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ØLGOD UNGDOMSSKOLES

A AKSSK RIFT 1949
UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN

JULEHYMNE
I Himlen hørtes Gud Faders Røst:
Jeg sendte min Søn til Støvet,
i Nat han fødtes til evig Trøst
og lægges i Barnesvøbet,
og hvem vil fare mit Bud til Jord
med Glædens Røst og med Fredens Ord
til glædelig Fest om Julen?
Guds Engle svared i Hast derpaa,
de vare i Tal saa mange,
som Stjerner tindre paa Himlens Blaa:
Vi fare med Frydesange,
vi fare alle til Jorden ned,
vi aande Glæde og lyse Fred
til glædelig Fest om Julen!

Da lød det atter fra Guders Gud:
Det tækkes mig vel, I fare!
Men være skal dog mit Sendebud
den mindste i eders Skare,
den mindste klædt i min Herlighed,
skal Ordet føre om Fryd og Fred
til glædelig Fest om Julen.

Og hvor der synges nu fjernt og nær
af Hjertet med Klokkekimen:
„Fra Himlen højt kommer jeg nu her,"
den lille staar hos paa Timen;
det mærker Hjertet paa Himlens Fred,
i Øjet tindrer dens Herlighed
til glædelig Fest om Julen.
N. F. S. Grundtvig.
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Et barn er født —
Mange af jer har oplevet, hvad det betyder, at der fødes
et barn i jert hjem. Der er gået stor uro og travlhed foran, og
i selve fødslen er der fare og smerte. „Når kvinden føder,
sørger hun, fordi hendes time er kommet, men når hun
har født barnet, tænker hun ikke mere på, hvad hun har
lidt, af glæde over, at et menneske er født til verden“. Det
er noget meget mærkeligt at opleve, når kampen er lige
som endt, og den efterfølges af en vederkvægende stilhed
og fred. Og der er kommet nyt liv. For mange står det
som et under. Det står, som der er blevet givet eller be
troet hjemmet en stor gave. Hvad der også er. En af de
smukkeste skildringer af dette i nordisk litteratur finder
vi i Selma Lagerløfs: „Kejseren af Portugalien“, da der
fødes en lille pige i Jans og Trines fattige daglejerhjem i
Askedalene i Sverige. Hun fik navn efter solen selv, Klara
Fina Gulleborg kom hun til at hedde, og i sine første år
bar hun sit navn med rette, for hun var som en sol i sit
hjem, hun lyste op, og hun varmede, hvor der før havde
været koldt. Før hun kom til verden, havde hendes far,
Jan været gnaven over, at hun skulle komme, nu ville der
naturligvis blive taget endnu mindre hensyn til ham, end
det før havde været tilfældet. Men da jordemoderen kom
mer og lægger det nyfødte barn i hans arme, giver det et
helt sæt i ham, de andre tror, han er blevet syg og vil tage
barnet fra ham, for at han ikke skal tabe det, men han
holder fast og vil ikke slippe det. Jan har fået en kraftig
hjærtebanken, han har aldrig før stået med noget i sine
arme, som han er kommet til at holde sådan af, at hans
hjærte har banket derved. Barnet får kærligheden til at
leve op i ham, og hun kommer til at knytte Jan og Trine
nær sammen, deres samliv havde før været gråt og slid
somt nok.
Hvad der mere sker i fortællingen, kan I selv lære, hvis
I har lyst, om hvorledes Klara Gulla også kom til at
bringe sorg og lidelse ind over sit hjem, det lader jeg li°-ge
her, jeg har kun brug for at vise, hvad et lille barn kan be
tyde af lys og varme i sit hjem, det kan gøre hjemmet gan
ske nyt, hjemmet er ikke til at kende igen fra før.
Nu skal vi snart til at holde jul. Og vi skal til at høre
og synge om det, der gjorde, at det blev jul:
Et barn er født —
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Og vi kan ganske rolig gå ud fra, at vor himmelske fa
der havde tænkt sig, at som et lille barn bringer lys og
varme i sit hjem, sådan skulle hans barn, der fødtes i
Betlehem, bringe lys og varme ind i verden, til alle men
nesker, til alle hjem. Sådan talte også englen, der bebu
dede hans fødsel: Jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket. Verden skulle blive ny efter
hans fødsel. Den skulle ikke være til at kende igen. Hvor
der før var uro, skulle der nu være fred. Fred på jord, sang
englekoret.
Er verden så blevet ny efter det barns fødsel?
Ja, den er!
Nu vil nogle vel indvende, at dette ikke passer. De vil
sige, verden er ikke blevet anderledes efter det barns fød
sel. Vi taler nok om tiden før og tiden efter Kristi fødsel,
men det er blot et ydre skel i tidsregningen, for tiden før
og efter hans fødsel er den samme, fuld af ufred, bekym
ringer og meget andet djævelskab.
Tænk igen på Jans og Trines tilværelse før og efter
Klara Gullas fødsel. Var deres tilværelse ikke den samme
både før og efter? Tilsyneladende var den det. Jan havde
både før og efter sit dårligt betalte, slidsomme daglejer
arbejde på Fallagården, og Trine havde sit slæb og sine
bekymringer både før og efter barnets fødsel, det er meget
rigtigt, men spørg dem selv, de må jo bedst kunne give
besked: Er jeres liv det samme før og efter, at Klara Gulla
blev født? Så ville de se på den, der stillede sådan et
spørgsmål, og de ville svare: Livet blev helt nyt for os, da
vi fik Klara Gulla, der kom liv i vort hus og lys og varme!
Og vi stiller igen spørgsmålet: Blev verden ny, da Jesus
Kristus kom til jord, eller blev verden ikke ved at være
den samme?
Hvem skal vi spørge? Hvor skal vi spørge?
Vi skal spørge hans menighed. Det er ikke særlig frem
ragende mennesker, den består af. (Jan og Trine var heller
ikke særlig fremragende). Det er mennesker, der har lært
Jesus Kristus at kende. Hvad svarer så denne menighed
på vort spørgsmål? Ja, I kan jo lægge mærke til det nu i
julen, den svarer, som den, der véd, at slidet og slæbet
bestandig er til, at verden sandelig er blevet ny ved Jesu
Kristi fødsel:
Sorg er til glæde vendt,
klagen endt.

eller:
Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
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eller:
Glæden er jordens gæst i dag
med himmelkongen den lille.

Skal jeg blive ved? Jeg kunne blive længe ved med at
fortælle om, hvad menigheden svarer.
Og hvis I spørger om, hvorledes dette skal forstås, at
verden ved Jesu fødsel blev ny, kunne jeg skrive, at Jesu
fødsel betyder, at vi har Guds kærlighed, men der er ting,
som man selv skal opdage, og som andre kun kan pege
på, og jeg vil derfor slutte med at pege på, at menigheden
altså vidner, at verden blev ny ved Jesu fødsel, og at den
også i denne jul vil synge derom og takke derfor —- og det
vil I jo også — I hører jo med til den menighed. Hvis I er
trofast over for menigheden, vil det omkring julens under,
som måske i dag er dunkelt og uforståeligt for jer, klare
sig, så I ved, at trods alt hvad der taler derimod, er det
dog sandt, at verden og livet blev nyt, da Kristus lod sig
føde, da kom der fred og lys og varme til denne verden.
Jørgen Jensen.

Glimt fra
Modsætningernes Land
Tyskland af i Dag er de store Modsætningers Land. Det
er Landet, hvor gyldne Smykker og ædelt Porcelæn straaler i overdaadig Rigdom fra Butiksvinduerne, og det er
Landet, hvor Diske og Hylder bugner af de Sydens Frug
ter, som „Bonden aldrig ser“. Men det er ogsaa Landet,
hvor glædesløs Fattigdom og knuste Menneskeskæbner
fjæler sig i skidne Barakker og graa Cementbunkers. Det er
den landlige Idyls og de skeletagtige Ruinbyers Land. Man
kommer gennem Tornerosebyer, hvor gamle Koner med
milde Øjne skyller Tøj i Kanaler, hvor man ikke vilde forbavses ved at se Snehvide og de syv Dværge komme sej
lende i al Eventyrets Skønhed; men man kommer ogsaa
gennem Byer, hvor Livet er blevet graat af det evigt fal
dende Støv fra Ruinhobene. Og den fremmede Soldat
standser og fornemmer Lyden af Sten, der falder igen og
igen som tørre Knogler fra en Galges Benrade, og kender
han Biblens Sprog, er det, som hører han langt borte Lyden
af den apokalyptiske Rytter, hvem der blev givet et stort
Sværd. Hvor er Troen, hvor er Haabet?
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lyskland i Dag er ikke blot et politisk Forhold, der kan
ordnes ved Papirslapper med røde Segl. Tysklands Skæbne
er det vældige Varsel til en Menneskehed, der tror, at den
kan selv, der tror, at Teknik og Hygiejne, at Fart og Anti
septik kan gøre Guds Bud overflødige.
Vi forlader den røde Rytters Spor, og vi gaar ind i en
Kirke saa lys, at man næsten blændes, og saa stille, at man
knapt tør løfte Foden for ikke at krænke den Gud, der taler
i Stilheden. Det er den katolske Kirke i Delmenhorst. Den
blev ødelagt af Bomber under Krigen; men Menighedens
Tro var uskadt, og da Nazisterne nægtede at stille Arbejds
kraft til Raadighed, mødte gamle Mænd paa 70 og Unge,
svage og stærke, for selv at rejse Flerrens Hus. Og se, en
ny og skøn Kirke rejste sig med den Korsfæstede over Al
teret. Ser du paa det Krucifiks, møder dig et ungt skægløst
Ansigt fuldt af Lidelse. Billedskæreren er en Kunstner fra
Bremen og Protestant. Der er noget mærkeligt ved Skikkel
sen. Frelseren er ved at frigøre Flænderne fra Naglerne for
at brede Armene ud mod Menneskene. Et Sekund, og han
vil være frigjort og favne dig. Til højre for Alteret sidder
en Tavle med Navnene paa to gamle Mænd, der styrtede
ned fra Hvælvingen, da deres Gammelmandshænder byg
gede med paa Huset. Gloria in excelsis —■ Ære være Gud
i det Høje. De danske Soldater gaar altid saa stille ud af
Kirken, der rejstes til Guds Ære i en blodig og hedensk
Tid, og deres Blik glider forbi de Troende, der sidder i
Stolene.
Vi sidder med et andet Hold i en gammel luthersk Kirke
i Friesland. Foran Alteret staar Præstens Konfirmander,
som vi har bedt synge for os. Pigerne har lange Fletninger,
og Drengene er rigtige Frisere. Først siger Præsten nogle
Ord om Kierkegaard, Martensen og Grundtvig, og saa ly
der „Ein’ feste Burg ist unser Gott“; baaret af lyse Barne
stemmer stiger Luthers gamle Kampsalme mod Loftet, og
Præsten ved, hvad den betyder; for han var en af Niemöl
lers Tilhængere. Han beder os synge den paa Dansk. „Bas
serne“ kigger lidt paa hinanden, og saa kommer den paa
vort Modersmaal. Der er Højtid over Mødet mellem de to
Folks Repræsentanter. Kunde vi blot lære dansk Ungdom
Salmerne, saa de blev Ejendom for den.
Saa er vi en Dag paa Besøg i en gammel Saksergaard, og
Soldaterne vises af Ejeren rundt i Stuer og Stald. De be
undrer det svære Egetømmer, og saa faar de at vide, at for
250 Aar siden, da Gaarden blev bygget, bragte hver Nabo
om Natten sin Bjælke, og altid den bedste fra Skoven. Vi
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kan nok lære et og andet af den Historie; for vi har vist
glemt at bringe vort bedste til Naboens Hus.
Jeg staar en sen Aften uden for Bremens Banegaard. Der
er mange Mennesker, Rejsende, Skøger o. s. v. Pludselig
fanges mit Blik af en lille fremmedartet Skare. Kvinderne
har hvide Tørklæder om Hovedet, og Børnene ser for
skræmte ud. Paa mit Spørgsmaal svarer de, at de kommer
fra Volhynien og er paa Vej til Amerika via Bremen. De
er fulde af Bekymringer for de har jo aldrig set Havet, og
nu skal de ud paa en lang Sørejse. Men en af Mændene be
tror mig med en mærkelig fast Stemme, at de alle er i Her
rens Haand, saa hvorfor frygte. Kvinderne nikker bekræf
tende under de hvide Tørklæder. To Verdener skal mødes,
Volhynien og Amerika, bragt til dette Møde af den røde
Rytter, der red over Europa.
Tyskland er Modsætningernes Land. Det vil blive vor
Opgave at forstaa disse Modsætningers Væsen og at støtte
de Kræfter, der ene kan løse Problemet, Troen og Haabet,
cg dette gøres ved at rense de Kilder, hvor Mennesker hen
ter og altid har hentet Tro og Haab, den Vej er den eneste
farbare, hvis ikke den apokalyptiske Rytter for sidste Gang
skal ride over vor Slægt.
Tyskland i November 1949.
Carl Edvard Larsen,
Lektor.

Juleaften!
Hvis man spurgte et eller andet menneske om, hvilken
fest de i deres barndomstid glædede sig mest til, ville de
allerfleste sikkert svare: julen, og julefesten nåede vel nok
sit højdepunkt med juleaften. Hvem husker ikke den stille
forventning, der allerede indtrådte først i december, når
man sammen med flere jævnaldrende kammerater fik lov
til at komme til den nærmeste by for at beundre juleud
stillingen. Hvilke herlige ting, så man ikke der? Ting, som
næsten alle havde en vis forbindelse med julen og ikke
mindst selve juleaften. Hvis man havde været udrustet med
midler, som man var med lyst, havde man sikkert lejet alle
de fragtvogne, man kunne få fat på til at køre hele herlig
heden til sit hjem. — Som dagene gik steg forventningen
næsten til det uudholdelige. Man kunne næsten ikke få
de sidste par dage til at gå, og allermest kneb det med de
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sidste timer. Gang på gang kunne man falde hen i reflektioner over, hvad man nu kunne vente sig i julegave af den
eller den, og selv om man havde fået forbogstaverne at
vide, var det alligevel en umulighed at gætte rigtigt.
Da julenadveren begyndte, var man ladet til det revne
færdige af spænding, for selv om julemaden indtrådte som
et led i julehøjtiden, så var det alligevel en underordnet
ting i sammenligning med de forventede julegaver og jule
træet.
Når man så havde fået julegaverne — i almindelighed
var det det, man slet ikke havde tænkt sig, men dog nu,
man havde set det, allerhelst ville have — og juletræet var
blevet tændt, og man sammen med dem man havde kær,
sang de gamle julesamer, da var det, som følte man tak
mod alt og alle, og man havde følelsen af, at der i en blev
nedlagt minder som man aldrig ville glemme, og som ville
være med til at varme om en i de grå hverdage, som man
anede ville komme.
Dagene gik og man blev voksen, men mangen gang
vendte tankerne tilbage til disse juleaftensminder, og man
gen gang var disse minder skyld i, at man af hjertet kunne
sige til mennesker man mødte på sin vej: Rigtig glædelig
Jul!
Peter Bitsch.
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F rihed, lighed, og broderskab
I år er det 100 år siden, vi fik vor grundlov. Den korn til
verden i en meget urolig og bevæget tid. I 1848 var der re
volutioner rundt omkring i Europa; folkene gjorde oprør
mod konger og kejsere og krævede at få del i styret: at få
frie forfatninger. Herhjemme havde vi det slesvig-holstenske oprør, og i København og andre steder i landet søgte
unge begejstrede talere at opflamme folk til kamp mod
enevælden, så frihedens time kunne oprinde for folket.
Hele røret var begyndt i Paris og havde virket, som når
man i gammel tid tændte baunen på højene: Signalet til
kamp var givet. —• Frihedsrøret i Paris havde ulmet i fol
kets sind siden den store revolution i 1789, da kampråbet
havde lydt: FRIHED - LIGHED OG BRODERSKAB.
Resultatet af opstandene i 1848 er velkendt: Regenterne
blev nødt til at give efter for folkenes ønsker og give frie
forfatninger.
Frihed, lighed og broderskab blev senere hen et slagord
for de revolutionære, for de fremstormende socialister, der
med ordene mente økonomisk frihed og lighed og et deraf
følgende broderskab mellem mennesker og folk. Det skur
rede slemt i ørene på godtfolk, når „de røde“ brugte deres
slagord, der stod som en trusel om store omvæltninger i
samfundet.
Ordene frihed, lighed cg broderskab blev en fanfare, der
satte menneskers oprørstrang i bevægelse. Men der er en
stor fare ved slagord: De bliver brugt så tit og så ansvarsløt, at man slider dem op, uden nogensinde at tænke på,
at der i dem er samlet en livsvisdom. — Nu i grundlovens
hundredår kunne det måske være gavnligt at tænke lidt
over ordene for at finde, hvad der ligger bag deres slidte
facade.

Frihed.
Der var engang en ung mand, der var blevet led og ked
af at gå hjemme hos sin far. Han bad da om at få sin arve
part udbetalt, og med den vandrede han ud i verden. Nu
var han sig selv, og han var rig nok til at føle sig økono
misk uafhængig. Kort sagt, han var en fri mand — skulle
man da tro!
Han levede et sorgløst liv med alle de behageligheder,
der kan købes for penge. Men en skønne dag var pengene
borte, og nu, da den unge mand ikke kunne leve i sus og
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dus, fik han god tid til at tænke sig om. —■ Han kom da
til at tænke på, hvordan det var gået med den frihed, han
havde søgt. Da gik det op for ham, at fra det øjeblik, han
var gået hjemmefra, havde han været mere bundet end før.
— Han var bundet af en samvittighed, der pinte og na
gede. Bundet af ensomhedens plage. Efterhånden også
bundet af sine vaner. Og nu til sidst bundet af hele sin
elendige stilling: Svinehyrde, der åd svineføde. — -— Så
gik han da hjem til sin far og bad om tilgivelse — og fik
den og blev optaget som søn igen. Jesu fortælling om den
fortabte søn fortæller ikke mere om den hjemvendte; men
det er ikke svært at tænke, at sønnen igen blev lykkelig og
glad — blev fri.
Ud fra dette, kan vi fornemme noget om, hvad frihed er
— og ikke er. — Det er ikke at leve sit eget personlige liv,
frigiort fra andres. Det er tværtimod at leve sit liv i fælles
skab med andre, at indtage sin plads og gøre sin pligt.
Men noget af det, som måske har gjort, at den fortabte
søn har følt sig mindst fri og glad, har nok været samvit
tigheden. Han har med smerte følt, at han var bundet af
det onde, af det, at han altid ville sit eget bedste, sin egen
fornøjelse.
At være et frit menneske vil altså tillige sige at være et
menneske, der kæmper imod det onde, imod selviskheden.
Hvis man har forkærlighed for paradokser,
)
*
kan man
sige, at det at være fri er at føle sig så stærkt bundet til
kærlighed, sandhed, retfærdighed o. s. v., at man går ind
i en kamp for at holde sig til disse idealer; thi frihed kan
aldrig vindes en gang for alle, den skal stadig tilkæmpes.

Lighed.
Når man lever i en stor by som f. eks. København, får
man tit en klar fornemmelse af, at mennesker er inddelt i
mange grupper, der ikke har spor med hinanden at gøre:
Der er et stort og dybtgående skel mellem land og by; men
inden for disse to grupper igen et utal af skel. Man har
forskellige erhverv, forskellige interesser, forskelligt livs
syn, forskellig indtægt o. s. v. — man er specialist på sit
eget område, men kender ikke noget til de andres. Og hvis
man ville anbringe folk fra de forskellige grupper i samme
stue, ville situationen blive, som da man byggede babelstårnet: man ville ikke kunne forstå hinanden.
Menneskene er altså delt op i lutter enere, der ikke har
*) En tilsyneladende selvmodsigelse.
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meget med hinanden at gøre. (Denne opdeling er mindst
udpræget på landet, men findes også der).
Er der så nogen mening i at tale om lighed mellem men
nesker, når man tænker på alle de skel, der sættes af race,
nationalitet, økonomiske forhold, interesser o. s. v. o. s. v.?
I Det gamle Testamente fortælles det, at mennesket er
skabt i Guds billede, altså med en svag afglans af Gud,
som er fuldkommen i sandhed og kærlighed. — Deri er
alle mennesker ens. Vi kommer nøgne til verden og går
nøgne herfra, og alle de skranker, som er mellem menne
sker på jorden er kun af ydre art. — Alle mennesker: sorte
og hvide, rige og fattige, kloge og dumme, kristne og hed
ninger er dybest set lige. Vi har derfor ikke lov til at be
tragte noget menneske som et ringere individ.
„Om du styrer borg og fæste
eller kun din husbonds heste
er du lige god for Gud.“

Broderskab.
Det lyder næsten som en foragtelig vrængen at tale om
broderskab i en verden, der er hjemsøgt af krige, og hvor
„jerntæpper“ skiller mennesker i hadefulde lejre. De tyske
gaskamre står som nutidens mest talende vidnesbyrd om
menneskers ondskab. —- Det kan da lyde som en tom flo
skel at tale om broderskab. Og dog er det kravet til os. Et
broderskab, der omfatter alle mennesker, uanset race, re
ligion, nationalitet eller hvad der ellers skiller. Hvad der
er begået af uret i verden lige fra mordet på Abel til det
moderne racehad, taler et tydeligt sprog om, at broderska
bet er fremmed i verden.
Findes broderskabet ingen steder? — Eet sted bør det i
hvert fald findes, nemlig i den kristne menighed. — De
mennesker, der samles der, kommer der, fordi de ikke
synes, de kan klare livet alene. Og dette forener dem. —
Mord og blindt had ville blive hjemløs på jorden, hvis
alle mennesker gik ind under kristendommens krav om at
føle sig forpligtet af broderskabet.
Ordene frihed, lighed og broderskab har været brugt
som slagord, der udtrykte et krav til andre (til magtha
verne — til samfundet). Hvis vi vender det om og lader
det gælde som et krav til os selv, en regel vi vil prøve at
leve efter, da har vi taget det første skridt til opfyldelsen
af ønsket om
frihed, lighed og broderskab.
Teglgård.
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Og vove kækt
mod død en dyst-----Vi husker alle fra vor barndom historien om Regnar
Lodbrog og ormen. Til at begynde med var ormen ganske
lille, men med tiden voksede den til et uhyre, som ingen
kunne komme nær, indtil endelig den kække Regnar
gjorde ende paa uhyret og vandt sig selv baade en brud og
et tilnavn. — Ormen er i sagnet og eventyret blevet et bil
lede paa det onde, der fra en spæd begyndelse vokser til
noget forfærdeligt stort, der helt tager magten fra én. Vi
kan tænke paa mytens orm, dragen Nidhøg, den ligger ved
roden af asken Ygdrasil.
Den gør alt for at gnave roden over, så træet vælter. —
Eller vi kan tænke paa bibelens beretning om slangen i Pa
radis — den onde frister, der blev skyld i, at mennesket
blev jaget ud. — Saaledes er ormen et billede paa det onde.
Og det er den ogsaa i det smaa. Hvis en frugt er ormstuk
ket, er den paa vej til fordærvelse. I bedste fald en altfor
tidlig modning, og saa — raadner den. Det ormstukne fø
res ikke igennem til sin bestemmelse. Et menneskeliv kan
heller ikke føres til sand modning, hvis det ormstikkes i
blomst. Det skal mennesket indrette sit liv paa. Det er i
ungdomsaarene, de første afgørende fristelser møder os —
derfor er det i ungdomsaarene, at Regnarskampen mod det
onde skal føres. Faar et menneske en plet af en eller anden
art sat paa sig i de unge aar, vil det følge det menneske
resten af livet. Lad ham senere i livet møde med den ærlig
ste vilje til at tage fat, saa kan dog mindet om fortiden
dukke op og rage det hele over ende for ham. Ingen løber
fra sin fortid — derfor skal man leve, saa man kan være
sin fortid bekendt. Det er jo dog alligevel den, der danner
det grundlag, nuet hviler paa.------ Der tales om børn og
unge mennesker som ubeskrevne blade. Ja, og saa prenter
livet sin skrift paa disse blade. Paa nogle af siderne bliver
der skrevet en solstraalefortælling — paa andre prentes der
en tragedie. Men oplevelserne præger os. Fortiden, vi le
vede engang, er bestemmende for nuet — og nuet, vi lever
i, er medbestemmende over vor fremtid. Men lad saa vore
minder være afgørende for, hvad vi er — saa er det til gen
gæld vore handlinger, der afgør, hvad vi bliver. — Hvad
gjorde du? Hvilken indsats vovede du? Hvilket offer gav
du for den sag, du kæmpede for? De spørgsmaal bliver
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bestemmende for din fremtid. — Vi har staaet ved gravene
derinde i Ryvangen, og vi er blevet stille ved mindet om
de tapre døde. Paa flere af gravene staar der linier, vi alle
har sunget saa tit — ofte uden at tænke videre ved det:
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om saa det gælder —
da er livet ej saa svært,
døden ikke heller.

For de mennesker var sagen saa stor, at den var det stør
ste offer værd, og vi holder deres minde helligt for det
eksempel, de gav os. Men har et menneske levet i pagt
med dette, da er fortiden ogsaa saadan, at han frit kan se
fremtiden i øjet. „Vi dømmer ikke Torben Okse“, hed det
i vor Danmarkshistorie, „men hans egne gerninger døm
mer ham“. Det er netop sagen. Og ikke alene vore gernin
ger dømmer os, men ogsaa vore ugjorte gerninger. I bibe
lens fortælling om dommedag hører vi jo netop, hvordan
de paa den venstre side blev sendt ud i mørket, fordi de
havde undladt at gøre det gode. Det er altsaa ikke til
strækkeligt blot at forsøge det onde — man maa ogsaa
melde sig til kampen paa det godes side. Et af den danske
litteraturs hovedværker handler om et menneske, der le
vede sit liv paa noget uvæsentligt, som ikke kunne bære
ham, da dommens dag kom — Adam Homo. Efter døden,
da hans gerninger skal afgøre, om han skal frelses eller
fortabes, da kommer han alvorligt i knibe. For paa den
ene vægtskaal ligger hans virkelig uselviske og gode ger
ninger, og de er nemt talte. Men paa den anden vægtskaal
ligger ikke alene hans onde eller daarlige handlinger, men
ogsaa alle de store ord, der ikke blev udløst i handling.
Men da det saa værst ud, kom hans svigtende ungdoms
elskede, Alma, og lagde sin kærlighed i vægtskaalen til
hans fordel, og saa kom der balance i tingene.
Jo vist kan det se sort ud, naar det onde lurer paa vor
vej — men det gode er der ogsaa, om vi blot vil sætte det
ind i kampen. — Vist ligger ormen ved Ygdrasils rod og
gnaver og gnaver — men nornerne er der ogsaa, de tre
gamle kvinder, der øser vand paa træet fra Urdas væld.
Og vældets vande frelser træet. Urdas væld er poesiens
kilde. — Men der var jo ogsaa Mimers brønd — historiens
væld. Ogsaa der drak træet næring. Og her viser den
gamle myte hen til nogle af de evige værdier, hvor menne
sket henter styrke til den gode kamp mod dragen. — Hvor
ogsaa du kan blive rustet til kampen mod det onde.
Aksel Traneberg.
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Siden sidst er der sket en større forandring for os, idet
vi fra oktober i aar er blevet landsbylærerfolk. Vi bor nu i
Ørre skole pr. Herning, en ældgammel skole, men hygge
lig. Vi befinder os svært godt her — jeg er langt inde i
mit nye arbejde, og det gaar udmærket. — Hjemmets døre
staar altid aabne for gamle piger. Vi sender hermed vor
bedste hilsen til alle, vi kender.
Helle, Esther og Aksel Tr.

Kære gamle elever!
En dag først i april brød vi tre op fra Ølgod og van
drede ud af skolegården som så ofte før, men denne gang
på en mere afgørende måde end tidligere. Vi to store var
beklemte og vemodige; vi forlod et sted, hvor vi havde
haft så mange gode timer med dejlige mennesker — og
med jer. Nu da vi bor i København går tankerne tit der
over til Vestjylland. Uden at blive sentimentale kan vi
godt sige, at vi ofte længes efter livet på skolen i hverdag
og fest. Af og til dukker der glimt frem fra skolelivet: En
pudsig tildragelse, en god gymnastiktime, en hyggelig
sludder når jeg sagde godnat, et godt foredrag, som vi
hørte sammen o. s. v. Men når jeg nu sidder og skal skrive
til jer, samler trækkene sig til en helhed: jeg tænker på det,
som lå bag ved hele skolens liv: den ånd, der rådede på
skolen. Vi er klare over, at det er en ånd, som ikke er i høj
kurs i verden i dag; der er det jo tipskuponer, erotik,
penge og forlystelser i massevis, der er den eneste værdi
måler. Men vi håber, at I har taget noget af skolens ånd
med jer ud i livet, så I kan leve et ungdomsliv, der ikke
bare er opfyldt af de ting, jeg lige nævnede; men at I må
føle, at det at være ung:
Det er at være glad
som skovens sangerskare
bag vårens lyse blad;
men ingen pjanket vildskab
og ingen slibrig spov;
nej, glæden svøbt i ynde,
der lyder skønheds lov.

Hvis I har fornemmet noget af det, har I også kraft til
at stå imod det, som vil gøre livet til et materialistisk fore
tagende.
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Siden sommerferien har Aksel været vikar i Gentofte.
Om eftermiddagen går han på kursus på Danmarks Lærer
højskole. Det bliver for ham en lang arbejdsdag. Bodil og
jeg glæder os altid meget, til han kommer hjem. Hun un
derholder mig dagen igennem med sin pludren, mens hun
stamper rundt i kravlegården. Det er dejligt at være for
ældre, selv om ens lille pige kun kan sige a-da - na - - o. s. v. Man glæder sig over alle de små fremskridt, ungen
gør, og så ønsker man i grunden slet ikke, de skal skynde
sig at blive store.
Vi håber at kunne komme til elevmødet til næste år, og
håber at træffe mange af jer. Og kommer I til København
så lov at besøge os: Ærtemarken 33 A, Buddinge, Søborg.
En rigtig glædelig jul og et godt nytår ønsker vi jer og
jeres hjem.
Bedil, Teglgård og Hanna.

Historien om den
lille Dreng og Sønderjylland
Der var engang en lille Dreng, det er mange Aar siden,
nu er han oppe i Halvfjerdserne, men den Gang var han
ikke nær saa gammel, og Verden var ikke nær saa van
skelig.
Den lille Dreng fik en særegen Opdragelse, hvilket
skyldtes hans Mor, der holdt Skole for ham og hans Sø
ster til han var 10 Aar, hvorefter de begge kom i den kold
ske Friskole, i hvilken deres Forældre mente, at Børnene
fik noget værdifuldere, end Kommuneskolen kunne byde
dem. Moderen var enestaaende til at fortælle; hun fortalte
den bibelske Historie saa levende, saa den lille Dreng be
sluttede, at naar han blev stor, vilde han være Hedninge
missionær, og saa vilde han lide Martyrdøden. — Havde
han været uartig, fik han ikke Smæk, men hans Mor tog
ham op paa sit Skød, fortalte en Historie om en god Dreng
og en slem Dreng, og der kunne den lille Dreng saa sidde
og græde, som var han pisket; for han forstod jo Moralen
i Historien.
Da baade den lille Drengs Far og hans Morbroder havde
været med i Krigen 1864, var det rimeligt, at Moderen —
med den Evne hun havde til at fortælle — særlig Sønder
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jyllands Historie; og da Morbroderen, som i sine yngre
Dage havde foretaget mange Rejser med den bekendte
Lægprædikant, Peter Larsen Skræppenborg, var en Mester
til at fortælle om disse Rejser og denne mærkelige Mand,
hvis hele Virke Familien havde været levende interesseret
i, har den lille Dreng sikkert gaaet og hørt paa disse For
tællinger, sammenføjet dem ind i Moderens Fortælling af
Sønderjyllands Historie, saa denne Del af Danmarks Hi
storie har præget ham for Livstid. Medvirkende dertil har
maaske været, at de baade paa hans Forældres Gaard og
paa hans Morbroders Gaard havde Tjenestekarle fra Søn
derjylland, med hvem der knyttedes Venskaber, som holdt
Livet ud.
Da den lille Dreng, som ung Mand læste om Grundt
vigs Kongstanke: „Skolen i Soer“, Skolen for Danskhed,
blev han saa optaget af denne Tanke, som han henførte til
Sønderjylland, at det gik op for ham, at denne Opgaves
Løsning var en af de store, som det danske Folk havde
forsømt. — Men Sønderjylland maatte og skulde en Gang
komme tilbage til Moderlandet.
Saa kom Verdenskrigen i 1914. Sønderjyderne maatte
kæmpe paa tysk Side. Skulde de maaske før Krigens Slut
ning blive tvungen til at kæmpe mod Danmark, mod deres
egne Landsmænd? — Ingen kunne vide det. Men Lykken
var det danske Folk god. Danmark holdt sig udenfor, og
da Krigen sluttede i 1918 med Tyskernes Nederlag, jub
lede den lille Dreng. Nu skulde Sønderjylland hjem.
Desværre gik det helt anderledes, end den lille Dreng
havde tænkt. Den daværende danske Regering vilde ikke
have Sønderjylland hjem; men Sønderjyderne vilde hjem,
og den sønderjydske Fører, H. P. Hanssen, rejste i den
tyske Rigsdag — i Kraft af Pragfredens § 5 — Krav om
Genforening med Danmark paa Grundlag af Selvbestem
melsesretten. Han satte sin Sag igennem, saa der blev Af
stemning. Landet blev opdelt i 3 Zoner: — Nordslesvig,
Mellemslesvig og Sydslesvig. —■ Sidstnævnte Zone faldt
ud, (man sagde — ved et Tilfælde —)? — Flensborg, som
ellers tidligere var bleven regnet til Nordslesvig, blev hen
lagt til Mellemslesvig, altsaa til 2. Zone, og Afstemnings
reglerne i denne Zone blev udformet saa absolut i lysklands Favør, at et Flertal for Danmark paa Grundlag deraf
maatte paa Forhaand anses for usandsynligt.
Under Forberedelserne der nede paa at faa et saa godt
Resultat som muligt for Danmark, afholdtes der i „Det
udenrigspolitiske Nævn“ i København et Møde, hvor den
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daværende Udenrigsminister, Scavenius, (ifølge den dan
ske Hvidbog) sagde, at det saa ud til, at Danskheden i
Flensborg vil blive for stærk, hvorfor Regeringen vilde foreslaa, at det nationale Spørgsmaal blev gjort til et parti
politisk Spørgsmaal . . .
Der blev protesteret i Nævnet, og da den lille Dreng
læste om dette Regeringsforslag, som jo kun kunne have til
Formaal at svække den — det maa man jo mene — uøn
skede stærke Danskhed, blev det ham alligevel for meget,
og den Dag idag maa han erkende, at dette Trick har han
aldrig siden kunnet tilgive det radikale Parti. Han syntes,
det maatte være Forræderi.
Afstemningen i 1. Zone foregik i Regn og Storm; alli
gevel flagedes der over alt der nede og oppe i det gamle
Land. Tusinder af Flag gik den Dag i Stumper og Stykker,
og da den lille Dreng om Aftenen tog sit Flag ned, var
kun Snoren tilbage.

Men Nordslesvig havde stemt sig hjem.
Dagen efter havde den lille Dreng et nyt Flag. Det blev
kaldt „Flensborgflaget“, for det skulde hejses første Gang
Afstemningsdagen for 2. Zone, og næste Gang paa Gen
foreningsdagen, men hvis Flensborg ikke kom hjem,
skulde Flaget ogsaa denne Dag vaje paa „halv“, af Sorg
over Flensborg, og saa skulde der ikke mere flages paa
den lille Drengs Flagstang.
2. Zone stemte tysk! — Alt var jo forud tilrettelagt for
dette Formaal. Den lille Dreng var ulykkelig — Det dan
ske Folk var ikke udviklet til at paatage sig en saa stor
Opgave.
Saa oprandt Genforeningsdagen. Alle, som kunne, tog
til Genforeningsfest. Den lille Dreng, som fra lille gen
nem sin Mors og sin Morbroders Fortællinger var blevet
en lille Sønderjyde, skulde jo været en af de første ved
Genforeningen, man han kunne ikke tage der ned; han
maatte blive hjemme ved sit Flag, og da hans Medborgere
kørte til Genforeningsfest, tog han sit Flag, gik ud i Ha
ven og hejste det. Det gik helt til „tops“, for det var jo
en Glædesdag. Saa satte han sig paa en Bænk, saa paa
Flaget, tænkte paa Flensborg, den gamle danske By, som
idag maatte staa udenfor, og saa maatte den lille Dreng
hen og have Flaget ned paa „halv“. Dette kunne han heller
ikke holde ud at se paa, for Genforeningsdagen var og
skulde være en Glædesdag, og saa maatte Flaget atter til
„tops“. Saadan gik Dagen. Glæden over Genforeningen
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og Sorgen over Flensborgs Udelukkelse vekslede og slog
sammen i den lille Drengs Sind, saa han aldrig siden for
vandt det.
Der gik nogle Aar. Flensborgflaget laa stadig i en dertil
anskaffet Kasse; men den lille Dreng, der nu var en gift
Mand, kunde jo godt forstaa sin Kone, som gerne vilde
flage ved visse Lejligheder, lige som andre Mennesker, og
saa blev et nyt Flag alligevel anskaffet, for Beslutningen
om ikke mere at flage, var jo kun taget af Sorg over, at det
danske Folk ikke havde været moden til den store Op
gave.
Vi springer nu frem i Tiden. Den lille Dreng fulgte Dag
for Dag med i Udviklingen i Sønderjylland. Hitlertiden
blev en streng Tid for de danske Sønderjyder i Sydslesvig,
som havde deres dygtigste Talsmand i Redaktør Chri
stiansen, Flensborg Avis, en Mand, den lille Dreng beun
drede næsten til Forgudelse. Hvor kunne denne Mand
ikke skrive fit og rammende om de forskellige Spørgsmaal,
naar Nazisterne skulde have Besked, forme Ordene saa
mesterlige, at de store Nazister maatte fnyse, uden dog at
kunne torpedere Christiansen, fordi han altid havde Ret,
altid holdt Ryggen rank og altid fandt og brugte de rig
tige Ord. Hvor var han dog en Mesterstilist!
Den anden Verdenskrig kom. Den var ogsaa — lige
som den første — provokeret af Tyskerne. Atter maatte
Sønderjyderne gaa i Krig for et fremmed Land og et frem
med Lands Sag, denne Gang endog mod egne Lands
mænd. Atter tabte Tyskerne Krigen, i hvilken de havde
brugt de frygteligste Midler, Menneskeheden har oplevet.
Nederlaget var saa totalt, at Sønderjyderne nu følte sig
fri af det tyske Aag, og nu turde rejse Hovedet. Nu vilde
de hjem. For hvem, der daglig havde fulgt med i Udvik
lingen der nede, var dette saare forstaaeligt, men for alle
de, hvis Interesse ikke havde spændt saa vidt, var denne
store Opvaagnen en saa stor Overraskelse, saa de næg
tede at tro derpaa.
Løftet fra Genforeningen: „I skal ikke blive glemt“! —
Løftet fra hele det danske Folk, —• Løftet, ingen havde
protesteret imod, men som var stiltiende anerkendt som
det danske Folks hellige Løfte mod Landsmænd i Fremmedvold, — Løftet, som Sønderjyderne havde levet paa
og stolet paa i Forvisning om, at da det var et dansk Fol
keløfte, kunne de stole derpaa, dette Løfte blev koldblo
digt svigtet, da der lød Raab fra Sydslesvig: „Vi vil
hjem!“
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I Stedet for at vedkende sig Løftet, udstedte den da
værende danske Regering en Proklamation:
„Grænsen ligger fast!“
Hvor maa dette Løftesvig og denne Proklamation ikke
have været dræbende for den vaagnende Danskhed.
Aa! hvor den lille Dreng skammede sig! „Hver Skam
hver Plet vil jeg bære, som falder paa Danmarks Navn.“
Mon der eksisterer et andet Folk, der i hele Folkets
Navn har begaaet et lignende Svig? Mon ikke dette Svig
skulde være det største i sin Art, Historien kan berette
om?
— Risiko! sagde man. Man turde ikke opfylde Løftet
af Frygt for Tyskerne. Man nægtede at forstaa, at ved
Sviget vilde vi faa et Østprøjsen lige op ad Skelbækgrænsen, og at dette vilde være mange Gange risikablere end
at vedstaa vort hellige Løfte.
Saa blev der ytret, at det, der nu overgik Sydslesvig,
var en Gudsstraf for Sviget i 1848! Men er dette ikke Blas
femi? — Den lille Dreng synes det, for hvorfor sætte
Terminen ved 1848? hvorfor ikke sætte den længere til
bage, var dette monstro fordi, at saa maatte Gudsstraffen
jo ramme hele det danske Folk, og ikke specielt Sydsles
vigerne . . .
Den lille Dreng sørger. Han forstaar ikke, at Partipoliti
ken kan sættes i første Række, og Landets Interesse sky
des længere ud.
Augutinus Uth, Strib.

—■ så pynter vi dem pænt.
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I må brune dem mere!

Et „stille" øjeblik

Ja det er rigtig.

Siden sidst . . .
Er det til at forstaa, som den Tid da jager afsted? Et
Aar er gaaet bort, og jeg sidder her igen og drager frem
af det rige Mindernes Væld, som vore Skoledage giver os!
— Dagene kommer aldrig tilbage, men dog er der i vort
Sind saa mange gode og rige Oplevelser, — store, smaa —
der bliver til det fælles Hele, som knytter os sammen. —
Ja, vi knyttes sammen i disse Maaneder, og heldigvis mær
ker vi, at disse Baand holder længe, længe. Gid de aldrig
helt må briste.
— Nu skal jeg fortælle jer om Aaret, der gik; jeg føler
det altid som om I sad her i Stuerne — som saa ofte før —
og jeg placeres paa den lille Skammel i Døren, parat til at
fortælle. — Ja, der er meget at fortælle, og mange af jer,
har bedt om at faa alle Smaatingene med, det kan jeg ikke,
men jeg vil blade i Dagbogen. Vi prøver jo for hvert nyt
Hold at vinde længere og længere frem ved Hjælp af de
Erfaringer, og naar jeg tænker tilbage til de første Hold
jeg havde i 1942, da ønsker jeg saa ofte. —■ Gid de tro
faste, gode Piger nu kunde komme igen, da ville der være
meget som maatte føles som Forbedring, men — lad mig
begynde.
Nu er Vævestuen fuldt monteret med Væve, Borde,
Skamler o. s. v. og et stort Skab over hele Væggen, —
Systuen ligesaa med et stort Skab, — enkelte „bløde“
Stole, Centralvarme, nyt Loft, Radio, Neonlys m. m. Da
Lærerinderne kom nu til November sagde de: „Nej, hvor
er det dejligt med alt dette nye, og hvor er her pænt.“ —
I Skolekøkkenet og Skolestuen er der ogsaa Neonlys, det
er rart at arbejde ved. — Der er kommen rustfri Staalvaske
med Fliser i Skolekøkkenet, Staalfade, nyt Service-Skab
m. m. m. saa nu synes „Ottesen“, at det er ved at være
helt rigtig. — Jeg er saa glad for hver ny Forbedring der
kommer her. — Jeg glemmer at nævne vort Bibliotek, nu
er der rigtig kommet Plan i det, og nu skal jeg nok se at
faa en hel Del Bøger hvert Aar. — Jeg har lige været en
Tur over det hele, for at se om alt er i Orden til de nye
Piger kommer i Morgen, og jeg glæder mig til at faa
Ungdom til Huse igen, og Gud give os sin Velsignelse til
at leve Hverdagene og Festdagene sammen, saa det for os
alle maa blive til Berigelse og Lykke.
Dagene ind mod Jul er slet ikke til at holde Styr paa, og
inden vi ser os om, er vi i fuld Gang med alle de dejlige
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Vi væver!

— også her!

Traditioner og Forberedelser, som jeg haaber, I altid vil
mindes. Adventstiden — Stilheden da det første af de 24
Lys tændes i Julekransen — Forventningen, der spejler sig
i jeres Øjne — al Travlheden med Julegaverne — alt bli
ver til en stor Glæde for os alle, som kulminerer, naar
Gunnar kommer hjem paa sin Ferie, og raaber til os:
„Goddag — nu har jeg Juleferie. — Hurra.“ — og naar
alle vore mange smaa og store Julegæster kommer til vort
Juletræ. — Ja, da mærker vi Julen er nær, og vi straaler
omkap — hjælpes — frydes og synger — Julen er kom
men med Solhverv for Hjerterne bange. — Denne Afslut
ning ind under Jul, ønsker jeg maa staa for jer alle som et
skønt rent Minde.
Vi mødes friske og arbejdsivrige efter Jul, og Dagene
venter os.
Vi har nu faaet vore Fredag eller Lørdag Aftener lagt
helt rigtig an, — og det har været saa storartet med Un
derholdning — Diskussionsaftener — Hvem ved hvad —o. s. v., o. s. v. Det er et stort Arbejde for jer alle og for
Lærerinder og Lærer, men ogsaa i dette Arbejde oplever
vi, at vi er som een stor Familie, der vil glæde hinanden. —
Ja, og en Ting mere, I forbavser os Gang paa Gang ved at
vise os de „skjulte Talenter“, som mange af jer ejer. — Jo,
disse Aftener fortsætter vi med. —■ Vi har haft Besøg af
flere fremmede Talere i Aarets Løb, og det er et stort Plus
i vort Skolearbejde, flere af dem er Venner af Skolen og
kommer her Aar efter Aar. Lektor Larsen, Tarm, („store
Larsen“), var ellers meget „beklemt“ første Gang han talte
til „saa mange Piger“, det havde han aldrig prøvet før,
men jeg tør nok sige, at det var til gensidig Glæde. Ja,
hvor var vi taknemmelige for disse Aftener, det blev Op
levelser som vi sent glemmer, — han talte til os, saa vi
glemte alt om os, og naar det sker, saa „saaes der i den
dybe Muldjord“. Selvfølgelig var jeg ogsaa glad for, at
det for Lektor Larsen var en Oplevelse at tale til jer, som
han betegnede „som en herlig lyttende Flok“.
To andre „gamle Venner“, der har talt her gennem flere
Aar og som vi ogsaa altid er glade for at se og høre, er
Pastor Gregersen, Jerne, og Frk. Agnethe Tang. — Hver
især Personligheder, der altid giver ud af rige Erfaringer
og Livsvisdom, — meget vidt forskellige Emner, men altid
noget der har vor store Interesse, og vi Lærere nyder
Diskussionerne her inde bagefter. — Sidste Vinter var
Pigerne næsten altid med til Ungdomsmøderne. Tak for
disse Indbydelser, og naar det kan passe ind i vor Skole24
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plan, er det godt at sende Pigerne op til disse Møder, —
de har hørt mange gode Foredrag der. —
■— Saa var der den Aften da Pastor Jørgen Jensen plus
mange flere gode „Skuespillere“ var her ovre og opførte
„Sparekassen“ til Fordel for Sydslesvig. — Det var vel
nok en stor Oplevelse, og da det samtidig var en god
Sag Pengene gik til, var Stemningen helt rigtig. —
Vi prøvede i Aar at fejre Afstemningsdagen den 10. Fe
bruar. Det blev en af vcrc gode Dage. — Jens Petersen
skrev om den:
Ølgod Ungdomsskole.
Der blev derefter sunget en Del Sange, en smuk Prolog,
forfattet af en af Skolens Lærerinder, blev fremsagt, og
der vistes forskellige Sketch, hvoraf „Mor Danmark“ fik
en særlig smuk Udførelse. Fru Vedsted fortalte derefter
Træk og Oplevelser fra en Rejse i Sydslesvig. Fremstillin
gen var meget levende, og den sluttede med, at Fru Ved
sted stærkt fremhævede Betydningen af den Vekselvirk
ning, det giver, at vi lærer Forholdene dernede at kende
paa nært Hold, og at danske Skoler modtager Elever der
nede fra i ret stort Tal. — En Elev havde til Lejligheden
skrevet en Sang til og om de sydslesvigske Elever paa Sko
len. Der blev derefter igen sunget mange Sange. Festafte
nen var en af de mange Begivenheder, der i al Stilfærdig
hed sker paa vore Skoler for Ungdommen til stor Glæde
og Berigelse for de, der er med.
Vinteren gav os flere gode Sange skrevet af Eleverne,
det kvikker op, og var til Fryd for os alle.
Dagene gaar med Arbejde, og hen mod Slutningen er
det rent galt. „Vi kan slet ikke naa det hele“; — lyder det
i Kor, — jo, I naar det altid ved trofast Stræben, og naar
vi byder velkommen til de mange Forældre, ser vi med
Stolthed ud over Udstillingerne.
Jeg maa tage Forældredagene under eet. Udstillingerne
bliver mere og mere omfattende, og hvert Aar siger Sko
lens Venner, „det har da aldrig været saa pænt“. Der bli
ver ogsaa talt af mange Forældre; og for os er denne Forældredag et Bindeled mellem Hjemmene og os; — og nu
er der efterhaanden mange Forældre, som har været her,
to—tre—fem Gange. — Tak for alle de velmente Ord, vi
bliver ikke ..store“ af at høre dem, nei, vi taler om det, og
prøver at gøre det næste Arbejde endnu bedre; og at rette
paa det, som vi kan se der skal rettes paa. — Naar Takken
lyder til Skolen, da maa jeg ogsaa her have Lov til at sende
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min lak ud til alle de mange, mange Hjem, som jeg nu
har denne levende Forbindelse med. Det er en Tillid saa
stor, der vises os her, men den styrker os og giver os
Mod og Glæde i vort Arbejde. Vi tager imod de gode
Ord, — gemmer dem i vort Sind! —
Vinteren 48—49 var en tryg og god Vinter, med fuldt
Hus, — godt Samarbejde og godt Kammeratskab — os
alle imellem.
Sommeren begynder altid med Fest, og den 5. Maj havde
vi Boghandler Petersen, Askov, heroppe. — Han reciterede
Jeppe paa Bjærget saa mesterligt, at vi sent glemmer det,
og det rystede den store, forventningsfulde Flok sammen
i den fælles Oplevelse.
De jævne Skoledage er vi meget glade for, og naar der
rigtig bliver bestilt noget, kommer der en egen Glæde
over os alle; — men Festdage har vi ogsaa. — Feriegæster
— i Aar lille Bodil, Hanna og Teglgård, — ja, det var
Festdage. — Inger var her saa kort, hun rejste til England,
— Gunnar Ellehammer til Frankrig. — Bent hjalp os med
Instrueringen af „Der var engang“. — Udmærket gik det.
De spillede det fint — sent glemmer jeg Opførelsen i det
pragtfulde Vejr den 29. August for Købmandsforeningens
Medlemmer, og mange her fra Byen. — De spillede ogsaa
i Hejbøl — og flere Gange herhjemme.
Elevmødet er jo en Dag for sig selv. Vi her er saa tak
nemmelige over, at saa mange af Jer kommer, — og sta
dig holder fast om Minder og Oplevelser. I Aar var her 10
Elever fra 1939, og selv om der var kommen fremmede til
her, og meget forandret, haabede jeg, at de følte, de var
velkommen. De var velkommen. De var glade for at mø
des og drøfte gamle Minder.
Teglgård og jeg talte, Pigerne lavede Gymnastik og se
nere opførtes saa „Der var engang“. En dejlig Dag, hvor I
skulde aftale med hinanden at mødes her.
Gunnar fik sin Examen til Sommerferien, og han havde
selv valgt at prøve sin første Lærergerning nede i Flens
borg. — Han er glad, og siger, at han har valgt helt rigtig.
Der leves et stærkt og spændende Liv, og med det enestaaende Kammeratskab, der er mellem Lærerinder og Lærere,
tror jeg, det er meget udviklende. Jeg er taknemmelig over,
at han falder saa godt ind i Arbejdet.
Lille Annalene og hendes Mor, Fru Møller fra Sydsles
vig var her i 14 Dage. Vi kom til at holde meget af denne
stille danske Mor, og sender hende mange Tanker.
Efter Sommerferien begyndte vi med et stort Sommer28
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møde. Talerne var Valgmenighedspræst Frk. Johanne An
dersen, Nr. Ørslev, og Pastor Lilleør, tidl. Grimstrup. Der
var Møde her paa Skolen om Eftermiddagen og Gudstje
neste i Kirken om Aftenen. Vi fik en rig og god Dag med
disse to vægtige Foredrag og den rolige, dybe kristne For
kyndelse i Kirken, det er saadanne Oplevelser, der er med
til at skabe den rette Grund for, at vi kan leve vore Hver
dage med Glæde.
Sommeren har givet os Besøg af mange Foreninger. —
Husmoderdage med flere Hundrede Gæster. — De faar et
lille Glimt af vort Skoleliv. Sommeren gik saa hurtig, og
nu jeg lader Tankerne gaa tilbage; — standser de op flere
Steder. —
I kan alle se for jer den østrigske Professor staa nede i
Gymnastiksalen og med ildnende Ord tolke sin Glæde
over at „møde Danmark“. Han havde aldrig været paa en
fri Ungdomsskole før. Hr. Rohde var en god Fører for
ham, og han rejste bort med Indtryk fra „den sociale For
sorg“, som det øves i en Kommune, og som han var kom
men for at studere og med Glimt af Livet paa en Ung
domsskole. —
—■ I kan huske alle de gode og morsomme Aftener Tegl
gård gav os; og naar Avisen blev læst op! — Politifesten
— Pølsegildet o. m. m.
Ja, I var nemme at arbejde med; — selv om I altid
maatte høre, at I var urolige; saa havde vi heldigvis ingen
„Mislyde“, og vi vil mindes Jer, som et godt Hold til Ar
bejde og altid parate til at lave Fest. — Tænk paa Orke
stret. — Saa rejste vi til København, en herlig Tur. —
Fætterballet var den sidste Fest, og den blev en smuk
Aften, hvor jeg glædede mig over at se, saa pænt I unge
kan more Jer. — I rejste.
Saa er vi Aaret rundt. —• Naar en udenforstaaende læser
det, kan de sige: — ikke andet! — ja, vel; —• men for os,
der har levet sammen i disse Maaneder er alt, — baade
smaat og stort føjet sammen til herlige Oplevelser; som
kun vi rigtig kan forstaa at værdsætte. —■ I ved, at naar jeg
siger: „Det er for mig en stor Lykke, at leve mine Dage
sammen med alle I — mine Piger“. — Ja, saa ligger der en
stor Alvor bag ved.
Tak for Aaret, der er gaaet — for Glæde og gode Ti
mer, og lak til alle Jer, der stadig holder fast paa Min
derne herfra; og stadig længes efter Aarsskriftet.
God Lykke for Jer alle, gid I maa opleve meget stort og
godt der kan hjælpe Jer i de Dage, der kommer.
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En lak til alle Venner af Skolen for Hjælp og Støtte,
for Tillid, men ogsaa for den Vejledning som jeg altid har
stor Brug for. lak til Lægerne Øllgaard, der kommer naar
Sygdom er til Huse, det kan være slemt med 1 Patient i et
Hjem, men vi har prøvet at have 35 i Sengen paa en Gang,
og saa ved vi at skønne paa god Lægehjælp, der gives med
godt Humør. Sidst en Tak til alle mine Medarbejdere, jeg
synes vi har et godt Samarbejde, og Tak til Pastor Jørgen
Jensen og Lærer Bitsch for Hjælp som jeg ikke kan und
være. Tak ogsaa for de mange gode Timer, hvor store og
smaa Spørgsmaal drøftes.
Tak!
Jeres Vedsted.

Til forældredagen i Ølgod, marts 1949.
Til skolen og alle Gretes venner
vor varmeste tak og vor hilsen vi sender,
så gerne i dag vi blandt jer tog sæde
og bragte vor tak og delte jer glæde.
Al godhed og omhu mod vor lille pige
har glædet os mere, end vi her kan sige
Gid mottoet — „Vedsted“ sin skole har givet,
må blive jer ledestjerne i livet.

Hilsen og tak til alle de hjem, som så gæstfrit har åbnet
deres døre for Grete, vi vil med glæde byde jyderne vel
kommen her på Bornholm. Tak!
Gretes far og mor
Astrid og Helge Madsen.
Lillegård, den 20. marts 1949.
Bornholm.

Brev til gamle ølgodpiger!
Først vil jeg sige tak for alle de breve og hilsener, jeg
har fået fra Jer.
I kan tro, jeg var ked af, at jeg ikke kunne komme til
elevmøde, men vi havde selv elevmøde på „Solhverv“ den
dag. Jeg tænkte på Jer mange gange i løbet af dagen, de
elever, der kom her, kendte jeg jo ikke. I kan tro, jeg blev
glad for den hilsen, I sendte mig. Næste år håber jeg, jeg
kan være med.
Da jeg rejste fra Ølgod var jeg hjemme et halvt år og
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hjalp min far og mor. Jeg var karl, det var strengt, men
dejligt alligevel. Jeg passede både køer og heste og har
vede, tromlede og såede i marken.
Så kom jeg her til Vebbestrup, (10 km nord for Hobro)
og havde et hold piger i elleve måneder. Nu i vinter er her
drenge, men til sommer kommer her piger igen, men de
skal kun være her fem måneder. I vinter har jeg både gym
nastiken, syning, skolekøkken og botanik med realskolen.
(Der er også realskole på „Solhverv“).
I sommer var vi i Norge, og de af Jer, der var med sidste
år ved jo, hvor herligt der er deroppe. Vi havde en god tur,
og jeg mindedes turen, da I var med.
Jeg var i København nu i efteråret og besøgte bl. a.
Hanna og Teglgård, hvor er det en sød lille pige de har.
På søndag er det første søndag i advent, kan I huske
turen vi havde ud i skoven efter gran til adventskranse.
Jeg kan ikke forstå, at vi allerede igen skal til at tænde
lysene i kransen først et, så to, tre og fire, og så er det jul
igen, og der er gået et helt år.
En gammel kone, jeg kender, sagde altid, at man skulle
nytte tiden. Det er jo ikke alene arbejdstiden, der skal
nyttes, man skal stadig prøve på at blive dygtigere, men
det er så sandelig også den fritid, vi har, der skal nyttes,
det er ikke ligegyldigt, hvad man bruger den til, den skal
ikke bare benyttes, men den skal nyttes. Og det skal være
mit jule- og nytårsønske, at I må nytte tiden i det nye år,
der kommer.
Til slut de bedste ønsker om en rigtig god og glædelig
jul og et godt nytår til hver af Jer fra
Jeres Teilmann.

Om venskab
Livet har ingen større velsignelse end en god ven. Ven
neløs mand er fattig, hvor meget han så end får af denne
verdens rigdom, fordi han ikke har nogen at dele det med.
Hvad forstår man så ved venskab? Hvad vil det sige
at have en ven?
Venskabet giver os fællesskab med et andet menneske i
glæde og sorg, og Hæden bliver større, medens sorgen bli
ver mindre ved at deles.
Men der er forskel på venner. Et dansk ordsprog siger:
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„Der er bordvenner og nødvenner“. Man kan måske
næppe kalde den første slags for venner; men der er dog
mange, der tror på dem. De vil nok være med i de vode
dage, sidde til bords når lysene brænder, når alt er fest
ligt og det går godt, men såsnart der kræves offer, hvor de
selv skal gøre noget for at holde lysene tændt, søger de
andre græsgange, så ser vi først, hvem der virkelig var vore
venner.
For fald står fritstående træ,
hverken løv eller bark kan læ det
så er det menneske,
som mangler venner,
hvi skal han længer leve.

Derfor finder mand og kvinde sammen, for at skabe de
res eget lille samfund „familien“, som kan gi’ dem læ, når
stormen rejser sig. Derfor ønsker vi mennesker venner,
som kan gi os hjælp og styrke og som vi kan stole på.
En dansk kunstner sagde engang: „I de ringeste klæder
får man de bedste venner“.
Der ligger en dyb sandhed gemt heri. De sande menne
sker er dem, der ikke ser efter det ydre, men kun regner
med sindets rigdom.
Derfor skal man også når man har en ven respektere
denne og forstå, at værdsætte hinanden og sidst, men ikke
mindst være ærlige og trofaste overfor hinanden.
Jeg vil her slutte med et lille digt af Bjørnstjerne Bjørn
son:
DEN SANDE VEN.

jeg ejer en ven, han hviskede nu
„Guds fred!“ i mit natvågne sind.
Når lysene dør, når mørket har gru,
da kommer han gernest ind.

Kære piger!
jeg ønsker Jer hermed en god og glædelig jul og et godt
nytår med tak for året, der svandt.
Mange venlige hilsener.
Dagny Ottesen.

36

Ved Skærbæk mølle

10 års jubilæum

Efterår . . .
Jeg sidder og ser ud af mit vindue, nyder synet, naturen
er skøn, også nu, hvor den er ved at afklæde sig sommer
dragten. Den er forlængst falmet, men hvor er den smuk
alligevel. De rødgyldne blade, som hvirvler mod jorden,
tager sig vældig godt ud i den ellers farvefattige efterårs
dag. — Nej, farvefattige, det er vist for meget sagt, går vi
ud i naturen, vil vi snart opdage, at ikke alt derude er øde
•— vist ligger markerne nøgne og viser os deres matte, grå
brune og sortladne farver; men græsmarkernes og vinter
sædens frodige, grønne kvadrater bryder fladernes ensto
nige mønster og fortæller os, at ikke alt er hvile og mørkt
øde. Og går vi ad markstien langs haver og hegn ind i sko
ven, møder vi på vor vej endnu en hilsen fra svundne
dages liv og skønhed: hybenrosernes frugter, tjørnenes bær
og rønnebærtræernes klaser strålende som gløder mod den
tågegrå luft. Også de grønne mospuder ved træets fod
fryder vort øje. Nu er den tid kommen, da man egentlig
ret får øjet op for disse dværgvæksters særegne skønhed,
om sommeren forsvinder de i al den grønne overflod. —
Nu, jeg skriver om sommer, kan jeg ikke lade være med at
kaste tankerne tilbage til den, som nu er på retur. Mange
minder knytter sig til den. Jeg kan lige se en hel flok
sommerpiger for mig — jeres øjne lyser af energi — vi er
midt i en gymnastiktime — enkelte af jer bider tænderne
sammen for at gøre det ekstra godt.
Jo, jeg synes, at vi oplevede meget herligt sammen.
Endnu engang tak, pigeri
Og til sidst ønskes alle gamle elever en rigtig glædelig
jul og et godt og velsignet nytår.
Lilly Nielsen.

Arbejdsglæde — ansvar!
■— Ja, hvad menes der med arbejdsglæde? Kan vi i vor
moderne tid tale om arbejdsglæde, eller passer ordet bedre
i tilknytning til fritiden? Vi lever jo i en tid, hvor mate
rialisme og maskinisme i stadig stigende grad sætter sit
spor på menneskeheden. Dette bevirker også, at arbejdet, i
stedet for at være til velsignelse, ofte nærmest bliver en
forbandelse — eller blot spørgsmålet om individets
eksistens. ■— Tager vi til eks. en arbejder, der hele sit liv
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må stå foran en maskine og dreje på et lille håndtag, me
dens det store maskineris øredøvende spektakel fortsættes
— mekanisk uafbrudt, ja, så forstår vi måske, at hans
glæde ligger mest i at tænke på den tid, hvor fabriksfløj
ten lyder til fyraften.
— Men så alle vi andre i det frie arbejde, vi som får lov
at arbejde med noget levende, har vi da nogen arbejds
glæde, eller tager vi blot det hele som en trædemølle og
misunder dem med den 8-timer lange arbejdsdag? Jeg tror
vi har godt af, engang imellem at tænke over det. Vi er så
tilbøjelige til at blive bitre på tilværelsen og synes, at alle
andre har det meget lettere her i livet. I stedet for at glæ
des ved, at vi har et arbejde eller en gerning, ikke blot at
leve af, men også at leve for, og hvor vi hver især må gøre
vor pligt, og ikke blot tænke som så: at det nytter så lidt
i det store hele, det lidet jeg kan gøre. For som der står i
sangen:
Ej med stoi-a later och starka ord
skall du vise kärlek till hjemmets jord.
Nej med hånden vid plogen
och med slagan på logen
och med tankens kraft ved ditt arbetsbord.
Fosterlandet blir, vad du gør det till —
blir så ljust og fagert och rikt du vill,
det er du, som bebor det,
av din gärning beror det;
fosterlandet blir, vad du tror och vill.

Nej det er ej med store ord, men i den stille gerning, vi
skal vise vort sande jeg. Ethvert menneske, som er sat på
jorden har en gerning at øve — stor eller lille — det er slet
ikke spørgsmålet, blot vi lærer, at vi alle har et ansvar og
at: fosterlandet biir, hvad du gør det till — og hver lille
sten, der bygges på, er med til at rejse den sjunkne mur.
Dagny.
Kære gamle ølgodpiger!
— Hermed de bedste ønsker om en god og glædelig jul
for jer alle med speciel hilsen til vinterpigerne 1948—49
og sommeren 1949. — Hvor havde vi det herligt sammen.
Og jeg ville ønske for jer, at I, selvom vi ikke formåede
at give jer alt det vi gerne ville, så alligevel har oplevet no
get i kammeratskabet og livet her på skolen, som kan være
med til at hjælpe jer senere i livet.
D^cmv
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Småglimt fra Sydslesvig
Da jeg sidste år ved juletid tog den beslutning, at tage
her til Sydslesvig, anede jeg faktisk intet om forholdene
hernede, udover det jeg gennem mors elever, foredrag og
bøger havde hørt og læst mig til. Derfor var det ikke
uden en vis spænding, jeg den 17. august betrådte min
fremtidige arbejdsplads, som jeg nu for alt i verden ikke
ønsker at forlade. Vi begyndte efter sommerferien med
fælles morgensang med alle børnene ca. 1300, og det er
en af de morgener, jeg aldrig glemmer. Børnene sang „Den
signede dag“, denne herlige gamle salme, med en inderlig
hed og varme, så man blev ganske stum af højtidelighed.
Efter morgensangen kom jeg ind i min klasse, en 7. med
40 drenge og piger, og det var ret spændende, for det er
jo altid spændende for en klasse at få en ny lærer, og om
vendt. Det der først faldt mig i ørerne, var, at der lød så
mange dialekter, og det stod klart, at de fleste havde været
på ferie i Danmark.
Vi talte så sammen om ferien i Danmark, og det strålede
fra børnenes ansigter, når de hver især fik lov til at for
tælle. Hvis man hjemme i Danmark vidste, hvilken op
levelse for disse børn, det er, at tilbringe sommerferien hos
venlige mennesker, ville sikkert flere tage sydslesvigske
børn. Nok kan vi gennem hele skolens arbejde og virke
måde give dem en „smag“ af Danmark, men børn ønsker
noget virkeligt konkret, og det får de under ferieophol
dene. At mange børn ogsaa rent fysisk trænger til at
komme til Danmark kendes der mange eksempler på. Her
kan jo fås alt i butikkerne, men ingen har penge at købe
for, og det værste er, at det er børnene, det går hårdest ud
over. Prøv til sommer at tage et barn fra Sydslesvig!
Jeg har også arbejde med unge hernede, nemlig i Ung
domsskolen, som besøges af unge over 18 år. De kommer
for at lære og høre om Danmark, men mange må først
have lært dansk, eller evt. have det forbedret. Vi har 2
timer sammen, først skriftlig dansk og så læsning, og i
læsetimen supplerer vi så stoffet i bogen op med en rask
diskussion. Og hvor vil de gerne diskutere, om alt muligt,
de går og spekulerer over. Det, der dog er deres hoved
emne, er deres lands fremtid, og der kan de undertiden
blive noget mismodige. Det kan ingen fortænke dem i!
Hjemme er de 2 af lejlighedens 3 stuer belagt med flygt
ninge, arbejde gives først og fremmest til flygtninge, ingen
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penge o. s. v. At man yderligere ikke vil høre deres nødråb
i den danske regering, sætter ikke humøret i vejret. Derfor
må der gøres noget, og først og fremmest for ungdommen,
for at den ikke skal glide bort. Vær derfor gennem ung
domsforeninger og indsamlinger med til at støtte arbejdet
for de unge.
Trods alt det mørke og usikre og den uvisse fremtid, er
der en fast vilje hos Sydslesvigs befolkning til at værne
om alt, hvad der er dansk, som noget helligt og rent. Der
for må vi hjemme heller ikke skuffe dem, under hvilken
form vi end skal yde hjælp.
Flensborg den 18. november 1949.

G. Vedsted-Hansen.

Hilsen til gamle Ølgodpiger
Vi har begyndt vinteren så godt, som vi kan ønske os
det, og som sædvanlig, er vi meget glade for arbejdet i
hverdagene, denne vinter vil også føje sig ind i de andre
års kæde og blive til det, der bærer vor tro på, at I unge
vil øve jeres gerning med pligtfølelse og med respekt for
det vi ældre bygger vort liv på. Den dag da livet kræver
sin store indsats af jer, da vil det også vise sig, at disse
værdier fra barndomshjemmet og ungdomsårene vil kunne
bære jer når i trygt tør lægge alt i Guds hånd.
Der er så meget i vor tid, der er ude for at kaste I unge
ind i tvivlens malstrøm! „I skal selv tænke — selv dømme
og for alt i verden ikke lytte til den tågetale som lyder fra
kirken“, den kan disse „kloge“ hjerner opløse til intet. Ja,
sådan siger disse tvivlere til jer.
I må selv finde jer et ståsted i livet, det er helt rigtig,
men da må vor tale, også følge jer. Vi holder af jer, og vil
give jer det bedste vi ejer, i stedet for at så tvivlens golde
sæd prøver vi at give jer af den tro, som giver vort liv ind
hold, og uden den, var det kun tomhed og øde. Nu er
året snart omme, vi begynder at synge: „Gør døren høj,
gør porten vid, den ærens konge kommer hid.“
Julen er nær, og vi oplever igen, dette forunderlige, at
Julens budskab er lige nyt for os, dette budskab med trøst
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til dem, der græde, med glæde til dem, som tunge stier
træde,
stands og hør
her er dør
til den sande glæde. —
forkynder, at Gud giver os en skat, der er stærkere end
døden.
En gave gives os i julens budskab, lad os tage imod det
med åbent og ydmygt sind, da vil julen bringe os den
glæde, fred og klarhed over vort liv, som må ejes, når vi
skal øve vor gerning, hvor den end falder — til gavn og
glæde for det samfund vi lever i. Vi siger til jer: Byg jert
liv på den kristne tro, lyt til julens budskab, lev livet i
pagt med det bedste, der gives jer, så vil det blomstre i jert
spor, og det tunge smelte bort i hver lovsang I sjunge.
Til jer alle sender jeg mine bedste juleønsker, til jeres
hjem, en varm tak for Tilliden der vises skolen
Tak. God og velsignet Jul.
jeres vec{sted.

Kære gamle elever!
Det var mig en stor glæde at være med til elevmødet i
Ølgod i sommer, blot var der alt for faa af jer tilstede.
Mød bedre næste gang. I snyder jer selv for en god op
levelse ved at blive borte.
Hos os staar alt vel til. Kirsten er nu 3% aar og Karen
Margrethe
og saa har vi faaet en lillebror den 1. no
vember, som vi alle er meget glade for. Kom og besøg os,
I er velkommen!
Glædelig jul og alle gode ønsker for det nye aar.
Else Kirsten Madsen,
Ungdomsskolen, Vojens.

Kære gamle Elever.
„Kvistgaard“, 3. November 1949.
Som en Del af jer vist ved, har jeg nu forladt Ungdomsog Aftenskolearbejdet. Jeg blev gift i Sommer, og er nu
Landmandskone, vi har faaet et dejligt Hjem i Thorning
ved Kjellerup, og her befinder vi os godt.
Nu nærmer Julen sig igen, lad os ønske, at det maa
blive, ikke alene en Solhvervsfest med ydre Foreteelser,
men at vi maa opleve lidt af den Glæde og Fred, som Ju
len bærer Bud om.
Med disse faa Linier sender jeg jer alle de venligste Hil
sener med Ønsket om en god Jul og et godt, velsignet
Nytaar.
Signe Winther (f. Bjerre).
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De, der rejste!
Af dem må Hanna og Teglgård være de første jeg om
taler. — I et hvert Arbejde — stort eller lille — er det en
Betingelse for et godt Resultat, at der er et godt Samar
bejde.
Nu sidder jeg og tænker paa de 4 og 3 Aar I to har
hjulpet os her, og mit Sind fyldes af Tak. Tak skal I have
for Venskab, Hjælp og mange, mange gode Stunder i
dette Samarbejde. — I har hjulpet mig mere end I maaske
selv aner. — Ærlige og trofaste og besjælet af Idealisme
har I været til stor Gavn, Glæde og Belæring for de mange
unge, der har været Elever her i Jeres Tid. — Nu dygtig
gør I jer til fortsat Gerning blandt Danmarks Unge.
Vi følger Jer med varme Ønsker, og haaber vi stadig
maa holde Jer fast i vort Venskab. Tak til Jer for de gode
Aar, og Lykke over Jeres Veje.

Bodil, Hanna og Teglgård
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„Klavs“ blev Elev igen i Sommer — og „Ellen Kokke
pige“ blev gift til Maj. — Lærer Andersen kom til Maj
sammen med Lilly. — Lilly er her i Vinter, ligesaa „Otte“,
Dagny og Gydesen. — Et storartet Samarbejde har vi.
Ingrid og „Klavs“ rejste til Sjælland til November, og de
er glade for denne „Udenlandstur“. — Vi fik Vita og Lis i
Stedet, og selv om det er kedeligt at „skifte“ saa mærker
vi det jo aldrig saa meget her, da jeg altid faar Piger, der
kender os fra Skolelivet. —
Ingrid klarede Kokkepigepladsen storartet, og i Vinter
er Erna og Vera fælles om det, og det gaar ogsaa udmær
ket, men de er ogsaa ved at være „gamle i Gaarde“. —
N. C. Olesen er her stadig, og som sædvanlig er Pigerne
glade for hans Hjælp.
Tak til I „gamle“, men ogsaa Tak til de „nuværende“.
Jeg føler altid, at I vil gøre jert bedste, for at hele dette
Samfund med alle de mange Piger — maa blive det, som
er Meningen det skal være. — Et Hjem, hvor vi alle føler
der er trygt og godt at være. Tak!
Vedsted.
Augustinus Uth, der har skrevet et Stykke til Aarsskriftet, er min Fætter. — Elan har vist min Skole og Arbejdet
her den største Interesse, og mange af mine sydslesvigske
Elever har faaet „Lommepenge“ af ham. — Jeg takker for
dette og for hans varme Interesse for Sydslesvig.
Kære gamle kammerater.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med
tak for det gamle. Det bliver dejligt at se Jer til elevmødet,
vi glæder os allerede.
Med hilsen fra os i køkkenet.
Erna Sommer 48. Metha og Vera 48—49.
Vita og Lis 49.
Vestbirk Højskole, den 30. oktober 1949.

Kære Ølgodpiger!
På opfordring af fru Vedsted sender jeg jer en hilsen.
Jeg besøger stadig Ølgod nu og da. Man glemmer ikke så
let en egn, hvor man har fundet sig så godt hjemme både
på skolen og i omegnen. Ærlig talt tror jeg, at jeg kan
finde mig til rette, hvor det skal være i landet, men det er
ligesom, at Ølgod er det, som trækker mest.
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Den 1. april 1947 forlod jeg skolen i Ølgod, og rejste til
Hong Husmoderskole, hvor jeg var til foråret 1949. I som
mer har jeg været i et gartneri i Gug ved Aalborg. Det var
en herlig sommer, Aalborg er en prægtig by, flot og i
vækst. Jeg savnede dog stadig skolelivet, og begyndte her
den 15. september, hvor valgmenighedspræst Siliam Bjerre
samtidig blev forstander, fhv. forstander på Høng Hus
mandsskole. Det er en meget forsømt skole, vi er kommet
til, så vi har haft rasende travlt med at få den nogenlunde
i orden til eleverne kommer. Skolen er oprettet i 1884.
Den havde sin glansperiode fra 1886 —1920 med den
kendte skolemand Gronwald Nielsen som forstander.
Elevantallet nåede den gang op på 150. I 1948 blev skolen
omdannet til en selvejende institution, hvis bestyrelse er
valgt af skolens gamle elever og medlemmer af skolens
støttekreds. Skolen liggger i en ualmindelig smuk egn,
ægte østjydsk, med store linier og vide udsyn, skovklædte
bakkedrag og højderygge med kæmpehøje. Gudenåen
slynger sig i engdrag tæt forbi skolen og danner de smuk
ke Vestbirk søer. Vestbirk ligger i trekanten mellem Hor
sens, Skanderborg og Silkeborg. Foruden forstander Bjerre
virker der af lærerne ved skolen, højskolelærer, koncert
sanger S. Neemann Jensen, (der tager sig af musikafdelin
gen), landbrugskandidat, konsulent Mariegård og høj
skolelærerinde Karen Margrethe Olsen. Måske det er lidt
rigelig med propaganda, men vi håbtr selvfølgelig alle, at
vi kan få skolen godt i gang igen. Vi har 14 piger og 20
karle indmeldt. Det er vældig flot på så kort tid. Jeg har
to dejlige værelser. I er hjertelig velkommen at besøge
mig, når 1 har tid og lejlighed. Hvor tiden dog går, nu skal
man til at skrive glædelig jul igen. Jeg holder mig stadig i
de ugiftes rækker, trods at jeg i de sidste 5 år har stiftet
bekendtskab med ca. 500 piger på skolerne.
Hjertelig hilsen og de bedste ønsker om en god jul og
alt godt i det nye år.
Nich. Ludvigsen,
Højskolen Vestbirk, st.
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Nyt om gamle Elever
Ruth Lundgaard (44—45) er Elev paa Testrup Sygepleje
skole, og begynder paa et Sygehus til Foraaret.
Conny Hansen (42) er lige blevet gift med en Købmand.
Ellen Sørensen (42) er gift og bor i Norge.
Anna Korsholm (42—43) skal giftes med en sønderjysk
Gaardmand.
Kirtine Rasmussen (42—43) bor i Strellev, hun blev gift
nu i Sommer.
Linda Olesen er færdig med sin Uddannelse som Syge
plejerske, jeg vilde gerne passes af hende under Sygdom.
Grethe Lauridsen ogsaa (42—43) har lige holdt Bryllup.
Eva Godsvig er gift med Kurt Florin og flytter snart til
Esbjerg.
Gyda Thomsen er i et stort Fljem i København, hvor hun
er Barneplejerske for Børnene der.
Nanna Veys (43) er lige blevet gift med sin Flans.
Sinne Tamberg er snart færdig som Sygeplejerske.
Tove Terkildsen og hendes Mand er i Sydslesvig, og naar
Fløjskolen i Hjaruplund er færdig, skal de være Lærer
folk der.
Rosa Jensen (44) er ogsaa gift.
Nanny skal ogsaa snart selv have Hjem. „Siv“ og Else
Kirsten var meget glad for at saa mange af jer var her
til Elevmødet.
Betty Dahl, Birthe Ramussen, Edith Filskov, Gudrun
Terkildsen og Agnes Tomsen, alle fra 44—45, er gifte.
Hjørdis Larsen er ogsaa snart Sygeplejerske, hun og Sinne
bor sammen.
Gudrun Jensen (45—46) er gift, og jeg har lige faaet Ind
bydelse til Anna Plauborgs Bryllup den 7. December.
Hanna Grethe har det storartetInger Iversen (46) er ogsaa blevet gift.
Ruth Johannesen er stadig hos Kronprins Knud, hun er
forlovet med en af Kongens Lakajer.
Signe Jensen, Mors, og Kirstine Jensen, Ørbæk, er ogsaa
gifte.
Elly-Inger Skærlund er i Sverrig og er meget glad for det.
Gerda Poulsen (48—-49) har været her siden hun var paa
Skolen i 48, nu tjener hun paa Sjælland sammen med
Ingrid (der ogsaa har været her i % Aar) og Helga Pe
dersen.
Erna Sørensen (48) er Kokkepige og klarer det fint.
Vera (48—49) bager og laver Formad ogsaa til ug.
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Vita er her inde hos mig og væver, syr og hjælper mig hun
er fiks til alt, ved I nok.
Metha Pedersen er privat Stuepige, hun gaar saa stille og
passer sit, og er ganske storartet til at varte os alle op,
ikke mindst Gunnar, naar han kommer hjem.
Lis fra i Sommer, hjælper over det hele, og hendes uforlig
nelige Humør kan „høres“, og smitter os, saa der er
et herligt Samarbejde mellem os alle.
Ja, der er nok mange flere, der skulde fortælles om, men
dette er hvad der er noteret ned i Løbet af Aaret, send mig
„Nyt“ om jer selv.
Tak for de mange, mange Breve til Jul og i Aarets Løb,
det er mig en stor Glæde at følge jer frem i Livet, og her
maa jeg ogsaa sige jer Tak for den Støtte I giver mig. Jeg
forstaar nok, at naar I har været paa Højskole saa maa
Skolen her blive nr. 2. Saadan ønsker jeg det ogsaa for jer,
men vil ogsaa glæde mig over, naar I selv i jeres Breve un
derstreger, at I har faaet mere ud af Højskolen, netop
fordi I har været her. Se saa udfylder vi to Skoleformer
hinanden som det er Meningen vi skal.
Tak fordi I ikke glemmer os.

Om gamle Lærerkræfter
Sandfeldt er stadig Friskolelærer paa Langeland.
„Egelund“ og Familie bor paa Fyn.
Svanborg er stadig paa Aaby Højskole, og dyrker ivrigt
Gymnastik.
Traneberg er Lærer i Ørre.
Myrup er paa Uldum Højskole.
Thygesen er Lærer paa Agersted Efterskole.
Siv er stadig Konsulent i Hjørring.
Else Kirsten og Madsen bor og virker ved Vojens Ung
domsskole.
Teilmann har skrevet selv.
Blikker er ved Holsted Ungdomsskole.
Bjerre har ogsaa selv skrevet, at hun er Gaardmandskone.
Karen Jensen er Aftenskolelærerinde i Holstebro.
Hanna og Teglgård ved I hvor er foreløbig.
Andersen er Lærer ved Halvorsminde Ungdomsskole, og
jeg ønsker alt godt for hans Arbejde der.
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Paa et Par enkelte nær, er jeg stadig i Forbindelse med
mine gamle Hjælpere. Tak for det og Tak for Venskab.
Prøv om I kan komme til Elevmødet, det vil glæde os
alle, og husk næste Aar at faa jeres Hilsener til Aarsskriftet sendt i god Tid, jeg ved, at jeg trygt kan hilse fra dem,
der mangler en Hilsen fra, de er jo alle i et Arbejde, der
kræver meget af dem.
Vedsted.
Kære elever fra sommeren 1949.
Rigtig mange tak for sommeren. En glædelig jul og et
godt nytår. Jeg håber I alle har det godt, for det har jeg.
Hilsen, Annemarie Andresen.

En rigtig varm Hilsen til alle Elever og Lærere med Tak
for Ferien i Danmark.
Lille Annalene og Magda Møller,
Sørupskov, Sydslesvig.

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar.
De venligste Hilsener sendes eder alle, en særlig Hilsen og
Tak sendes Fru Vedsted og Lærerne.
Rita Pedersen, Nymindegab.
Kære Ølgodpiger 1943—44.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Det sker
endnu, at jeg tænker på jer. Jeg håber I har det godt alle
sammen, at I gør jer flid for at klare opgaverne.
Jeg er begyndt på fjerde år i Hjørring som aftenskole
lærerinde — et arbejde jeg er glad for.
Jeg vil blive glad for at høre fra jer.
Mange hilsener, jeres Anna Siv.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår ønskes Jer alle af
Karen Jensen, husholdningslærerinde 48.

En venlig hilsen til lærere og kammerater.
Petra og Else Iversen, Brugsforeningen, Tinghøj.
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Alle på skolen
lærerinder, lærere, pigerne i køkkenet, Hans, Hanna-Grethe, Gunnar og Vedsted ønskes en god jul, tak for tiden
vi var på skolen.
Gerda Poulsen, Else Bodil Gåntzel Hjørdis Termansen,
Ingrid og Helga Pedersen.

Venlig hilsen og tak for sommeren 49.
Gartner Niels Christian Olesen.
En rigtig god og festlig jul ønskes I alle med tak for alt,
vi har oplevet sammen. Vi har det storartet. Velkommen
her.
Hans og Hanne-Grethe, Harkesgård.

Alle Kammerater og Pigerne i Køkkenet — Lærerinder
og Lærer og Vedsted. — Tak! Jeg glemmer aldrig denne
Sommer i Danmark.
Helga fra Tønning.
Kære gamle Kammerater fra 47.
Rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar, haaber I har
det godt for det har jeg.
Hilsen Anna Grethe Hansen.
Brejning hovedskole, den 24. oktober 1949.

Kære Vedsted, lærere og veninder!
Da Henny og jeg så tit har snakket om at sende en hil
sen til jer alle igennem „Elevskriftet“, må jeg hellere se at
få gjort alvor af det nu.
Henny er jo forlovet og jeg er gift og har en lille pige
på 1% år og en dreng på 5 mdr. Henny skal tjene på en
gård nabo til os, og hendes kæreste skal på landbrugs
skole.
Vi sender hermed de kærligste hilsener og ønsker jer alle
fra vinteren 1945—46 en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår fra
Henny Møllegård og Knud Jensen.
Esther og Henry Møller Spjald.
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Eleverne paa Ølgod Ungdomsskole
Sommeren 1949.

Kaja Mortensen, Glejbjerg.
Grethe Andersen, Gjettrup, Glejbjerg.
Bodil Nielsen, Viuf, Kolding.
Tove Andersen, Terpling.
Ketty Nielsen, Villavej.. Varde.
Gerda Annochim, Hvidding.
Hedvig Nielsen, Vesterager, Billum.
Anne Grethe Christensen, Ringkøbing.
Marie Christensen, Lønnestak.
Anna Nielsen, Lønborg.
Gudrun Christensen, St. Jyndevad.
Gerda Poulsen, Tjæreborg.
Gerda Fly, Rønbjerg.
Jenny Nørmark, Nr. Langelund, Filskov.
Elin Friis, St. Velling, Børkop.
Lis Pedersen, Vestergaard, Borris.
Else Bodil Gantzel, Lille Valby, Roskilde. Astrid Pedersen, Krogstrup, Odder.
Maren Hansen, Farre Lindeballe.
Anna Pedersen, Sdr. Lourup.
Helene Orth, Dynt Broager.
Kirsten Hansen, Janderup.
Birthe Rasmussen, Lydum.
Ester Hansen Vejs, Broager.
Erna Sørensen, Snorom, Outrup.
Bodil Hansen, København.
Eline Søby, Vallund, Ølgod.
Kirstine Johnsen, Lønborg.
Minna Sommer, GI. Højen, Vejle.
Inga Jørgensen, Sandfeldtgaard, Brande.
Gerda Madsen, Frøstrup Skole, Lunde.
Gunhild Jørgensen, Guldager.
Solveig Jørgensen, Stadil Tim.
Minna Tarp, Troldhede.
Tove Thomsen, Houstrup.
Velly Jørgensen, Houstrup.
Benthe Thyssen, Vodder, Frifelt.
Karen Jørgensen, Harris, Bredebro.
Gerda Jacobsen, Thorsholm Haubro.
Hjørdis Thermansen, Ølgod.
Karen Jensen, Skodsbøl, Broager.
Annemarie Andresen, Flensborg.
Anna Kristensen, GI. Højen, Vejle.
Christine Boch, Ladelund.
Helga Freund, Tønning.
Gerda Kristoffersen, Bredsten.
Karin Fintzen, Hatlund.
Marie Knudsgaard, Stadil, Tim .
Franke Haagen, Elsdorf.
Kristiane Lauridsen, Flover, Muldbjerg.
Gerda Juul, Duborgskolen.
Maja Lauridsen, Aastrup, Glejbjerg.
Elisabeth Morbach, Flensborg.
Dora Lauridsen, Aastrup, Glejbjerg.
Ruth Nielsen, Flensborg.
Frida Laursen, Maabjerg, Holstebro.
Ella Pedersen, Flensborg.
Lis Madsen, Hover, Muldbjerg.
Marga Skou, Murvig.
Ingrid Mikkelsen, Hover, Muldbjerg.
Henny Schmidt, Flensborg.
Sigrid Mathiasen, Sæby.
Vinteren 1949—50.

Jytte Andersen, Jægerspris.
Else Andersen, Tørsbøl.
Kirsten Andersen, Tistrup.
Ruth Andersen, Ølgod.
Erna Andersen, Lergrav, Holstebro.
Else Børgesen, Biaksmark.
Karen Bjerre, Guldager.
Alice Bonde, Svogerslev, Roskilde.
Bodil Christensen, GI. Tistrup.
Gerda Christensen, Galtho, Tofterup.
Ida Christensen, Hostrupgaard, Varde.
Bodil Christensen, Vester Tim.
Johanne Damgaard, Lervang, Ølstrup.
Inger Marie Gram, Hvidding.
Valborg Hansen, GI. Møllegaard, Holms
land.

Ulla Hansen, Tørsbøl.
Ellen Flansen, Gadbjerg.
Kirstine Iversen, Faaborg.
Grethe Iversen, Heager, Ringkøbing.
Gudrun Iversen, Tinghøj, Varde.
Elsig Jakobsen, Hjedding, Ølgod.
Ruth Jensen, Nordby, Fanø.
Maja Jensen, St. Darum.
Anna Grethe Jensen, Solbjerg, Skads
Gurli Jensen, Mejlsig, Varde.
Marie Jørgensen, Stolbro, Als.
Inger Jørgensen, Henne.
Lis Jepsen, Øse.
Petra Jespersen, Bork, Nr. Nebel.
Inga Kristiansen, Barslund, Blaahøj.
Katrine Kjær, Sdr. Omme.

Gerda Kyd Sondergaard, Maabjerg, Hol
stebro.
Anna Marie Ketilsen, Øster Gejl, Tørsbol.
Grethe Kørvel, Ølgod.
Kirsten Kristensen, Øse, Nordenskov.
Edith Kristiansen, Kærup, Janderup.
Stinne Larsen, Rounum, Skarrild.
Magne Laumann, Asp, Tistrup.
Ingrid Lauridsen, Tange, Gørding.
Gurli Lauridsen, Sjelborg, Hjerting.
Else Lægaard, Maabjerg, Holstebro.
Grethe Meldgaard, Tønning, Tistrup.
Nanna Mortensen, Vesterbæk Skole, Sig.
Kirsten Nielsen, Græsbøl, Tarm.
Elly Nielsen, Jerlev, Vejle.
Gerda Nielsen, Tinghøj, Varde.
Rigmor Pedersen, København.
Sonja Pedersen, Sig.
Sigrid Pedersen, Knaplund, Hoven.

Inger Pedersen, Pamphole, Thyregod.
Ida Pedersen, Nørremarksgaard, Skads.
Inge Pedersen, Nymindegab, Nr. Nebel.
Elly Pedersen, Hejrskov, Gørding.
Signe Pedersen, Kragelund, Nr. Nebel.
Kirstine Plouborg, No.
Ninna Sørensen, Godthaab, Løgstrup.
Anne Skov, Stoustrup Skole, Tarm.
Grethe Sjælland, Skjelborg, Vilsund.
Aase Terkildsen, Ndr, Frihavnsvej 961,
København.
Kirstine Terkildsen, Trøstrup, Videbæk.
Thyra Johansen, Duesgade 3, Flensborg.
Timgaard Schnell, Aabenraagade 94,
Flensborg.
Erika Christensen, Gin toft, Steinbjergkirke
Elise Fink, Harreslev.
Marie Jessen, Nybølmark.
Christine Jensen, Timmingsted.

Elevmødet bliver Søndag den 9. ]uli.
Husk at bede fri den Søndag, og sæt hinanden Stævne
her. Velkommen.

