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Kære unge Venner!
Der skinner et Lys fra en Stjerne 
igennem Natten herned.
Der lyder en Tone fra Himlen 
til Jorden om Fred — om Fred.

Hernede er Lysene stænget.
I Mørket høres kun Skrig, 
som truer, hoverer og jamrer. 
For Jorden ved kun om Krig.

Bliv ved, du ensomme Stjerne, 
at sende dit Lys mod Jord, 
til Hjerterne dog omsider 
bøjer sig dybt og tror.

Og syng om Freden, Guds Engle, 
utrætteligt, syng og spil, 
til Hjerterne dog omsider 
bøjer sig dybt og vil.

Saaledes sang Digterpræsten Kaj Munk engang for faa 
Aar siden i et Juledigt, og selv om vi ikke længer sidder 
bag mørkelagte Vinduer, og Lysene straaler fra Butiks
ruderne og i Gaderne, føler vi alle, at Freden i Landene 
ikke er sikker, at der tværtimod er Fare for en ny Mørke
tid med Borgerkrig og frygtelige Opgør mellem Stormag
terne. Saaledes er Jordens Kaar, og det giver os meget at 
tænke paa, meget at overveje og tage Stilling til; men naar 
vi er blevet trætte af al vor Grublen og føler os magtes
løse over for de mægtigte Kræfter, som nedbryder Fred 
og Folkelykke i Menneskenes Verden, da trænger vi til at 
høre „Tonen fra Himlen“.

Vi tager Juleevangeliet frem og læser (Luk. 2, 10) „Og 
Engelen sagde til dem: „Frygter ikke; thi se, jeg forkyn
der eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket. 
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Flerre Kri
stus i Davids By. Og dette skulle I have til Tegn: I skulle 
finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe“.

Og vi hører (i Vers 14) Julesangen: „Ære være Gud i 
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det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag.“
Her har vi det Ord, som vort Hjerte og Sind har Brug 

for til hver en Tid: Frygter ikke! Hverken for den nær
værende eller den kommende Tid; thi alle Tider er i Guds 
Haand. Den, der regner med ham i alle Forhold, regner 
aldrig fejl. Men hvordan? Jo, Barnet, »den Herre Kri
stus“, er i Stand til at gøre alle Ting nye: at føre os ind i 
et Liv med Gud og at forvandle os og vore hele Tilvæ
relse, saa vi fra at være jordbundne maa blive himmel
vendte. Og spørger vi, hvorledes dette kan ske, da lyder 
Svaret: „Naar Hjertet med Varme om Ordet slaar Arme, 
vor Frelser vi tager i Favn.“ Maatte det atter ske i Julen 
1947!

Og dermed Ønsket om en glædelig og velsignet Jul for 
jer alle!

Venlige Hilsener! P. Hjuler.

JULEN 1947
Atter igen er et Aar gaaet, et Aar der har bragt os baade 

Sorg og Glæde og maaske megen Modgang; men nu da 
det er „paa Hæld“ og vi ser tilbage, opdages der baade det 
ene og det andet, som lyser op, saa Sindet bliver varmt og 
fyldt med Tak.

Folkelivet uden om os — og inden for vore egne Lande
grænser, kaster ofte store lange Skygger ind over vor 
travle Dag. Vi standser op og lytter til de Stemmer, som 
Livet i Dag taler. — Meget forstaar vi slet ikke. Det er 
ufatteligt for os, at der er saa megen Ondskab til, saa me
get, der vil drage nedad, saa meget, der prøver paa at 
dræbe de gode Spirer og Anlæg, vi ved. Gud har nedlagt i 
hvert eneste Menneske. Denne Kendsgerning, at disse 
mørke Magter maaske er stærkere i Dag, end nogensinde 
før, faar os til at lytte endnu mere intenst til „Stemmen“ 
derude fra Livet. Vi lytter, for vi ved, vi tror, at der er 
Magter, som er endnu stærkere end al denne Ondskab. — 
Vi ejer Haabet, og ved at Livet altid vil sejre over Døden. 
Vi ser nok, at lange Fangarme er ude efter I unge, men vi 
ved ogsaa, at Jeres Livsmod bliver ikke knækket af den 
første Modvind; og derfor er det, at Sindet bliver lyst og 
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glad naar Tankerne gaar tilbage over Samlivet med Ung
dommen af i Dag. De mørke Skyer er der stadig, men det 
er mit Haab, at Danmarks unge med friskt Mod, med 
ærlig Vilje, og med Ungdomsglæde vil vove en Dyst, og 
kæmpe en Kamp for de Værdier, som selv den største 
Ondskab ikke formaar at træde under Fod. Til denne 
Kamp maa der bruges blanke Vaaben, og der maa gøres et 
ærligt Arbejde af hver enkelt af os. — Ikke Ord alene gør 
det, I maa vise, at I vil noget. Denne Kendsgerning, at Li
vet bliver godt at leve, jo større Krav, der stilles til os, faar 
endnu mere Gyldighed i det nye Aar. Lad os kun standse 
og se tilbage over vort Liv, — kort eller langt — som det 
nu er, og vi ser der er mange, mange Lysglimt, som kan 
fylde Sindet med den største Glæde og Tak. — Lad kun 
Opgaverne komme med de nye Dage. — I vil vise, at 
denne Brydningstime er Skumring, at bedre Tid staar op 
af denne, hvis I svigter ej. Det er en Glæde at være med 
der hvor Kræfterne prøves. Der er Brug for alle gode, 
stærke Kræfter. Lad os huske det.

Nu gaar det stærkt mod Jul. — Julen, der er Fredens og 
Glædens Fest; med Barnesind og Barneglæde byder vi Ju
lens Fyrste som Gæst. Vi beder for Dagen i Dag og for 
Dagene, der kommer, at de maa give os et taknemmeligt 
og glad Sind; det giver den rette Fred. —

Det skumrer saa tyst imod Julenat, 
Snefnuggene falder saa bløde.
Nu stiger af Mulmet den salige Stund, 
da Frelseren lod sig føde.

Nu daler Guds Fred som den hvide Sne 
saa tyst over Hjerternes Veje, 
og den, som aabner sit Sind for Gud, 
faar Julefreden i Eje.

Den Fred, som bærer i Fryd og i Ve 
os trygt over Livets Vande, 
som følger een Gang os hjem til Gud — 
til Julen i Livets Lande. —

Denne Fred som overgaar al Forstand, vil styrke os til 
at gaa de nye Dage i Møde og styrke vor Tro og grund
fæste vort FIaab. Haabet om Livets Sejr over Ondskab og 
Død.

En rigtig velsignet Jul ønskes I alle og de venligste Hil
sener til Jeres Hjem.

Vedsted.
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Jubilæet
paa Ølgod Ungdomsskole

Ølgod Ungdomsskole fejrede i Gaar sit Jubilæum under 
meget festlige Former.

Det hele var i Festdragt, selv om den smukke Have har 
lidt meget under Sommerens Tørke. Der var strømmet 
Blomsterhilsener, Telegrammer og Breve ind i Massevis, 
og Salen, hvor Frokostbordene var dækket, rummede et 
Væld af Blomster. Ved 10-Tiden begyndte Gæsterne at 
strømme til og snart samledes man om Bordene.

Fler bød Forstander, Fru Vedsted-Hansen, Velkommen 
og udtalte sin Glæde over at kunne modtage saa mange af 
Skolens Venner. Hun mindedes senere Forstander P. Han
sen, som i 1922 begyndte Skolen her som Efterskole, samt 
Forstander J. P. Skriver, Glamsbjerg, og Købmand Jørgen 
Thomsen, der til en Begyndelse havde støttet hende i hen
des Arbejde med Skolen.

Efterhaanden som Frokostretterne serveredes, blev der 
talt af mange forskellige.

Statens tilsynsførende ved Ungdoms- og Efterskoler, 
Forstander Thyregaard, Jebjerg, lagde for. Han bragte 
Hilsen og Lykønskning fra Undervisningsministeriet og 
udtalte sin personlige Tak til Ølgod Ungdomsskole og sin 
Glæde over det Arbejde, der udførtes udfra den Aand, 
der raadede her. Endvidere blev der talt af Fru Pastor 
Piesner, Darum, (afd. Forst. P. Hansens Datter og Med
hjælper ved Skolen), Forstander Rasmussen, Levring Ung
domsskole, der er Formand for Samvirksomheden af de 
frie Ungdomsskoler i Danmark, Provst Møller Andersen, 
Holstebro, der smukt mindedes Forstanderens Mand, afd. 
Arkitekt Vedsted-Hansen, Amtsskolekonsulent Nielsen, 
Varde, Forstander Gynther Nielsen, Brejninggaard, Fol
ketingsmand Øllgaard, Gdr. Olav Augustinus, Fårup (Fru 
Vedsted-Hansens Broder), Pastor Niels Petersen, Ølgod, 
Gartner Madsen, Ølgod, Sogneraadsformand Hejbøl Pe
dersen, Ølgod, Fru Høgsberg, forhv. Lærerinde ved Sko
len, mindedes Forstander Mathiasens Arbejder dér, Skole
inspektør Hjuler, Ølgod, Pastor Gregersen, Jerne, m. fl.

Alle Talere gav Udtryk for Glæde over det Arbejde, 
der bliver gjort for dansk Ungdom udfra de frie Ung
domsskoler og de mundede ud i en Tak til Ølgod Ung
domsskole og dens Forstander.
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Øverst Undervisningsministeriets Tilsynførende Forstander Thyregaard, 
Jebjerg.

1 Midten Amtsskolekonsulent Nielsen, Varde, og Sogneraadsformand 
Hejbøl, Ølgod.

Nederst Folketingsmand Øllgaard og Fru Forstander P. Hansen, som 
startede ølgod Efterskole.
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Fru Vedsted-Hansen holdt til sidst en personlig præget 
Tale, der gav stærkt Udtryk for den Arbejdsglæde, der 
fylder hende, og for Taknemlighed mod sine Hjælpere og 
Skolens Støtter.

Ved 3-Tiden ankom Statsminister Knud Kristensen, og 
Pladsen forlagdes til Ølgod Afholdshotel, hvor begge Sa
lene fyldtes, og hvor der endda var skaffet Plads i den til
stødende Grisehal. Et Højtaleranlæg var indlagt, og i en
hver Krog kunde Talerne høres. Der var ca. 1200 Menne
sker.

Ølgod By var stærkt flagsmykket. Eftermiddagen ind
lededes af Fru Vedsted-Hansen og derefter blev der talt 
af Forstander Thyregaard, der gav en Oversigt over de 
frie Ungdomsskolers Maal og Virkemaade. Derefter talte 
Statsministeren.

Den sidste Taler var Pastor Gregersen, Jerne, der holdt 
et alvorligt Foredrag over Emnet: „Mennesket først og 
Kristen saa“.

Festdagen afsluttedes med en Aftenunderholdning ved 
Seminarielærer Troelsen, Silkeborg, der dygtigt og for
nøjeligt reciterede og læste op. Kgl. Skuespiller Ebbe Rode 
havde ellers givet Tilsagn om at give denne Aften, men 
maatte sende Afbud.

Statsministeren talte om det sydslesvigske Spørgsmaal, 
der ikke skulde være et partipolitisk, men et nationalt fol
keligt Emne, lagt hen til det danske Folk. Det er ikke et 
Spørgsmaal som Partierne, da de dannedes, kunde tage 
Stilling til — og ikke egnet til at danne Partier paa. Sør
geligt, at man nu synes at ville tage Stilling ud fra partipo
litiske Standpunkter. Kan vi ikke optræde enigt, saa maa 
Afgørelsen ud til den enkelte Mand. __

Historisk set er det gammelt dansk Land, men fortysket 
ved danske Regeringsmyndigheders Forsømmelse, og 
mens Tyskland var i sin Magt og Vælde, var der ingen 
Muligheder for Ændring i disse Forhold.

Efter 1864 var det ikke godt for den, der vilde hævde 
dansk Sindelag, men gennem 80 Aar under prøjsisk Styre 
har de set, hvad det Liv fører til: Forstaaelsen er vaagnet 
for dansk Kultur og Folkeliv. Denne Danskhed maa have 
Lov til at udvikle sig i Frihed og paa lige Vilkaar med 
Tyskheden, saa maa Tiden vise, hvilken der skal sejre.

Denne Frihed — Lighed for Nationaliteter — synes os 
en naturlig Ret, og der hersker heller ikke større Uenig
hed om, at den nationale Selvbestemmelsesret maa gøres 
gældende. Noget andet er, hvordan man skal praktisere, 
hvad man tilstræber. Der er ogsaa stort set Enighed om,
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at den store Flygtningestrøm af Østtyskere, der er af en 
anden Karakter, kommer ud eller reduceres til et Mini
mum, hvis de tre Nationaliteter, dansk, tysk, frisisk, skal 
have lige Vilkaar.

Vi maa gøre os klart, at skal der være

Mulighed for lige Vilkaar,
saa maa de tyske Myndigheder have saa lidt at sige som 
muligt. Vi staar paa Selvbestemmelsesrettens Grund, men 
skal det blive andet end Ord, maa vi støtte dem hernede, 
at det kan blive en Virkelighed for dem. Teoretisk og 
abstrakte Opfattelser er ikke nok — et Arbejde maa gøres. 
Der er ingen anden Vej at gaa, end at der i Fredstrakta
ten maa sikres en Ret til — naar Tiden er inde dertil, og 
man virkelig har et Syn og en Opfattelse af, hvor man hø
rer hen nationalt — at der saa finder en Afstemning Sted.

En §5.
„Paragraf 5“ blev ikke opfyldt i mange Aar, kan man 

være sikker paa, at en ny med samme Grundprincip vil 
kunne holde?

Selvfølgelig — hvis Tyskland rejser sig som Stormagt 
som efter 64, efter 66 og 70, saa er det klart, at man ikke 
kan være sikker paa, at den vil opfyldes, men: Hvis den 
er i Fredstraktaten, skal der en Voldshandling til at sætte

Statsminister Knud Kristensen og Frue, Folketingsmand Olav Øllgaard 
og Frue.
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den ud — og hvis den ikke er der, skal der en Voldshand
ling til for at sætte den ind!

Man kan indvende, at det kun bliver en Lap Papir — 
som for Belgien i 1944. Men: Det gælder kun saa længe, 
der er en Mand, som er stærk nok til kun at lade det være 
en Lap Papir. Nødig skulde der bygges en Verden op — 
og nødig skulde navnlig de smaa Lande gaa med dertil 
— hvor internationale Traktater ikke betyder noget.

Man kan anføre, at det trækker længe ud med den 
Traktat. Men ingen kan sige hvornaar den kommer; me
get tyder paa, at det trækker ud, meget tyder paa det 
modsatte. Forøvrigt kan Ordningen for de vestlige Zoners 
Vedkommende komme før end for hele Tysklands Ord
ning — der er ingen Tryghed ved at sige, at det kan vare 
længe endnu.

Det danske Folks Stilling.
Men det er heller ikke blot et Spørgsmaal om Fredstrak

taten, men om det danske Folks Stilling til, hvad der frem
føres paa Konferencen. Derfor maa der et Oplysningsar
bejde til — et vækkende Arbejde over for Ansvar, Maal 
og Opgave, som vi som Folk har i dette Spørgsmaal. Re
geringen maa vide, hvad den kan sige paa hele Folkets 
Vegne.

Vil man gøre noget positivt med Hensyn til at gøre 
Selvbestemmelsesretten til en Realitet, maa der ogsaa gaa 
et Arbejde forud over for de Allierede — et Arbejde for 
Forstaaelsen af dens Betydning.

Det er min Opfattelse, at hvis Friheden og Ligheden i 
national og kulturel Kappestrid skal gennemføres, er For
udsætningen Flygtningenes Fjernelse, og at man har frem
ført Tanken om en Sindelagstilkendegivelse. Det er mig 
en uforsonlig Tanke, at man skal lade dette ligge, indtil 
Fredstraktaten skal skrives.

Tilbudet om at faa Sydslesvig med eller uden Afstem
ning, straks var vi enige om, at der var et for svagt Grund
lag — men det er kun et Tidsspørgsmaal — og kunde 
man ikke paa Basis heraf have forhandlet om en Afstem
ning ad Aare?

Det indvendes, at vi

ikke maa gribe ind i Tysklands indre Forhold.
Men Tyskland har overfaldet og undertvunget sine Na

boer, det maa forhindres, at de gør det igen, og det kan 
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kun ske ved, at fremmede Magter indblander sig i Tysk
lands Forhold. Man maa foretage visse Ting til Forebyg
gelse, og vi har da ogsaa været med til denne Indblan
ding: Hvad er Adskillelsen af Slesvig og Holsten, Fjernel
sen af Flygtningene, Sikring af Mindretal, Forslag om 
Kielerkanalens Frihed, Kontrol med Tysklands Industri 
o. s. v. andet end en Indblanding, som ogsaa Danmark har 
udtalt sine Ønsker om. Vi er sammen med andre allierede 
med til en militær Besættelse. Det Indgreb — en Afstem
ning ad Aare — er for intet at regne mod de Indgreb, som 
vi allerede er med til.

Vi maa ikke øve Vold mod Tyskland. Men: Er det 
Vold, naar det drejer sig om en Landsdel, der er holdt 
nede? Er det Vold, at denne Folkedel — ganske frit og 
paa lige Vilkaar — faar Lov til at arbejde for deres natio
nale og kulturelle Værdier? Kan det være Vold eller Uret 
at lægge Skæbnen i Folkets egen Haand? Det er Frihed 
og Lighed — og ikke det modsatte.

Vi maa se at komme i et godt Forhold til Tyskland, 
hedder det. Ja, — men kommer man det, hvis man giver 
efter, hvor man har soleklar Ret? Vi skal ogsaa vise en 
Selvhævdelse, det giver mere Respekt i Fremtiden.

Spørgsmaalet har ogsaa en Side, der vender

indad mod det danske Folk
selv. Det maa vækkes til Forstaaelse af Opgavens Betyd
ning, og dets nationale Selvhævdelsesvilje maa vækkes. 
Vi har været tilbøjelige til at give op, naar vi skulde ofre 
noget. „Hvad kan det nytte “-Mentaliteten har for megen 
Plads i Folket, uanset Parti.

Kan det ikke være farligt? Er det ikke Nationalismen, 
der rejser Hovedet? Alt kan selvfølgelig misbruges, alle 
Livsværdier kan slaa over i deres Modsætning. Religio
nen, der taler om Menneskekærlighed, kan slaa ud i Re
ligionskrige — Nationalitetsfølelsen gaa over til en Driv
fjeder for Tyranni og Terror. Men efter 1864 gav Folket 
Udtryk for en sund Fædrelandsfølelse. Selvopgivelsens 
Aand holdt sig ikke, — Folket havde sin sunde Rod, og 
der fremstod Mænd som Tietgen og Dalgas, der genrejste 
Modet og Haabet, — virkede for Fremgang i Haandens 
og Aandens Arbejde, gav os Anskuelsesundervisning i at 
arbejde fremad og opad.

Vi staar i Dag over for
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en Kamp ved vor Sydgrænse.
Vore Fædre har kæmpet om den i tusind Aar, de har 

bragt mange Ofre, de har ogsaa begaaet Fejl, men ikke 
den Fejl at sige, at Kampen var haabløs —• havde de gjort 
det, havde der ikke nu bestaaet et frit Danmark. Vi staar 
i anden Linje i Kampen, — det er vore Forposter dernede, 
som løber den største Risiko, men vi skal styrke og støtte 
dem økonomisk, folkeligt, moralsk. Der er en Risiko, men 
uden Tjenersind og Offervilje naar vi ikke igennem med 
Livsværdierne i Behold.

Statsministeren sluttede:
I denne Situation har det Betydning ikke blot udad, 

men ogsaa indadtil, hvordan vi stiller os. Det er mit Haab 
og Ønske, at det danske Folk maa forstaa de Opgaver, vi 
staar overfor, gaa ind under Ansvaret og tjene og ofre for 
vort Land og vort Folk.
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Forstander Thyregods
Tale ved Jubilæet

De 14—18 aariges Undervisning og Opdragelse er et 
gammelt Spørgsmaal. Da Kold begyndte sin Skole i Rys
linge paa Fyn i 1851, var det de 14—18 aarige, han vilde 
holde Skole for. At Kold senere gik over til at holde Høj
skole — for voksen Ungdom er en anden Sag.

Mange Hjem følte allerede dengang, at de trængte til en 
hjælpende Haand, naar det gjaldt de ganske unge — og 
derfor sendte de dem paa Skole hos Kold, indtil hans Skole 
blev Højskole.

Den samme Forstaaelse møder vi i de Friskole-Kredse, 
der har sin Rod i Kresten Koids Skolearbejde, og derfor 
blev de første danske Efterskoler oprettede i Tilknytning 
til de fynske Friskoler. Her ikke alene fortsatte man Bør
neskolens Arbejde i de elementære Fag: Læsning, Skriv
ning og Regning, men gennem Fortælling, Oplæsning og 
Husflid søgte man at udvide de unges Florisont og give 
dem gode Fritidssysler — i det hele taget søgte man at give 
øget Indhold i disse ganske unges Tilværelse.

Men det var ikke store Kredse af det danske Folk, som 
forstod og søgte at løse den Opgave, som her fandtes.

Efterskoler, som er vokset ud af særlige Krav, er de 
gamle Grænseefterskoler, der efter Krigen 1864 som en 
Perlerad blev lagt langs den gamle Kongeaagrænse. Her 
vilde danske Hjem i Sønderjylland give deres Børn en 
fortsat Undervisning, samtidig med at de indførtes i dansk 
Aandsliv. Mange Vidnesbyrd findes om, hvad disse Efter
skoler kom til at betyde for de Kvinder og Mænd, som se
nere blev ledende Folk i vort gamle Grænseland. Omkring 
Aarhundredskiftet vaktes der overalt i vort Land en le
vende Interesse for de 14—18 aariges Opdragelse og Un
dervisning. Spørgsmaalet blev behandlet paa Skolemøder 
og andre Steder, hvor Mennesker samledes for bl. a. at 
drøfte Skolespørgsmaal.

Frugten heraf blev den Række Ungdoms- og Eftersko
ler, som nu oprettedes rundt omkring i vort Land. Sko
lernes Opgave var stadig den at være Hjemmets gode 
Medhjælpere i Arbejdet med at opdrage og undervise de 
14—48 aarige. De almindelige Skolefag og Fortælletimerne 
var stadig Rygraden i Skolen, Sløjden eller Husfliden blev 
nu mere almindelig, og da Pigerne i stedse større Tal søgte 
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disse Skoler, holdt ogsaa Undervisningen i de kvindelige 
Sysler: Skolekøkken og Syning sit Indtog i Skolen. Den 
Udvikling som Ungdoms- og Efterskolerne har gennem- 
gaaet i denne Halvdel af vort Aarhundrede har vist, at 
der var Trang til denne Skoleform, og vi tør vel tro, at dens 
Arbejde har været til Gavn for den Del af Danmarks Ung
dom, der har søgt den.

Skolens Opgave er ikke alene at give de 14—18 aarige 
mere Viden og større Færdigheder i praktiske Fag, men til
lige at bibringe dem en menneskelig Udvikling, saaledes 
at de unge faar Mening og Indhold i deres Tilværelse. 
Dette Maal naar denne Skole bedst, naar det er en fri 
Skole: Frihed for Lærerinder og Lærere, og Frihed for 
Hjemmene og de unge til at vælge den Skole, som de me
ner bedst kan tjene dem.

Ud fra disse Synspunkter begyndte denne Skole sin 
Gerning for 25 Aar siden, og der er under de skiftende 
Forstandere udført en Gerning, som gamle Elever i Dag 
vil vide at sige Tak for! Den rige Udvikling, som Skolen 
i de senere Aar har gennemgaaet viser, at Fru Vedsted- 
Hansen ikke blot er klar over, at der skal smukke ydre 
Rammer til — til dette Skolearbejde, men ogsaa at disse 
Rammer skal fyldes af en levende Undervisning. Aande- 
ligt vaagne Lærerinders og Læreres Virke skal nok gøre 
sit til, at der herfra udgaar en vaagen og god Ungdom, 
der møder med Evner og Lyst til den Livsgerning, som de 
i Ungdom og Manddom skal løse.

Alle der i forløbne Aar har haft Forbindelse med denne 
Skole, som Elever, Forældre, Medhjælpere og Venner siger 
Tak for den Gerning, som her hidtil er øvet og ønsker 
Lykke til de kommende Aar.

Undervisningsministeriet, der af mange blot opfattes 
som en økonomisk Faktor i Forholdet til Skolerne, bestaar 
ogsaa af Mennesker, der glæder sig over at støtte med 
Statens Midler veludført Gerning for Danmarks Ungdom. 
Derfor kan jeg ogsaa i Dag udtale, at Undervisningsmini
steriet med Glæde udtaler sin Tak for den Gerning, som 
her er udført og sin Lykønskning for de kommende Aar!
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Se Mennesket

„Der er mennesker, der altid gaar, som de gik konge
bud,“ staar der i en af vore bedste og fineste sange. Og saa 
synger digteren om mennesker, hvis hele færd er præget 
af, at de er inde under Guds lov — at deres liv faar næ
ring af skjulte væld, som ingen ser. Mennesker, hvis smil 
er som et solskin, der lyser op paa vejen for de mennesker, 
der møder dem, saa deres vej bliver skønnere derved. Men
nesker, vi kan lære livsvisdom af, om vi vil lytte til deres 
ord — eller maaske behøver vi ikke engang at høre dem 
sige noget — det er tilstrækkeligt at lægge mærke til det 
eksempel, de giver ved deres egen livsførelse. — Saadanne 
mennesker er det, man træffer i Elisabeth Bergstrand- 
Poulsens bøger. Hendes forfatterskab er en stilfærdig, men 
indtrængende protest mod enhver nedbrydning af aande- 
lige værdier — og materielle med for den sags skyld ■— og 
hun gør det ikke ved at kritisere og stille negative vræng
billeder op, men ved i sine bøger at bygge en verden, hvor 
man „tør leve det, vi andre synger søndagssange om.“ Hun 
har troen paa, at mennesket i sin højeste stræben skaber 
for evigheden. Den svenske titel paa en af hendes bøger 
„Glad och god skall människan vara — och stark“ kunde 
staa som et lysende motto over hele forfatterskabet. Hen
des skikkelser lever deres liv paa ganske enkle værdier sat 
ind i en stor sammenhæng — og deres sind er usammen
satte, som deres træk er storlinjede — én skikkelse hugget 
i granit, en anden skaaret i egetræ. —■ De har et maal, de 
støt arbejder sig frem imod — efter opskriften „Det har 
slet ingen hast for den, som tror.“ —■ Ikke, at det altid gaar 
glat for dem. De kommer ud for modgang og svære rystel
ser paa deres vandring mellem vuggen og graven — livets 
voldsomme storme gaar hen over dem, og det hærder dem 
kun, saa de støt vandrer videre. De er under Guds aag, 
og de bøjes maaske, men de knækker ikke. — Lad en og 
anden af dem i de unge aar være stejl og trodsig af sind, 
saa faar livet nok lære ham — eller hende — ydmyghed — 
og naar vi møder dem i deres alderdom, saa er de gennem- 
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lutrede af livet, saa de tilbagekaster forklaret lys — og det 
er godt for almindelige mennesker at sole sig i.------ ■ Jeg 
siger bare: Tag og læs! — I en tid, hvor saa meget flyder 
ud i tvivl og mistro, vil jeg mene, at disse bøgers stærke, 
enkle, positive tale kan have et bud at bringe.

Aksel Traneberg.

Jeg beder alle gamle Ølgod-piger modtage mine bedste 
ønsker! Som nogle af jer ved, sidder jeg nu anbragt i 
Sydsjælland paa Brøderup Ungdomsskole — altsaa læn
gere og længere af vejen, men befinder mig storartet ved 
igen at være i mit gamle Arbejde — efter at have „ligget 
brak“ en sommer. Tr.

Som dybest Brønd . . .

Mon ikke der er en eller anden af Jer, der i sin Skoletid 
har tænkt, naar de sad med en Historielektie, som skulde 
læres: „Hvorfor i Alverden skal vi egentlig give os af med 
dette gamle Pjat? Hvad kommer det os ved, hvad Folk 
foretog sig paa Chr. II’s Tid?“

Ja, hvorfor giver vi os egentlig af med at granske disse 
gamle Ting? Man kan svare ved simpelthen at sige: Fordi 
vi ikke kan lade være! — Det er jo et Spørgsmaal, som al
lerede melder sig hos Barnet, dette: Hvor er jeg kommet 
fra? Paa samme Maade er der hos os en Trang til at faa 
Klarhed over den Vej, Slægten har vandret, hvad den er 
rundet af, og hvordan den er naaet dertil, hvor den nu er.

Men er det saa Historiens eneste Opgave at stille denne 
Nysgerrighed? — Nej! Historien har mangt og meget at 
lære den, som vil lytte til dens Tale! Naar vi læser Dan
markshistorien, opdager vi, at eet og samme Folk har levet 
i dette Land i 4500 Aar. Det er vokset fra at være enkelte, 
spredte Stammer til at være et helt Folk, der har formet sit 
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Liv i Krig og Fred og formet sit bløde milde Sprog og 
tænkt sine Tanker i de Tusinder af Aar. Og alt dette er jo 
Danmark, der vokser op. Gennem vort Møde med Dan
mark i Historien kan vi leve os ind i, hvad der er dansk i 
Modsætning til det fremmede. Det er jo saadan, at hvert 
Land har sin Opfattelse af Livet og hvordan det skal leves. 
Der har genem 1000 Aar været Idealer, som har staaet højt 
i Danmark, og dem har vi faaet i Arv efter vore Forfædre. 
Det er dog ikke saaledes, at vi gaar og tænker over det hver 
Dag; men hvis vi bliver stillet over for Mennesker, som 
handler i Modstrid med disse Idealer, saa kan vi se det, og 
saa væmmes vi. Naar der f. Eks. bliver øvet Vold mod 
Mennesker, som det er sket utallige Gange i de sidste Aar, 
ikke mindst i Tyskland, saa føler vi, at dette er saa fjernt 
fra at være dansk.

Ja, naar Handlinger træder saa skarpt frem for os i Hæs
lighed er det ikke svært at se, at de ikke har noget med 
dansk Handlemaade at gøre. Men der er mange Handlin
ger, Tanker og Situationer, vi maa tage Stilling til. Og det 
er ikke let at tage et Standpunkt, hvis man ikke har en 
Følelse af, hvad der er rigtigt, og hvad der er godt efter 
danske Begreber. — Der kommer saa meget ude fra Ver
den, vi skal tage Stilling til. For Tiden er det, som om der 
er to Hovedmagter, der kæmper en Kamp om Magten i 
Verden: Vesten—Østen. De Tanker, der kommer østfra, 
gaar i Hovedsagen ud paa, at Menneskene i en Haande- 
vending ved Magt maa se at gøre Ende paa det gammeldags 
Samfund med dets Klasseforskel og med Per og Pouls pri
vate Meninger, der ikke er som Statens.

Men ogsaa vestfra, fra Amerika, kommer der Tanker og 
Idéer, som vil erobre vort Sind. — I Amerika er det saadan, 
at den eneste Maalestok for menneskelig Lykke og men
neskeligt Værd er Rigdom, Penge, som kan give Adgang 
til al den Behagelighed og Komfort, som kan skabes af 
Maskiner. Men alt, hvad der hedder Aandsliv, blæser man 
en lang March! Men den, der kender sit Lands Historie og 
har levet sig ind i Folkets Tanker, har en Fornemmelse af, 
at dette ikke har noget med dansk Tankegang at gøre!
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(Fra Arilds Tid herinde, vi elsked Liv og Fred!)
Danmark er tit blevet sammenlignet med et Hus. Denne 

Sammenligning kan vi godt bruge! Vi bygger paa Dan
marks Hus, hvis vi arbejder for Danmarks Bedste og føler, 
at vi bygger videre paa det, Slægterne har begyndt, idet vi 
dog giver det vort eget Præg. Men de, som arbejder i Strid 
med, hvad tidligere Slægter har udført, de river ned!

Saadan kan Historien tale til det danske Folk i Dag og 
fortælle det, hvilke Forpligtelser det har over for Fortiden. 
Men Historien kan ogsaa være med til at kaste Lys ind 
over det enkelte Menneskes Liv og forklare det, „løfte en 
Flig af Livets Gaade“. Der er sikkert mange Mennesker, 
der ofte maa spørge sig selv: Hvad er egentlig Meningen 
med denne Tilværelse? Hvorfor er jeg skabt? Hvad er 
Hensigten med mit Liv?

Ved at følge alle de Tusinde Slægters Liv i Historien, 
kommer vi til at se vort Liv som et kort Aandepust i Slæg
ternes Liv. Saa uendelig smaat! Et lille Led i den store 
Kæde; her har ens eget Liv ingen Betydning i Sammenlig
ning med Slægtens! — Men samtidig ser vi, at vi har en vis 
Betydning nu, i det korte Sekund, vi lever paa Jorden; 
thi vi er med til at forme vort Lands Historie af i Dag. 
Derfor har Danmark Brug for hver og en af os, der (vil 
være med til at bygge videre paa Danmarks Hus! — Det 
er det allerbedste, der kan siges til et Menneske: Der er 
Brug for dig! Det er herligt at føle, at man ikke er tilovers 
og nytteløs. Men det er vel at mærke, kun hvis man vil 
tage sin Tørn sammen med de bedste, at der er Brug for en. 
Det gælder om, at man sætter al sin Evne ind paa at gøre 
sin Pligt paa den Plads, hvor man er sat. Fler spørges der 
ikke, om Evnerne er store eller smaa, blot man har Viljen 
og Hjertet. Saa er vi ogsaa med til at sætte vort Præg paa 
Danmarks Historie ved vort Arbejde og ved vor Færden. 
En svensk Digter har udtrykt det saaledes: Fædrelandet 
er, hvad du gør det til!

Ved vort Møde med Danmark i Historien føler vi, at 
det, der er Meningen med vort Liv, er, at vi skal øve en 
Indsats, stor eller lille. Men altid maa vi huske at tage det 
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bedste med af det, vi fik af Slægterne, der gik forud for os:
.... men med det bedste frelst 
følges vi allerhelst
af en Slægt, der selv har Ild og Kræfter;
ej en der tam og tom 
blot i sin Svaghd from 
kun kan tralle vore Viser efter!

Saa er der da en vis Mening med vor Livsgang. Vi har 
et bestemt Maal at styre efter; og det kan vist knibe for 
den, som ikke føler sig kaldet af Danmarkshistorien og 
bundet af den for: >.Kun den, i hvem Fortiden er stuvet op, 
har Fragt ind i Fremtiden“.

■Ølgod i November 1947.
Teglgaard.
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Det stille Sind

Nu kommer saa Jul 1947. Saa skal vi atter høre det 
gamle Julebud og synge alle vore dejlige Julesalmer. I een 
af dem synger vi: o, lad os gaa med stille Sind, som Hyr
derne til Barnet ind o. s. v.

Hvordan faar vi det stille Sind? Kun paa een eneste 
Maade: at Gud giver os det i Evangeliet. Selv magter vi 
det ikke.

Hvad siger saa Evangeliet? Det siger: Se ■— jeg forkyn
der jer en stor Glæde — som gælder alt Folket: Eder er i 
Dag en Frelser født. Hvad betyder saa det? Det betyder, 
at saa ufattelig er Guds Kærlighed til os, Jordens Børn, 
at Gud Fader sagde til sin Søn: Vi maa os dog forbarme, 
far ned min Søn og hjælp de smaa, de usle og de arme. 
Genløs du dem fra Synd og Nød og slaa ihjel den bitre 
Død. Lad dem rned dig saa leve.“ Gud ofrede sin Søn for, 
at vi maa vorde vor Faders Børn, han som er i Himlene. 
Hvad siger Evangeliet mere? Det siger os, at saa hjælpe
løse var vi i Syndens og Dødens Verden — saa helt i Djæ
velens Magt, at een, kun een eneste, kunde bjerge os le
vende ud af det: Guds Søn, vor Frelser.

Hvad siger Evangeliet mere? Det siger, at det gælder os 
alle, baade, at vi har en Frelser ■— og har en Frelser be
hov — om vi er mægtige som Kejser Augustus — gamle 
og svage som Anna og Simeon — om vi er retfærdige som 
Farisæerne — eller saa langt nede som Kvinden ved Si- 
kems Brønd om vi er nidkære for Evangeliet som Discip
lene, eller ligegyldige som de mange, hvorom det hedder i 
Evangelierne: „at de forlod ham og gik deres Vej“, eller 
nidkære for Evangeliets Udryddelse som Saulus — om os 
alle gælder det „Til os kom godt fra Nazareth“. Og om os 
alle gælder det: vi har Brug for det.

Og atter: Flvad siger Julens Evangelium til os i Julen 
1947. At Gud er i Gaar og i Dag og til evig Tid den 
samme: lige trofast — lige barmhjertig: Han vil stadig give 
os Himmeriges Glæde: Frelseren. Og atter: Vi trænger 
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alle i Dag — hvem vi saa end er —■ og hvordan vi er til 
Julens Evangelium.

Hvis vi kommer til at lytte til Julens Evangelium — eller 
rettere: Hvis Helligaanden kommer til at vejlede os med 
hele den Sandhed, som Juleevangeliet rummer — hvad 
saa? Saa bliver vi stille i Sindet. Hvorfor? Fordi vi saa 
først ved at stirre ind i Kærlighedens Gave: Frelseren, 
Guds Søn, opdager, hvad vi ikke vidste før, hvor elendige 
— fortabte — hjemfaldne til Død og Dom vi alle er — og 
atter: netop til os, de fortabte, har Gud sendt sin Søn som 
Frelser fra alt det onde. Vi begynder at skimte den Rig
dom, som er gemt i Frelsernavnet. Er det stille Sind saa 
det eneste, Juleevangeliet giver os? Nej — men.først det 
— udaf et stille Sind fødes Julens rige Glæde. Vi fatter 
lidt af, hvad den gamle Julesalme nævnte, naar det hedder: 
Glæden, hun er født i Dag. Himmeriges Glæde d. v. s. 
født i og fylde et syndigt Menneskehjerte. Og saa Julebu
det i 1947— kommer til os fra Gud — for at bringe os 
Glæde. Thøger Gregersen.

For Julen er Barnets Fest

Han havde mistet Evnen til at glæde sig til Jul. Sagen 
var den, at han var blevet voksen — hele sytten Aar.

Se, det var Ulykken den!
Lave Kræmmerhuse og Konfekt, bage Pebernødder, 

købe Gaver og gemme de forunderligste Steder, hente Ju
letræ — alt det var ikke mere noget for ham.

Irriteret vrissede han ad de smaa, som jublede og snak
kede Jul baade tidlig og sent og talte Dage og Timer.

Og Mor saa bekymret paa sin store Dreng: for Mor 
vilde saa gerne, at de alle skulde være med i Julens glade 
Forberedelser.

Men Far var en klog Mand, og han kaldte sin store 
Dreng ind paa Kontoret Lillejuleaften.
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„Du keder dig, min Dreng, og det er aldrig godt, naar 
et Menneske keder sig. Se, derfor har jeg bestemt, at du 
i Morgen rejser til Onkel Poul og holder Jul hos ham. 
Hos Onkel er der ikke alt det Julehalløj, som vi har her
hjemme. Juleaften hos Onkel Poul er akkurat som alle de 
øvrige Aftener i Aaret. — Jeg skal ringe til ham, at du kom
mer — og gaa saa, jeg har travti.“

Og nu var han paa Vej til Onkel Poul. Men mens Toget 
hamrede af Sted, og den korte Decemberdag svandt og 
Juleaften rykkede nær, skete der noget mærkeligt med 
ham.

Der skete det, at hans Øjne duggedes og Hjertet føltes 
som en Klump i Halsen og en sviende Længsel mod Hjem
mets Jul tog hans unge Sind fangen. — Men Hjulene 
sang: „Din egen Skyld — din egen Skyldi“

Far og Mor er vendt hjem fra Kirke. Det er Skumrings
timen før Julekvæld, og Stuerne ligger med Lunhed og 
Hygge og dufter sødt af Gran. En sød Forventningens 
Stund; for om lidt, om ganske lidt slaar Julelandets 
Porte op.

Da giammer Hunden i Gaarden. Far og Mor gaar mod 
Døren, som venter de begge det samme.

Sammen aabner de Døren, og sammen bliver de knuget i 
Favn af Drengen, deres store Dreng, som maatte hjem til 
Jul.

Og Far, som er en klog Mand og en god Mand, lægger 
sin Haand paa Drengens Skulder og siger:

„Ser du, min Dreng. Du er sytten Aar, og jeg er halv
treds, og vi er begge voksne Mænd. Men en Gang om 
Aaret, naar Jul stunder til, maa vi glemme, at vi er store, 
voksne Mænd og søge med Flid at blive Børn igen. For 
ellers, min Dreng, mister vi Juleglæden.“

Og Far smiler, saa klogt og stille.
Chr. Sandfeld.
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Lidt om Boliglære

Vi har i Sommer haft Boliglære. Vi gennemgik først de 
forskellige Afsnit indenfor Boliglæren, og til sidst indret
tede vi selv et Hus, som vi gerne vilde have det. Enhver 
maatte gøre det, som de nu syntes, det var bedst. Vi ind
rettede Rummene i Forhold til hinanden og møblerede 
dem, skrev om Farver og Belysning og klistrede Tapet
prøver i vor dertil indrettede Bog.

Men hvad er saa Meningen med alt dette? — for det er 
vel ikke alene for Fornøjelsens Skyld, vi laver alt det.

Jo, — Meningen med det er for det første: At skabe In
teresse for og Forstaaelse af en hensigtsmæssig og smuk 
Boligindretning. Og dernæst ogsaa at vejlede paa dette 
Omraade.

Det er klart for de fleste, at den unge Pige, der skal 
stifte Hjem og til at føre Husholdning, er grumme daarligt 
stillet, hvis hun intet har lært paa dette Omraade, og at de 
Lærepenge, der da maa betales, kan blive dyre. Men det 
er endnu langtfra alle, der kan se, at det samme er Til
fældet med Indretning af en Bolig.

Naar to unge Mennesker skal indrette en Bolig, stifte 
Hjem, vil de jo gerne have den saa god og saa smuk som 
mulig; men har de aldrig spekuleret over det Problem, som 
det er at indrette en baade brugelig og smuk Bolig, ja, da 
kan der tit taarne sig store Vanskeligheder op. Og især 
hvis Økonomien ikke er hvad man kalder over Middel. 
Dette behøver dog absolut ingen Flindring at være for at 
faa en baade smuk og hensigtsmæssig Bolig, men det kræ
ver baade Kendskab til og Forstaaelse af, hvad det er, det 
drejer sig om.

Det, det gælder om, er at man gør sig klart, hvad man 
skal bruge, og hvad det skal bruges til. Har man altid det 
for Øje, gaar man ikke ganske galt i Byen.

Det evt. Ønske om at faa en fin Stue, som faktisk kun 
skal bruges, naar Veninden kommer paa Besøg og skal 
duperes, synes jeg absolut maa være det sidste, der skal 
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opfyldes, og først naar Køkken, Badeværelse og evt. Kar
le- og Pigekammer er nogenlunde komplet. Husk dog paa, 
at det er i Køkkenregionerne Husmoderen skal tilbringe 
det meste af sin Tid, og hvor meget vil det ikke betyde 
for hende, at det er indrettet tidssvarende og praktisk. Det 
vil betyde, at ogsaa hun kan faa Tid og være oplagt til at 
læse en god Bog, og den Tid, der ellers skal bruges til at 
gøre rent i den overflødige Stue, kan bruges til det 
samme.)

Den Bog, vi i Sommer gik frem efter, er „Bogen om Bo
sætning“*) den indeholder forskellige Afsnit skrevet af 
kendte Mænd og Kvinder. Der er Afsnit, der omhandler 
f. Eks. Hus og Lejlighed, Haven, Boligens Farver og Ta
peter, Boligens Belysning, Textiler, Køkkenredskaber 
o. s. v. Bogen er skreven ud fra en Tro paa, at en Tings 
Værdi ikke er afhængig af dens Pris eller flotte Udseende, 
men afhænger af om den er nyttig og tillige tilfredsstil
ler vor Skønhedssans.

Man kan selvfølgelig ikke og skal heller ikke sige, saa- 
dan og saadan er det bedst, heldigvis er Smag og Behag 
forskellig, men man kan altid pege paa visse Retningsli
nier, f. Eks. paa at et lille Hjem, enten det er paa Landet 
eller i Byen, aldrig bliver det, det skal være, hvis det er 
et Kopi af det Millionærhjem, man har set paa Film; og 
paa, at en Ting aldrig er god, hvis den giver sig ud for 
at være mere, end den er.

Jeg tror nok, at Pigerne fra i Sommer vil give mig Ret i, 
at det er et morsomt og interessant Fag, og et Fag, man 
ikke bliver færdig med efter et 5 Mdr. Ophold paa en 
Skole, men som man selv vil blive ved med at uddybe til 
Gavn for en selv og for det Hjem, man engang skal skabe.

Mange Hilsener og Ønsket om en god og glad Jul samt 
et godt Nytaar til Jer alle.

Gudrun Teilmann.

*) Kan kun faas gennem Brugsforeningen.
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Glimt fra en Norgestur

Da jeg som Barn hørte Far og Mor fortælle om deres 
Rejser til henholdsvis Holland—-Tyskland—Schweitz og 
Schweitz-—Italien, fik jeg Lyst til engang at komme ud og 
se fremmede Lande. — Efter Krigen har Udlængselen dre
vet en stor Flok af Danskere til de Lande, der var aabne 
for os. Vi var blandt de heldige, som fik Lov at opleve en 
vidunderlig skøn Tur til Norge, og den vil jeg prøve at 
fortælle lidt om her.

Det kan ikke nytte at sige, at Sørejsen var behagelig! I 
Begyndelsen var Vandet næsten stille; men ak! alle Reser
ver maatte ofres til Skagerak. — Jeg bestemte, det skulde 
være sidste Gang, jeg skulde ud paa en længere Sejltur. 
Søsygen fortog sig dog efterhaanden, saa vi kunde komme 
til Ro og faa lidt Søvn. — Om Morgenen skulde vi saa op 
og se Norge stige frem af Havet. — Hvilken Overraskelse, 
da vi kom op fra Kahytten! Vi var allerede gledet ind i 
Oslofjorden. Paa begge Sider laa Landet ganske nær. 
Norge! Klippegraat og fyrregrønt. Dette Syn gjorde et 
stærkt Indtryk.

Straks efter Ankomsten til Oslo, rejste vi til Ramstad 
for at besøge Fru Andersen, som Pigerne fra 46 sikkert 
kan huske. Her mødte vi — som overalt i Norge — en 
enestaaende Gæstfrihed. Fru Andersens Søn viste os lidt 
af Oslos Omegn, bl. a. den berømte Holmenkol-Skibane. 
Han morede sig sikkert over vores Benovelse over Fjel
denes Højde og Udsigten derfra. — Det forstaar man, 
naar man har været paa Højfjeldet!

Næste Dag rejste vi til Lillehammer (det er den Tur, vi 
skal ud paa til Sommer). Turen gaar op langs den smalle 
Sø, Mjøsen; hele Tiden maatte man følge med i Landska
bets Skiften derudenfor Kupévinduet. Der er stadig noget 
at lægge Mærke til, og man suger begærligt Indtrykkene 
til sig: „Se Tømmeret derude i Søen!“ — „Hvordan mon 
Planterne kan vokse paa den bare Sten?“ — „Sikke stejlt 
Fjeldet gaar ned her!“ o. s. v. — Det er herligt at rejse og 
se! Rejselivet i Norge former sig noget anderledes end i 
Danmark. Det var stegende hedt paa Turen og en Del 
Mennesker sad med Benene ud ad de aabne Døre. — Da 
vi holdt ved en større Station, Hamar, undredes vi over, 
at Toget blev evakueret paa et Øjeblik. Da vi undersøgte 
Grunden hertil, opdagede vi, at Folk var styrtet ind i 
Jernbanerestauranten for at indtage et Lynmaaltid eller 
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nyde en Forfriskning — staaende i en voldsom Trængsel.
Lillehammer! — Vi havde ingen Hotelværelse bestilt, 

men fik anvist et Værelse hos private og nød saa igen den 
Gæstfrihed og Venlighed, som bliver alle Danske til Del 
i Norge — Hvorfor? — Levnedsmiddel-Pakkerne! — Det 
er næsten beskæmmende, naar man tænker paa vor Over
flod og deres Mangel! — Hvad kunde vi saa se i Lille
hammer? — Den første Formiddag vidste vi det knapt. 
Vi gik over paa den anden Side af Mjøsen, hvorfra Lille
hammer saa køn ud. — Mariahaugen, som vi besøgte om 
Eftermiddagen, kan sammenlignes med vort Frilandsmu
seum. Husene ligger spredt paa Tunene, saa naturligt, at 
man udmærket kunde tænke sig dem som Baggrund for 
„Synnøve Solbakken“ og Bjørnsons andre Fortællinger. 
Koner og Piger i Nationaldragter viste os rundt. Som over
alt paa Landet er Husene Bjælkehuse. — Der var meget 
gamle og smaa Beboelseshuse og større Gaarde med lune, 
mørke Vinterstuer, hvor Folkene kunde sidde trygt og 
godt, naar Sneen laa hushøjt udenfor og Ulve og Bjørne 
luskede lige omkring Gaarden og med en større og lysere 
Sommerstue. Der var gamle Præstegaarde og en gammel 
Stavkirke af den Slags, som man ser mange Steder i Norge.

I Nærheden af Lillehammer ligger Aulestad, Karoline og 
Bjørnstjerne Bjørnsons Hjem. Det besøgte vi ogsaa. Det 
var, som vi kom de to Mennesker saa nær her i de Stuer, 
hvor de har færdedes. — Det var tydeligt; at Fru Bjørn
son havde en særlig Evne til at skabe et smukt Hjem — 
oven i Købet i en Tid, som man har kaldt „stilforvirringens 
Tid“. Overalt var der lyst og festligt. Her var Bjørnsons 
Studereværelse, hvor han har skrevet sine Bøger og Fore
drag. Her var Fru Bjørnsons Arbejdsværelse, hvor hun sad 
og renskrev sin Mands Bøger (Bogen „Paa Guds Veje“ 
skrev hun af 9 Gange!). Bjørnsons Sønnedatter viste os 
rundt. Det er klart, at hun mere end nogen anden er i 
Stand til at give en personlig og levende Skildring af sine 
Bedsteforældres Liv paa Aulestad.

Resten af vores Tur skal kun ridses op i korte Træk. 
Fra Lillehammer gik Turen videre nordpaa til Otta. — 
Næste Dag vestpaa til Jotunheimen, et vildt Klippeland 
med Norges højeste Punkter, Galdhøpiggen og Glittertind. 
Vi var paa Galdhøpiggen. Det var en meget anstrengende 
Tur fra „Juvashytta“ (1880 m o. H.) til Toppen (2460 m 
o. H.); den gik over Sten og Bræer (over Bræerne var hele 
Selskabet bundet til et Tov). — Men det var nok Møjen 
værd! Man gør sig ikke noget Begreb om, hvor storslaaet 
Udsigten er heroppefra. Lige saa langt Øjet rækker, ser 
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man Klippetoppe og evig Sne. Man føler sig saa uendelig 
lille over for denne vældige Natur.

Turen gik videre vestpaa over Sognefjeld, hvor Sneen 
ligger lige ved Automobilvejen, til Sognefjorden. Det er 
meget ejendommeligt at sejle paa denne Fjord; Klipperne 
styrter næsten fuldstændig brat ned i Vandet, og bestandig 
ser det ud, som Fjorden er lukket forude; men det er blot 
Skær og Klippefremspring, der spærrer Udsigten. Fra 
Sognefjorden gik Turen til Vossevangen med de lave 
Fjelde, hvorpaa der ganske rigtigt vokser Kløver. Videre 
med Bergensbanen over Finse, hvor Højfjeldet igen lok
kede med Sol og Sne, tilbage til Oslo.

Tolv herlige Dage i Norge. Tolv pragtfulde Mindeper
ler, som hver især har sin Skønhed og sit Særpræg: De 
østnorske Dale, de vafldige Klippelandskaber, de vest
norske Fjorde, det norske Folk, som vi har Beundring og 
Kærlighed for, Oslos Seværdigheder o. s. v. — Saadan en 
Tur giver en en Oplevelse, som man kan leve paa længe. 
Og I, der er saa heldige at komme med paa Turen til Som
mer, kan glæde Jer. I andre maa se at komme derop 
engang. Hanna Teglgaard.

Til Deltagere i Norgesturen

Til jer, der er saa heldigt stillede, at I har Tid og Raad 
til denne Tur til Norge, vil jeg sige: Hvor kan I glæde jer! 
— Hanna og jeg var deroppe i Sommer, og det var en 
straalende Oplevelse. I kan andet Steds læse Hannas Be
retning om den Del af vores Tur, som I skal med paa. 
Desværre er der ikke Plads til flere paa Turen.

Fru Vedsted har bedt mig modtage Sparebøgerne og 
besvare Spørgsmaal fra dem, som skal med. Men spørg nu 
ikke mere end nødvendigt! Der er en Del, der har klaget 
over, at det kneb med 25-Øres Frimærker. Til dem vil jeg 
sige: Put Pengene i en Sparebøsse og send saa Beløbet og 
Sparebogen, saa skal vi sætte Frimærkerne i. Og lad os 
saa se en Strøm af Sparebøger i den kommende Tid!

Senere vil der blive udsendt en lille Tryksag om de nær
mere Forhold til alle Deltagerne.

Alle, der har meldt sig, kommer med. Teglgaard.
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Siden sidst

Det kan maaske for en udenforstaaende virke ensformigt 
at læse om, hvad der sker her hos os — siden sidst. —• Ja, 
— meget bliver vel ogsaa Gentagelser. Jeg føler det ikke 
saadan, men eet føler jeg, at Tiden løber — farer af Sted 
— og efterlader mig med Undren i Sindet. Tænk, at et Aar 
er gaaet, og at vi igen skal til at sysle med Tanken om Jul 

■— planlægge Turene efter Gran til Adventskransene 
o. s. v. — Alt det, som skaber Traditionerne, dem vi mindst 
kan undvære ind under Jul. Aldrig bliver jeg vist for gam
mel til at tale om Julen „for tidlig“, men I gamle Piger 
glemmer vist heller aldrig denne egne Hygge. Forventning, 
som var over os alle, da vi naaede hen til de 14—15—16 
-—20 Lys. I tænkte paa Hjemmet og alle de kære. Ja, det er 
Adventstidens store Lykke. Forventningen — ikke om Ga
verne, Julen bringer, men om Kærligheden til Hjemmet og 
Julen sammen med dem, hver paa sin Maade og efter sine 
Traditioner, men med eet fælles for os alle, Julens Bud
skab til store og smaa, det Budskab, som bringer Fred paa 
Jord.

Vi maa begynde med den 8. December, da der kom 22 
af Gunnars Kammerater fra Silkeborg Seminarie. De sang 
flerstemmigt, spillede, læste, og enkelte var endog klædt 
ud. — Ja, selv en meget fin Tryllekunstner manglede ikke. 
Vi havde indbudt Ungdomsforeningen og vi var 250 ialt. 
Det var en storartet Aften disse Unge gav os.

Vi havde en dejlig Afslutning inden Juleferien med Jule
træ, og det ved I nok faar sit eget Præg med alle vore smaa 
— og store — Gæster. I en Parantes maa jeg lige fortælle, 
at en af de smaa Børn sagde til sin Mor, da hun hørte, at 
vi nu kaldte Skolen for Ungdomsskole: „Mor, tror Du saa 
ikke, der bliver Juletræ paa Efterskolen mere“. Jo, vi havde 
ogsaa i Aar en god Optakt til Julen!

Pigerne rejste glade paa Juleferie.
Saa kom Nytaar, og den blev ikke stille for os. De sam

virkende Husmandsforeninger holdt et Kursus her, og lad 
mig sige med det samme, at det blev gode Dage. Vi lærte 
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mange brave Mennesker at kende, og Planen for Kursuset 
gav baade Alvor og Fornøjelser. Vi fik rigtig et Indblik i, 
hvormeget Vægt der lægges paa dette at søge videre Ud
dannelse — søge Oplysninger om Dagens Krav og Opga
ver. — I „Husmandshjemmet“ var der flere Referater fra 
Mødet her, og man forstod, at det havde været til Udbytte 
for alle Parter. — Jeg var meget glad for at lære disse Men
nesker at kende, og vi følte os som en stor Familie, hvor 
man uddelte „Ros“ og „Rap“ og modtog begge Ting paa 
den rigtige Maade. Ved Afskeden blev der holdt mange 
gode Taler. Jeg kom til at tænke paa Verset:

„Og hviler jeg en føje Stund 
og tager Pen og Bog, 
da kæmper jeg paa Aandens Grund 
for Fædreland og Sprog, 
og gælder det at stride 
for Frihed og for Fred, 
jeg lægger alf tilside, 
og gaar i Kampen med."

Det passede paa disse Haandens og Aandens Arbejdere. 
Vi sagde Farvel til vore Nytaarsgæster med Tak, det var 
som disse Dage varslede om et godt Nytaar.

I det nye Aar fik vi en Sygdom, som vi ikke var glade 
for, og det var Halsbetændelse. To Dage efter Ferien be
gyndte vi og blev ved næsten hele Vinteren. —■ Det var en 
drøj Tid for mange, — men det gik. Aldrig har vi haft saa 
megen Sygdom, men heldigvis havde vi Brændsel nok!

Ellers gik Arbejdet sin rolige Gang med Afbrydelser af 
de traditionelle Fester, Politifester o. s. v., ikke mindst Fe
sten, hvor der var baade „Kameler“, „Hjerterdamer“, „Ne
gere“ m. m. fl. var meget vellykket. Fætterballet var selv
følgelig ogsaa vellykket.

Jeg maa skrive om Forældrefesten ganske kort, da det 
vistnok bliver Gentagelser fra alle de andre Aar, men 
denne Dag, da Forældrene kommer er for os Lærere en 
stor Dag. Vi har faaet Børnene betroet, og I maa tro, at 
ofte kommer Spørgsmaalet til mig — os —: Giver vi nu 
disse Børn, som Forældrene sender os, det, som er det rig-
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tigste for dem? — Vi faar Jer sendt i Tillid, og Tro til, at 
vi vil række Hjemmet en hjælpende Haand, og vi prøver at 
løse denne Opgave, men ens egne Mangler og Fejl er 
somme Tider ved at tage Modet. — Saa kommer Forældre- 
dagen, og vi faar faste Indtryk og en hel Del private Sam
taler, som giver os Mod til de jævne Skoledage. — Tak til 
Forældrene for Tilliden og for alle gode Ønsker for Skolen 
her, og Tak endnu en Gang til alle I, der sender Veninder 
og Søstre her. I Vinter har vi 13 Søstre.

Hjælp os stadig, vi trænger til Jer alle, baade I gamle og 
de „nye“ Piger. Hvordan end Fremtiden bliver, saa haaber 
jeg, at I stadig vil slaa Kreds om Jeres „gamle“ Skole og os 
her.

April bragte Arbejde baade ude og inde, men alt gik saa 
storartet, og da Maj kom, havde vi det fint overalt, og Som
merpigerne tog det hele som det Hjem, vi gerne vilde give 
dem. — Sommeren var usædvanlig med sine mange Sol
skinsdage, og det satte sit Præg paa vore Hverdage. Alt 
gik med Glæde og Liv, naar vi ikke tænkte paa den Skade 
Solen forvoldte paa de tørre Marker, men det formaaede 
vi jo ikke at rette noget ved.

Vi faar jo altid en god Start for Sommerskolen, da den 
5. Maj fejres saa festligt som muligt. I Aar hørte vi Høj
skolelærer Fink og Lektor Bernhard Hansen. Om Aftenen 
underholdt kgl. Skuespiller Albert Luther, det var en Dag 
og Aften med et lødigt Indhold.

5. Juni talte Professor Flemming Hvidbjerg og Land
brugsminister Erik Eriksen. Om Aftenen Underholdning 
af Skuespillerne Palle Huld og Vera Huhs, og pludselig 
kom den 11. Juni med Turen til København, Malmø og 
Lund. — Ja, tænk vi var i Sverrig, det var en stor Ople
velse. Vi spiste Appelsiner, Rosiner saa det var en Lyst. 
Turen til Lund Domkirke var en Oplevelse. I de Dage del
tog jeg i et nordisk Møde oppe i Gävle Nord for Upsala.

Vinter- og Sommerholdet skal have Tak for det gode 
Kammeratskab, som viser sig paa disse Ture! Der er ikke 
Plads til at fortælle mere om den, men jeg ved, at de er 
med til at udvide Jeres Horisont — og skaber i Jer Lysten
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til at komme ud — til at lære — til at opleve noget godt og 
stort.

Saa kommer Elevmødet, det burde have en meget større 
Omtale end jeg her kan give det. Vi glæder os til at se I 
gamle, og Tak at Flokken bliver større Aar for Aar. Nu 
skal vi snart til at kalde sammen til Jubilæumshold, saa 
maa I se at mødes.

I Aar spilledes „Eventyr paa Fodrejsen“ med Traneberg 
som Gæst i Skriver-Hans’ Rolle. De skilte sig udmærket 
fra det, og den 14. spilledes for Omegnens Ungdomsforenin
ger. — Alt i alt blev det en Dag vi mindes med Glæde, 
Tak for alle Hilsener. Jeg har faaet en Del Breve siden, og 
I der manglede „noget“ kan jeg glæde med, at „det“ faar I 
til næste Aar; jeg er altid lydhør overfor Ønsker. — Der 
blev afholdt Generalforsamling i Elevforeningen.

Om Aftenen i Gymnastiksalen blev jeg overrakt den 
store Pengegave med alle Navnene i den smukke Mappe 
med Omslaget tegnet af Traneberg, over Ordene:
„Kærlighed til Fædrelandet“ og „Mennesket først og Kun

sten saa“ og „Alt staar i Guds Faderhaand".
En Forstørrelse bliver hængt op i Skolestuen.
Hvor taknemmelig jeg er for denne Gave kan jeg ikke 

sige Jer. Tak til Jer, men ogsaa Tak til Hjemmene, som 
giver Jer Lov til at sende Pengene.

Der bliver købt et stort Lysbilledapparat, som kan blive 
til Gavn og Glæde for Eleverne langt ud i Fremtiden, for 
Pengene.

Tak til alle I, der har haft det store Arbejde med Ind
samlingen. Teglgaard siger, at jeg maa adressere Takken til 
Frida Bundgaard, som var Kasserer. Tak, Frida, og Tak 
alle I andre.

Arbejdsdagene er de fleste, og der er en egen støt 
Gænge som Hverdagen gaar i; men om Sommeren bliver 
Flverdagen oftere afbrudt med festlige „Islag“ end om 
Vinteren. Vi har haft Besøg af mange Foreninger, der altid 
efterlader gode Minder.

Hverdagene efter Sommerferien gik med „Slid“ og ende
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lig gik vi stærkt imod den 15. September: Jubilæum! 
Denne Fest omtales andet Sted. — Fest blev det lige fra 
Morgenstunden, da alle Elever og Lærere med Talekor — 
Sang og Tale tog imod mig paa Verandaen. — Jeg har kun 
virket her ved Skolen i et kort Aarespand, saa det var jo 
et Tilfælde, at det blev mig, der staar som Leder i 25 Aaret. 
Jeg følte, jeg stod med Danmarks Ungdom bag mig og 
med et lyst Haab for Arbejdet i de kommende Aar. Der 
er Brug for Danmarks Ungdomsskoler i de Dage, der lig
ger foran, og jeg følte Skolen her, som et Led i den store 
Kæde, der rækker fra Slægt til Slægt.

Den 15. om Morgenen saa jeg i vore gode Sommerpigers 
Øjne Glæden over Livet og Troen paa Fremtiden; det styr
kede mig yderligere i min Tro paa Skolernes Fremtid og 
deres Bestaaen — selv om de ydre Kaar kan blive svære 
nok.

Hele denne Jubilæumsdag blev et straalende Minde for 
os alle her, takket være Venner fra fjern og nær.

Den 18. September kom Frk. Tang fra „Det kgl. Danske 
Landhusholdnings Selskab“. Med sin ildnende, kvikke 
Tale fangede hun alle Pigernes Interesse. Frk. Tang talte 
om det huslige Arbejde og om den 3-aarige Uddannelse, 
som hun paa Landhusholdnings Selskabets Vegne leder.

Vi var meget glade for dette Besøg, og haaber det maa 
gentage sig.

Derefter kommer Fætterbal — som var ualmindelig vel
lykket, da „Fætrene,, kom med godt Humør, og de viste 
sig at være gode Dansere næsten allesammen, saa Eleverne 
fik en god og morsom Fest.

Og sidst i Rækken kommer Sommerens Forældredag, 
med Udstillinger og Gymnastik; — for begge Forældre- 
dage i dette Aar gælder det, at der var Tilfredshed med 
det, som var naaet i disse Maaneder. — Hver Gang vi 
sender et Hold bort, er det som I tager os med paa Rejsen, 
og vi gemmer Jer bort i vore Vinter- og Sommerminder i 
Vished om, at vi gensidig har prøvet paa at leve et Skole
liv sammen saa godt og hjemligt som muligt. Vi har igen et 
udmærket Hold Piger. Der er en hel Del af dem, som er 
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16—17 Aar, det vil nok præge dette Hold; det tegner til at 
være Piger med aabne og modtagelige Sind og med et Ar
bejdsmod; saa det skal nok blive en god Vinter, vi venter 
os meget.

Vi indbyder gamle Elever til en Vintersammenkomst 
Torsdag den 22. Januar Kl. 10—18, alle er velkommen, men 
ring eller skriv og indmeld Jer.

Jeg siger Tak til Skolens gode Venner, Lægerne Øllgaard 
for al Hjælp i det svundne Aar. Vi har haft Brug for Dem 
som Læger meget tit, ogsaa Tak for gratis Lægehjælp til 
vore Piger fra Sydslesvig. — Tak for al Venlighed mod os 
her nede, ja denne Tak gælder ogsaa Venner, Naboer og 
alle de Handlende, som vi har Forbindelse med.

Ja, saa er Turen sluttet Aaret rundt, jeg har ikke for- 
maaet at gengive denne Følelse af, at her lever vi ligesom i 
et lille Samfund for os selv. Vi har det godt med hinanden 
og er enige om at arbejde i Trofasthed, saa vi maa være 
med til at bygge videre alt det vi kan. Lykke til det dag
lige Arbejde hver især og godt Mod til de kommende 
Dage.

Ungdommen og Ungdomsskolen.
Den „frie Skole“, som Ungdoms- og Efterskolerne kal

des, er for de unge i 14—18 Aars Alderen. Ved Livet, som 
leves paa disse Skoler, rækkes de unge en hjælpende 
Haand til det store — ofte vanskelige — Skridt fra Barn
dommens Lykkeland ind i Ungdomsaarene med dens Krav 
og Opgaver. Derfor er det vor Opgave — vort Maal at 
bygge videre der, hvor Hjemmet og Folkeskolen har be
gyndt; prøve at vække deres Interesse —• sætte dem i 
Gang, give dem et Ideal at stræbe hen imod. Livet er saa 
rigt og mangfoldigt, trods al Modgang og Sorg. Ofte maa 
der kæmpes en Kamp for at naa det Maal, man sætter sig, 
men gør vi de unge dette klart, at hvis de med ærlig Vilje, 
med aabne og lydhøre Sind gaar ind i denne Kamp, skal 
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det nok vise sig, at de vil sejre! Kræfterne vokser med de 
Opgaver, der lægges paa vor Vej, og derfor:

Sæt dig et Maal. Lad det signes af Gud, 
og giv det hver Evne i Fæste.
I Kampen skal Evnerne folde sig ud
og bære dig frem blandt de bedste.

Ungdomsskolen har den store Fordel, at vi lever vort 
Skoleliv som een stor Familie i eet stort Hjem. Vi har fælles 
Timer, fælles Opgaver, fælles Krav til den enkelte. Dette 
gør, at der opstaar et Kammeratskab af meget stor Værdi, 
ikke blot for Øjeblikket, men ofte for hele Livet.

Der har været — og der er vel endnu — Tale om en 
tvungen Ungdomsskole. — Gid vi aldrig faar dette „Du 
skal", men gid vi stadig maa arbejde i Frihed under Ansvar, 
det skaber den bedste Skole for Ungdommen. Gid vi al
drig bliver saa fattige, at vi maa sige nej til vore Børn, naar 
de beder om at komme paa Skole, — ikke af Hensyn til os, 
der arbejder der, men for den danske Ungdom, som skal 
gaa ind i Fremtiden.

De maa hjælpes af os alle, og derfor er der — som ingen
sinde før — Brug for de „frie Skoler“.

Selv om der viser sig at være stor Nedgang i Elevantal
lene, saa er det maaske ganske naturligt i Øjeblikket, men 
lad os haabe for de unge, at Fremtiden ikke bliver alt for 
mørk, og lad os alle være med til at give dem Mod og Vilje 
til at leve Livet. De har Krav paa vor Hjælp, men vi giver 
dem den ogsaa, saa godt, som hver enkelt af os nu formaar 
det.

Hvad er det — ung at være?
Det er at haabe stort 
og aldrig Fanen sænke, 
selv ej ved Dødens Port; 
et Haab,. som aldrig blegner, 
som kun ad Faren ler, 
som gennem Mulm og Taage 
sin Vej til Maalet ser.

Danmark har Brug for en sund, sand og stærk Ungdom. 
Vi Forældre maa tro paa vore Børns Vilje til at ville øve 
en ærlig Indsats, og hjælpe dem saa langt frem. Vi maa 
give dem Haabet og Troen paa, at Livet er en Kamp værd.

Katrine Vedsted-Hansen.

37



Nyt om gamle Elever

Karen Laugesen „Bøvl“ hedder nu Fru Trane.
Marie Pedersen, 1942—43 er ogsaa blevet gift.
Linda Olesen er Sygeplejerske i Brande.
Karen Gade, 1943—44 ogsaa blevet gift.
Ellen Lykke, 1943—44, blev gift den 18. November.
Tove Therkildsen, 1943—44, uddanner sig til Lærerinde. 

Hun er forlovet med en Lærer.
Ester Lillebæk vil ogsaa være Lærerinde.
Helene Kristiansen, 1944, blev gift i September.
Gyda Rosenberg ogsaa gift.
Misse Brink, 1945, har ligget syg en Tid, skriv til hende 

I Kammerater fra 45.
Hjørdis Larsen har begyndt paa Sygeplejegerningen.
Ruth Johannesen, 1946, kom jo som Stuepige hos Hs. 

kgl. Eløjhed Prins Knud, og er der endnu, hun har skrevet 
interessante Breve om Livet der i Hjemmet.

Bodil Pedersen (Buller) er snart udlært som Syerske.
Strit (Rita Pedersen) har været i England.
Lilly Schmidt, 1946, er kommen i Lære paa Aarhus Te

lefoncentral.
Olga Wirenfeldt har været i Sverrig.
Nich er paa Høng Husmandsskole.
Elly Jensen, 1946—47, er stadig hos Læge Øllgaards.
Vera Hansen, 1947, er endelig blevet rask.
Myrup Andersen er ved Københavns Folkehøjskole.
„Siv“ er Konsulent i Hjørring.
Karen Svendstrup Lærerinde paa Als.
Anna Nielsen er i Schweitz.
Sandfeld, Friskolelærer paa Langeland.
Egelund bor stadig i Egtved.
Svanborg i Vrist, Vendsyssel.
Thygesen er paa Flusmandsskolen, Fyn.
Else Kirsten bor i Vojens.
Bjerre er Lærerinde ved Aftenskolen i Brørup.
Blicher ved Holsted Ungdomsskole.
Traneberg er atter vendt tilbage til Ungdomsskolen og 

er paa Sjælland.
Skoleinspektør Hjuler og Lærer Poulsen har stadig Ti

mer her.
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Hos Fru Vedsted

Smaa Meddelelser
9. April 1940.

Den 9. April var den mørke Dag, 
da Tyskerne hejste i Danmark Flag, 
de sorte Fugle over Landet for 
og dundred løs, som forhen Thor.

De for herind som en Tigerkat, 
for ret at faa i Danmark fat, 
de lod mørklægge, som Satans Magt 
ret var med dem om Danmark lagt.

O, kære Gud, o Fader kær, 
o skærm os mod den Onde-Hær, 
lad din Retfærds-Aand drage frem 
og føre for os Sejren hjem.

Tak for Freden.
Tak for Freden som vi fik, 
Tak for Tiden, som der gik, 
Tak for hvert et Saar et Savn. 
Gud signe dem i Jesu Navn, 
saa det vorder os til Gavn.

Annine Kristensen.
Datter af Skolens første Forstander Niels Hansen.
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England. Maghull, den 17. Oktober 1947.

Kære Fru Vedsted.
Den 1. ds. kom jeg her til England som ung Pige i Hu

set, for at lære Sproget og se lidt andet end Danmark, 
jeg er ganske forbavset over, saa godt jeg befinder mig 
herovre. Folkene er noget af det flinkeste. Huset er stort; 
men vi har elektrisk Køkken o. s. v„ saa det er slet ikke 
slemt at være her. Der er en mægtig Flave her; men den 
har vi en Gartner til at passe, saa den har jeg ikke noget 
med at gøre. Maden er god, vi drikker Te ca. 6 Gange om 
Dagen, jeg har endnu ikke set Kaffe eller Rugbrød siden 
jeg kom herover; men selv om Rationerne af Smør, Fedt
stof, Sukker, Ost og Bacon er meget smaa saa har vi — i 
hvert Fald her — nok at spise, vi kan jo ogsaa faa lidt her, 
der ikke ses meget af i Danmark, saasom Rosiner, Bananer 
og Dadler; men store Mængder er det heller ikke her.

I denne Maaned forbereder I vel Modtagelsen af Vin
terholdet. — Det værste for mig bliver at skulle fejre en
gelsk Jul i Aar, det er jo ikke før Juledag.

Hermed mange venlige Hilsener fra
Edith Iversen. 
Sommeren 1942.

Adr.: W. J. Speakman, „Garswood“, Brook Road, Maghull, 
Nr. Liverpool, England.

Brørup, November 1947.
Kære gamle Elever!
Her i Aarsskriftet vil jeg gerne sende en lille Julehilsen, 

jeg ved naar ud til jer alle. Tak for de Breve jeg stadig faar 
fra jer, jeg er glad for hver en Hilsen, og har ikke glemt 
jer, selv om jeg mange Gange er sløj til at faa Brevene 
besvaret.

Jeg deltog i Sommer paa Nordisk Lærerkursus i Askov, 
det var for mig en stor Oplevelse at være paa Askov Høj
skole. Har i Vinter Aftenskolearbejde i Brørup og Omegn, 
hvor jeg er i Gang med at undervise seks Hold unge Piger.

Jeg haaber I alle har det godt, og at vi maa mødes saa 
mange som mulig til Elevmødet næste Sommer.

Modtag de bedste Ønsker om en rigtig god og glædelig 
Jul samt alt godt i det nye Aar. Signe Bjerre.

En god og glædelig Jul og et godt og lykkeligt Nytaar 
for alle ønsker

Anna Nielsen,
Husholdningslærerinde 1942—43.
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Pigerne fra Sydslesvig

Sydslesvigernes Hilsen
til Ølgod Ungdomsskole 1947

Jeg vil gerne paa mine sydslesvigske Kammeraters og 
egne Vegne sige Tak til alle for Sommeren. Tak for den 
venlige Modtagelse, vi fik, da vi blev afhentet paa Bane- 
gaarden. Det var med Forventning, vi kom til Danmark, 
og vi blev ikke skuffede, vi oplevede mere, end vi havde 
drømt om.

Vi oplevede, hvad Danmark var, og vi tager de lyse 
Minder med os hjem til Sydslesvig og skal gaa med ind i 
Kampen dernede, og vi maa ikke tabe Modet.

Det, vi har oplevet her i Sommer, vil give os Kraft og 
Styrke til at holde ud til den Dag Sydslesvig kommer med 
til Danmark.

Tilsidst endnu mange Tak til Fru Vedsted-Hansen for 
hendes Godhed, og hun var som Mor for os allesammen. 
Tak til Lærer Teglgaard og Hanna. Tak til Frk. Teilmann. 
Tak til de gode Køkkenpiger.

Vi takker alle Kammeraterne for det Kammeratskab, vi 
havde sammen i Sommer.

Der er ingen af os, der kan glemme dette Skoleophold.
Juliane Christiansen. Ingrid Detlefsen. Klara Nissen.

Herta Andersen. Sigrid Strunk. Emmy Glauth. 
Else Levsen. Ilse Paulsen.
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Elever fra 1938.
Har I tænkt paa, at vi næste Sommer kan fejre 10 Aars 

Jubilæum, lad os mødes, gifte og ugifte, til Elevmødet 
næste Gang og drøfte gamle Minder. Trods alle Forhin
dringer og Kaar.

Karen Marie Rasmussen, f. Thomsen, 
Nr. Broby, Fyn.

Kære gode gamle Kammerater!
I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med 

Tak for det gamle. Det var dejligt at se jer allesammen til 
Elevmødet, og vi glæder os allerede til næste Aar. Med 
Hilsen

Marie ]ensen. Signe Jensen. 
45. 46.

Husum, den 24. Oktober 1947.

Kære Kammerater og Lærere!
Da vi ikke var med ved Elevfesten, vil vi gerne her 

sende jer en Julehilsen.
Det var Meningen, vi vilde have været med til Festen; 

men vi fik vor Sommerferie i den Tid, og da vi er med i 
Dansk Vandre-Laug, tog vi selvfølgelig ud paa Tur. Vi 
drog til Sjælland og Lolland-Falster og fartede i 12 Dage 
rundt for at faa det hele at se. Hvor var der kønt derovre. 
Navnlig de store Skove i Nordsjælland betog os. Der 
glemte vi baade Tid og Sted og kom for sent til Herberget, 
hvad der gav os en Ekstravals paa 20 km den Aften. Een 
Ting syntes vi ikke om paa Sjælland. Det regner altid der
ovre. Da vi var midt paa Storebælt paa Udturen, begyndte 
Regnen, og den varede ved, til vi naaede Korsør for hjem- 
adgaaende. -— Trafikken i København passede os heller 
ikke. Vi havde nær foranstaltet et mindre Sammenstød 
med en Sporvogn, men syntes i sidste Øjeblik, at det var 
Synd for Sporvognen og reddede os i Land. — Men trods 
saadanne Smaating var Turen herlig, og vi vil gerne raade 
jer alle til at melde jer ind i D. V. L. Der er et Kammerat
skab saa godt, at dets Lige vist kun findes paa Ølgod 
Ungdomsskole. Der er det vel nok, for er der noget 
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Vedsted søger at fremelske paa Skolen, saa er det Kamme
ratskab, baade blandt Eleverne indbyrdes og blandt Læ
rere og Elever. Det og Mottoet „En vaagen, dansk, kristen 
Ungdom“, var det, Vedsted indprentede os, naar hun med 
jævne, ligefremme Ord talte til os, og mon ikke hendes 
Ord har givet Stof til Eftertanke, ogsaa nu, efter at vi har 
forladt Skolen. Vi haaber det, og vi haaber, at Skolen maa 
fortsætte sit Arbejde i mange Aar endnu, saa mange flere 
Piger maa blive til rigtige Ølgodpiger.

Glædelig Jul.
Hedvig Sørensen, Esther M. Sørensen, 

Vesterhede. Vesterhede.
Vinteren 1946—47. Vinteren 1945—46.

Husum, den 24. Oktober 1947. 
Kære Allesammen.
En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med alle gode 

Ønsker for Fremtiden.
Jeg vil i Aar lige sende en Hilsen igennem Aarsskriftet, 

da jeg ikke var til Elevmøde sidste Sommer, fordi jeg var 
paa Husholdningsskole i Hadsten. Vi havde Forældrefest 
den Dag. Det er herligt at være paa Husholdningsskole, 
hvor man lærer alt vedrørende et Hjem, om det saa er at 
passe Børn, sy og vaske. Saa er der nogen af Jer, der kunde 
tænke jer at komme paa Skole igen, saa tag paa Hushold
ningsskole, for det er jo i Hjemmet Kvindernes Plads er.

Kærlig Hilsen
Stinne Randeris.

Vinter 42—43.

Gamle Elever ønskes en rigtig glædelig Jul!
Thyra og Sigurd Poulsen.

I ønskes alle en rigtig god Jul og godt Nytaar. Vi haaber 
at se mange af Jer til Sommer. Tak for godt Kammeratskab. 

Gunnar, Hanna Grethe og Hans.
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Vi flytter og kommer.
Til April rejste Nich, som havde været her i godt 2 Aar. 

Han er nu paa Husmandsskolen i Hong som Gartner, og 
der har han jo en større Flok at sætte i Arbejde, tror I 
ikke han er glad for det? Han besøgte os i Sommer, men 
Anna, Madsen og Jens Nielsen havde Haven fint i Or
den, jo, de har passet det hele udmærket. — I Stedet for 
Thygesen kom Teglgaard tilbage. Han vidste, hvad han 
gik ind til her, og vi kendte ham og vidste, at han har ud
mærkede Evner til at arbejde med de unge. — Hanna og 
han blev gift den 5. Juli og blev den 6. Juli modtaget med 
„Risengryn“ og Tøfler — Æresport og alt som sig hør og 
bør i saadan en Anledning.

Gudrun Teilmann er her nu paa andet Aar, og i Vinter 
har vi faaet en Lærerinde mere: Else Nielsen, Datter af For
stander Nielsen, Vivild, og hende er vi meget glade for.

Skoleinspektør Hjuler og Lærer Poulsen kommer her 
stadig.

Jeg føler mig saa tryg i dette Samarbejde med mine 
Lærere, og uden denne Tryghed kommer der heller ikke 
det helt rigtige ud af Arbejdet.

I Køkkenet afløste Sinne Hanne Grethe som Kokke
pige. Marie Lessmann rejste til Maj, men vi har den Glæde 
at se hende »av å te“.

Nu rejste Anna til November og Eva Lykke 1947 og 
Ester Gejl 1946 kom.

Alle siger jeg Tak for det svundne Aar.

Kære Kammerater!
Vi ønsker jer alle herigennem en glædelig Jul og et godt 

Nytaar! Vi har det godt, og er glade for at være her, alting 
gaar med godt Humør. Vi Ølgodpiger ved vist godt, hvad 
vi skylder Vedsted og Skolen, den rigtige Start har vi faaet 
herfra, saa mød derfor op alle Mand til Elevmødet.

Hilsen fra
Esther og Sinne 1946 Eva Lykke 1946—47.
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Kære Piger!
Først vil vi sige jer tusind Tak for den Glæde, I beredte 

os ved Gaven til vort Bryllup. Det gør saa uendelig godt 
at mærke, at I holder en lille Smule af os, trods alle de 
„Skældud“ vi har givet Jer og alle de Besværligheder, vi 
har voldt jer ved Prøveklude, Stile o. s. v.

Der er maaske nogen af jer, der undrer sig over, at vi 
kan faa Plads heroppe paa „Knasten“, men det gaar ud
mærket; vi synes selv, vi har en lille, hyggelig Lejlighed. 
Kom og besøg os, saa skal I se! — Vi vil ogsaa være glade 
for at høre fra jer engang imellem, selv om det kan knibe 
med at faa Tid til at svare!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt 
Nytaar!

Venlig Hilsen
Hanna og Aksel Teglgaard Hansen.
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Glædelig Jul — Godt Nytaar!
Ruth og Chr. Sandfeld.

Kadsebølle Friskole, Langeland.

November 1947.
Kære gamle Elever!
Vi er stadigvæk paa Vojens Ungdomsskole, hvor vi 

befinder os vældig godt. Kirsten er DA Aar og en stor og 
morsom Pige. Saa snart hun vaagner om Morgenen vil hun 
have Æbler, Kiks og ud og køre, og er ellers i Aktivitet 
Dagen lang — „rydder op“ og kravler op allevegne — saa 
jeg har et skrækkeligt Mas med at passe paa hende. Lille 
Karen Margrethe er nu snart 3 Mdr. — hende er Kirsten 
meget glad for, men noget voldsom vel til- Tider. Der er 
meget Arbejde om saadan to smaa Piger; men de er nu 
dejlige!

Glædelig Jul allesammen og alle gode Ønsker for det 
nye Aar.

Jeres Else Kirsten.

Kære Sommerpiger 1946.
En lille Julehilsen sendes jer alle med Ønsket om en rig

tig glædelig Jul og et godt og lyst Arbejdsaar for jer.
Inga Blicher.

Tak.
En oprigtig Tak til Lærere, gamle Elever og Hjemmene 

for den store Pengegave.
Tak til Skoledirektion, Sogneraad, Sparekasse Forenin

ger, Handlende, Venner og Naboer for Opmærksomhed 
den 15. September og for Tillid og Hjælp i de Aar, jeg 
har været her paa Skolen.

Katrine Vedsted-Hansen.

Elevmødet bliver Sønd. d. 11. Juli 1948
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Kære Allesammen!
Glædelig Jul og et godt Nytaar ønsker jeg alle mine 

Kammerater! Jeg haaber I har det godt allesammen. Jeg 
har det godt. Til Sommer haaber jeg at komme paa en 
Højskole, saa tror jeg bestemt, jeg besøger den gamle 
Skole igen. Tak for Vinteren 1946—47.

Marie Jensen, Sydslesvig.

Postvæsenet ønsker, at vi prøver denne Form for 
Forsendelse.

I skal omgaaende sende Pengene paa vedlagte Girokort, 
ellers sender vi en Opkrævning, som yderligere skal beta
les af Jer, saa husk endelig at sende Pengene med det 
samme. — Vi har Nr. over Jer alle.

Lad Vandrebøgerne flittigt bringe Pliisener rundt.

Husk at sende „Nyt om gamle Elever“ og Jeres Hilse
ner inden den 1. November 1948.

Jeg skal hilse fra gamle Lærere og Lærerinder, — enkelte 
Hilsener er desværre ikke naaet med, men send I dem saa 
en Hilsen.

Paa Grund af Papirmangelen maa vi savne enkelte Ar
tikler, som burde have været med.
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Eleverne paa Ølgod Ungdomsskole

Vinteren 1947—48.

Birgit Juul Agergaard, Askov, Vejen. Birtha Pedersen, Mollerup Nygaard, Lavei 
Lilly Andersen, Jægerspris. Grethe Schmidt, Sdr. Holsted, Holsted.
Kirstine Baunsgaard, Svollibjerg, Sdr. Ommelnger Margrethe Sørensen, Sølyst, Treide 
Marie Helene Bendixen, Tømmerby, Bram- Fredericia.

minge. Kamma Sørensen, Troldholm, Vrøgum.
Paula Bertelsen, Nr. Bork. Elly-Inger Skærlund, Krogager.
Erna Christensen, Thyregod. Anna Støler, Aatte, Føvling.
Esther Klitgaard Christensen, Hjørum Mrk.,Ingrid Thyssen, Aared, Frifeldt.

Hvorupgaard St. Kirstine Wind, „Seemgaatd“, Ribe.
Gudrun Christensen, Rosendal, Aadum, TarmAnna Wittenkamp, Honning, Arrild.
Karen Christensen, Frøstrup, Lunde J. Flanna Marie Andresen, Hatlund, Sydslesvi, 
Ruth Drogemüller, Grimlund, Hoven, Tarm.Sommeren 1947.
Anna Marie Eriksen, Brejninggaards Mark,Karen Andersen, Klink pr. Hejnsvig. 

Spjald.
Inger Faaborg, Skovbølling, Glejbjerg. 
Emma Graversen, Orten, Varde.
Inga Gru, Mejeribyen, Mygdal 
Grethe Hansen, Søhuse, Vrøgum. 
Nelly Daugaard Hansen, Krogager. 
Anna Kirsten Jensen, Grimstrup, Aarre, 

Varde. Aase Fuglsang, Hølken, Boulstrup 63. 
Johanne Jensen, Asp, Tistrup. Bodil Gammelgaard, Blaavand, Oxbøl.
Kirsa Jensen, Vestbjerg Enge, Hvorupgaard.Kirstine Haugaard, Ørbæk, Tarm.

Anna Margrethe Hansen, Billum.Rita Jensen, Stien 4, Broager.
Tove Jessen, Gasværksvej 26, Glostrup. 
Helga Johansen, Nørremarken, Varde. 
Anna Marie Johansen, Hviding.
Viola Johnsen, Frøstrup, Lunde J. 
Solvej Jørgensen, Rinkenæs St.
Vita Gejl Karlsen, Sdr. Tarp, Lunde J. 
Ella Kirkeby, Fuglbæk, Esbjerg.
Agnete Kristiansen, Stenderup, Føvling. 
Helga Birgit Larsen, Aarslev, Slagelse. 
Nanna Larsen, Frøstrup, Lunde J. 
Ebba Laumann, Asp, Tistrup.
Anna Lauridsen, Vognslund, Ølgod. 
Karen Lauridsen, Vognslund, Ølgod. 
Astrid Lauridsen, Vognslund, Ølgod. 
Irma Lauridsen, Tranbjerg, Aarre, Varde. 
Magny Lauridsen, Sejstrup, Gredstedbro. 
Vilna Lilian Lind, Møbjerg, Sdr. Omme, 
Aase Fengel Lund, Vestbjerg, Sulsted. 
Gerda Madsen, Kirkeby, Sdr. Omme. 
Viola Madsen, Vittarp, Aadum, Tarm. 
Selma Møbjerg, Møbjerg, Sdr. Omme. 
Aase Kirstine Nielsen, Sdr. Oksby, Oxbøl. 
Mine Marie Nielsen, Honning, Arrild. 
Anna Elisabeth Olesen, Orten, Varde. 
Helga Pedersen, Højlund, Ølgod.
Birgit Pedersen, Tjæreborg.

Vera Bech, Vostrup, Tarm.
Crista Bonde, Fovslet.
Anna Marie Christensen, „Gilbjerggaard“, 

Glejbjerg.
Eli Christensen, Tømmerby, Bramminge.
Irene Ebbesen, Østergade 7, Herning.
Erna Enevoldsen, Dejrsvig, Hoven, Tarm.

Vera Hansen, Hodde Mark, Nordenskov. 
Grethe Højbjerg, Glejbjerggaard, Glejbjerg 
Anna Jacobsen, Gredstebro.
Elna Jensen, Tvile, Glejbjerg.
Kirstine Jensen, „Rolighed“, Holsted St. 
Kirstine Jørgensen, Vostrup, Tarm.
Maja Kruse, Kvong, Tistrup.
Marie Jensen, Ejstrup, Skern.
Anna Marie Larsen, Kvong, Tistrup.
Marie Madsen, Hjertingvej 100 B, Varde. 
Anne Marie Mikkelsen, Vostrup, Tarm. 
Agda Nielsen, Glejbjerg.
Grethe Nielsen, Alslev, Varde.
Tove Nielsen, Barsø St., Lolland.
Ulla Nielsen, Torvegade 15, Brande.
Dora Pedersen, Torsbæk, Hoven, Tarm. 
Sigrid Wentzel, Østergaard, Aarre, Varde. 
Else Wirenfelt, Højvangs Allé 47, Esbjerg. 
Herta Andresen, Viktoriagade 5 ,Flensbor 
Juliane Christiansen, Norby (Owschlag). 
Ingrid Detlefsen, Birkegade 36, Leck.
Emmy Glauth, Westerland.
Else Levsen, Vester Akesby.
Klara Nissen, Østerby Mark. 
Ilse Poulsen, Bredsted.
Ingrid Strunk, Ostenfeld.
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