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Guds Fred! hvor 1 bygge, 
På Mark cg på Fjeld, 
I Bøgenes Skygge, 
Ved Elvenes Væld!
Guds Fred over Skoven, 
Hvor Stammerne ståe! 
Guds Fred over Voven, 
Hvor Snekkerne gåe, 
Som ankre, så flage 
På festlige Dage, 
Som end tone Fædrenes Flag!

Guds Fred, som den fandtes 
Ved Fædrenes Barm, 
Guds Fred, som den vandtes 
Ved Frelserens Arm, 
Guds Fred, som den throner, 
Hvor Kærlighed boer, 
Guds Fred, som den toner 
I Hytten af ]crd, 
Som selv jeg den nyder, 
Tilønsker og byder.
Jeg Brødre og Frænder i Nord.

N. F. S. Grundtvig.
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Skoleinspektør Hjuler er død i nat! Det kom som et 
lammende slag for os alle. Det var ikke til at forstå denne 
sandhed.

Har man først prøvet at miste et menneske man holdt 
meget af, da er den første følelse vist i de fleste tilfælde 
denne. — „Nu må alt omkring dig da stå stille, nu kan 
livet ikke fortsætte.“ —

Denne følelse var det første, der greb mig ved dette 
dødsbudskab, Overlærer Hjuler havde jeg haft meget sam
arbejde med, lige fra den første dag, han kom til Ølgod, 
da var tegningerne til den nye skole under udarbejdelse, 
og allerede da lærte jeg ham at kende, som den interesse
rede, pligtopfyldende og hjertevarme lærer.

Arene gik. — Jeg kom overlæreren meget nær gennem 
hans besøg og samtaler i sommeren 1940; det var samtaler 
og hjælp, som jeg aldrig kan få takket nok for. — Så kom 
arbejdet her nede, og da provst Møller Andersen rejste, 
var det ganske naturligt for mig, at det måtte være over
lærer Hjuler, der overtog disse timer. Han havde ofte for
talt om, at det i ungdommen var hans livsdrøm selv at få 
en ungdomsskole.
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Han forstod at tale til de unge, som kun få, der blev 
også ofte kaldt på ham, som taler i ungdomsforeningerne 
her i Vestjylland. Den 18. juni sad vi i min stue og talte 
om mangt og meget, han talte om, at når hans gerning i 
skolen om et par år var slut, så var han bange for at blive 
gammel, for han havde ikke nogen særlig „hobby“. „Jeg 
har levet for min skole, og det vil blive svært at sige farvel 
til denne gerning. Han fortalte om sin sygdom, og han var 
klar over, at døden kunne komme brat. Ja, døden kom 
brat, og så virker den helt lammende for dem, der står til
bage. —

Overlærer Hjuler døde midt i sin gerning, jeg tror nok, 
jeg tør sige, det blev en skånsom og blid død for denne 
virksomme skolemand. Tilbage har vi minderne, lad dem 
mane os til at leve fordrageligt i det samfund, hvor vi har 
vort virke, og som overlærer Hjuler — altid virke for det 
godes sejr over det onde i vort sind og tanke. Vi mindes 
skoleinspektør Hjuler i dybeste taknemmelighed og ønsker 
for fru Hjuler, at dagene, der ligger foran, må bringe fred 
og ro og den glæde, som årene efterhånden giver.

Æret være skoleinspektør Hjulers minde.
Katrine Vedsted.

Hovedhjørnestenen.
Der var engang en prinsesse, som ikke kunne le. Altid var 

hun sur eller bedrøvet. I sin fortvivlelse over dette bestemte 
hendes fader, at den, der kunne gøre hende glad og få 
hende til at le, skulle som løn få prinsessen til kone og det 
halve kongerige med i købet og engang det hele, når han, 
den gamle konge, var død. Mange prøvede, men uden held. 
Så er der også to brødre, der vil forsøge. Først drager den 
ældste af sted. Paa vej mod kongeslottet skal han igennem 
en skov, og her møder han en fattig kone, der beder ham 
om lidt brød. Nej, han har ikke mad til andre end sig selv. 
Han drager videre, når slottet, forsøger sin lykke, det lyk
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nat) og for al deres venlighed mod mig og mine, — og 
den store interesse for mit arbejde her ude.

— Til sidst. Tak alle i „gamle“ piger for breve og hilsener 
i året, der gik, ja, taken rækker også til Jeres hjem.

En mor skrev: „Jeg fortæller dette, da jeg ved, Du så 
gerne vil følge vore piger.“ — Ja, det er sandt, og derfor er 
der altid tak i mit sind, når jeg mærker I stadig husker os 
her; og tak for alle de elever I sender mig.

Tak til naboer og venner for hjælpsomhed og støtte. —• 
Gid det nye år må blive godt og indholdsrigt for Jer alle.

Jeres Vedsted.

Forandringer her på skolen.
Til november sidste år kom Else Nielsen (nu Else Skov) 

som lærerinde, og hun faldt straks ind i lærerkredsen, og 
jeg vil gerne her sige Else tak for tiden her, som vi er 
mange, der altid vil mindes med glæde og tak. lil april 
rejste Teilmann hjem og blev „forkarl“ for nogle måneder. 
Jeg har altid haft den lykke at have gode lærerkræfter, som 
foruden deres fag har været prægtige mennesker, som 
kunne tale med om alle tidens brændende spørgsmål. Disse 
samtaler vil jeg aldrig glemme. Peilmann var et herligt 
menneske. — Altid kunne hun klare enhver situation, et 
dejligt lyst sind, kort sagt; en god sand ven. Tak 1 eil- 
mann, for årene her, dem står jeg i taknemmelighedsgæld 
til dig for. — Karen Jensen blev hendes afløser, og Karen 
gik ind til sin gerning her med den dybeste respekt for 
lærergerningen, og var så tro og pligtopfyldende. Du kla
rede det fint. Tak for sommeren, der gik.

Lærer Poulsen, der har været lærer her siden jeg overtog 
skolen i 1942, rejste i sommer over til Fyn, hvor han fik 
plads som førstelærer i Hårby. — Jeg siger Poulsen tak 
for de 6 år. Det er altid festdage for os her nede når vore 
lærere oppe fra byen kommer til timerne her. ■— Også tak 
til Thyra og Poulsen for venskabet, der blev knyttet for de 
mange år siden. Alle vi her ønsker Thyra og Poulsen lykke, 
glæde og velsignelse i deres nye gerning.

Lærer Bitsch har overtaget Poulsens timer. Pastor Jørgen 
Jensen har overlærer Hjulers timer. Det var så naturligt for 
mig, at jeg bad disse to om at komme her; de har begge 
haft med ungdomsarbejdet at gøre før, og her vil jeg gerne 
takke dem, at de vil tage disse timer.
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De to „gamle", som rejste til november

Eva Lykke rejste til maj og Ingrid Pedersen kom. — Nu 
til november rejste Sinne og Ester. De har været her så 
længe og hvor har jeg været glade for Jer. ■— Jeg plejer at 
sige, at mine piger er det halve af mit liv; og det er sandt.

I gamle piger, og det er jer alle, skal have tak for godt 
humør og arbejdsvilje, det er to ting jeg skønner meget på. 
Ingrid blev her, og som kokkepige kom Ellen Nielsen, der 
har tjent her før. -— Erna og Gerda fra i sommer, blev her. 
Jeg er altid ked af at skifte piger, men det sker heldigvis 
ikke for tit, og jeg har let ved at få dem.

Jens Nielsen og Madsen er stadig mine hjælpere ude, og 
det går fint.

Til november fik jeg Dagny Hansen fra Mejis og Dagny 
Ottesen som lærerinder. Jeg håber de rigtig må føle sig 
hjemme her og blive glade for arbejdet med de unge.

Tak til alle I, der er med til at bære arbejdet frem, både 
i skolestue og køkken, og god arbejdsglæde fremover.

Vedsted.

Norgest ur 1949.
Om alt går vel tager vi til Norge, måske sidst i juli. Alle 

I gamle elever kan melde Jer, men der er nogle bestemte 
ting vi forlanger skal overholdes, da det gav os så grulig 
megen unødig korrespondance og kvaler.

I skal indmelde Jer inden den 1. april 1949.
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I skal indbetale rejsepengene, som er ca. 200 kr., og de 
lommepenge I vil have med, her til skolen inden 7. juni, 
og dette skal overholdes, da jeg ikke har flere 1000 kr. dis
ponible til at lægge ud for Jer.

Og indmeldelsen er bindende og kun sygdom o. lign, er 
grund til frafald, så betales der 10 kr. til de påløbne udgif
ter.

Det var to fine ture de havde i sommer, og jeg skal nok 
sørge for at få gode ledere til Jer, jeg ved knap hvem det 
bliver endnu.

Meld Jer skriftlig i rette tid og betal til rette tid.
Turen kommer til at gå til Ruykan.

Vedsted.

Kære ølgodpiger!
Ja, så er der igen gået et år, og julehilsnerne sendes ud 

over landet. For mig er det sådan, at jeg hvert år ved denne 
tid ofte lader tankerne løbe tilbage til de mange gamle ele
ver, jeg har levet med gennem årene. I år vil tankerne må
ske særligt gå tilbage for nu er jeg jo gået ud af arbejdet 
på ungdomsskolen — i hvert fald for en tid, idet jeg, som 
I ved blev gift i forsommeren og nu har min mand og mit 
hus at passe. Jeg længes vel nu og da tilbage til livet midt i 
en flok piger, men det er sikkert kun i begyndelsen, for jeg 
vil skam ikke bytte alligevel.

Når man sådan ser tilbage, kan man ofte komme til at 
tænke på, om vi nu også gjorde nok for Jer, medens vi 
havde Jer på skolen, og om I derved fik noget med Jer vi
dere frem i livet. Vi ser jo sjældent noget direkte resultat 
af vort arbejde, men vi håber så meget mere, at Jeres skole
ophold må have åbnet Jeres øjne for de livsværdier, som er 
så nødvendige, om livet skal kunne leves. Tit er det vel så
dan, at I ikke straks helt bliver klar over meningen med alt 
det, I hører og oplever på skolen, men når I kommer i en 
situation, hvor det kan være lidt vanskeligt at komme igen
nem, har I forhåbentlig fået en sådan fond af livsvisdom, 
at I kan finde hjælp.
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Jeg kender ikke ret mange af Jer, der modtager denne 
hilsen fra Jeres gamle skole, men alligevel vil jeg udtrykke 
de bedste forhåbninger for Jer, hvor I nu har eller får jert 
virke, idet jeg i alle Jer gamle elever fra Ølgod ser et ud
snit af Danmarks ungdom — den ungdom, som skal bygge 
vort land op og føre det ind i den nye dag.

Idet jeg håber, at vi — Danmarks ungdom — må få held 
til at skabe et Danmark som frit og helt kan gå ind i frem
tiden, sender jeg alle gamle elever — men især pigerne fra 
vinteren 1947—48 — de bedste ønsker om en velsignet jul 
og et lyst og lykkeligt nytår.

Else Skov, 
lærerinde 1947—48.
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Lidt om ordsprog.
Mon nogen af Jer har tænkt på, hvad ordsprog er for 

noget?
Det slog mig engang, jeg mødte et sådant gammelt ord

sprog, at det vist var værd at tænke nærmere over.
Ordsprogene er de gamles, vore forfædres tanker eller 

livsvisdom samlet i en sådan kört og fyndig sætning, ofte 
på vers eller med bogstavrim. Kort og klart fortæller disse 
ordsprog i billeder, hvad vore forfædre gennem tiderne 
har levet sig til af livserfaring og livsvisdom.

Det ordsprog, der fik mig til at tænke nærmere over 
disse fyndord, var et, der stod over døren i en gammel 
klog kones køkken. Der stod nemlig:

Sladder dør for god kvindes dør.
Og hvor er det rigtigt.
Man kan sladre på flere måder. Man kan fortælle ting, 

som er blevet en betroet, eller som man måske selv har op
daget, og gøre ondt dermed. Og det er slemt.

Man kan også sladre i al almindelighed, fortælle videre, 
hvad man hører, kritikløst, uden at tænke over, om det nu 
ikke skulle være lidt overdrevet, også uden at tænke nær
mere over de følger, det evt. kan få for dem man sladrer 
om. Man dømmer så tit et menneske efter det, man hører 
om det.

Det er værd at lægge mærke til, at det altid er det dår
lige, man hører om folk, der straks skal fortælles videre; 
det er ligesom man synes, det dårlige, man hører om andre, 
gør os selv lidt bedre: „Sådan er vi da heldigvis ikke“. 
Men man bliver ganske bestemt ikke bedre af at gøre an
dre dårligere.

Vi kender jo allesammen historien om den lille fjer, der 
blev til fem høns, og mange tror blindt på det, de hører om 
de fem høns uden at tænke på, at det måske bare var en 
lille fjer. Netop derfor kan sladder gøre så megen fortræd.

Hvor er det sjældent, at det er det gode, man ved om 
folk, det haster med at få fortalt videre.
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Et andet ordsprog blandt de mange, der er værd at 
nævne:

Tomme tønder buldrer mest.
I har sikkert allesammen mødt mennesker, enten det nu 

er kammerater eller andre, der i første omgang har impo
neret Jer, men som ved nærmere bekendtskab har røbet, at 
de er tomme tønder. De mennesker, der ikke tænker sig 
om og søger at vurdere det, de hører, lader sig tit lede af 
disse ofte ved første øjekast imponerende, men stortalende 
og pralende mennesker.

Men de gamle sagde, at tomme tønder buldrer mest.
Det var bare et par ordsprog, som lige faldt mig ind, 

men der er mange, og der kunne skrives mange dybsindige 
ting om dem. Prøv at tænke lidt nærmere over disse ord
sprog og deres betydning næste gang I møder dem; de 
kan fortælle os mange ting.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår ønskes Jer alle af
Gudrun Teilmann.

Boliglære
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Folkedans

Vi morer os

På besøg hos Hanna og Teglgård.



Hilsen fra gamle Elever.
Til alle fra 44-45.

Her fra skolebyen Haslev sender jeg alle kammerater og 
lærerne en julehilsen. — Jeg glæder mig til at få elevskrif- 
tet, for derigenem at høre om kammerater og skolen, som 
jeg aldrig glemmer.

Glædelig jul og de kærligste hilsener.
Ingeborg Christensen (Hodde), 

Jernbanegade 12, Haslev.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 
til eleverne 44.

Mange tak for sidst, fru Vedsted, det var en uforglem
melig tur vi havde til Norge.

Hermed de kærligste hilsener fra
Inga Gahner.

Kære gode, gamle kammerater og lærere!
Vi vil gerne sige jer mange tak for den dejlige tur til 

Norge, det var en stor oplevelse. Vi glæder os til at.se jer 
allesammen til elevmødet. Nu vil vi ønske jer allesammen 
en rigtig god og glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Marie, Signe og Helga Jensen. 

45 46 48.
Tak til Hanna Grethe!

Hallo kammerater fra vinteren 38—39. Husker I, det er 
til sommer, vi fejrer ti års jubilæum, og at vi vedtog at 
fejre dagen ved elevmødet 49. Husk at reservere dagen, 
og så mødes vi så mange som mulig. Husk vandrebogen, 
den er vist gået i stå et eller andet sted. I sendes alle en 
rigtig glædelig jul og et godt og fredfyldt nytår. Også en 
hilsen og ønsket om en glædelig jul til fru Vedsted-Han- 
sen, lærere og lærerinder samt alle elever på skolen.

Grethe Mogensen (f. Mortensen), 
Graae, Kjellerup.

Sommerpigerne 1948 sendes en venlig hilsen og tak for i 
sommer. Er I begyndt at praktisere det I lærte i sommer? 
Kan I huske det? I vinter er jeg aftenskolelærerinde i Hol
stebro og har en stor flok unge piger.

Glædelig jul — godt nytår ønskes I alle
Karen Jensen, 

Poul Andersensvej 10, 
Holstebro
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Børnely, den 4. november 1948.
Jeg sad og bladede i elevskriftet fra sidste år, og kom så 

i tanker om, at hvis jeg ville have en hilsen med i år, var 
det på høje tid jeg fik den skrevet.

For tiden er jeg elev på et spædbørnshjem i Chl., og jeg 
har ikke en eneste gang i det halve år jeg har været her, 
fortrudt, at jeg holdt op med kontorarbejde, det er først 
nu jeg synes det er noget rigtigt arbejde jeg er ved, selvom 
det til tider kan være strengt.

Når jeg sidder og kigger i billeder og bøger fra skolen, 
tænker jeg altid på de dejlige timer vi havde der, særlig 
når vi talte om alt det, vi ville opleve, og nå at udrette og 
helst inden der var gået ret mange år. Så tænker jeg altid 
på Misse, der var ligeså livsglad og fyldt med skønne 
drømme, som vi var og er, men som blev kaldt hjem til 
Gud sidste jul.

Jeg vil slutte med de hjerteligste ønsker om en glædelig 
jul og godt nytår fra

Strit Pedersen
Sommeren 45.

Uddrag af et brev.
Ribe, den 12. oktober 1948. 

Kære Vedsted.
Ja, du har jo sikkert hørt, at jeg nu er havnet på Ribe 

seminarium. Nu må du ikke tro, at jeg har glemt ungdoms
skolen. Nej, jeg tænker ofte tilbage på den dejlige tid vi 
havde der. Eli skriver jeg stadig sammen med, og ingen af 
os glemmer den dejlige vinter vi havde sammen. Vi har 
fundet et kammeratskab for livet, og det er der nok flere 
end os der har. Jeg for min part ville meget nødig undvære 
de minder, der knytter sig til Ølgod, til vor kære gamle 
skole, til kammeraterne og til alt det, som jeg den vinter 
fik lov til at tage del i. Kan du huske Vedsted, den dag vi 
skulle hjem til fastelavn og det sneede? Ak ja, da var hu
møret vel nok langt nede hos een. Men selvfølgelig kunne 
Vedstedmor finde på råd. Jeg skulle nok komme hjem, og 
jeg kom det virkelig. Godt indpakket og med din cykel 
tog jeg af sted. Sådan kunne jeg optrævle mange, mange 
minder; men de som jeg allerbedst husker er dog om de 
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mange, mange hyggelige aftener, når vi sad inde i de hyg
gelige gamle stuer og du læste op for os, Vedsted. Dette 
virkede så hjemligt på os, vi følte det, som da vi som små 
sad derhjemme omkring vores mor, mens hun læste højt 
for os. Men ak, siden den tid er der kommet så mange an
dre piger, og har fået del i vores fælles hjem og skole; det 
er næsten ikke til at fatte som tiden går. Jeg håber, at jeg 
til næste sommer kan komme til elevmøde. I sommer var 
jeg jo desværre forhindret, hvad der var en stor sorg for 
mig. Jeg synes det er så dejligt, at Hanne og Teglgård så
dan falder til på skolen. Jeg føler det i al fald sådan, at så 
længe der er de samme lærere, som da jeg var der, da er 
der endnu mere, der binder hele holdet til skolen.

Nå, men jeg befinder mig ellers udmærket her på semi
nariet. Selvfølgelig savner jeg højskolelivet. Kammeraterne 
er alle meget flinke, og vi har nogle meget dygtige lærere, 
men der er ikke den jævnhed og fortrolighed som på en 
højskole, der er ikke nær så stærkt et kammeratskab som 
på højskoler og efterskoler. Jeg havde nu også en ualmin
delig god tid på Krabbesholm. Forstander Gravsholt er en 
prægtig mand. Han er i sandhed kammerat med eleverne. 
Nu var vi jo heller ikke større hold, end vi kunne nå at 
kende hinanden rigtig og fik den fortrolighed, som skaber 
et godt kammeratskab. Jeg tror bestemt ikke det er nogen 
fordel at være mange elever på en højskole eller ungdoms
skole. Jeg ville meget gerne, at Hanne skulle tage på Krab
besholm en gang.

Vi er tredive i klassen her. Mange af dem er kommet ind 
med en studentereksamen. Det går jo en del ud over os 
andre nu i begyndelsen; men forøvrigt tror jeg ikke, de ser 
så meget på det her. Vi har nogle meget dygtige lærere, og 
jeg er sikker på, at de i tidens løb vil få os en hel del lært-.

Ah, hvor jeg længes efter den dag, da jeg kan komme 
ud og undervise de dejlige børn, men jeg er klar over, at 
det er en stor opgave, og jeg tror ikke læsetiden kan afkor
tes. Man er ikke pædagog, fordi man kan fagene. Prakti
ken er mindst lige så vigtigt.

Nå, men jeg sidder vist og får et langt og trættende brev 
sat sammen om mig selv, men glemmer helt I andre, I har 
vel, kan jeg tænke mig, stadig fuldt hus på skolen. Ja, de 
kan nu sagtens de piger, som nu skal på ungdomsskole i 
Ølgod. Når jeg tænker på den vinter jeg var der, kan jeg 
nu ikke andet, end være lidt misundelig. Jeg har hørt om 
jeres norgestur, og den var nok fuldt ud vellykket.

Jeg glæder mig meget til jul, når årsskriftet kommer. Nu 

38



da jeg ikke var til elevmøde, synes jeg, det er frygtelig 
længe siden, jeg har hørt noget om den kære, kære gamle 
skole, om kammeraterne og om lærere. Jeg er meget 
spændt på at høre noget om Bjerre, hvor hun er og mon 
hun er gift?

Ja, Vedsted, jeg kan nu altså ikke rigtig hitte ud af det 
med den skole. Men den må nu vokse for hvert år, for der 
er stadig flere og flere der får part i den, men jeg synes 
da jeg ikke var til elevmøde, synes jeg, det er frygtelig 
Alle de andre kan nu sige hvad de vil, men skolen er sta
dig vores fra 1945—46.

Venlige hilsener fra din gamle elev
Ly dia Jensen, 

Tangevej 556, Ribe.

Et „glimt” fra vor norgestur.
Langt om længe oprandt den dag vi med længsel havde 

set hen til i over et år, den 10. aug. kl. 7,30 om morgenen 
stod vi med rygsækken pakket, spændte på alt det, vi i de 
kommende 8 dage skulle opleve, og vi blev heller ikke 
skuffede.

Allerede da vi kom i toget, var humøret højt, og efter
hånden som vi nærmede os Frederikshavn blev flokken 
større, og spænding og humør med. Det skib vi skulle 
sejle med afgik kl 6, men allerede kl. 9 var mange gået un
der af søsyge altså, men det gyngede også meget, men 
trods det, var alle friske da vi næste morgen sejlede ind 
gennem Oslo fjord, den mest vidunderlige skønhed lå for 
vore øjne, aldrig tror jeg nogen af os glemmer den vel
komst broderlandet Norge bød os. Helt fremmed med 
bjerge, skov og de rigt malede træhuse. Kl. 8 lagde vi så 
til ved kajen i Oslo, og vi gik i land, med lidt sugen for 
brystet, men allerede da så vi kendte ansigter. Tyssen, som 
har tjent deroppe i sommer og fru Anderson, som vi piger 
fra 46 husker, fra hun var på besøg i Ølgod.

Vi tog så hen på skolen, hvor vi skulle bo, fik hver en 
madras og så gulvet at fornøje os med som seng, men det 
gjorde ikke humøret ringere.
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Derefter styrtede vi ud i byen og købte selvfølgelig ciga
retter og dampede alle løs som skorstene.

Det var så meningen vi skulle se Oslo, og tog så bussen 
ud til Bygdø og så frilandsmuseet, hvor var det kønt, og 
vore øjne var runde som kugler af bare forundring. Dagen 
efter var vi med trikken (S-tog) til Holmenkollen, det 
store skihop, og vandrede rundt der hele eftermiddagen. 
Men om vi så var blevet deroppe et helt år, kunne vi ikke 
blive trætte af denne skønne natur, de vældige bjerge, skov 
og atter skov, og de mange søer imellem. Det kan ikke be
skrives, men skal ses. Overalt hvor vi kom, var nordmæn- 
dene vældig flinke, så snart de hørte vort danske sprog. 
Morgenen efter sagde vi farvel til Oslo og kørte med tog 
til Lillehammer 300 km nord for Oslo, den rejse står også 
for os som et stort uforglemmeligt minde. Vi kørte længe 
med Mjøsen i 3 timer, tænk jer, vand på den ene side og 
stejle skovklædte klipper på den anden side, da så vi rig
tig Norges „palmer“, som nordmændene kalder birketræ
erne.

I Lillehammer boede vi på norsk ungdomsherberge, som 
lå midt i en skov; den første aften var vi på vandretur, gik 
over en stor bro, og sad så i den lune sommeraften og 
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sang af hjertens lyst. Først: ja, vi elsker dette landet, og 
kunne da også se, at der var noget at elske, men da vi 
stemte i med: Der er et yndigt land, følte vi trods alt, at 
Danmark var vort bedste eje, og vi sendte sikkert alle en 
tanke og tak hjem til „Vedsted“, for at hun havde arrange
ret denne vidunderlige tur. Fra Lillehammer kørte vi med 
bil til Sjusøen, en rigtig sæter; vi kunne mærke den friske 
luft, og spiste blaabær, så vi var sorte om munden. Bjørn- 
stjerne Bjørnsons hjem „Aulestad“ besøgte vi også, og 
blev vist rundt af hans sønnedatter, der fortalte, hvordan 
Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson levede deres liv i disse 
stuer. Overalt kunne man se den fine smag de havde haft 
for hygge og kunst. De fleste af Nordens berømte mænd 
og kvinder var der malerier og buster af, overalt stod det 
som da Bjørnson levede. I Lillehammer så vi de Sandvig- 
ske samlinger, gamle huse og gårde fra mange hundrede 
år tilbage.

Den sidste aften var vi også på travetur i skoven, og så 
fra et skihop Lillehammer ved aften. Mandag morgen rej
ste vi tilbage til Oslo, og gjorde så de sidste indkøb inden 
vi gik ombord. Og da vi næste morgen gik i land i Frede
rikshavn, var vi glade og taknemmelige for Norgesturen, 
og for at være hjemme i Danmark igen, for selv om Norge 
var skøn, er Danmark alligevel det bedste.

Nu håber vi, at I der ikke har været med, har fået et lille 
indtryk af Norge og får lyst til at være med næste som
mer, for det vil ingen nogensinde fortryde.

Vi rejser jo begge fra skolen nu til november, men vi 
håber at mødes med jer alle i dejlige piger til elevmødet.

Glædelig jul og godt nytår.
Sinne og Esther.

41



„Han rakte os et lys“.
I en grøft i Hørbylunde bakker blev en januarmorgen 

Danmarks første frihedskæmper, Kaj Munk, så usselt 
skudt ned af fjendehånd. Selve åstedet, der i dag besøges 
af mange mennesker, er smykket med et råt tilhugget træ
kors, i grøften ligger mange halvt eller helt visne blomster, 
og græsset på grøftekanten er nedtrådt af mange fødder. 
Når man første gang kommer til dette sted, kan man ikke 
fortænke nogen i at blive grebet af en vis skuffelse, for 
man havde ventet, at stedet havde været mere renholdt, 
havde været indviet område. Men at stedets tilstand netop 
er denne, er et meget talende symbol på den tid, der er 
gået siden den 5. maj 1945. På samme måde som buket ef
ter buket visner ved foden af mindekorset, på akkurat selv
samme måde er de fleste af de drømme og forhåbninger, 
som blev født under vor trængselstid, blevet visne og trådt 
under fod. Det er en besk sandhed, som er sørgelig at 
skulle indrømme.

Men det må og burde ikke ske! Historien gennem årene 
har vist og lært os, at vor frihedskamp aldrig hører op. Vi 
kan diskutere hvordan den skal føres, men vi bliver aldrig 
fri for den.

Vi har i dag et grænsespørgsmål så alvorligt som nogen 
sinde, og det kræver, at vi hver især tager et standpunkt, 
for vi kan ikke blive ved med at føre vor sædvanlige „det- 
går-nok“-politik og fastholde, at dette spørgsmål blev de
finitivt afgjort i 1920. Også i vor udenrigspolitik må vi 
klart tage et fast standpunkt.

Grundtvig skriver i sin sang om Jairi datter: 
„Blomst kan visne, før sol nedgår 
udsprunget i morgenrøden“.

Dette gælder også for de blomster, der lægges ved Kaj 
Munks kors. Men eet kan aldrig dø: de idealer, Kaj Munk 
døde for.

Ved sin død rakte han os et lys, og vi må sørge for, at 
dette lys aldrig går ud.

Alle gamle elever ønskes en god jul og et heldbringende 
nytår med tak for hyggelige stunder.
42 Gunnar Vedsted-Hansen.



Historietimerne

Så „stille“ går det til

Kostplanen drøftes i skolekøkkenet



Vi synger

Nyt om gamle elever.
1942.

Edith Iversen er stadig i England.
Signe Sønderby er damefrisør i Bording.
Ellen Lohse lider stadig af astma og er hjemme.
Tove Sørensen er gift og bor i Hvide Sande.

1942—43.
Anna Korsholm, er kokkepige på Gråsten landbrugs

skole.
Villy Knudsen vil til at uddanne sig til væverske, ud

mærket.
Linda Olesen er snart færdig som sygeplejeelev. Hendes 

to søstre er her i vinter.
Eva Godsvig håber snart at få lejlighed, så hun og Kurt 

kan blive gift.
Stinne Randens er også blevet gift.

1943.
Ellen Dyrvig er begyndt som sygeplejeelev i Tarm.
Ingrid Nissen er blevet gift.
Hanna Grethe Vedsted-Hansen blev gift den 29. august 

og bor på nabogården her til skolen.
1943—44.

Maja Håhr er blevet gift og bor i Nymindegab.
Jeg havde nr. 5 søster derfra i sommer.
Klara Jensen står i manufakturlære.
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Signe Jørgensen er snart sygeplejerske.
Ester Lillebæk er blevet gift med vor gamle lærer Trane- 

berg.
Sinne Tamberg er sygeplejeelev.
Tove Therkildsen er lærerfrue på Rønshoved højskole.
Ida Madsen, Lydia Wiig, Tove Nielsen, Edith Filskov 

og Jytte Therkildsen er alle blevet gift.
1944.

Jenny Tarp er „telefondame“ og jeg hilser på hende en 
gang imellem.

1945.
Olga og Else Wirenfeldt er på kontor i Esbjerg.

1945—46.
Ester Eriksen er lærerfrue i Spjald.
Ly dia Jensen er på seminariet i Ribe.
Marie Lessmann er gift og bor på Fyn.
Ginne Nissen var på Snoghøj i sommer.
Ginna Petersen er gift og håber at komme til at bo i 

Danmark.
Rigmor Petersen er også gift og bor på Sjælland. 

1946.
Ruth Johannesen er stadig hos prins Knud og sender 

mig morsomme breve.
Rita (Strit) Lambertsen oplever meget i England.
„Bulder“ er snart udlært som syerske.
Birgithe Thyssen har sendt gode breve fra Norge. 

1946—47.
Elly Jensen er stadig hos dr. Øllgård.
Marie Jensen, Sydslesvig, besøgte os i sommer.
Ingrid Pedersen er her på skolen.

1947.
Anna Jacobsen er i gartnerlære.
Dora Pedersen vil være damefrisør og lærer her i Ølgod. 

1947—48.
Ebba Laumann er stadig her i Ølgod.
Lilli Andersen tjener her i Ølgod.

1948.
Else Katrine Koed har det bedre nu.
Gerda Poulsen og Erna Sørensen er her på skolen.
Thyra Rabech lærer at sy i Skern.

Husk næste år inden november at sende disse meddelel
ser om Jer selv og kammerater. Og husk at sende vandre- 
bøgerne videre. — Nu er der sendt ud for alle hold, og I 
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vil så modtage dem i rækkefølge. — Skriv i dem, — øn
sker I ikke at være med mere så slå en streg over navnet, 
men send Bogen videre.

Kære gamle elever!
Jeg sidder lige og føler trang til at skrive lidt om nor- 

gesturen i sommer, og så synes jeg det kunne passe til 
elevskriftet, så alle gamle elever kan læse hvor god en tur 
det har været, og som jeg tror, at alle, der har været med, 
nødig vil undvære de oplevelser. Det bliver ikke i store 
træk jeg fortæller, for så kunne det næsten fylde hele hef
tet, men i små træk kan man jo også give et lille udsnit af 
turen.

Allerede fra starten var vi godt rystet sammen. Turen 
fra Frederikshavn til Oslo var alene en oplevelse, der ikke 
var værd at gå glip af, vejret var vidunderligt, og der blev 
ikke sovet ret meget den nat, vi sang, og der var højt hu
mør over hele linien.

Indsejlingen i Oslofjord var så skøn så det næsten ikke 
kan beskrives, vi så solen stå op, vandet var blikstille og 
himlen var næsten gloende rød.

Allerede ved modtagelsen mærkede vi, hvor gæstfrie 
nordmændene var. Vi begyndte så vor vandring til den 
skole vi skulle bo på. Hanne-Grethe og Jørgen var aldeles 
storartede turledere. Maden vi fik var der absolut ikke 
noget at kritisere over, selv om den jo ikke var som her
hjemme, men nordmændene gjorde det så godt for os som 
de kunne.

Vi var mange interessante steder, f. eks. Holmenkollen, 
hvor vi så det berømte skihop og Frognersæteren, og så i 
Lillehammer, hvor vi kørte med rutebil rundt for rigtig at 
se fjældene og hvor skønt det hele var.

Ja, nu vil jeg ikke røbe alt, hvad vi har set for ikke at 
tage spændingen fra de, der kunne tænke sig at tage derop 
til næste sommer, når nu Vedsted vil samle et hold igen.

Jeg anbefaler på det kraftigste, at I, der vil med, begyn
der at samle penge i god tid, da turen er pengene værd.

Hilsen, Olga Wirenfeldt.

Tak og hilsen.
Hvor var det pænt af alle I gamle kammerater at sende 

mig en gave til vort bryllup. Hans og jeg siger mange tak 
både for gaven og for alle de mange hilsener.

Når I kommer hjem på skolen, kom så og besøg mig, I 
er altid velkomne. I skal også have tak fordi I altid har 
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taget mig med ind i kammeratskabet derhjemme, det har 
jeg været så glad for.

En rigtig god og glædelig jul med tak for alt godt ønskes
I alle. Hans og Hanne Grethe.

Fem søstre Haahr fra Nymindegab ønsker fru Vedsted, 
lærere og kammerater glædelig jul og alt godt i det nye år. 
Minna Haahr, vinteren 1940—41, nu fru bankassist. Lund,

Kongevej 7, Tønder.
Elly Haahr, vinteren 1943—44, Nymindegab.

Maja Haahr, vinteren 1943—44, nu fru købmand Pedersen, 
Nymindegab.

Inge Haahr, sommeren 1946, Dragonvej 21, 1 onder.
Eva Haahr, sommeren 1948, Nymindegab.

Kære gamle elever fra 1945—47.
Rigtig glædelig jul samt et godt nytår, håber I har det 

godt, alt vel her.
Hilsen Else og Olga Wirenfeldt.

Kære gamle elever 1945—46.
Rigtig glædelig jul samt et godt nytår, håber I har det 

godt, for det har vi.
Hilsen fra Buller og Strit Pedersen.

Husk elevmødet den 10. juli, der begynder med guds
tjeneste kl. 10 pr. og ellers god underholdning.

Husk, at den ene kr. I betaler for årsskriftet går til elev
understøttelser. Årsskriftet koster altså 2 kr.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i elevforeningen lør
dag aften den 9. juli, kom så alle bestyrelsesmedlemmer.
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