvem har da Vedligeholdelsespligten? Del har vi
alle
nemlig Elevforeningen ! Foreningens Opgave er
at forny »Bindemidlet« imellem Medlemmerne indbyrdes
og gøre Sammenknytningen mellem Seminariet og dels
gamle Elever endnu stærkere. Bestyrelsen for Elevfor
eningen søger ved Hjælp af to Midler: Aarsskriftet og
Elevfesten, al løse denne Opgave.
Aarsskriftet vilde fuldt ud svare til de Krav, som
man stiller til det, hvis blot endnu mange flere foruden
at være, nydende, ogsaa vil være ydende og lade deres
Slemmer lyde i Skriftet, om ikke andet saa kun en lille
munter Oplevelse, et vittigt Indfald, en venlig Hilsen eller
lign.
Elevsammenkomst hvert tredie Aar! Hvad vil det
sige! Første Gang — efter tre Aars Forløb — er et
Medlem, hvor nødig det end vil, forhindret i at give
Møde; næste Gang — efter seks lange Aar — er Lysten
for lille, Hindringer af Ubetydelighed kan ikke overvin
des, Tiden har tæret stærkt paa »Bindemidlel«; tredie
Gang — nu er ni Aar gaaet — »Bindemidlet« er gennemgnavet og bristet — kun Stumper og Stykker er tilbage
— og Tabet er stort for alle.
Det er derfor mit Ønske, al der afholdes en aarlig'
Sammenkomst under saa billige Forhold som mulig.
Jeg ved. der er en Del, som har samme Syn, og i Haab
øm, at der er mange, fremsættes dette mit Ønske som
Forslag. Mød frem ved Elevsammenkomsten i Paasken
Ib?8 og lad os paa Generalforsamlingen gøre Krav paa
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el aarligt Elevmøde for derved al skabe en endnu bedre
Vedligeholdelse af »Bindemidlet«, mellem alle os O. S.er,
— Paa Gensyn! — Venlig Hilsen. —
Helge A. Pedersen.
Gørlev i November 1927.

Forstander Busk paa 10 Aars-Fødselsdagen.

£rminarirt i ört forløbne j^ar.
Den 22. Marts, da Forstander C. J, Busk fejrede sin
70 Aars Fødselsdag, var en stor Festdag for alle. Alle
rede fra Morgenstunden, da Flaget gled til Tops, mær
kede man Dagens højtidsfulde Karakter. Straks Kl. 8
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mødte 3 Skolebørn fra 8. og 7. Klasse (de eneste Klas
ker i Børneskolen, som har haft Busk til Lærer) og over
rakte en smuk Buket Blomster. Ved Morgensangen Kl.
9 takkede Forstander Møller Fødselsdagsbarnet for hans
trofaste Arbejde i Seminariets Tjeneste gennem de mange
Aar, og paa Lærerværelset overrakte Dr. Niels Møller en
Fødselsdagsgave fra Kollegerne, idet han gav Udtryk for
Medarbejdernes Glæde og Tryghed ved Samarbejdet. Kl.
10 blev Hr. Busk af tredje Klasses Duks hentet op paa
Salen, hvor alle Seminariets og Förskoleseminariets Ele
ver var samlede. Duksen boldt her en Tale og overrakte

Eleverne følger Forstander Busk til Vogn den 22. Marts.

■et smukt Rygegarni ture af Tin ogen Spadserestok. Da Kl.var
11, var Hr. Busks Skoledag til Ende, og fulgt lil Poi ten afen
vældigSkare af Elever steg han op i en Bil med sine Blom
ster og Pakker. Om Eftermiddagen kom en Deputation
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af Elevforeningens stedlige Bestyrelsesmedlemmer til
Busks Hjem og overrakte ham som en Hilsen fra gamle
Elever et Radioapparat med Tilbehør. Til denne Gave
var der indkommet Bidrag fra over 300 Medlemmer af
Elevforeningen. Foreningens Næstformand, Frk. Mag
dalene Jørgensen, talte smukt og hjerteligt til Hr. Busk
og bad ham modtage Gaven. Hjemmet var forvandlet
til en fuldstændig Blomsterhave af alle de Buketter, Pot
teplanter o. s. v., som var strømmet ind i Dagens Anled
ning. Den 26. Marts udnævntes Busk til Ridder af Dan
nebrog.
Eksamen 1927 blev da den sidste, hvor Forstander
Busk som Eksaminator sad for Enden af det grønne
Bord, og det var sikkert med bevægede Følelser, at han
afsluttede Eksaminationen af den sidste Eksaminand og
for sidste Gang var ude for at læse Karaktererne op. Se
minariet hyldede Forstander Busk ved umiddelbart før
Sommerferien at holde en Afskedsfest for ham, og den
sidste Dag før Ferien overrakte Kollegerne ham til Min
de en Akvarel af Seminariet.

Sommerferien 1927 medførte ogsaa en anden Afsked
tagen, hvorved Baand, der havde holdt i en lang Aarrække, blev brudt. Det var vore gode Portnerfolk, Pe
tersen og hans Hustru, som nu ikke mente at have Kræf
ter til længere at varetage det store Arbejde, som Ren
holdelsen af Seminariet er. Petersen fyldte jo sidste Som
mer 70, og han og hans Hustru vilde gerne leve deres
sidste Aar sammen med Børn og Børnebørn i Frederi
cia. Det var ogsaa med Vemod, at vi skiltes fra disse
Seminariets tro Venner og Arbejdere. Som Portnerfolk
tiltraadte Murer Alfred Johansen og hans Hustru, og vi
haaber, at de vil gro lige saa godt sammen med Semina
riet som Petersens formanede det.
Forstander Busks Afgang medførte nogle Forandrin
ger inden for Seminariets Lærerpersonale. Hr. Georg
Knudsen bliver dog i det væsentlige Hr. Busks Arvtager,
idet han overtager Regning, Matematik og Fysik, Frk.
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Anna Hansen Historien, medens Fru Henny Hansen un
derviser de kvindelige Elever i Gymnastik.

Fru Ida Thomsen, Enke efter Seminarieforstander
Thomsen, fyldte i Aar 90. Elevforeningen sendte en lil
le Fødselsdagshilsen og modtog som Tak hosstaaende
Fotografi, der viser Fødselsdagsbarnet midt blandt Da

Fru Ida Thomsen paa sin 90 Aars Fødselsdag.

gens rige Høst af Blomster. Mange O. S.’ere ogsaa af de
yngre Aargange kender sikkert Fru Thomsen fra Semi
nariets Fester, hvor hun trods sin høje Alder har været
en af de gladeste Gæster.

Tilgangen til Seminarierne er stadig stor, men der er
jo nu ved at foretages Indskrænkninger i det Antal Ele
ver, der maa optages, idet en ministeriel Bestemmelse
kræver, at der kun maa oplages 28 Elever i 1. Klasse.
Antallet af Elever i de forskellige Klasser er for Tiden
saaledes: tredie Klasse har 37 Elever, anden Klasse lige
ledes 37, medens første Klasse barde normerede28. For-
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beredelsesklassen er ogsaa fuldi optaget; men det synes
alligevel, som den største Trængsel om Adgangen til Se
minarierne er ved at være forbi; maaske del er Vanske
ligheden ved senere at faa Plads, der skræmmer; mange
holdes sikkert ogsaa tilbage, fordi de ikke har Raad til
at bekoste Uddannelsen. Forskoleseminariet har ogsaa
alle Pladser fuldt optaget, det vil sige 27, og for Tiden
har vi Forberedelsesklasse til Forskoleseminariet; ogsaa
her er der fuldt optaget, og det vil blive spændende at
se til Optagelsesprøven i Maj 1928, hvor mange der i det
hele vil melde sig, og hvor stor Konkurrencen om de 27
Pladser i del næste Forskoleseminarium skal blive.
Første »Aabent Hus« diskuterede vi Udflugt, og det
kan nok være, der var (lang i Diskussionen. Allerbedst
som tredie Klasses Duks med Veltalenhed gjorde Rede
for sin l'urs Fordele, gled der bag hans Ryg et stort Op
slag frem, trukket af et snildt Snoresystem: Stem paa 1.
Klasses Tur« I Naa del gik trods alle Anstrengelser, som
det plejer: tredie Klasses Tur gik Hot igennem, det var til
Fakkegrav med Damper fra Bogense, og vi havde en ud
mærket l ur med rigtig godt Vejr.
Næste »Aabent Hus« var der Lysbilledforedrag om
»Fugleliv paa Fyn« af Lærer C. A. Rasmussen, Faaborg.
De meget smukke Billeder vakte stor Begejstring. Ellers
har vi ved Lørdagsaftenerne haft Oplæsning. Hr. Niels
Petersen, København, læste Maeterlincks »Marie Magda
lene« og Svend Aggerholm indledede .Juleforberedelserne
paa Seminariet paa den smukkeste Maade ved at læse
et Juleeventyr af Dickens. Efter Legen i Salen fik vi
endda extra Aggerholms udstyrlig morsomme Gengivelse
af »Smeden og Bageren«. Efteraarsfesten bød i Aar paa
»Genboerne«, der sidst opførtes paa Odense Seminarium
1913. Ogsaa denne Gang havde vi en udmærket Løjt
nant v. Buddinge; Rollerne fik i det hele en god Udfø
relse, og Publikum sparede ikke paa Bifaldet.
Aaret sluttede saa af med en prægtig Julefest, hvor
ogsaa en stor Mængde Elever glædede os ved at være
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Pantelegscenen af »Genboerne«.

»Vil De ej saa belæsse mine Arme« — Genboerne 1921-

»Genboerne« 1921.

med. Et af Aftenens smukkeste Øjeblikke var, da Hr.
Busk rejste sig ved Kaffebordet for at sige et Par Ord.
Næppe havde han rejst sig, før der uvilkaarligt brød et
hjerteligt og begejstret Bifald frem, saa at Busk ret maatte
føle, hvor glade vi var ved at se ham mellem os, og da
Forstander Møller udbragte et Leve for Busk, fandt det
da ogsaa eenstemmig Tilslutning. Der var under hele
Kaffebordet, som varede over 2 Timer, den hyggeligste
Stemning, og Taler og Sang vekslede ustandselig. Svend
Jensen, Otterup (1919) takkede paa gamle Elevers Vegne
og drog Minder fra Seminarietiden frem.
Paa Gensyn ved Festen til Paaske. Venlig Hilsen.
Alfred Hansen

Fru Møller dækker op Hl Dimitlendfest W21.
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for

ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING
for Aaret 1927.
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5 Medlemsbidrag fra 1926 ..................
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—
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2 Annoncer i »Folkeskolen«.................................... —
2 Festgaver.............................................. ..... .........
—
Konvolutter til Forsendelse af Aarsskriflet........... —
Giroblanketter m. m................................ ..... ......... Portoudgifter ved Forsendelse afAarsskrifl m. v. —
Udgifter ved Bestyrelsesmøder............................... —
.Sekretærløn........................................ ........................ —

00
8 00
15 60
35 00
22 00
17 00
87 00
11 55
50 00

lall Udgift Kr. 84-1 15

Indtægt.............
Udgift.......... ..

Kr. H50 11
84115

Beholdning.......

Kr. 608 96

ODENSE, den 1. Januar 1928.

Regnskabels Riglighed allesteres.
ning forevist.
HJALLESE, d. 4. Januar 1928.
A. Chr. Nielsen.

Alfred Hansen.
Udgiftsbilag og Kassebehold

ODENSE, d. 6. Januar 1928.
C. J. Busk.
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Dimittenderne 1927 drager til Skovs pr. Ratebil.

Del store Kastanietræ ved Seminarieporten falder for det ng
(radeanlæg.

56

r

Seminariet har fadet nyt Plankemerk ud mod. Marken, der nu ud
stykkes til Byggegrunde.

Peter soler sig.
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Program
for

Sammenkomsten 2. og 3. Paaskedag 1928.
Mandag den 9 April (2. Paaskedag):
Kl. 2 paa Seminariet: Seminarieforstander Ejler Møller byder
Velkommen.
Kl. 6 Aften paa Fyns Forsamlingshus:
Fællesspisning med paafølgende Kaffe.

Underholdning:
Musik af lir. Seminarielærer Poul Petersen, Hr.
Lærer Johs. Aagaard og Hr. Seminarieelev Er
ling Kelsirup.
Sang af Hr. Lærer Ejner Jensen, Odense.
Oplæsning af Hr. Skuespiller Christen Møller.
Dans.

Tirsdag den 10. April (3. Paaskedag):
Kl. 9,15 paa Seminariet: Morgensang.
Kl. 9,30 Generalforsamling i Foredragssalen.
Kl. ca. 10,30 Diskussion om Seminariernes Religionsundervisning.
Se Seminarielærer Dr. phil. Niels Møllers Indledning til
Forhandlingen her i Aarsskriftet.
Kl. 1 Folkedanse, ledel af Lærerinde Frk. Magdalene Jørgensen.
Kl. 2 Fælles Kaffebord i Seminariets Foredragssal. Forslander
Møller og Frue inviterer.
Afslutning.

General forsamlingens Dagsorden.
Beretning (ved Formanden).
Regnskaberne.
Valg åf 3 Medlemmer til Bestyrelsen.
Valg af 2 Revisorer.
Helge A. Pedersens Forslag til Møde hvert Aar.
Wildt-Andersens Forslag om Kontingentforhøjelse (til 3
Kr. inkl. Opkrav Kr. 0,30).
7. Næste Sammenkomst.
8. Eventuelt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Medlemsliste.
Seminariet; Laura Andersen, Frue. C. .1. Busk, fhv. For
stander. Grun net-Jensen, Frue. Helene Hansen, Frk., Absalonsgade 8, Odense. Ejler Møller, Forstander. Niels Møller, Dr. phil.
Ellen Møller, f. Hansen, Langelinie 30, Odense. Olav
Schrøder, Garstensgade, Tønder.
1898: Haller, Marie, Frk, Langelinie 14, Odense.
1901: Juul, H., Frue, f. Beyer, Odense, Kristensen, A., Frue,
f. Basmussen, Viby, Aarhus. Basmussen, L. S., Nr. Sundby.
1903; Nissen, V., Frk., Odense.
1904: Juhl Andersen, Nakke pr. Nykøbing Sj.
1906: Boe, L., kgl. Operasanger, Amagerfælledvej 31, Kø
benhavn. V. Jørgensen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense (Næst
formand). Jørgensen, B. Skærbæk. Nielsen, A. C. Dalum, Hjallese.
Nielsen. Mellerup, N., Hobro.
1907: Bless, Frk., Kerteminde. Flansen, .1., f. Haller, Frue,
Brenderup. Flansen, M., Frk., St. Hans Landsogn, Odense. Jen
sen, L. F., Vøjstrup, N. Broby. Mikkelsen, K., Frk., Bække.
1908: Boye-Albertsen, Bjernæs, Rødby. Andkjær-Jensen,
J. N., N. Aaby. Drud, f. Møller, Frue, Sadolinsgade 53, Odense.
Jensen, A. F., Melby, Juller up. Johannesen, .L, Frk., Hjallese. RøssPetersen, E., Frk., Ing. Boulev. 8, Aarhus. Simonsen, K., Frk.,
Bedsted.
1909: Dyre, V., Frue, f. Kelstrup, Korsør. Jørgensen, A.
V. Smidstrup, Gilleleje. Kristensen, K., Frk., Forskoleseminariet,
Vejle. Lehn, C. Jul, Skolebestyrer, St. Hans Plads, Odense.. Peter
sen, H. IL, Læssøegade 74, Odense. Poulsen, M., Frk., Odense. Bas
mussen, .1., Frk., Vordingborg.
1910, Juni: Eriksen, S., Frk., Nørregade, Nyborg. Frand
sen, M., Frk., Sønderborg. Funch, H. IL, Bønbjerg. Hansen, A.,
Nyborg. Henriksen, O., Frk., Sorø. Jensby, A., Trige pr. Hinnerup.
Johansen, A., Frk., Esbjerg. Jørgensen, T., Frue, f. Maaløe, Nedergade 31, Odense. Madsen, M., Frk., Merløse, Fiolbæk. Nissen, P.,
Fruens Bøge, Odense. Basmussen, Ny Stenderup Skole. Rasmus-
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sen, F., Frk., Frederiksgade 1, Odense. Ostergaard, C., Frue, fl
Stubbe-Teglbjerg, Brabrand.
1910, April: Filstrup, M., Frk., Blindeskolen, Refsnæs.
Møller, S., Frk., Sjolte, Tappernøje. Pedersen, A., Frue, Gjesten Cen
tralskole. Rasmussen, M., Frk., Brendekilde, Holmstrup. Skaarup,
A., Frk., »Tofthøj«, Gadbjerg. Weitzmann, A., Frk., Kongsted,
Kønnede.
1911, Juni: Andersen, A., Herluf Trollesvej, Svendborg.
Andersen, A., Frk., Harritslev, Bogense. Andersen, .1. Schmidt, Niv
Vallingerød pr. Tølløse, Clausen, ,!. A., Skrøbeløv. Detlefsen, K.,
Frue, f. Aagaard, Holstebro. Hansen, Alfred, Seminariet, Odense
(Kasserer), Jonasen, S., Frk., Ove, Hobro. Olsen, H. M., Vejlby,
Riis Skov. Petersen, A., Frk., Læssøegade 74, Odense. Rosen
lund, .1., Siriusvej, Fredensvang pr. Aarhus (Formand). Sonders
hausen, M., Frk., N. Farimagsvej, Næstved.
1912: Baumgarlz, Th., Frk., Aagade 5, Kolding. Christian
sen, M. P., Koge. H insen, E. C., Herrested. Hansen, M., Frue,
Strandgaard, Saltofte, Assens. Hornbech, K„ Frk., St. Han:. Lds.,
Odense. Hvenekilde, O., Assendrup, Daugaard. Jørgensen, M.,
Frk., Sorgenfrihus, Lyngby. Johansen, A., Frue, f. Lystrup, Veflinge Privstegaard, Vellinge. Larsen, L„ Hørsholm. Larsen, N. C.,
Dalgas Avenue 21, Aarhus. Pedersen, K., Lango, Kappel, Nakskov.
Rasmussen, S., Vridsted, Skive. Slettebo, A., »Hjolstedhus«, Hille
rød. Slettebo, Marie, Frue, f. Bo, Hillerød. Tarp, M., Frk., Gerthasminde 10, Odense.
1913, April: Andersen. A., Frk., Brangstrup, Ringe Frost,
A., Vamdrup. Hansen, C., Frk., Kongsted, Borup, Rønnede. Lyngborg, E., Frk., Vindeballe, Ærøskøbing. Madsen, A., Frk., Gestelev,
Ringe. Tingberg, Johanne, Frk., Aars.
1913, Juni: Andersen, A. .1., Bodum pr. Aabenraa. Ander
sen, A. J„ SI. Hans Lds., Odense. Amdal, V. M., Realskolebest.,
Dronninglund. Andersen, K., Frue, f. Nielsen. Fruens Bøge. Chri
stensen, M. J., N. Tornby, Hjørring. Eriksen, K., Frk., Stillebæk,
Morud, Halvgaard, IL, Sall pr. Sall. Husby, K., Frue, f. Jacobsen,
Pontoppidansgade 10, Aarhus. Jørgensen, A. K., Holbæk. Krogsgaard, M., Frk., Ellum pr. Løgumkloster. Matthiesen, M., Frk.,
Middelfart. Nielsen, IL P., Pinsens Alle 21, Odense. Stenstrøm, K.
K. V., Fredsled pr. Viuf. Smith, J. Meyland, Frk., Bredstedgade
Odense. West, C., Hans Brogesgade 2.5, Aarhus.
1914, Juni: Bruun, E., Frk., Lyndby, Roskilde. Clemann,
N., Frue, f. Busk, Hejring, Hobro. Ebbesen, N., Realskolen, N. Aaby. Hansen, IL, Ringstedgade, Holbæk. Hansen, Eva, Frue, f. Vind,
Holbæk. Højrup-J ensen, L., Frue, Bredstedgage 3, Odense. Kjems,
R., Frk., Middelfart, Lorenzen, L. IL, Albanigade 12, Odense. Mad
sen, L. P., Bakkevej 7, Brønshøj. Mortensen, M., Nr. Lyndelse pr.
Aarslev. Nielsen, Gregers, Vesterbrogade 11, Aarhus. Jensen, Sig-

60

rid, f. Pedersen, Frue, Albanitorv 2, Odense. Rasmussen, L. V.,
Hvilested pr. Dalmose. Smith, H. P., St. Hans Lds., Odense. Lomholdt-Thomsen, Eva Marna, Prue, f. Hansen, Bjerne Skole pr.
Faaborg. Wildt Andersen, 1.., St. Hans Lds., Odense (Bestyrelsesmdl.). Lomholdt-Thomsen, X, Bjerne pr. Faaborg. Wildt Ander
sen, K., Frue, f. Henssel, St. Hans Lds., Odense. Qvirinsen, K.,
Frk., Kalkbrænderivej 10, Assens.
1914, April: Baumgartz, C., Frk., Vormark Skole pr. Hessel
ager. Broholm, K., Frk., Kærum pr. Assens. Hansen, Martha, Enkef.,
f. Hansted, Bredsten, Vejle. Lund, R., Frk., Vinten-Enner Skole pr.
Horsens. Rasmussen, P., Frk.,. Borød pr. Sorø. Vestergaard, Dor
thea, Frue, f. Thomsen, Nyord, Stege, Møen.
1915,Juni: Aagaard..I., Frk., Kattrup pr. Hovedgaard. Aagaard,
H., Præst. Sandø, Færøerne. Bjerring, P., Nakskov. Bjerring, A.,
Frue, f. Detlefsen, Nakskov. Christensen, Harry, Kordegn, Vinde
gade 43, Odense. Flemin, Karl, Sagfører, Overgade 1, Odense.
Hooge, .1., Frk., Broager, .lunge, C. .1., Odense. Kleberg, Johs.,
Kongensgade 130, Fredericia. Larsen, J. P., Dræby. Nielsen, A. Frk.,
Søndergade 49, Kerteminde. Prag, L, Frk., Rosenvængets Alle 5,
København. Rindorif, C. .1., O. Bagersg. 52, Odense. Skaarup, S.,
Frk., Grindsted. Stenderup, Th., Hillerslev pr. Højrup.
1916. Juni: Andersen, David, Glansens Allé 26, Fruens
Bøge. Andersen, Otto, Skørpinge pr. Rødvig. Askholm, Emil,
Kvinderup pr Slangerup. Andersen, Emil, Bredballe, Vejle. Boe,
Lars, Dømmestrup pr. Fangel. Balsløv, Georg, Saldolinsgade 66,
Odense. Blichfeldt, Marie, Frue, Taastrup Realskole. Christensen,
K.,1 rk., Ingemannsvej 14, Slagelse. Eriksen, .1., Hjerting. Fisker,
AL, Frk., Carlsminde, Lynæs, Hansen, A., Fangel. Jeppesen, Bjørn,
Hjadstrup, Kappendrup. Madsen, O., Nyborg. Pedersen, A., Frue,
f. Mommsen, Egens Skole, Rønde. Pallesen, Johanne, Frk., Tistrup.
Pedersen, J. P., O. Baggersgade 12, Odense. Pedersen, Poul, Lahnsgade 6, Odense. Liebetrau, Marg., Frue, f. Pedersen, Amagerbro
gade 39, København. Walther, P., Chr. 9’s Gade 12, Odense.
Westergaard, Thyra, Frk., Otterup.
1916, April: Egmose, Agnes, Frue, f. Jensen, Kærmindevej,
Lyngby. Hansen, A., Frk., Hessum Skole pr. Otterup. Lohman,
E„ Frk., Seminariet; Odense. Madsen, Valb., Frue, f. Johansen.
Gjessing pr. Aiming. Lund, Frk. Staunstrup pr. Rønnede. Stil
ling, Sofie, Frk., Ballerup.
1917, Juni: Bæk, ,L, Særslev, Jullerup. Christensen, A. M.,
Levysgade, Horsens. Damsgaard, Johs., Radby Skole pr. Nr. Sø
by. Englund, Einar, Rødby Havn. Eliasen, S., Frk., Friskolen,
Odense. Forel, Anker, St. Hans Lds., Odense. Hansen, E. Sylvest,
Ollerup. Jensen, A. V., Nr. Esterbølle pr. Jullerup. Jørgensen, R.
A., Løgeskov pr. Stenstrup. Nielsen, K., Frk., Danmarksgade 9,
Odense. Paulsen, Ingeb., Frue, f. Nielsen, Ørkildsgade 3, Svendborg.
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1917, Oktober: Holst, Ellen, Erne, f. Bjerregaard, Sønder
skov pr. Fredericia. Christensen, I., Frk., Slotsbjergby pr. Sla
gelse. Damsholdt, A., Frk., Rørvig. Fog-Christensen. M., Skæring pr.
Hjortshøj. Follesen, M., Frk., Guldager pr. Simested. Byrjalsen,
M„ Frue, f. Hvenekilde, Galten. Jensen, K. K., Frk., Algade 22,
Holbæk. Lauridsen, N., Frk., Føvling. Damsgaard, E., Frue, f.
Lomholdt Nielsen, Radby pr. Nr. Søby. Nielsen, A., Frk., Nørreby, Bogense. Olsen, IL, Frk., Stiftsbjergby pr. Mørkøv. Støckel, 1.,
Frk., Balle Forskole. Sørensen, A., Frk., Sludstrup. Nørgaard, K.,
Frk., Sørvad. Volsing, V., Frk., Nr. Alslev.
1918, juni : Buhl, K., Frk., Hejis. Berntsen, P. F., Skelby
pr. Fiskebæk. Christensen, C., Frk., Læssøegade 40, Odense. Fre
deriksen, A. P., Sdr. Næraa pr. Aarslev. Hansen, A., Frk., Græs
have, Gloslunde. Klausen, T., Frk., Nykøbing M. Krogh, .1., Lillevorde pr. Gudumholm. Madsen, S. L., Højbovej 5, Lemvig. Niel
sen, Aage, V. Sneslev, Fuglebjerg. Pedersen, I)., Frk., Odense. Ras
mussen, .1., Lindelse, Thorup, Erik, Helgavej, Odense.
1919. April: Christensen, Johanne, Frk., Flem. Christian
sen, AL, Frk., Gurreby, Søllested. Eriksen. AL, Frk., Bovense pr.
Ullerslev. Hansen, AL, Frk., Nielstrup, Rønnede. Hangel, AL, Frk..
Nr. Aaby. Haugaard, IL, Frk., »Elsa«, Flyvindsalle, Fruens Bøge.
Juhl, K., Frk., Ubberud pr. Korup. Larsen, E., Frk., AGtten, Hin
nerup. Aloritzen, L, Frk., Stenstrup Skole, Stenstrup St. Pedersen
S., Frk., Allesø pr. Odense. Ostergaard, K., Frk., Egernsund.
1959, Juni: Abben, Laura, Frue, f. Jørgensen, A'ejgaaard pr. Aal
borg. Andersen, A’ermund, A’ærnedamsvej 5, København F., An
dersen, FL A'., Husby, Ejby. Christiansen, C., Frk., Gormsgade 4,
Odense. Cohr-Nielsen, AGgga, Frk., Thorshavn, Færøerne. Dalgaard,
Johs. Pedersen, Vojens. Faaborg, Poul, Dr. Olgasvej 49, Køben
havn F. Frandsen, F., Sdr. Næraa pr. Aarslev. Grytter, R. AL, Joak. Larsensvej 8, København. Hansen, Anna, Frk., Seminariet,
Odense. Schultz Christensen, Emilie, Frue, f. Hansen, Nykøbing
Alors. Hansen, Helga, Fik., Hollænderdybet 32, København C.
Hansen, Knud, SI. Hans Skole, Odense. Hansen, Alarie, Frk., Solbjerggaard, Milling? St. Jensen, Agnes Ravn, Frk.. Søsum pr. Viksø. Jensen, Einer, Thorsgade 21, Odense. Jensen, Svend, Otterup.
Knudsen, G., Seminariet, Odense (Bestyrelsesmedl.). Knudsen,
Jenny, Frue, f. Hansen, Odense. Larsen, Anna, Frk., Odinsgade
16, Odense. Nielsen, Gerhard, SI. Hans Lds., Odense. Nielsen,
Olga, Frk., Mariager. Nørskov, Ingeborg, Frk., Aarslev, Brabrand.
Pedersen, Jenny, A’ennersminde, Hjallese Mark pr. St. Clemens.
Rasmussen, Anna, Frk., Hjallese. Rasmussen, Kamilla, Frk., Kastrupvej 9, København. Romose, A. E., Fredensborg. Koefoed,
Cecilie, Frue, L AVeslh, Boet, Østermarie, Bornholm.
1920, Juni: Andersen, Johs., Prinsessegade 26, København.
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Andersen, Kristine, Erk., Fjelstervang, pr. Kibæk. Andreasson,
Karl, Faaborg. Bro, Agnes, Frk., Fredensborg. Eliasen, Jenny,
Frk., Ilolev pr. Marslev. Eriksen, Mikkel, Jegerup, Vojens. Ermose, Niels, Tryggelev. Hansen, Cathrine, Frk., Brenderup. Han
sen, W. Scott, Ny Adelgade, Assens. Hansen, Sara, Scott, Frue, f.
Mein, Assens. Jørgensen, Johs., Boslev. Jørgensen, Lars, Broager.
Knudsen, Margrete, Frue, f. Jensen, Hvidbjerg. Thyholm. Larsen,
Sigrid, Frk., Dronningensgade 82, Odense. Nielsen, Dagmar Vind,
Frk., Samfunds Alle 23, København. Nielsen, Inger, Frk., Willemoesgade 36, København. Nielsen, Holger, Sv. Fleuronsalle 13,
Søborg. Nielsen, Marinus, Skanderup, Lunderskov. Nielsen. Kri
stian,. »Møllevang«, Refsvindinge. Nørregaard, Marie, Frk., Elsted
pr. Lystrup. Pedersen, David, Gothersgade 59, Fredericia. Reiff,
Karen, Frue, f. Andersen, Haderslev. Reiff, Johannes, Haderslev.
Rønnow-Christensen, A., Frk., Holstebrovej, Skive. Svane. Lilly,
Frk., Fredensgade, Odense. Sørensen, Søren, M., Skellerup pr.
Ullerslev. Winther, Halfdan Bo, Struer.
1920, November: Larsen. Marie, Frk., Dræby. Larsen, Jo
hanne, Frk., Brænderup. Madsen, Mariane, Frk., Dollerup pr.
Lunderskov. Nielsen, Petra, Frk., Hennetved. Petersen, Agnes, Frk.
Aastrup, Glejbjerg. Pedersen, Marie, Frk, Jordløse.
1921, Juni: Broløs, N. A., Sybillesminde, Korinth. Christof
fersen, Marie, Frue, f. Bøgh, Gislev, Hansen, Marie, Frk., Akkerup, Haarby. Hansen, lians, M., Bjerne pr. Faaborg. Jensen, Asta
Buch, Frk., Graasten. Jensen, L. P., Rolfsted. Johansen, Johanne,
Frk.. Kronprinsensgade 4(1, Odense. Knudsen, Thorvald, Bramminge. Madsen, Elna, Frk, Vesterbro 23b, Odense. Mortensen,
Anna, Frk., Kirke Saaby pr. Hvalsø. Mortensen, Gudrun, Frk.,
.Ebeltoft. Nielsen, Viggo, Friskolen, Nørregade, Odense. Palle, H.,
Viggo, Helletofte pr. Tranekær. Fokdal, Ellen, Frk., Kamptrup,
Skole, Sdr, Hygum. Pedersen, Kathrine, Frk., Rødding. Poulsen,
Thorvald, Taarup pr. Frørup. Bamluv, Ellen, Frue, f. André, Boeslunde Præstegaard. Rasmussen, Ester, Frk., Vilsbek pr. Kliplev.
West, Ingeborg, Frue, f. Skov, Tønder. Varnild, Julie, Frk., Pjentedamsgade 26, Odense.
I922, April: Andersen, Karen, Frk., Studsgaard. Lund,
Asta, Frue, f. Askholm, Ore pr. Mejlskov. Christiansen, Ellen, Frk.
Nørlev pr. Sønderlev. Hansen, Asta, Frk., Nr. Næraa, Skamby.
Hansen, Henriette, Frk., Orte pr. Bred. Jensen, Antonie, Frk.,
Højslev. Jensen, Kirsten, Frk., Frederiksdal, Kjellerup. Jensen,
Jensine, Frk., Hundstrup pr. V. Skerninge. Juni, Ellen, Frk., Rørup, Aarup. Kristensen, Ellen, Frk., Hillerslev, Thy. Lund, Sigrid,
Frk., Lyderslev pr. St. Hedinge. Lykkeskov, Mølg., M., I rk., Rørbæk.
Møller, Ebba, Frk., Stationssk., Gelsted (BestyrmL). Nielsen, Ellen,
Frk., Tønning. Pedersen, S., Frk., Sværup, Kalundborg. Pelle. Anna,
Frk., Lundby pr. Svendborg. Schjøth, Klara, Frk., Hover Sk., Vejle.
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1922, Juni: Andersen, Johanne, Frue. f. Lohmann, Herre
sted pr. Ørbæk. Christensen, Hans, Amagerbrogade 126, Køben
havn. Hansen, Iris, Frk., Under Elmene 16, København. Hansen,
Strandbjerg, Pandrup. Jensen, Aage, Skovby. Ærø. Jensen, Signe,
Frk., Esbjerg. Jørgensen, Jørgen, Bred. Jørgensen, Mary, Frk.,
Bethaniagade 1, Herning. Larsen, Anton, Verninge pr. Knarreborg.
Lund, Frode, Øre pr. Mejlskov (Bestyrelsesmedl.X Madsen, Helga,
Frk., Realskolen, Vinderup. Nielsen, Emma, Frk., Kongensgade,
Odense. Petersen, Anna, Frue, f. Møller, Lahnsgade 6, Odense.
Petersen, E. Just, Henningsensvej 68, Hellerup. Rasmussen, Gerda
Frue, f. Dresmer, Gerdasminde 20, Odense. Sandager, M., Frk.,
Kalundborg. Skov, Harald, Langelinie 14, Odense. Sørensen, Ma
rie, Frk., Geraa pr. Asaa. Sørensen, Olav, Hallandsgade 18, Kø
benhavn. Thierlein, A., St. Knudsgade 9, Odense.
1923. Juni: Andersen, Poul, Griffenfeldtsgade 10, Køben
havn. Christensen, Frederik, Fredsholm, Kongevejen, Helsingør.
Jørgensen, Otfo, Griffenfeldtsgade 10, København. Rungsø, Helge,
Carl Baggers Alle 51. Odense.
1923, Oktober: Andersen, Anna, M., Fi k., V. Nebel pr.
Dybvadbro. Andersen, Birtha, Frk., Haurdal pr. Frederiks. An
dersen, M. M., Frk., Kirkeholm, Gelsted. Bisgaard, Elna Toft, Fru
f. Nielsen, Trustrup, Djursland. Clausen, Kristine, Frk., Longelse.
Eriksen, Minna, Frk., Tobøl, Holsted. Hansen, Lydia, Frk., Holte,
Glamsbjerg. Hansen, Sofie, Frk., Holløse, Klippinge. Holm, Inger,
Frk., Bislev, Nibe. Jensen, Marie, Frk., Veddum. Markvardsen,
Marie. Frk.. Gudme. Nielsen, Gerda, Frk., Seden. Pedersen, Anna,
Frk., Højelse pr. L. Skensved. Pedersen, Kirsten, Frk., Lumby pr.
Odense. Rasmussen, Ruth, Frk., Cnnerup, Vejby. Sejr, Gudrun,
Frk., Stærmose, Tommerup. Thomsen, Kristine, Frk., Foulum,
Ullits.'
1924, Juni: Andersen, H. M., Brenderup. Andersen, Svend
B., Herrested, Ørbæk. Carstensen, Emilie, Frk., Mesinge. Christen
sen, Mary, Frk., Danmarksgade 11, Odense. Christensen. Ella,
Frue, f. Jensen, Ølgod. Christensen, Otto, Ølgod. Egebjerg, Esther
Frk., Irlandsvej 55, København. Eilersen, Gudrun, Frk., Skalle
bølle pr. Tommerup. Enggaard, Aage, Hillerslev, Højrup. Halkjær,
Rasmussen, A., Bro pr. Brenderup. Hansen, Astrid, Frk., Langegade 2, Kerteminde. Hansen, Frans, Ballum. Hansen, H. M., Aunslev pr. Hjulby. Hansen, Ingeborg, Frk., Marslev. Hjort. Aksel,
Finsens Alle 23, Odense. Jensen, Valborg, Frk., Udby Dyregaard
pr. N. Aaby. Krüger, Karen Scheel, Seminariet, Haderslev. Lar
sen, Alfred, Måglekildevej 7, København. Larsen, Alfred, St. Hansgade 13, Odense. Larsen, Caroline, Frk., Sanderum pr. Odense.
Larsen, Svend, St. Jørgens Forstad 74, Odense. Lund, Jens, Løg
sted. Nielsen, Viggo, Tommerup pr. Knarreborg. Pedersen, Helge
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A., Gørlev. Pedersen, Johannes, Vestmannagade 4, København. Pe
dersen, N. P., Ølsted pr. Staaby. Rasmussen, Ingemann, Otterup.
Rasmussen, Edvard, Otterup. Thomassen, Marie, Frk., Stegsted
pr. Odense. Winther, Harald, Friskolen, Glamsbjerg.
1925, April: Andersen, Karen, Frk., Centralskolen, Ejby.
Bentsen, Christine, Frk., Allesø pr. Næsbyhoved Broby. Christi
ansen, Bertha, Frk., Langodde Skole pr. 0. Vraa. Christensen,
Laura, Frk., Karise. Eriksen, Asta, Frk., Endrupskov, Gramby.
Eriksen, Kirsten, Frk., Hyrup pr. Stouby. Gregersen, Anna. Frk.,
Pjedsted. Hansen, Maren, Frk., Assens pr. Mariager. Hansen, Sig
rid Lomholdt, Frk., Adamsgade 25, Odense. Hansen, Valborg, Frk.,
Ørby pr. Vonsbæk. Højlund, Rigmor, Frk., Glattrup, Raarup. Jen
sen, Anna, Frk., Gedved, Horsens. Johns, Hildur. Frk., Skydebjerg
pr. Aarup. Jørgensen, Rasmine, Frk.. Harndrup. Kristensen, Fri
da, Frk., Brovst. Larsen, Ester, Frk., Flemming. Nykjær, Emmy
Frk., Taarup pr. Frørup. Pedersen, Petra, Frk., Etterup pr. Aa
rup. Rasmussen, Agnes, Frk., Korup. Rasmussen, Margit, Bøtker,
Frk., Mølholm, Hasseris. Aalborg. Ravn, Helga, Frk., Tulstrup pr
Mailing. Simonsen, Anna, Frk., Landet pr. Svendborg. Simonsen,
Katrine, Frk., Frøslev, Mors. Sørensen, Anna, Frk., Ørby pr. Koldby. Samsø. Sørensen, Ester, Frk., Gern 0. Skole, Gern. Storm,
Bertha, Frk., Adamsgade 25, Odense. Thomsen, Johanne, Frk.,
Nørre Hede pr. Ørnhøj.
1925, Juni: Andersen, Jens Jonas, Himmelbjærggaarden,
pr. Ry. Andersen, Laurits, Øse pr. Nordenskov. Andreasson,
Ruth, Frk., St. Graabrødestr. Odense. Boes, Anders, Føvling. Ellekjær, Betty, Frk., Bellingbro pr. Bellinge. Friis, Magda, Frk., Se
minariet, Odense. Frydenlund, Margrethe, Frk., Lønholt pr, Fre
densborg. Godske, N. P., Tommerup pr. Knarreborg. Hansen,
Ellegaard, Det kig. Opfostringshus, København. Hansen. Hans,
Oxbøl. Hansen, Frida, Frk., Ferritslev pr. Ullerslev. Hansen, V.
Nøhr, Frk., Bogens Skole, Femmøller. Holm Petersen, Ellen,
Frk., Godthaabsgade 50, Odense.
Jensen,
Johs., »Ora«,
Vejlevej, Fredericia.
Jensen, Peder, Halsmose pr. Haastrup. Jensen, Søren, Kerte pr. Aarup, Jeppesen, Gunner Leth,
Sdr, Næraa pr. Aarslev. Knudsen, Peder, Sølystvej, Nyborg. Lar
sen, Martha, Frk., Hostrup Skole, Nordenskov. Madsen, Peder, Skellerup, Ullerslev. Molvig, Robert, Tværgade 8, Odense. Mortensen,
Astrid, Frk., Seiling pr. Hadsten. Nielsen, Marie, Frk., Fredensly,
Middelfart. Pedersen, Anna, Frk., Danmarksgade 52, Aalborg.
Pedersen, Christian, Realskolen, Nørre Aaby. Pedersen, Emilie,
Frk., Brønderslev. Pedersen, Niels, Hjallese. Pedersen, Knud,
Karise. Pedersen, R. Engberg, Havnegade 29, Vejle. Poulsen,
Poul, Ejby, Odense. Rasmussen, .1. Graa, København. Rasmussen,
S. U. Krogh, Stige pr. Odense. Thomsen, Andrea, Frk., Kristrup.
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1926, Juni: Aagaard ,Johs. Nyborg. Alkærsig, Sven, Bol
bro, Odense. Andersen, Herve, Nr. Aaby. Andersen, Johannes,
Veflinge. Andersen, Sven, Bramminge. Bender-Pedersen, Jørgen»
Lindealle 16, Odense. Brahm, Erling, Hjallese. ('.aspersen, C., Se
minariet, Odense. Christensen, Martin, V. Hæsinge. Foldby, Eva,
Frk., Langeskov. Jakobsen, Kaj, Farum. Jensen Knud, Gentofte.
Johansen, Sigrid, Kirkestræde 3, Faaborg. Kingo, Thyra, Frk.,
Hjallese Mark. Larsen, Thorvald, Ullerslev St. Lystrup, Ebba, Frk.,
Haarslev pr. Gamby. Madsen, Rasmus, Asperup Mark pr. Nr.
Aaby. Møller, Gerda, Frk., St. Annevej 3, Svendborg. Møller,
Kamma, Frk., Bianco Lunos Allé 3, København. Nielsen, Aage,
Nr. Aaby. Nielsen, Aksel, Dalumvej 22, Fruens Bøge. Nielsen,
Ferdinand, Ørritslev pr. Otterup. Nielsen, Oda, Frk., Aarup.
Basmussen, Ellen, Frk., Marstalsgade 35, København 0. Rasmus
sen, Ingeborg, Frk., Pilealle 7, København F. Rasmussen, Johan
nes, Glyngstrup Mark pr. Kappendrup. Riising, Else, Frk., Lar
go dos Jeronimos 3, Belem, Lissabon, Portugal. Romose, Kam
ma, Frk., Allegade <30, Odense. Simonsen, Luise, Frk., Sallinge pr.
Højrup. Skøtt, Kristian, GI. Adelgade 20, Assens. Søgaard, Dot.,
Nedergade 48, Odense.
1926, Oktober: Andersen, Rigmor, Frk., Himmelstrup, Lan
gesø. Christoffersen, Ingeborg, Frue, Tisvilde. Frederiksen, Hel
ga, Frk., Lundegade 9, Helsingør. Hansen, Alma, Frk., Nyborg.
Hansen, Karen, Frk., »Lindehøj«, Kværndrup. Hansen, Kirstine,
Frk., Skalbjerg. Hauge, Inger, Frk., Seminariet, Odense. Jensen,
Meta, Frk., Skovgade, Jelling. Kvorning, Grethe, Frk., Klelund.
Larsen, Viola, Frk., Møldrup. Leth, Gudrun, Frk., Lumby pr.
Odense. Mortensen, Agnes, Frk., Kauslunde. Møller, Erna, Frk.,
Breiom, pr. Jebjerg. Negendahl, Annemarie, Frk., Kærbæk pr.
Mølby. Nielsen, Dagmar, Frk., Spegeberg, Aulum. Nielsen, Gud
run, Frk., Kogsbølle pr. Nyborg. Olsen, Edith, Frk., »Nova«,
Frederikssund. Olsen, Marie, Frk. Bjørnsbøl, Sinddal St. Peder
sen, Klara, Frk., Resen, pr. Struer. Pedersen, Esther Ingomar,
Frk., Tommerup Præstegaard pr. Knarreborg. Poulsen, Helene,
Frk. Ullits. Sandager, Anne, Frk. Sandagergaard, Ærø. Sandager,
Marie, Frk., Sandagergaard, Ærø. Sellebjerg, Marie, Frk., Kirke
Søby pr. Flemløse. Smidt Mathilda, Frk., Skibhusvej 35, Odense.
Willy-Andersen, Eva, Frk., Stourup. pr. Glud.
1927, Juni: Andersen, Bodil, Frk., Prinsesse Maries Alle 11,
Odense. Andreassen, Caroline, Frk., Smedegade, Aakirkeby. Ben
der-Pedersen, Else, Frk., Friskolen, Glamsbjerg. Brandt, Sigrid,
Frk., Sdr. Boulevard 59, Odense. Bro, Anna, Frk., Pjentedamsgade 4, Odense. Christiansen, A. Brabæk, Læssøegade 1, Odense.
Christoffersen, Ellen, Frk., Sadolinsgade 75, Odense. Dahl, Agnete,
Frk., Dalumvej 89, Fruens Bøge. Hansen, Aksel, Ommel pr.
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Marstal. Hansen, MarieNøhr, Frk., Privatskolen, Assens. Hansen,
Bruno, Albanigade 22, Odense, liansen, Knud, Dronningensgade 82,
Odense. Hansen, Niels (Ihr. Svendstrup, Højgaard pr. Middelfart.
Hauge, Ib, Vestergade 59, Odense. Jensen, Osear, Mejlgade 14,
Aarhus. Jensen, Thorvald, Klintebjerg pr. Otterup. Jespersen,
Valborg, Frk., Privatskolen, Assens. Jørgensen, Helge Bagger,
Otterup. Kristiansen, M., Vøjslrup pr. N. Broby. Larsen, Knud Os
car, Næsby. Meibom, Aksel, Vandværksvej 12, Odense. Mogensen,
Knud, Kvinderup pr. Slangerup. Nielsen, Axel, Sdr. Næraa pr.
Aarslev. Nielsen, Jørgen Martin, Ore pr. Mejlskov. Nielsen, Noomi,
Frk., Fru Krabbesvej 8, Bønne. Nielsen, Thyra, Frk., Krogstrup
pr. Hornum. Olesen, Petra Vilstrup, Frk. Slagelsevej 32, Kallundborg. Pedersen, Ivar, Fjelsted pi'. Harndrup. Petersen, Cilius,
Kallehavegaard pr. Langeskov. Pedersen, Kirsten, Frk., Buchwaldsvej, Tomnierup. Poulsen, Marius, Tommerup St. Salling,
Arne, Ullerslev. Skovsted, Martha, Frk., Bred. Steffensen, Aage,
Otterup. Sørensen, Alfred, »Damgaard«, Thorup,

1. Februar 1928 ialt 537 Medlemmer.

Adresseforandringer
bedes meddelt Kassereren

Alfred Hansen, Seminariet, Odense,
inden Jul.

Bidrag til Aarsskriftet
modtages hele Aaret af

Johs. Rosenlund, Siriusvej, Fredensvang
pr. Aarhus.

