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KORSBANNERET

Drømte jeg da nogen Sinde 
om at løfte Dannebrog 
til i Herrens Navn at vinde, 
til at værge Herrens Bog — 
jeg drømte, som en Daare, 
der ej ved, han er kun Støv, 
synker brat, som Lig paa Baare, 
falder af som visnet Løv, 
kan, som Kvist til Stammens Ære, 
kun paa Grenen Frugter bære, 
gøre Gavn kun i Guds H^aand.

Vaj da ydmyg, Danmarks Fane! 
kære, favre Dannebrog! 
Dine Veje Herren bane, 
som saa tit paa Ledingstog, 
saa paa denne ringe Snække, 
der, med Bud til Danebod, 
overalt har Is at vække, 
Vind og Strøm at stride mod! 
Bøj dig ydmyg under Mærket, 
som staar over Sejerværket 
paa Vor Frelsers Kirkegaard!

Sandheds Venner! hvor I bygge, 
hæver Dannebrog med Lyst, 
som det store Banners Skygge, 
med dets Billed dybt i Bryst! 
For sin Nød og al sin Vaande 
faar da gamle Danmark Bod: 
lives op ved Herrens Aande, 
lever op med Kraft og Mod, 
sjunger som i gamle Dage: 
Stærk er Herren i de svage, 
Ydmyghed for Ære gaar.

N. F. S. Grundtvig.



Fred til at stride vor strid med mod.
Markusevangeliet, kapitel 12, vers 41 og ud.

Og Jesus satte sig lige over for tempelblokken og så, 
hvorledes mængden lagde penge i blokken, og mange rige 
lagde meget deri. Og der kom en fattig enke og lagde to 
skærve i, hvilket er en hvid. Og han kaldte sine disciple 
til sig og sagde til dem: Sandelig siger jeg jer, denne fat
tige enke har lagt mere deri end alle de, som lagde i tem
pelblokken. Thi de lagde alle af deres overflod; men hun 
lagde af sin fattigdom alt det, hun havde, hele sin ejen
dom.

Der står i Grundtvigs skolesang: Langt mere værd end 
det røde guld, det er sin Gud og sig selv at kende. Sin 
Gud og sig selv. Altså der står ikke: sig selv og sin Gud. 
Når Gud er nævnt først, er det ikke kun, fordi det sømmer 
sig sådan. Men det kommer af, at Grundtvig havde det 
syn, at hvis et menneske skulle vide noget om tilværelsen 
her og om sig selv, nyttede det ikke, at han begyndte med 
sig selv, sine egne længsler og sit eget krav til livet. Be
gyndte han dér, ville han uvægerlig fare vild. Sådan som 
Johannes Jørgensen siger om Ingeborg Stuckenberg, som 
hensynsløst ville gå efter det, der for hende var sandhed 
og ret: Hun for vild i troldeskoven, hun fandt aldrig hjem.

Vor tid er efterhånden blevet så hård, at vi ligefrem 
tvinges til af og til at spørge om, hvad meningen er med 
det hele. Og ikke mindst vil det være sådan for de af os, 
som har børn, at vi gruer for, hvilken skæbne, der venter 
dem, hvilken umenneskelig barbariskhed kan vi ikke 
frygte for, at de vil blive udsat for, når de vokser til.

Adskillige mennesker reagerer over for den angst på 
den måde, at de siger: det kan ikke være meningen, at det 
skal ske, som vi gruer for. Der må komme en forandring, 
så det frygtelige undgås, og vi når frem til en lykkeligere 
tilstand. Og samtidig ser de hen til kristendommen som 
den magt, der skal hjælpe ud af elendigheden. Kristen
dommen skal redde verden, og hvis ikke det er meningen 
med kristendommen, hvad skal vi så overhovedet med 
den?

Det er vist ikke ved siden af at tilføje, at samtidig med, 
at disse mennesker således af og til ser hen mod kristen
dommen som denne hjælpende magt, gør de det med en 
vis usikkerhed i sindet, for det er nemlig ikke så helt let 
at få denne opfattelse af kristendommen bekræftet i evan
gelierne; der rejser sig i denne forbindelse blandt andet 
spørgsmålet om, hvorfor mennesker på Jesu tid rejste sig 
i harme mod Jesus, hvis hans budskab virkelig gik ud på 
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dette enkle, at han ville redde vor verden fra ulykke og 
nød. Hvorfra kom den harme? det budskab skulle man 
vente, de fleste mennesker ville gribe med begærlighed.

Spørgsmålet er, om vi ikke, hvis vi har sådanne forvent
ninger til kristendommen, gør os skyldig i den vildfarelse, 
at vi lader vore egne længsler og vort eget krav til livet 
være bestemmende for vor opfattelse af kristendommen. 
Eller med andre ord udtrykt, om vi begynder med os selv, 
dér hvor vi vil lære Gud at kende.

For tænker vi på ny testamentes forkyndelse, er det et 
andet syn på tilværelsen, vi møder end det, som vi i almin
delighed ønsker at møde. Ganske givet er det for Jesus, at 
vor jord ender i nederlaget og undergangen.

Har evangeliet da intet at sige os i vor situation? Hvad 
siger det?

Det siger for eksempel: Bekymrer jer ikke! Bekymrer 
jer ikke for morgendagen, thi morgendagen skal bekymre 
sig for sig selv, hver dag har nok i sin plage!

Hvad er Jesu mening med disse ord? Med disse ord vil 
han give os glæde og fred. At det er hans mening, er tyde
ligt nok, når vi tænker på, at han i samme åndedræt, som 
han udtaler dem, henviser til himlens fugle og markens 
liljer.

Hvorfor skal vi ikke bekymre os? Fordi Jesu Kristi fa
der vil være vor fader. Min fader og jeres fader, siger Je
sus til disciplene.

Den fattige enke i evangeliet er et vidnesbyrd, et livets 
vidnesbyrd. Hun har lagt bekymringerne til side. Hun tak
ker Gud af hele sit hjerte, fordi han også ved denne guds
tjeneste mødte hende som den, der ikke ville slippe hende. 
Ham gav hun sin tro og sin taknemlighed.

Og spørger vi, om dette betyder, at vi ganske rolig skal 
lægge hænderne i skødet og lade tingene gå deres skæve 
gang, som de bedst kan, så lad os prøve i tankerne at følge 
hende hjem fra hendes gudstjeneste i templet. Vi ved ikke 
noget om, hvordan der så ud i hendes hjem udover det 
ene, at der har været fattigt, men det er da ikke usandsyn
ligt, at hun har haft børn der hjemme. Tror De, hun har 
lagt hænderne i skødet? Sandsynligere er det, at hun er 
gået hjem til en tilværelse, som var præget af to ting: af 
bøn og af arbejde, ja af slid og flid. Eller hun er gået hjem 
til en tilværelse, der var præget af strid. Men der har væ
ret fred i striden.

Og netop det giver kristendommen: Guds fred i storm 
og strid, himmelsk trøst i trængselstid. Vor sorg slukker 
den med glæde. Jørgen Jensen.
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Fremad —!
Den, der har været på tur i Norge, vil ikke kunne andet 

end betages af landets storslåede natur. De vældige bjerge, 
der gigantisk hæver sig op over os små mennesker, der bil
der os ind at være verdens herrer. — De rivende floder, 
hvis voldsomme energimængder sine steder udnyttes til 
fremstilling af elektricitet. — De enorme vandmasser tvin
ges ind i lange skråtliggende rør af store dimensioner for 
til slut at hvirvle et mægtigt vandhjul rundt, der nu sætter 
fart i mægtige maskiner hvori frembringes tusinder og at
ter tusinder af kilo-watt elektrisk strøm, der igen omsættes 
til arbejde i stor stil til gavn og glæde for hundreder af 
mennesker. Når man står ved siden af sligt et vandhjul, 
som hvirvler rundt og atter rundt med umådelig kraft og 
fart, kommer der uvilkårlig også fart i ens egne tanker, og 
tankerne går tilbage til den dag, da det blev budt menne
sker at gøre sig jorden underdanig. — Og så kommer man 
hjem til Danmark og ser en af vore vandmøller arbejde, og 
man betages af den samme tanke, vandhjulet, der drives 
rundt og atter rundt altid til samme side uden stands.

Når man kommer hen i december måned og jul og nytår 
nærmer sig, hænder det ofte, at tanken pludselig sfandser 
med et ryk. — Hvor er dog det år blevet af, det er jo ikke 
længe siden, der var det sammme i luften? — Og så kom
mer spørgsmålet til en: „Hvad fik du udrettet i det år, der 
gik?“ — Tidens hjul går rundt og atter rundt, men får vi 
frembragt noget til gavn og glæde for andre og os selv, 
som det store vandhjul gør det? — Tiden kommer aldrig 
tilbage, men vi kan tage minderne og erfaringerne med os 
videre frem. ■— Husker du det? — spørges der, når to 
mennesker, der har delt noget med hinanden, mødes. — 
Husker du den første dag fra ungdomsskolen, da du lyt
tende sad på bænken under skolens talerstol? Du sad der 
sikkert med forventninger og ønsker for de kommende 
måneder — og nåedes der så noget af alt det, man havde 
ønsket og håbet — fik man noget med sig hjem! — Er de 
følelser man stod med, når det rød-hvide flag gled til tops, 
bortvejrede, eller har de modnet en til, at man vil sætte 
ind for at højne vort land, gøre dets sprog renere, og vise 
i ord og gerning, at man er værdig til at hejse Danebrog i 
sorg og glæde.

Er der noget, unge ikke må, så er det at sløves og glide 
tilbage. — Vi skal fremad, vi skal gøre tingene bedre i dag 
end i går.
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Sådan sagde du måske netop ved samme tid sidste år, 
men en beslutning, der ikke bliver omsat i handling, ligner 
vandhjulet, der snurrer rundt uden at være sat i forbin
delse med maskinen.

Måtte julens budskab bringe os den fred og glæde, der 
er med til at styrke vort sind, til at få de gode forsætter 
ført ud i livet.

Thi julen er atter i vente 
med kimende klokkers klang, 
med julebudet det kendte 
om barnets og englenes sang.

De bedste hilsener til jer alle.
P. Bitsch.

Drømmen og virkeligheden.
Det menneske, der ikke kan finde sig til rette i en ver

den, hvor det enkelte menneskes lykke ikke er i høj kurs, 
vil meget ofte søge ind i drømmen. Drømmen om at alt 
er eller bliver godt. Drømmen om lykken. Er verden hård 
og brutal, så er drømmen lun og venlig.

Men samtidig med, at mennesket er flygtet ind i drøm
men, er det flygtet ind i løgnen. — Det hænder af og til 
for de fleste af os, at vi søger ind i drømmens lune og 
løgnagtige gemakker for at søge glemsel for verdens hård
hed. — Og vi må da heller ikke glemme, at drømmen kan 
være sund, kan skænke os syner, som kan vise vej frem. 
—- Men drømmen er farlig! Elvis den holder os fast og 
hvisker med sin blide stemme: „bliv hos mig, her er så 
rart“, og vi så ikke løsriver os, ja, så forhindrer den os i 
at se, at det, der kræves af os, er, at vi tager kampen op 
mod det, der voldte vort nederlag.

I dag er mennesker måske mere end nogensinde tilbøje
lige til at søge tilflugt i drømmen. Verden stiller os over 
for så sørgelige kendsgerninger, at vi er tilbøjelige til at 
trække os ind i vort sneglehus for at være ene med vor 
drøm om lykken. Vi kan blive befordret ind i drømmen 
på mange måder; det kan være ugebladene med de strå
lende omslag, eller det kan være vor egen fantasi, eller 
endnu bedre et parti eller en retning (bevægelse), der fører 
os lige ind i lykkelandet eller i hvert fald på vej dertil.

★ * 4
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Men hvorfor tyr mennesker i dag i så stort tal ind i 
drømmen?

Det må vel være, fordi klimaet i verden er særlig barskt. 
At det er det, er der ingen, der tvivler på. — Men hvorfor 
er det sådan? Hvorfor er verden så umenneskelig, at men
nesket ikke kan udholde at leve i den, men må trække sig 
ind i sin drøm? — — —

Noget af det, der har været stærkt medvirkende til at 
gøre tilværelsen hård og barsk, er maskinerne. ■— Før ma
skinernes tid gik livet i en sindig og rolig gang. Arbejder 
og arbejdsgiver kom godt ud af det med hinanden. Bøn
derne dyrkede deres jord og såede deres korn uden trak
tor og såmaskine, og når kornet skulle tærskes, gik plejlen 
på loen.

„Og Gud lod snefald hegne 
mod frosten barsk og hård. 
Han lod det sne og regne 
og varme mildt i vår."

Der var nok meget i verden, der kunne ængste og for
urolige: sygdom, død og ildsvåde. Men Gud var menne
skenes fortrøstning; troen på ham gav tryghed og mod. —■ 
Man behøvede ikke ustandselig at søge tilflugt i løgne
drømmens verden.

Men så begyndte maskinalderen. Menneskene blev 
hvirvlet ind i en verden, der så helt anderledes ud end 
den, de tidligere havde levet i. Hjulene i fabrikkerne snur
rede, og varer spyedes ud i massevis; det gjaldt blot om at 
få folk til at købe. Og sådan kom da konkurrencen ind i 
verden. — Flere og flere søgte hen, hvor dansen om guld
kalven foregår. Men kun den, der er tilstrækkelig hård, så 
han kan skubbe en anden ud, kommer frem. — Maski
nerne synger ustandselig: den enes død — den andens 
brød.

Godhed, hjælpsomhed, barmhjertighed, godt forhold 
mellem naboer og da navnlig mellem arbejder og arbejds
giver led ubodelig skade. — Kærligheden trives ikke godt 
i en verden, hvor konkurrencen breder sin skygge.

Også på anden måde blev verden mere øde og trist, da 
maskinerne holdt deres indtog: maskinerne tog arbejds
glæden, skaberglæden fra mennesket. Mennesket blev ma
skinpasser — og samtidig forsvandt glæden fra arbejdet. ■— 
Det er derfor ikke underligt, at mange søgte lykken andet 
sted; i drømmen. —■ Og det moderne samfund har i den 
henseende sørget for mennesket på en rørende måde: det 
har skænket det biograferne, fantomet og mange andre rare 
ting, der dels trøster mennesker, dels får dem til at glemme, 
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at de er blevet fattigere. Drømmen om lykken blev stærkere 
end nogensinde. Og modsætningen mellem drømmen og 
virkeligheden blev mere skærende end nogensinde.

* ♦ ♦

Men de onde kår, mennesker lever under i dag, skyldes 
ikke blot, at konkurrence-ånden har sejret over fælles
skabsånden. De onde kår skyldes først og fremmest, at 
mennesket har gjort oprør med Gud.

Mennesket nægtede at tro på, at Gud har skabt det, og 
at det står til ansvar over for ham. — Gud har ikke skabt 
mennesket, siger man. Mennesket er et naturvæsen, der ef
terhånden har udviklet sig af dyrene. På et eller andet 
tidspunkt hævede et firbenet væsen sig op på to ben og 
efter årtusinders udvikling nåede dette væsen så langt, at 
det kunne tænke og tale: mennesket var blevet til! — — 
Men dette er jo ikke rigtigt! „Mennesket blev ikke til men
neske, da det lavede den første stenøkse, men da det byg
gede det første alter.“ —■ Det, der skiller mennesket så af
gørende fra dyrene, er, at vi kan føle ansvar over for andre; 
det kan dyrene ikke.

Der er en himmelvid forskel på den opfattelse, der siger, 
at mennesket er et naturvæsen, der udelukkende må følge 
naturens lov: fødes, leve og dø, og så den opfattelse, som 
vi har fået i arv fra de gamle jøder, at mennesket er skabt 
i Guds billede.

Det menneske, der ved, at han er Guds skabning, må 
føle, at han står til ansvar over for Gud. Når han handler 
mod Guds bud — og det gør han ofte — vil samvittighe
den sige ham, at han har handlet uret.

Men det menneske, der tror, at han er udgået af naturen, 
vil ikke føle ansvar over for andre end sig selv. •— Men 
når mennesket krænger ansvaret af sig og siger: jeg er fri; 
jeg er min egen herre; der er ikke nogen, der har noget at 
sige over mit liv, så bliver resultatet, at man skyder det 
ansvar fra sig, som nu engang hører med til at være men
neske: ansvaret for medmennesket. Og når ingen føler 
dette ansvar, så bliver menneskene til en flok enere, der 
ikke føler, at de kommer hinanden ved. Og så er der frit 
spil for hadet; det besætter os og gør verden til et helvede 
af fattigdom, klassekamp, raceforfølgelse, angst og krig.

Og så trækker mennesket sig bort fra denne virkelighed 
ind i drømmen om lykken. — Men drømmen skænker kun 
en kort, feberagtig lykke. Når mennesket igen træder ud 
i virkeligheden, vil denne føles endnu mere rå end før, og 
til sidst bevæger drømmeren sig gennem tilværelsen som en 
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morfinist, der kun har enkelte klare og frygtelige øje
blikke.

Hvis det skal være muligt for et menneske at klare sig 
gennem en urimelig hård virkelighed uden at have drøm
men som skjulested, må det have en større virkelighed at 
sætte op mod verdens: Guds virkelighed! — I den virke
lighed har mennesker i tusinder af år fundet fortrøstning, 
så de trods ydre utryghed kunne sige:

„Al ting føjes som Gud vil;
her er trygt at dvæle.“

Og vi ser, at kun hvor Guds virkelighed er gået op for 
menneskene, føler de et ansvar over for hinanden. De ser i 
andre mennesker Guds skabninger, uanset farve, sprog, 
rigdom eller fattigdom; og de forstår, at vor opgave er 
ikke at lade os opsluge af blindt had, men at vor opgave 
er at leve i fællesskabet, hvor „alle se på næstens tarv og 
ingen retten bøjer.“

I den virkelighed — og kun i den -— er der frelse for en 
hadende og blødende verden.

Teglgård.

Elevmødet.
I søndags afholdtes den årlige elevsammenkomst på 

Ølgod ungdomsskole. Allerede om lørdagen begyndte de 
gamle elever at komme, og straks søndag morgen stævnede 
flere og flere mod deres gamle skole. Ialt var ca. 300 gamle 
elever mødt frem. Hele sammenkomsten var fra morgen
stunden præget af det vidunderlige sommervejr. -— Dagens 
program indlededes med gudstjeneste ved pastor Jørgen 
Jensen, Thorstrup. Skolens gymnastiksal var smykket med 
blomster, og et alter frembragt ved hjælp af et smukt ege
løvskors skabte en fin kirkestemning i rummet. Det var 
festligt at høre salmesangen, båret af alle de mange unge 
friske stemmer. Jørgen Jensen prædikede ud fra beretnin
gen om Peders bekendelse.

Efter middagen var der en „sludrepause“, hvor de 
„gamle“ havde lejlighed til at finde hinanden og opfriske 
fælles minder. Derefter samledes man i haven, hvor der blev 
sunget en del sange, og hvor der blev holdt korte taler af 
såvel nuværende som tidligere lærerkræfter. Forstander fru 
Vedsted-Hansen udtalte blandt andet:

Nutidens mennesker lever i et jag — en stræben fremad
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— de unge uddanner sig, men de og vi lever i skyggen af 
atombomben og en deraf følgende frygt for fremtiden. Re
sultatet bliver en rodløshed hos det moderne menneske. 
Det er, som det bliver umuligt at tro på noget. Da kan et 
menneske give sig til at lytte til kristendommen. Det er en 
længsel, vi har i os efter noget, der ligger ud over, hvad vor 
forstand kan give os. Kirkens tårn er et symbol på det 
evige og et symbol på en stræben opad. — Og denne alvor 
og denne stræben kan vort slægtled ikke undvære.

Lærer Bitsch, Ølgod byskole, talte om betydningen af 
det gode kammeratskab. Desuden talte to af skolens tid
ligere lærere, Teglgård, Gladsaxe, og Traneberg, Ørre, — 
samt skolens nuværende lærer, Gydesen.

Næste punkt på programmet var gymnastikopvisning på 
plænen. To flinke hold viste deres færdigheder under le
delse af lærerinderne Dagny Hansen og Lilly Nielsen. ■— 
Efter aftensbordet fugte så friluftsskuespillet „Ambrosius“. 
Man måtte igen en gang undres over, at så unge kræfter 
kunne magte så krævende en opgave. Det lykkedes de unge 
piger fint at lægge den rette romantiske stemning over 
Molbechs gamle stykke — de skønne dragter og havens 
fine sceneri udgjorde en fin ramme om spillet og gjorde det 
hele til en skøn oplevelse.

Med „Ambrosius“ var festprogrammet udtomt, og fru 
Vedsted-Hansen kunne med god samvittighed afslutte da
gen og takke for en god og indholdsrig sammenkomst. — 
Der blev sunget aftensang i haven, og derefter var der frit 
samvær, indtil de gamle elever forlod skolen, en stor op
levelse og et godt minde rigere. Traneberg.

På plænen



Vinterholdet

Dansk
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Ind under jul —
— vi lever i mindernes rige, 
forventning fylder vort sind, 
mens glædens højde stige, 
når julen ringes ind.

Ja, barndommens jul vi mindes 
vel bedst, fordi at der 
i barndomssindet findes 
den fred, som gi’r glæden her.

Et minde er som en kostbar ting 
— det gemmes et sted herinde 
og er som et „lønligt kildespring" 
hvori vi kan rigdom finde.

Tiden op mod jul har en egen stemning over sig, alle 
mennesker går rundt og er glade og prøver på at være 
gode imod hinanden. For de små børns vedkommende 
glæder de sig til alt det ukendte, som de gennem de 
voksne har hørt om. Og for de voksne går det vel tit så
dan, at de fordyber sig i minderne fra deres egne barneår, 
hvor alting var tryghed og fred, fordi de ikke dengang 
havde stiftet nøjere bekendtskab med hele den store ver
den og derfor heller ikke med al den ufred og ondskab, 
som findes i verden — og som mennesket ikke ved egen 
kraft formår at udrydde.

Ja, mindernes verden er stor. Hver dag, vi lever tilende, 
giver os nye minder, som alle taler sit sprog. Der er både 
lyse og glade minder, men også mørke stunder iblandt; og 
alt sammen er det med til at bestemme vort liv fremover. 
Det gælder derfor om at samle sig gode minder i ung
domsårene, så der bliver en rigdom at øse af.

Vi kan ikke leve livet kun i nuet uden at være nøje for
bundet med fortiden, men også med tanke mod en frem
tid, hvis vi da vil leve livet som mennesker og tage kam
pen op mod de kræfter, som vil nedbryde.

Der er et gammelt ord, der siger: at den er fri, som gør, 
ikke hvad han vil, men hvad han bør. Det vil sige, at vi 
ikke kan gøre, lige hvad vi vil; men at livet må leves i fri
hed under ansvar. Kun hvis vi går ind under dette og for
står, at menneskehedens vilkår til alle tider vil være kamp 
— kamp mod det onde i os selv, og vi bliver klar over vor 
egen skrøbelighed, kan vi føle os fri.

■— Fiele livet igennem vil der i vor menneskelige natur 
være en stadig higen fremad mod — ja mod hvad? Nogen 
vil sige lykken. Men hvad er lykken? Det, som giver
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lykke for den ene, giver måske sorg og smerte for den an
den. Derfor var det godt, om vi kunne nå så langt, så vi 
med Th. Kingo kunne sige:

Du bedst min tarv og trang, 
o Herre kender, 
tilmed er lykkens gang 
i dine hænder, 
og hvad mig tjener bedst i hver en måde, 
du det tilforn jo ser;
min sjæl, hvad vil du mer? 
lad Gud kun rådel

Glædelig jul!
Dagny.

Et venligt ord en hjælpende hånd.
Pludselig er man lysvågen, man står op og sætter sig i 

det åbne vindue, det er mørk nat, en kølig, frisk luft strøm
mer een i møde. Der lyder et sus af mange vingeslag, så er 
alt stille igen.

Det er trækfuglene, der samler sig for sammen at drage 
til varmere egne til Middelhavets blå vand, hvor solstrå
lerne leger i bølgerne. Ja, til varmere egne, og man skyn
der sig i seng igen.

Der er noget rørende i det, at fuglene samler sig, ingen 
drager alene afsted, for det ville være døden.

Vi er også trækfugle; men vi glemmer ofte de andre, 
egentlig ikke at de er der; men at vi skal samme vej.

Invalide, hjemløse, arbejdsløse, ulykkelige mennesker 
slæber sig rundt på jordkloden også i dag den 9. november 
1950 — hvorfor? fordi vi ødelægger det for hinanden.

Du rige lille pige, for det ved du vel, at du er? Du har 
sundhed, du har arbejde( ellers er det din egen skyld) du 
har mulighed for at skabe dig en lys fremtid, du er tilbudt 
forbindelsen opad, hvorfra du kan få balance og tryghed. 
Du kan ikke ændre verdenssituationen; men du kan rutte 
med glæden, hvor du er. Der skal så lidt til for at lyse op, 
et venligt ord eller måske blot et smil kan til tider varme 
helt ned i hjerteroden.

Venlighed koster så lidt, men giver så meget.
Da jeg ville glæden eje, 
den flygted alle veje, 
da jeg ville glæden bringe, 
den daled ned på englevinge.
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Og er du rigtig glad, kan du ikke tænke dig at sparke 
til din næste, da rækker du ham hellere hånden eller det 
søm, han står og mangler.

God jul!
Ingrid.

Livets skønne knust er at leve selv og opleve 
varme tage imod og varme give!

— Hun var rig i ånden — Elli Björksten, som kunne 
sige sådan. Hun levede med disse ord for øje. Det var ikke 
bare tomme ord og lyde. — Men hvem var nu denne Elli 
Björksten? Hun var Finlands, ja Nordens store kvindelige 
gymnastikpædagog. Måske er hun ikke så kendt som 
Ling, Sveriges store gymnastikmand; men hendes virke er 
ikke mindre. Idendes gymnastik fik god grobund her i 
Danmark — vel nok fordi hendes syn på mennesket var i 
pagt med højskolens; og her er vi ved det egentlige i hen
des gymnastik. Hendes motto var: først liv så form. Altså 
i første række det, som kommer indefra —■ ja, hvad er det 
for en runeskrift, vil man spørge. — Det som kommer in
defra — nej, det er heller ikke til at tage og føle på. Det 
skal fornemmes af den enkelte; men lad os kalde det gni
sten, begejstringen — en sund sjæl.

Den eneste værdi i gymnastikken er slet ikke, som 
mange tror, det ydre — bevægelserne, de skal også være 
fine — men først liv. Det måtte Elli Björksten have i høj
sædet, hendes hele livssyn sagde hende det; men det gives 
aldrig den, der kun tænker på en eksistens. Når Elli 
Björksten kunne sige: Med ildskrift lyser for vort indre 
øje ordet: Mennesket! —• så mente hun noget mere end le
gemet. De to — sjæl og krop måtte gå hånd i hånd. Men 
også her står en kamp. Vor moderne verden møder natur
ligvis op med nye systemer. — Kommer man ind i køben
havnske gymnastiksale, vil man møde ledere, som kun har 
eet at sige til gymnasterne: slap af. Jeg tror, at det er en 
fejltagelse at kalde det gymnastik, her er kravet om liv og 
form tabt af sigte; og gør vi det, er vi på gyngende grund:

Menneskelivet er underligt, 
langt mer, end vi kan beskrive; 
dog lysner det op fra slægt til slægt, 
hvor mennesket holdes i live.
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Kære piger!
Snart begynder vi igen at nynne på Grundtvigs advents

salme — Skyerne gråne og løvet falder — og når vi kom
mer til sidste vers, fornemmer vi det store og underfulde:

Bethlehemsbarnet i krybberummet, 
det er den evige vår, 
troende hjerter det har förnummet: 
Jul gør lyksaligt nytår.
Derfor bære blus vi med glæde!

Rigtig glædelig jul og lykke og velsignelse over dagene 
i det nye år!

De bedste hilsener til jer alle
Lilly.

„Hvad hånden former 
er åndens spor.“

Joh. V. Jensen.

Når vi som unge står overfor den opgave mere og mere 
at skulle tage ansvar for vort eget liv og vor fremtid, så 
er det ikke uden betydning, hvorledes løsningen af denne 
opgave former sig.

I det følgende vil jeg fortælle lidt om nogle af de ting, 
der kan hjælpe os til en forståelse af det udviklede og har
moniske menneske, hvis liv har retning, holdning og me- 
ning.

Som barn må man have lov til at udvikle sig igennem 
lege. Den skal foregå under alsidige forhold, således at 
barnet lærer at se, forstå og omgås ting, dyr og mennesker. 
Børn skal have mulighed til at bruge deres fantasi; de skal 
kunne blive begejstret for en sund leg. På den måde ud
vikler de bedst deres legeme, deres tankeevne, følelsesliv 
og handlekraft. Gennem „arbejdet“ i legen — enten det nu 
er i skolen, hjemmet eller et andet sted — bliver børnene 
langsom vænnet til de voksnes verden.

Det er meget vigtigt, at vi som unge får mål og idealer 
at stræbe efter. Har man ikke det, så bliver livet uden ret
ning. En stor tænker, Albert Schweitzer, siger om det: 
„Fortabelsen af idealer resulterer i fortabelsen af sansen 
for personligt ansvar og manglen på selvtillid.“

Det er dog ikke nok at have mål og idealer, man må 
også have en rimelig mulighed og fornøden hjælp og vej-
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ledning for at nå frem til dem. Har man ikke det, må man 
selv forsøge at kæmpe sig frem til „den gyldne middelvej“. 
Det koster tid og penge, volder vanskeligheder og mod
gang, hvis man ikke allerede fra 14—16 års alderen har 
bestemt sig for en vis orden i sin uddannelse og for sin 
fremtid. Søg derfor altid råd og vejlednng, når I står over
for at skulle bestemme jeres uddannelse. På biblioteker 
kan man låne bøger om hvilken uddannelse, der kræves i 
de forskellige fag m. m.

Når man har fundet sit erhverv, sit arbejde, er „kommet 
på den rette hylde“; og når man har fundet den vej, der 
fører frem til idealet for ens arbejde, så kan man begynde 
at regne sig for voksen. Det afhænger nemlig ikke af al
der, hvornår man er voksen, men snarere af en alsidig ud
viklet modenhed.

Det er værdifuldt at vide meget og kunne meget; men 
det er kun få mennesker, som evner at føre det igennem 
til fuldkommenhed. Det, verden kræver of os, er ikke, at vi 
kan lidt af alt og ved lidt af alt. Den moderne verden 
kræver specialister; mennesker, som har en særlig uddan
nelse og er dygtige til deres særlige arbejde. Koncentra
tion, at samle sig om en bestemt opgave og dyrke den til 
bunds, kræves, hvis man vil fremad i livet. Vi må vælge 
fuldt og helt og ikke stykkevis og delt.

At gå udenfor den almindelige tankegang, levemåde og 
uddannelsesform er et farligt eksperiment. Det fører let til, 
at man på en eller anden måde knuses i kampen for nye 
veje. Men den, som føler, at han må gå sine egne veje, han 
må selvfølgelig gøre det. Vi kommer ikke altid fremad ved 
at gå ad de kendte veje. Udviklingens love kræver nye 
veje. Det gælder hele livet.

„Kamp må der til, skal livet gro, 
ej kamp blot for dagligt brød, 
men kamp for frihed i liv og tro, — 
ti evig stilstand er død!“ 

H. V. Kålund.

Ordet „ideal“ er her blevet nævnt flere gange. Det træn
ger til en nærmere forklaring. Et ideal er en forestilling om 
noget fuldkomment; et mønsterbillede, som man søger at 
efterligne. Renhed, skønhed, sandhed, kærlighed, ærbø
dighed, retfærdighed, dygtighed og harmoni er nogle af 
de ord, vi må sætte i forbindelse med vore idealer.

Enhver gymnast kender til, hvorledes det er i en gymna
stiksal. Der er altid en eller anden på holdet, som er dyg
tigst til øvelserne. Vedkommende opfatter straks komman-
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doen, udfører den rigtig, har sikkerhed, samtidighed, hold
ning, form, smidighed, kraft og smukke bevægelser. Hvis 
han også er en god kammerat, så vil han altid komme til 
at stå som et ideal for den mindre udviklede gymnast.

Om vor udvikling har en filosof fra den oldgræske kul
tur, Platon, udtalt: „Vi kræver legemsøvelser for vore 
børn for derved at udvikle deres legemer, så at disse kan 
være et så fuldkomment redskab som muligt for ånden.“

Disse ord svarer helt til nutidens opfattelse af, hvad der 
er gymnastikkens opgave og mål. Det frivillige ungdoms
arbejde har jo som mål: „En sund sjæl i et sundt legeme“.

Lad os gå i gang med at løse den opgave, som vort liv 
er. Vi kan snuble eller gå fejl; det er menneskeligt. Men vi 
har ret og pligt til at rejse os igen og begynde påny. Lad 
os ikke tage andres domme for nær; men lad os altid lære 
af dem. At leve i fællesskab med andre er en vanskelig 
kunst; men den må vi lære, hvis vi ønsker lykke over vort 
liv.

Thi livets gud vil dyrkes.
Hans Ravn Gydesen

Pastor Jørgen Jensens time
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Helga Freund, Tenning

Børnehave i Sydslesvig.
God morgen, god morgen, 
her er vi igen, 
når natten er omme vi skynder os herhen . ..

Sådan lyder det med små barnestemmer ud af Uffe-Sko- 
lens børnehave, og man får lyst at kigge ind. Lukker man 
så døren op, ser man de sødeste små piger og drenge kravle 
og lege rundt. Piger med de små røde dukkevogne, lyseblå 
dukkesenge, eller stående på en stol foran det store duk
kehus, og ivrigt diskuterende hvad dukkefar skal bringe 
med fra købmanden. Eller drenge, lystigt kørende med de 
små biler, heste og ikke mindst med pigernes dukkevogne.

Ja, de er nu søde de små, og hvor er det dejligt at hjælpe 
dem i deres små sorger.

Jeg begyndte mit arbejde i den danske børnehave her i 
Tønning i maj måned i år.

Dengang bestod børnehaven af en nydelig lille barak 
med to opholdsstuer, køkken og gang. Den var ikke stor, 
og kunne ikke rumme 64 børn på en gang. Så de var delt i 
grupper og kom hver 3 timer daglig. Men børnene var 
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glade for at komme, og forældrene med, for på denne måde 
havde de små allerede nu mulighed for at lære det danske 
sprog. Og de er helt flinke til det, selv om det er lidt blan
det. Sådan kom en dag den fem-årige Horst lykkestrålende 
med et par nye skiftesko og idet han viste os dem, sagde 
han stolt: „De har min mor gestrickt“.

Men, som sagt, havde vi denne dejlige barak, for pludse
lig den 16. maj stod barakken i lyse flammer. Det var en 
sørgelig morgen både for børn og voksne, og der blev fæl
det mange tårer. Hvordan branden er opstået er ikke klaret 
endnu, og mon det nogensinde bliver? — ?

Men Gud hjalp os, og man fik mod til at begynde forfra. 
Nu har vi et værelse og skolekøkkener i Uffe-Skolen, og 
selv om der er skolebørn i klassen til kl. 11,00, blev det til 
en nydelig lille børnehave igen, og børnene er lige så glade 
for at komme igen.

Lige som skolebørnene, fik også de små lov til at holde 
sommerferie i danske hjem, såvidt der var pladser nok. Og 
længe før ferien begyndte, spurgte de små tre og fire årige 
børn, der slet ikke kunne forestille sig en danmarksrejse, 
om mangt og meget, som f.eks. hvor er Danmark, — skal vi 
køre i tog — skal vi sejle —• er der også bomber — er der 
radio — køer -— heste og hvad de nu ellers kunne finde på 
at spørge. Men endelig kom da den store dag, da 42 af de 
64 børn fik lov til at besøge danske feriehjem i fem ufor
glemmelige uger, for endnu snakker børnene om deres 
rejse.

Ja, søde er de „de små“. Og bliver de endelig ked af de
res selvstændige leg, sker det ikke så sjældent, at en eller 
anden beder om at måtte synge, lege billedlotteri, tegne, 
klistre, klippe, og hvad de nu ellers får lyst til.

Sådan skete en dag det spændende for de små treårsbørn, 
de skulle for første gang i livet til at bruge en saks. Men 
det er slet ikke så nemt, som det ser ud til, og munden kan 
meget bedre end de små uøvede hænder. Men lille Peter 
får da efterhånden, idet han bruger både fødderne, munden 
og begge hænder, klippet et stykke af, og idet han holder 
det stolt op, smiler han, så man kan se det store hul i mun
den, hvor der mangler de fire forreste tænder. Men der
imod Hans Hermann, han lukker ivrigt med begge tommel
og pegefingre saksen op og i, men uden resultat. Men plud
selig får han en idé. I stykker skal det, så han giver sig til 
at rive damen midt over. Efterhånden har han en hel bunke 
foran sig, og siger strengt til os, det er min, det vil jeg have 
med hjem. Og det får han også lov til.

Men så er maden endelig bleven færdig, og vi skal til at 
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spise. Efter at alle har vasket hænder, indtager de plad
serne rundt om de små borde, og lille far og mor, giver sig 
til at servere. Det går lige så godt som i Ølgod til fin mid
dag. Så toner den lille bordsang, båret af små barnestem
mer gennem værelset.

Lille far og mor, har nu dækket bord, 
og vi skal nu pænt på plads os sætte, 
spise op vor mad, men allerførst vi glad 
siger — tak — til Gud som vil os mætte.

Ja, nu håber jeg, at I har fået et lille indblik i mit arbejde, 
og ser, at jeg er glad for det. Glad for arbejdet mellem 
disse endnu tyske, men med vort håb engang blivende frie 
danske børn og landsmænd, som må have lov til frit at 
kunne tale det sprog, som de allerede nu kommer til at 
holde af.

Og kommer en af Jer, mine gamle skolekammerater, en
gang til Sydslesvig, og dermed til Tønning, så kig ind til 
os. I vil altid være velkommen her blandt i hjertet, danske 
børn og landsmænd.

Ja, nu nærmer vi os julen, og måske I sidder og læser 
disse linier til vor Frelsers hellige fest. Så vil jeg da ønske 
Jer allesammen en glædelig og velsignet jul, og alt godt 
med ind i det nye år. I år fik jeg jo ikke lov til at være med 
i Ølgod til elevmødet, men forhåbentlg på gensyn 51.

Glædelig jul ønsker
Helga fra Tønning.

Vind mig lysets sejre!
Lad mig føle, hvergang når 
livet biir mig øde, 
at du, fader, hos mig står, 
og i sådan møde; 
og når natten i mit bryst 
hjertet vil omlejre, 
o, da skænk mig livsens trost, 
vind mig lysets sejre.

Jacob Knudsen.

Forfatterinden Elisabeth Bergstrand-Poulsen fortæller i 
sin bog „Vandringen“ om billedskæreren Johannes, der 
hele sit liv havde båret et billede i sig af et kunstværk, han 
engang skulle skabe. Og det var ikke noget, der hastede, 
for han vidste, at når den tid kom, ville værket lykkes, og 
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at det ikke kunne nytte at presse det frem før tiden. — Og 
den dag kom, da en stor sorg knugede ham ned — ikke 
knækkede ham, men bøjede ham. Da han atter rejste sig, 
følte han, at nu var øjeblikket kommet, og nu skabtes hans 
værk som af sig selv — plankerne tog form og blev til 
kunst under hans kølleslag. Ikke bevidst, men som drevet 
af en indre nødvendighed stod arbejdet frem mellem hans 
hænder.

Netop på samme tid skal der rejses en kirke som et min
detempel over en af landets afdøde kirkefædre. Og da 
bygherren får Johannes’ altertavle at se, ved han straks, at 
her er den tanke og det symbol, han kan bruge. — I bille
dets midte Guds moder med barnet, omgivet af hyrderne 
med deres hjord. Ud fra denne gruppe stråler et stærkt lys 
ned over syngende barneansigter, der danner et lovsangs
kor ved tavlens nederste rand. I en bue opover svæver en 
hærskare af engle med basuner — og som forbindelse mel
lem disse to grupper hæver sig slanke orgelpiber: en him
melsk og en jordisk lovsang.

Men om aftenen lød et råb ude fra gaden. Det var avis
drengene, der råbte med de sidste aftenudgover. Og der 
var et ord, der særlig tydeligt gik igennem: „Mislykket“ 
—■ Det var kunstsnobberne og de forsmåede kunstnere, 
der havde allieret sig med pressen i anledning af denne 
skandaløse altertavle. Den var jo lavet af en håndværker, 
et ganske ukendt navn — derfor duede den ikke. „Englel“ 
lød det derude, „hvad skal vi med dem? De hører en svun
den tid til. Riv dem ned!“ — Og skriget voksede: „Kirker! 
Hvad skal vi med kirker? Det, vi trænger til, er huse med 
træk og slip og alle moderne bekvemmeligheder. Riv den 
kirke ned igen!“

Oppe i kirken mødtes kunstneren og bygmesteren. Den 
gamle mester smilede et vemodigt smil ved skriget der
ude: „Hør! Det er tidens stemme! Lad os lukke vort øre 
for den og lytte til evighedens stemme.“

— Ja, for begges værker var skabt med evigheden for 
øje — for at minde mennesket om evigheden. Rummet og 
symbolet — de to kan timelig omskiftelse ikke rokke ved. 
Lad dem rase derude — evigheden står dog i al evighed! 
For en tid kan døgnets vilde røster overdøve evighedens 
stemme, men ikke bringe den til tavshed. — På menne
skets vandring har dets længsel ført det bort fra dyret — 
frem mod det menneskelige — og opad. Og den tanke, der 
ligger bagved dette, er at nå gennem det menneskelige til 
Gud. — Men fra tid til anden hænder det, at det går den 
gale vej — tilbage mod dyret. Da trampes alt menneskeligt
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ned. Da lades der hånt om det gode, det sande og det 
skønne. Da skriger mennesket på øjeblikket, så det over
døver evighedens stemme — og da sænker mørket sig tæt 
over menneskesindet. — Men kun for en tid. For det an
det sidder for dybt i sindet. Der kommer en dag — selv 
om den måske lader vente på sig — hvor det vildførte 
menneske kommer til sig selv og rejser sig mod de falske 
førere. Det må ske, hvis ikke mennesket skal gå til grunde 
som menneske og bare blive til en maskine.

Tilsyneladende var Johannes’ liv spildt. For da han 
havde skabt sit livsværk, kom det til mennesker som et bud 
fra en svunden tid, og det blev agtet ilde. — Men det var 
skabt med evigheden for øje, og der vil komme en dag, 
hvor mennesker igen vil lytte til dets budskab. Og i vente
tiden er det sat til at lyse for den pilgrimsskare, der selv i 
de ringe dage bevarede evighedslængselen levende.

„Hvorfor har vi lys på alteret?“ spurgte en biskop ved 
en børnegudstjeneste i Tana højt oppe i det vintermørke 
Nordnorge. Og han vidste knap nok, hvad han selv ville 
sige, hvis det glippede med børnene. Men uden tøven kom 
svaret fra en af drengene: „Lysene betyder håb, det evige 
livs håb.“ - I det dybeste mørke tændes håbets fakkel. Det 
var det håb, der fik den lille norske dreng til at svare, som 
han gjorde — og det var det håb, der fik vore hedenske 
forfædre til at holde solhvervsfest. De fejrede ikke lysets 
komme ved forårstid, hvor enhver kunne se, at nu var det 
en kendsgerning — nej, de gjorde det i den sorteste mør
ketid — de gjorde det til en trossag. Og den samme tro er 
det, der skal bære os over mørketiden, men ved at gøre 
symbolet til en virkelighed for os — den virkelighed, der 
gik ind i historien for to tusind år siden gennem budska
bet: „Os er i dag en frelser født.“

Aksel Traneberg.

Vi her i Ørre skole sender vore bedste hilsener og øn
sker til gamle elever og venner.

Helle, Esther og Aksel Tr.
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Siden sidst...
Bladene fra de store Bøge falder stille — i rolige Spiraler 

— og lægger sig som et farverigt Tæppe under Træerne. — 
Eftermiddagssolen skinner sparsomt, men dog alligevel saa 
meget, at den kan naa at give dette Bladtæppe en straalende 
Lysvirkning, saa jeg uvilkaarlig udbryder; — „Nej hvor er 
her kønt“. — Den spraglede Skovskade — vore Skovduer, 
der har ruget her, har saa travlt med at samle „Bog“ og 
andre Frø. I hele Eftersommeren har et Fasanpar med 8 
Kyllinger daglig gaaet dernede, de maa have haft deres 
Rede nede i Krattet ud til Engen, selv en lille Hare mangler 
ikke i dette skønne Efteraarsbillede. — Kan I ikke se alt 
dette fra mit Kontorvindue? — Det er en rigtig Sensom
merdag, af dem vi kun faar Lov til at faa nogle enkelte af, 
— men saa nyder vi dem dobbelt, — og venter paa Vinte
rens Komme. — Ja, Naturen er saa viselig indrettet, at hver 
af Aarstiderne ejer sin store Skønhed, naar bare vi fortrav
lede Mennesker kan give os Ro og Tid til at se og opleve. 
Sommeren siger Farvel for denne Gang, og minder mig om, 
at nu skal vi til at sende Hilsner ud til I gamle, trofaste Pi
ger—

Igen maa jeg sige, — „Om jeg dog fatter, at der er gaaet 
et Aar“. — Atter tager jeg Dagbogen, og fra dens mange 
Blade stiger Aarets Oplevelser frem; — gid jeg saa kunde 
genfortælle alt det, som dette Aar har rummet, saa I lige
som besøgte os, og var med i Skolelivet igen. — Jeg maa 
begynde, hvor jeg sluttede sidst, dog vil jeg ikke gaa i De
taljer med alle vore Forberedelser til Julen, — Vinterpi
gerne kender dem, og det vil være svært for Sommerpiger 
at sætte sig ind i denne „Traditionernes rige Gentagelse“, 
men hvor betyder de meget for os her. — Turen til „Hed- 
agergaard“ efter Gran, — Adventskransene, den store Ju
lekrans — Morgensangen — Stilheden — Forventningen og 
Julelysenes klare Flamme, naar der for hver Dag tændes 
en ny. — Jeg haaber og tror, at naar mange af Oplevelserne 
er glemt, da vil I huske disse Stunder, — hvad mange 
Breve ogsaa vidner om. — Juletræsfesten med de smaa og 
store Gæster er med til at slutte første Del af vort Skole
samliv. — Alle er med til at give os en Glæde ind i vort 
Sind, og Juledagene giver os Kræfter til at begynde det nye 
Aar.

Den 13. December tidlig om Morgenen kom „Luciabru- 
den“ med sine Terner ind i hvert Værelse. — Jeg var vist 
den første, der blev vækket — de sang saa smukt den
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gamle Sang; — og da deres Vandring rundt til os alle var 
endt, ved jeg, at vi var en skøn Oplevelse rigere. —

Som sædvanlig var vi glade for, at vort Samarbejde med 
Ungdomsforeningen gaar saa godt. Det er gode Talere, der 
kommer, og vi siger Peder Hedager — og den øvrige Be
styrelse tak for Aaret, der er gaaet, og venter os meget af 
den kommende Vinter. — Traneberg og Ester skal tale og 
underholde her den 29. November og da er Ungdomsfor
eningen vore Gæster.

I Februar var vi i Esbjerg, og det er altid en interessant 
Dag. I Aar blev vi kørt rundt i „Busser“, saa det var let 
for os, blev fotograferet ved „Vestkysten“ m. m.

Vor „Kostumefest“ var meget, meget vellykket, og Gy
desen som „Brud“ og „Otte“ som Brudgom med Dagny og 
Lilly som Brudepiger, vakte jo vild Jubel.

Pastor Gregersen, Jerne, talte her den 7. Marts, og altid 
er jeg glad for disse Besøg, der bidrager til at give Skoleda
gene mere Indhold.

— Der blev arbejdet meget, og da vi naaede frem til For- 
ældredagen, var alte Stuer fulde af Arbejde. — Dejligt ei
det at se, men bedre er det at mærke den Lykke og Glæde, 
I føler over at gøre et ærligt Arbejde, det er nu en Værdi, 
som jeg ikke haaber, nogen „Ungdomsbetænkning“ faar 
slaaet ud. Det maa gaa Haand i Haand med Foredragene. 
Forældredagen var med megen stor Tilslutning, og det 
kunde være fristende at referere nogle af „Takketalerne“, 
men det vil føre for vidt. — Pastor Jørgen Jensen talte om 
at „holde Skole med Haab“.

Som sædvanlig fik vi Indbydelse til Gymnastikfesten i 
Tistrup i Marts. Lilly ledede Pigerne, og de klarede 
sig fint, det er altid betagende at se et stort Hold Gymna
ster, der alle gør sit bedste, og jeg sad og følte mig meget 
stolt over, at I var „mine Piger“.

Lærer Bitsch omtalte Forskellen mellem den frie Skole
form og Examensskolen. — Lærerinderne, Gydesen og jeg 
talte ogsaa. —-Jeg nævner lige de Forældre, der tog Ordet. 
Fru Kørvel, Ølgod, Lærer Skov, Stoustrup, Andersen, Hol- 
bøl, Fruerne Andersen, Bonde, Roskilde, og Lærer Morten
sen, Vesterbæk. — Af Eleverne tog „Børge“, Kirsten og 
Stinne Mod til sig og kom alle saa pænt fra det. — Vi slut
tede dette Skolehold med Tak, —■ og sammen drog vi paa 
den herligste Københavnstur, hvor Teglgaard kom og var 
Leder flere Gange.

Sommeren begyndte, og nu da jeg mindes de lyse Dage, 
maa jeg sige jer Tak. — Tak, at I gjorde saa meget for, at 
komme ind i det rette Kammeratskab, —■ det lykkedes, og

33



Lilly og Dagny giver teori

Så ...plumper" vi i

Dagny underviser



I fortjener alle Tak. Den 4. Maj blev meget festlig, med 
alle de mange Lys — Sang ■— Tale af Bitsch og de Minder, 
der blev draget frem fra „de onde Aar“ gav os en Glæde 
over Friheden nu. — Vi fik Besøg af „Grethe Bornholmers“ 
Far, Mor og et Par Venner. De, Lærerinderne og jeg talte 
sammen til langt ud paa de smaa Timer, men det var et 
Forældrebesøg, vi var meget glad for. Der gaar jo aldrig saa 
mange Dage af Sommerskolen, før vi begynder at forberede 
Elevmødet. I Aar prøvede vi igen at spille Ambrosius; — 
det blev spillet, da Traneberg var her, og med denne Opfø
relse i Minderne, var det lidt svært at tænke sig andre igen 
i de forskellige store Roller. ■— Hvad blev det da? — Ja, 
jeg maa have Lov til at sige, at for hver Gang vi saa Pi
gerne; da blev vi grebne af, at de alle levede i den Per
sons Liv og Tanker, som de skulde fremføre. I Slutscenen, 
da Ambrosius gaar ene hen over Scenen, — Abigaels Af
skedsord. Ja, det greb alle. Lærer Dejligbjerg var os til stor 
Hjælp med Iscenesættelsen og det hele. — Fler skal I have 
de mange Gæsters varmeste Tak, de var saa begejstrede 
for at se jer, — og vor Tak til alle, der gennem dette var 
med til at vise noget af Skolens Arbejde. — Vi har i Som
merens Løb haft mange store, gode Møder •— Husmoder
dage — Ungdomsforeninger — andre Foreninger og mange, 
mange enkelte Besøg. — Alt har været med til at give Som
meren sit festlige Præg. —

Jeg maa lige omtale Besøget af Lærerkursuset fra Askov 
under Ledelse af Dr. Kjær. — Der blev givet nogle Oplys
ninger om, hvad der er Efterskolens Maal; —• og Dr. Kjær 
fortalte om deres Indtryk fra de tre Skoler, de havde be
søgt. Ligesaa hilser vi de mange Husmødre, Ungdoms- og 
Landboforeninger velkommen. Vi vil gerne se Gæster her.

Til Skolens faste Medarbejderstab Lærer Pastor Jørgen 
Jensen og Lærer Bitsch. — Det er saa trygt for mig, at 
disse to kommer til de skiftende Hold, hver paa sit Felt 
— vidtspændende over store Emner, men alligevel fortæller 
de, saa vore Unge lytter, — ja vi ældre med. —

Mon hun helt glemmer at fortælle om Svømmebassinet, 
tænker I. — Nej, det kan I tro, jeg ikke gør. Det er jo et 
helt nyt Billede, Haven viser os nu, efter at dette Frilufts
bad er bleven færdig. De, der har set det, og talt med mig, 
har alle sagt. — „Hvor er det smukt føjet ind i hele Have
planen, — og hvor kan vi forstaa, at de unge er glade.“ — 
Ja, nu ligger det der ude i den store Plæne, og om „føje 
Aar“ bliver Plænen dobbelt saa stor, og hele Billedet bliver 
endnu mere helt og smukf. I ved, at jeg har tumlet med 
denne Plan i 5 Aar, og det er Civilingeniør Dr. techn.
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Ostenfeld, København, der har tegnet og ordnet alt. Jeg tør 
roligt sige, at nu da Svømmebassinet er færdigt, og passer 
saa fint ind i hele Skoleomgivelserne, da kan I tro, jeg for
tryder ikke. Nej, det vil blive til stor, stor Gavn og Glæde 
for vore mange Piger, og jeg glæder mig allerede til, at og- 
saa dette „Arbejde“ kommer ind i en fast Plan. — Rens- 
ningsanlæget bliver saa stort, at alt Vandet i Bassinet bliver 
renset i Løbet af 4 Timer, det bliver saa rent og hygiejnisk 
at bade der, og det er selvfølgelig den største Betryggelse 
for os alle. Kredslæge Rohleder er meget tilfreds med hele 
Anlæget, og jeg er glad for, at Kredslægen vil komme og 
besøge os, og holde et vaagent Øje med alt hernede. — Det 
maa være vor Pligt, at Vandet er renf, og jeg synes ogsaa, at 
her er gjort alt, hvad gøres kan, for at vi alle kan bade — 
uden at „væmmes“ ved det „lumre“ Vand, som der ellers 
ofte maa bades i. —

Bassinet er saa stort, at vi kan arrangere svømmeopvis- 
ninger og konkurrencer, og vi begynder nok Sommeren 
med noget saadant, paa rigtig festlig Vis.

Dette Svømmebassin er bygget til mine „gamle“, mine nu
værende og de fremtidige Elever, og det er mit Haab, at vi 
igennem dette belærende Friluftsliv, der nu vil udfolde sig 
her om Sommeren, rigtig maa opleve Glæden ved Svømning 
— men ogsaa Kammeratskabet, der er en af Idrættens og 
Sportens første og største Love. —

Inden jeg forlader „Svømmebassinet“ maa jeg sige 
Haandværkerne — Lønborg og Kirkeby — og deres flinke 
Hjælpere, — Dræningsmester Kjær, — og over dem alle 
Ingeniørerne Dr. techn. Ostenfeldt og Hr. Poul Hansen 
Tak. — Jeg har følt, at I alle ønskede at udføre et solidt 
og godt Arbejde. — Tak.

— Saa kommer vi til en anden stor Begivenhed i Som
merskolens Tid. — Gymnastikopvisningen i K. B.-Hallen i 
København, til Verdenskongressen for Husmødre (A.C.W. 
W.). Der har i Dagspressen — Landet — Tidens Kvinder 
og Husmoderblade været skrevet saa meget om denne Kon
gres, saa det gør jeg ikke, kun lige det. — A.C.W.W. — 
Husmødre fra hele Verden var til Kongres i Danmark; og 
en af „Dagene“ hed Danmarksdagen. — Her viste danske 
Husmødre — gennem fine, danske Haandarbejder — gamle 
danske Retter — Vævning — Knipling — Folkedans — 
Ballet — Musik m. m. m., hvad danske Kvinder formaar. 
Her i disse skønne Omgivelser var det, at vi fik Indbydel
sen til at vise et lille Glimt af Arbejdet, som det øves paa 
en dansk, fri Ungdomsskole. — Saa stod Dagny og mine 
Piger paa Tribunen i K. B.-Hallen — de hilste med Fanen, 
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og de 3000 Mennesker rejste sig. — „Jensine“ spillede, og 
de 24 Piger viste os fin, god Kvindegymnastik, — stort Bi
fald — igen stillede de op med Fanen paa Fronten — og 
sang.

Bladet i Verden sig vender 
som Lykkespil, 
under usynlige Hænder 
som Gud det vil.

Bladet, som Herren det ville, 
vendte sig tit, 
naar det gik Danemark ilde, 
vendte sig blidt.

Det var en gribende og stolt Stund.
Igennem mit Sind gik der en varm Tak til Gud over, at 

jeg faar Lov til at leve mine Dage blandt Danmarks Unge; 
— derefter gik Takken til Kongreskomitéen, med Lands
formand Fru Dahlerup Pedersen som Formand, at de gerne 
vilde se Pigerne — derefter gik Takken igen til alle paa 
Tribunen — til Lærere og Elever, der sad sorn Tilskuere. — 
Jeg var saa stolt af og glad for jer alle, og sent tror jeg, at vi 
glemmer den Stund. Jeg tror, vi følte os sammenknyttet i 
Ønsket om, at alle disse „Verdens Husmødre“ nu havde 
faaet et lille Indtryk af et Arbejde, som det udfolder sig til 
Hverdag paa en dansk Ungdomsskole — vor Skole. I var 
med til at hæve Danebrog højt, og vi var stolte af, at I hørte 
os til. — Der kom en dansk-amerikansk Dame hen til mig 
og sagde „Jeg græd af Glæde“. — Ja, det var jo mig, der 
høstede det meste af Takken, — for der var mange, der var 
begejstrede for den „Afveksling“ i et stort Program. — 
Takken lader jeg her gaa videre til jer alle, og min Glæde 
blev selvfølgelig endnu større, da Opvisningen faldt saa 
fint ind i hele det kæmpestore Arrangement som „Dan
marksdagen“ var, vor Tak, at vi fik Lov til at være med. —

I Sommer har vi været ude i flere Hjem her — Nielsen, 
Korshøj — Raunkjær, Bøllundgaard — Niels Mikkelsen, 
Hjedding — og Sydslesvigerne hos Salomon Frifeldts og 
hos Lindbjerg Ungdomsforening. — Det er Indbydelser, 
vi siger Tak for, ikke blot for den gode Beværtning vi fik, 
men ikke mindst for Tanken, der ligger bag. — Det er mit 
store Fremtidshaab (det maa jeg nok komme med her), at 
der ad Aare maa knyttes fastere Baand mellem Ungdom, 
Hjem og Skolen her, — saa Skolen engang kan blive en 
„Selvejende Institution“ — en Skole som Ølgodegnen ejer 
i Lighed med Staby, Brejninggaard og Lægaarden, som 
har denne faste Skolekreds, der ejer Skolen, og dermed 
ogsaa har et Ansvar. — Naa, dette her maa jeg ikke 
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komme ind paa nu. — Som sædvanlig har vore Fester 
og Politigilder, Aviser o. s. v. været vellykkede; og nu er 
jeg saa naaet til en Forældredag igen. — Udstillingen i 
Skolekøkkenet var selvfølgelig ny; for Ingrid kom med 
nye Idéer. — I Sy-, Væve- og Skolestuer er der jo ogsaa 
nyt ind imellem, og alle Steder er det rart at gaa og se de 
udstillede Ting. Jeg citerer lidt af „Vestkysten“s Referat 
af vor Afslutningsfest.

F orældredagen paa Ølgod Ungdomsskole.
Skolen har nu saa stor og trofast en Vennekreds, at jeg føler Tryghed udtalte 

forstander Fru Vedsted Hansen.

Lysten til Arbejdet er vigtig.
Vort Samliv paa Skolen har været iflettet Glæde og Lys 

parret med stort Arbejde. Glem ikke det gode Kammerat
skab, der har været her og Tak, fordi I altid tog Lærerne 
med i Kredsen, naar der skulde festes. Vi har gerne villet 
presse Arbejdet ind paa en livlig Maade, saa at Eleverne 
fik Lyst til Arbejdet og jeg tror, det er lykkedes. Heri har 
jeg haft stor Støtte i mine Lærerkræfter, thi det, der er af
gørende for en Skole, er ikke hvem, men hvor mange, der 
staar i Spidsen.

Forstander Fru Vedsted Hansen rettede en Tak til For
ældrene, som havde sendt Elever til Skolen. — Da Skolen 
ikke er en selvejende Institution, mangler den'en Støtte
kreds, som mange andre Skoler har, sagde hun, men denne 
Skole har nu saa stor og fast en Vennekreds af Forældre, 
at jeg føler Tryghed; Tak til Hjemmene, der tog vore syd
slesvigske Piger. Ønsker vi at knytte Baand med Sydsles
vig, er en af de bedste Maader, at vi aabner Dørene for 
den sydslesvigske Ungdom.

Desuden blev der talt af Skolens Lærerpersonale, Pastor 
Jørgen Jensen, Thorstrup, Lærer Gydesen, Lærerinderne 
Ingrid Halgaard, Dagny Hansen og Lilly Nielsen samt 
Lærer Bitsch, Ølgod.

Elna Wentzel, Aarre, takkede paa Elevernes Vegne for 
Sommerens Ophold og Gdr. A. Holm, Sdr. Omme, tak
kede paa Forældrenes Vegne, mens Købmand Termansen, 
Ølgod, talte paa Sydslesvig-Plejeforældrenes Vegne.

En af Sydslesvigerne, Eline Petersen talte.

Saa er jeg da naaet Aaret rundt, men inden jeg slutter, 
skal I vide, at i Øjeblikket sidder der 70 storartede Piger 
og synger sammen med Dagny. — Hvor har Du da Plads 
til dem? siger I. — Ja, der er ogsaa fuldt alle Vegne, men 
vi har i Oktober Maaned faaet lavet en hel Del, og det har
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bl. a. ogsaa givet Plads til et Par Elever mere. — Der er — 
paa Privaten — kommen 2 Kviste og Toilet m. m. og en 
helt ny god Trappe, saa Entréen hernede er ogsaa helt 
forandret. I Skolekøkkenet er der kommen nye Borde, 
Staalvask — Skabe og en ny „behagelig og pæn Trappe op 
til „Kavalerfløjen“ plus Centralvarme paa alle Værelser 
der. ■— Jo, nu kan I tro, der er pænt, men det maa I komme 
og se selv. —

— Saa gaar Dagene hurtig for os nu ind mod Julen 1950. 
— Arbejdet gaar godt og støt, og der har aldrig — i min 
Tid her — været saa mange Elever indmeldt til Sommer
skolen, som der er i Aar. Jeg tror nok, jeg trygt kan sige, 
der bliver fuldt Plus. — Kis Plauborg (og flere) skrev 
„Du kan tro, vi skal nok hjælpe Dig med at faa Skolen 
fuld baade Sommer og Vinter.“ — Ja, Kis og alle I 
trofaste Piger, jeg kan jo ikke slutte dette Brev, inden jeg 
faar sagt Jer alle min bedste og varmeste Tak for alt.

Ligesaa en Tak til Jeres Hjem for Tillid og Venskab. — 
Tak til alle her paa Egnen, der følger Arbejdet med In
teresse og sender deres Børn her, og Tak til alle dem, som 
vi har et Samarbejde med — Lægerne, Øllgaard, Haand- 
værkerne, Plandelen og Private. Jeg kan ikke nævne alle. 
Uden denne gode Støtte, som jeg har her, var det umuligt 
for mig at klare „Skærene“.

Tak for Handel og godt Samarbejde. —
Ja, der var flere Ting, jeg burde omtale, men jeg maa 

lukke Dagbogen i. — Nu er der saa Minderne, der staar 
for mig. Dette Aar har bragt mig -— os her -— meget Arbej
de, megen Glæde, men også en Tro paa, at I vil fortsætte 
Jeres Færd ud i Livet og vogte vel paa de Værdier, I har 
faaet i jeres Hjem, og vise, at I er rede til at gøre en Indsats 
for alt stort og godt; — saa der af jeres Færd maa vokse 
noget, som ikke kroges, bøjes eller visner for den første 
Stormvind. —

Tak til Jer alle, og god Lykke og Mod til at gaa ind i 
det nye Aar.

Jeres Vedsted.
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Kære gamle elever.
De allerbedste ønsker om en god og glædelig jul og et 

godt og rigt nytår til jer hver især.
Jeg er i vinter konsulent i Randers og rejser omkring i 

hele Randers amt, er ude hver dag og prøver på at lære 
husmødrene lidt af det man bør vide, for at være en rigtig 
dygtig husmoder.

Jeg træffer mange mennesker, ser mange forskellige 
hjem og oplever gang på gang, at det gør ikke så meget, 
hvordan man „har det“, men det, der betyder noget er, 
hvordan man „ta’r det.“

Glædelig jul! Godt nytår! Teilmann.

Kære gamle elever.
Mens jeg skriver disse linier, er det mørkt derudenfor, 

det regner, og novemberstormen pisker mod ruden. Og 
sådan har det været længe. Hvor er der dog længe til 
forår. Men snart er det jul, og det tændte træ kan ligesom 
kaste sit lys ud i mørket og gøre det mindre tæt. Sådan 
kan julens budskab også virke i verden.

Når vi skal skrive til elevskriftet, kommer vi til at tænke 
på jer som så ofte før. Vi tænker vel på jer som nogle op
løbne piger, skønt mange af jer nu er gift og har børn. Vi 
håber for jer, at I nåede at se og lære noget, før I blev op
taget af eget hjem.

Vi bor stadig i København. Aksel går endnu på kursus. 
Vi er meget spændte på, hvor vi skal hen til sommer. Her 
befinder vi os godt, men vi vil gerne til Jylland igen. 
Den 10. april fik vi en pige. Bodil er vældig glad for den 
lille Gunver, som altid er flink og ved godt humør. Bodil 
er begyndt at snakke. Hun siger hver dag: far kører i 
skole. Det er dejligt at have sådan et par poder.

Vi sender jer og jeres hjem de bedste ønsker om en 
glædelig jul og et godt nytår.

Aksel og Hanna Teglgård.

Efterskolen — Højskolen.
Vi var forleden til Aftenhøjskole og vi sad og lyttede til 

erfaren Mands Tale, alle Samfundslag var repræsenteret, 
og med vidt forskellig Livsindstilling sad vi og lyttede. 
Aftenhøjskolen har Foredrag om Historie, Litteratur, Sam
fundsproblemer religiøse Emner m. m. fl. Talen griber os, 
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fordi den giver os Svar paa de Spørgsmaal, vi selv gaar og 
tumler med. Vi føler os paa „Højskolebænk igen“. — 
Uvilkaarlig synes jeg, at denne ny Form for almen Oplys
ning, maatte give de Unge Lyst til selv at besøge en Fol
kehøjskole, men det synes ikke at være Tilfældet; tvært
imod kan man maaske sige. — Flår vi gamle Fløjskoleele
ver da ikke magtet vor Opgave, overfor den Ungdom, der 
følger efter os, at fortælle om vor Højskoletid paa en saa- 
dan Maade, at der hos dem vaagnede Lysten — Kravet 
om, selv at opleve det samme? Derpaa maa andre svare! 
Det er udmærket at bringe Højskolen ud til — eller ind i 
— andre Kredse — til Byens Unge; men den danske 
Bonde maa af den Grund ikke svigte Højskolen.

Højskolen blev bygget paa Bondejord, 
hvor frit sig tumle de friske Vinde, 
— — — paa Sandhedsgrunden 
med Sang i Munden 
til Danmarks Ære, til Gavn for Bonden 
den vokse frem.

Det har sin store Gyldighed ogsaa i Dag. — Jeg skal 
ikke prøve at give Svar paa, hvad Aarsagen er til den 
manglende Tilslutning, kun vil jeg gerne sige til I, mine 
gamle Elever. Da I var her, hørte I mange Gange Tale om 
Højskolen. Vi her er af den Mening, at Efterskolen er 
Forberedelsen til Højskolen. — For os er den naturlige 
Sammenhæng denne. — Folkeskolen — Efterskolen — 
Højskolen — Fagskolen. Af disse Ungdomsskoler er — 
efter min bedste Overbevisning — Efterskolen og Høj
skolen de to, der burde arbejde i størst mulig Forstaaelse 
med hinanden, — og naar det nu ser ud til, at vore Unge i 
Dag gaar fra Efterskolen — udenom Højskolen — over til 
Fagskolen, da er det mig en stor Skuffelse, at det er os i 
Efterskolen, der faar Skylden herfor. Jeg ved, at vi stræ
ber efter fattig Evne at løse vor Opgave med den 14—18 
aarige, men aldrig har jeg troet, at Tiden her var nok, nej; 
— som mere modne Unge maatte der mere til — netop det 
som Højskolen giver. —

Vi lever i en Brydningstid, men Materialismen maa ikke 
helt tage os fangen, — og Aftenhøjskolen skulde gerne 
være en Hjælper, — men den kan maaske ogsaa være en 
Fare, — — i det hele vil jeg tro, at hvis vi indenfor de 
frie Skoler kunde samles i et frugtbart Samarbejde, da 
vilde det være til Gavn for vore Unge og for de fremti
dige Hjem. — Paa Væggen her i Salen har jeg ladet male 
dette Vers:
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Saa hæv Dig Skole, og frygt kun ej;
forældet aldrig blev Livets Tale, 
for trættes histude af Dans og Leg 
paa Fjordens Tilje de Bølger svale.

Naar Hjertets Ager 
Livsord modtager, 
vi alt hernede det Foraar smager 
som ældes ej.

Denne Tro paa Livets Tale maa vokse og gro og aldrig 
ældes, saa vil vor Ungdom flokkes og samles der, hvor de 
Ord lyder, som den har Brug for til at leve de haarde 
Hverdage, —

Det nye Aar skal nok bringe os Opgaver, men vi selv 
maa ogsaa være villige til at løse dem, efter bedste Evne. 
I Unge har maaske mere Mod end de ældre har, og det 
er kun naturligt, men saa har de en Livetserfaring, der har 
kostet noget; — og min Erfaring i Forbindelse med disse 
to Skoler er; „At jeg havde aldrig naaet til den Glæde i 
Arbejdet med de helt unge, om jeg ikke havde haft de 
mange rige Stunder paa Højskolerne i mine yngre Aar.

Gid det nye Aar maatte bringe dette Samarbejde, saa 
Ordet „Konkurrence“, ikke lyder mere.

Katrine Vedsted.

„Komsammen"
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Nyt om gamle elever.
De, der er bleven gift.
Maren Pedersen, Myrthue (42—43).
Ida Høgsberg, Stadilø (44).
Tove Jessen, Glostrup, bor i Nyborg.
Eli Larsen, Krejbjerg (45-—46).
Maja Mortensen, Filskov (45—46).
Thea Fihl, gift Refsgaard, Tastum (44—45).
Ruth Olesen, Spjald (46—47) er nu Isenkramfrue i Spjald.
Marie Jessen, Blaavand.
Inga Gahner, Sædding (44).
Sonja Christiansen, Holmsland (45—46).
Edith og Sonja Olesen (48—49) er Sygeplejeelever.
Sinne Tamberg, No, er snart færdig som Sygeplejerske og 

har forlovet sig med en Landmand.
Hjørdis Larsen, Ansager, er Sygeplejerske med fint ug til 

Examen, det har vi ogsaa ventet af hende.
Tove Therkilsen, Guldager, (43—44), og hendes Mand er 

Lærer ved den danske Skole i Jaruplund, Sydslesvig.
Elly Haahr er gift og bor i Tønder (43—44).
Elna Iversen, Ølgod (43—44) er lige bleven gift.
Vera Hansen, Ansager, (44—45, skal snart giftes og bo her 

i Ølgod.
Gudrun Therkilsen, Ansager, (44—45), bor i København.
Janne Tang, Faster, (45).
Kirsten Frandsen, Janderup (46—b7) har lige haft Bryllup. 
Elly Jensen, Stundsig, er her i Ølgod og er bleven forlovet.

Vi ønsker alle til Lykke, og gid I maa være med til at 
skabe gode, danske Fljem. Der er selvfølgelig mange flere, 
der skulle skrives om, men saa maa I være flinke til at 
meddele mig det. — Vedsted.

De, der rejste, og de, der kom.
Til Maj maatte vi sige Farvel til „Otte“, som skulle hjem, 

og Erna, Lis og Vera „nedlagde“ Styret i Køkkenet. Hel
digvis var det kendte Ansigter, der mødte til Maj. ■— Ma
rie, Ingrid, „Børge“ og lille Else. Det er saa trygt og rart 
for mig, at jeg altid kan faa Piger ud af Elevflokken, og 
gode Minder har jeg altid, og er saa taknemmelig for god 
Arbejdsindsats, for godt Samarbejde og godt Humør. Det 
har I alle og det skal I have Tak for. ■—
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„Otte“ havde Humør for „syv“ og hun boltrede sig ret 
til „Elevaf tener“ og vi mindes hendes smittende Latter. 
Tak „Otte“ for Tiden her, og vi ønsker Dig al mulig Lykke 
og Arbejdsglæde, hvor Du kommer til at virke; — de, der 
rejste, er altid velkommen her.

Ingrid Halgaard kom som Husholdningslærerinde til 
Maj. — Jeg tør rolig sige, at vi har det bedste Samarbejde, 
og jeg er saa taknemmelig over, at mine Lærerinder er saa 
dygtige som de er.

Lilly, Dagny, Vita og Gydesen blev her. De er meget 
dygtige, Eleverne forstaar de at give Interesse og Glæde 
ved Arbejdet, saa jeg synes ikke, jeg kan faa en bedre 
Medarbejderstab. — Forleden var min „gamle“ Lærerinde, 
Anna Marie Børup, her, og hun sagde: Hvor har du nogle 
prægtige Lærerinder, gid du maa beholde dem længe.“ 
Ja, hvor har I været mig til stor Støtte, saa det lille Ord 
Tak er saa fattigt, men for mig staar Mindet om alle de 
udbytterige Samtaler, vi har haft i disse Aar. •— Tak at 
I bærer dette Skolearbejde, som I gør; jeg er meget tak
nemmelig og glad for hver Dag, vi lever i dette Fælles
skab.

— Saa rejste Gydesen paa Gymnastikhøjskole, og det er 
saa forstaaeligt, at det har Interesse, og naar man vil være 
Lærer for Drenge, maa det næsten være naturligt at have 
Gymnastik. — Jeg ønsker Gydesen rigtig god Lykke frem
over, og Tak for Tiden her. — Vi har diskuteret — vidt og 
bredt — højt og lavt, og du havde det nok ikke altid let 
med at „klare“ os 4, men jeg er sikker paa, at vi alle — og- 
saa du — har lært en hel Del af hinandens Meninger og 
Anskuelser, og det er altid udbytterigt at tale med andre 
om de Problemer, man selv gaar og tumler med. — Lykke 
fremover. —

Til November kom Aarestrup som Lærer, og det er mit 
Ønske, at han maa faa samme Glæde af at arbejde i den 
„frie Skole“ som andre har faaet.

Ja, vi er i fuld Gang med Skoledagene, Eleverne føler sig 
hjemme —• og vi andre er inde i en rolig Arbejdsrytme, 
som giver os en Glæde i Sindet; som jeg haaber maa vare 
ind i de mørke Vinterdage.

Tak til jer alle ogsaa til „vores allesammens“ N. Chr. 
Olesen, han er her selvfølgelig endnu, ham kan vi ikke 
undvære. — Tak!
undvære. — Tak! Vedsted.

46



Korte hilsener.
Der er kommen Hilsner fra flere Piger, det var Meningen 

de skulle ind her, men jeg synes, at de har været „for 
gode ved os her“ og vi ved, at det er ment saa vel, men vi 
kunde nemt blive for vigtige, saa I, der savner jeres Hilsen, 
ved altsaa Grunden, ■— men tak for Brevene, vi har læst 
dem her i Kontoret.

Til Elevmødet 1951 har flere Piger fra Holdene 1945—-46 
og Sommeren 46 bedt om at få 5 Aars Jubilæum. — Tænk 
på det allerede nu, men vi skal nok sende særlig Indbydelse 
ud. —

Elevmødet bliver Søndag den 8. Juli og begynder med 
Gudstjeneste.

Venlige Julehilsner til Jer alle fra os to paa „Harkes- 
gaard“.

Hans og Hanna Grethe.
Anna Nielsen, Karen Jensen, „Siv“ og Myrup Andersen 

sender venlige Hilsner til alle deres Elever.
„Siv“ er stadig Konsulent i Hjørring. — Myrup Ander

sen er stadig i Uldum. — Anna Nielsen er ogsaa stadig i 
Riisskov. — Karen Jensen er Socialraadgiver i Flolstebro, 
og er meget glad for denne Stilling.

Vi her i Køkkenet sender Jer alle en venlig Julehilsen. I 
kan tro, vi skal nok passe paa, at Eleverne staar i „Række“ 
o. s. v., for vi kender jo selv „Turen“. — Vi svinger Gry
deskeen til „Børges“ Sang og Maskinens Snurren og har 
det godt.

Hilsen til Vinterholdet 49—50 og Sommeren 50.
Karen Bjerre, Else Børgesen, Marie Jørgensen.

Kære gamle elever!
Som I ser, er vi nu flyttet fra Vojens ungdomsskole til 

Øster Lindet skole, og vi befinder os vel i vort nye hjem. 
Kommer I her forbi og har lyst, saa kig indenfor, I er altid 
velkommen. Jeg kan ikke sige, jeg savner mine timer på 
skolen, da her er så meget „krudt“ i mine tre unger, at det 
halve kunne være nok. De giver mig tilstrækkeligt med 
„timer“ dagen igennem. Kirsten er nu 4% år og passer rig
tig Jens Otto, der lige er blevet 1 år. Hun føler sit ansvar 
som storesøster og taler meget om de „to små“. Vi er be
gyndt at synge og lære julesalmer — jo, ind under jul er 
en dejlig tid, hvor der er børn og ikke mindst, når man har 
sin egen lille flok.

Modtag alle de bedste ønsker om en god jul og et lyst 
og lykkeligt nytår. Else Kirsten Madsen.
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Der mangler vand



Den 26. Maj blev Gunnar gift med Lærerinde Ingrid 
Fønss Buhl, Pjedsted. De er begge Lærere ved Rektor 
Bøgh-Andersens Skole i Flensborg. Ingrid har været i Syd
slesvig i 4 Aar; og I som kender mig ved, — at jeg er meget 
glad for, at nogle af vore danske Unge vil være med til at 
gøre et Arbejde i Sydslesvig.

Ingrid er kommen ind i vort Hjem, og vi fem har det, 
som jeg har ønsket at få det. — Gid I unge altid må være 
lykkelige, og kommer Modgangsdage, da give Gud jer 
Kræfter til at bære dem sammen. — Lykken er lysets, naar 
man er to, og Sorgen kun halvt saa tung at bære.

V.

Tak for Hilsner og Gaver til vort Bryllup.
Glædelig og god Jul ønskes I af

Ingrid og Gunnar, Flensborg.

Jngrid og Gunnar
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Hilsen fra Stedesand, Ølgods fadderskabsby.
Kære fru Vedsted-Hansen, kære elever på efterskolen.
Hjertelig tak for de gode gaver og ønsker til vor skole

indvielse! Venlig hilsen
Børnene, Dagny Jansen og Else Jørgensen, Stedesand.

I ønskes alle, lærere og kammerater, en rigtig god jul og 
et fredfyldt nytår.

Marie Jensen, Signe Hansen, Helga Jensen, 
1945. f. Jensen, 1948

1946.

Kære fru Vedsted, lærerne og gamle elever fra 1946—47 
og 1947 og 1948—49 sender de tre søskende fra Sydsles
vig en rigtig god jul samt et godt nytår. Vi glæder os til at 
få elevskriftet for derigennem at høre om kammeraterne og 
skolen, som vi aldrig glemmer. Mange venlige hilsener fra 
de tre søskende fra Sydslesvig, som vi håber ikke bliver 
glemt.

1948—49 Edith Nissen,
1947 Klara Nissen, 

1946—47 Marga Ingversen, 
f. Nissen.

Kære gamle elever.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg 

er stadig her på skolen og har det godt. Jeg har været på 
vævekursus i Askov en måned.

Med venlig hilsen
Vita Jørgensen.
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Eleverne på Ølgod Ungdomsskole.

Sommeren 1950.

Kirsten Andersen, Aarre, Varde.
Anny Boie Jensen, Tistrup.
Rita Berg Nielsen, Janderup.
Jutta Christiansen, Debel, Outrup.
Gudrun Christensen, Refshøj, Hejnsvig.
Annigrete Clausen, Bredsten skole, Keg- 

næs, Als.
Fro Falkner Ibsen, Sdr. Omme.
Tove Fruergaard, Englandsgade 24, Esbjerg.
Gudrun Guldahl. St. Lihme, Limskov.
Anna M. Holm, „Juelsvang“, Sdr. Omme.
Frida Homborg, Skærlund, Brande.
Lilly Hansen, Hvide Sande, Ringkøbing. 
Karen Margr. Højrup, Fugdal, Hejnsvig.
Ester Jensen, Sinding, Herning.
Else Jensen, Hyggeallé 7, Esbjerg.
Inger Øgaard Jensen, Øster Vedsted, Ribe.
Ingerlise Jensen. Øster Vedsted, Ribe.
Lis Johansen, Ulfborg, 
Inga Jørgensen, Jedsted. Gredstebro.
Ester Klindt, Tobøl, Guldager.
Vita Kristensen, Ulsted, Hurup.
Maren Laursen, Schaumburgsvej 7, Hol

stebro.
Dagny Mikkelsen, Roost, Branderup.
Ruth Møller, „Højgaard", Gauerslind, 

Børkop.
Birthe Madsen, Hover, Muldbjerg.
Annelise Midtgaard. Gørding St.
Ruth Nielsen, Gørding St.
Gyda Nielsen, Jedsted, Gredstebro.
Lidy Olesen, Randbøldal.

Betty Pedersen, Rausbjerg, Guldager.
Kamma Pedersen, Hostrup, Nordenskov.
Ester Pedersen, Stakroge.
Astrid Pedersen, Laurup, Gørding.
Gerda M. Pedersen, 0. Vedsted, Ribe.
Lis Riis Olesen, Lundvej 36, Varde.
Marna Rasmussen, Hasselager.
Lis Skovby Christensen, Spjald.
Gerda Skov, Nederhede, Skals.
Lilly Thomsen, Stakroge.
Ragna Thomsen, Bolhede, Nordenskov.
Bodil Møller Uhd, Kirkeby, Henne.
Elna Wentzel, Aarre, Varde.
Sonja Windberg, Skads, Esbjerg.
Tinne Vestergaard, Tarpvej, Borris.
Franziska Brodersen.
Marie Jakobsen, Engelsbygade 90, Flens

borg.
Ingrid Jens.
Edith Jürgensen, Nørregade 22, Flensborg.
Anna Ingvardsen, Stedesand, Sydtønder, 

Sydslesvig.
Helga Kark.
Betty Mamsen.
Helga Nothdurft, Südergraben 21, Flens

borg.
Eline Pedersen, Stedesand K., Sydtønder, 

Sydslesvig.
Gerda Porksen, Rødenæs-Oldorf, Post 

Klauxbüll.
Anna Lise Midtgaard, Gørding.

vinteren 1950—51.

Grethe Andersen, Ølgod.
Waltraut Andresen, Lyksborg.
Annalise Barrit, Høgild, Herning.
Henny Boli, Karlby Mors.
Inger Bruun, Bryndumdam, Guldager.
Else Bjerre, Sædding, Guldager.
Thyra Brun, Kirkeby, Sdr. Omme. 
Birtha Bertelsen, Lydum, Tistrup. 
Irene Becker, Lyksborg.
Rigmor Bertelsen, Orten, Outrup. 
Kamma Christensen, Dymt, Broager. 
Anna Marie Christensen, Rousthøje. 
Ellen Christensen, Rousthøje.
Grete Brit, Tistrup.
Liselotte Christian, Ejdersted.
Ester Dalentoft, Tistrup.
Lissy Flyvbjerg Christensen, Vesterbæk, 

Sig.

Birgit Fuglholm, Heininge, Slagelse.
Grethe Gejl, Sdr. Omme.
Anna Vigen Hansen, Vrøgrum.
Ellen Holm, Sdr. Omme.
Inga Hansen, Oiling, Sig.
Anna Marie Hansen, Give.
Inger Flansen, Starup.
Grethe Hansen, Rousthøje.
Inger Højbjerg, Glejbjerg.
Ester Holden, Lourup, Gørding.
Ingrid Iversen, Fledager, Ringkøbing.
Else Jacobsen, Haubro, Himmerland.
Viola Jensen, Hejbøl, Ølgod.
Karen Johansen, Vestermarken, Varde.
Anna Metha Jørgensen, Harkes, Ølgod.
Ingeborg Jensen, Varming, Ribe.
Kirsten Jørgensen, Harpelunde, Lolland 
Inga Jensen, Orten, Varde,



Anna Marie Knudsen, Bustrup, Brodal.
Kirstine Jensen, Lunde J.
Eva Kristina Kjær, Askov, Vejen.
Emma Korsholm, Sdr. Bork.
Else Kristensen, Pedersborg, Ølgod.
Else Marie Bjerregaard Kristensen, Dau

gaard.
Bodil Marie Kristiansen, Kærup, Janderup.
Sonja Lind, Møbjerg, Sdr. Omme.
Kirsten Linding, Ølgod.
Karen Larsen, Østbæk, Ølgod.
Anna Marie Kristiansen, Sdr. Omme.
Jytte Mouridsen, Sdr. Bork.
Kirstine Madsen, Fasterkjær, Skern.
Ingrid Elmegaard Mortensen, Søbjerggård, 

Søsum, Roskilde.
Irma Urup Nielsen, Sig.
Petra Nielsen, Agersnap, Ølgod.
Marianne Nissen, Tinningsted.
Vera Sørensen, Bøvl, Sdr. Omme.

Sonja Olsen, Sjørup, Skelhøje.
Emma Olesen, Venø, Struer.
Lis Pedersen, Smedegård, Skads.
Annalise Sjelborg, Hjerting. ,
Ester Pedersen, Kjærup, Janderup.
Annalise Gejl Pedersen, Odderup, Tarm.
Marry Medum Pedersen, Lydum, Tistrup.
Karen Poulsen, Frøslev, Padborg.
Emma Rindom, Lem, Lambæk.
Gunhild Paaske Schmidt, Skærbæk Skov, 

Vejle.
Lis Paaske Schmidt, Skærbæk Skov, Vejle.
Vera Sørensen, Sdr. Omme.
In
In
In

igrid Tarp, Lindingbro, Sig. 
iger Terkildsen, Thyregod, 
ga Waldemar, Søndervang, Ølgod.

Ruth Villadsen, Sneum, Tjæreborg.
Rita Østergaard, Damhus, Ribe. 
Waltraut Enders, Eckernforde.


