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ØLGOD UNGDOMSSKOLES
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UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN



Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, 
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. 
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, 
her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang, 
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang 
og dyrked den siden med suk eller sang. 
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer: 
den mark, som blev min, 
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, 
frimodigt som fuglen i skove, 
og takke for regnen, som vander mit land, 
for solskin og varme i sommerens brand, 
for avl i min lade dig love.
Hvad magt ed jeg vel, 
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag 
jeg bruger det pund mig blev givet, 
at fylde med hæderligt virke min dag, 
at hjælpe og værne om den, som er svag, 
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst 
et navn, Herre Krist, 
som er i din livsbog indskrevet!

Nr. 675 i den nye, danske salmebog.
Skrevet af den svenske provst Sundeli i 1934, 
fordansket af stiftsprovst K. L. Astrup, Odense.



Det betroede
Forældre, som står ved deres lille barns vugge, måske deres 

førstefødte, ved, at de står over for en af de største gaver, livet har 
til dem. Men de ved også rent instinktivt, at de står over for den 
største opgave. Vil de tage imod dette lille barn, må de samtidig 
give sig selv. De må give deres kærlighed til dette barn, sålænge de 
lever. De må være med både i dets glæder og sorger, og de må være 
parat til ikke alene at tage imod den glæde, som barnet fører ind 
over deres liv, men i lige så høj grad være rede til at tage mod den 
sorg og de bekymringer, som samme barn muligvis fører ind i deres 
tilværelse. Forsåvidt kan man måske sige, at tilværelsen ville forme 
sig lettere for dem, hvis de var barnløse, men har de først erfaret, 
hvad det vil sige at være forældre, er der nok ingen vej tilbage, da 
er det ikke længere et spørgsmål om lethed. Nu er der noget, som 
hedder ansvaret for et andet menneske, og ansvar gør ikke livet let
tere, men hvad er en tilværelse uden ansvar?

I en af svenskeren Olle Hedbergs bøger fortælles der om et barn
løst ægtepar, som forsøger at komme uden om ansvaret for andre 
mennesker. De passer såvidt muligt sig selv, søger ikke at blive blan
det ind i forhold, hvor de ikke selv råder over, hvorledes tingene 
udvikler sig. Ydre begivenheder medfører, at ægteparret nærmest 
tvinges til at tage en niece i huset som deres plejebarn. Hun har det 
godt hos dem i en vis forstand. Men de passer af al deres magt på 
ikke at knytte sig for stærkt til hende. Hun har intet at klage over, 
hun har alt, hvad hun kan forlange, undtagen eet eneste: deres kær
lighed. Dette, at hun virkelig bliver en del af deres liv. Hun bliver 
billedlig talt lukket ind i forstuen, hertil og ikke længere, for de er 
kloge, de to, de ved, at lukkes dette barn længere ind, bliver deres 
tilværelse uvægerlig forstyrret, skal de til at dele livet med hende, 
er det ikke til at overse, hvilke følger dette vil få for dem.

Bienda — sådan hedder den unge pige — er taget ind i dette 
hjem af hendes onkel og faster, fordi der næsten ikke var andet at 
gøre, hun stod alene i verden, da hendes mormoder døde, hos hvem 
hun havde tilbragt sine første leveår, og som havde levet for sit 
lille barnebarn, ofret sig for hende. Men når hendes onkel indvil
gede i at modtage hende, var det ud fra en fornemmelse af, at faldt 
han fra, var der kun ensomhed tilbage for hans kone, derfor var 
det nyttigt med én mere i huset, en slags selskabsdame. Altså han 
arrangerer. Således som han og hans kone har arrangeret deres til
værelse hidtil, således arrangerer han også sin hustrus fremtid (selv 
regner han på grund af hjertesvaghed med at dø først, her slår hans 
beregning ikke fejl), han vil sikre hustruens fremtid ikke blot øko
nomisk. Men her slår hans beregninger ikke til. For da han dør, 
bliver hans kone et ensomt menneske. Hun har nogle år Bienda i sit 
hus som en slags selskabsdame, men alligevel — ensom sidder hun 
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tilbage, altid har hun villet leve sit eget liv uden for alvor at ville 
knytte sig til Bienda, nu får hun forbandelsen ved at være alene at 
mærke. Da hendes mand døde, afgik hun i virkeligheden selv ved 
døden, selvom hun i ydre henseende levede i bedste velgående.

Bienda er trods sine unge år langt klogere på livet end hendes 
faster og onkel. Hun har lært af det, som hun har set i sit korte liv. 
Hendes mormoder var langtfra velstående, som hendes plejefor
ældre var det. Hun var langt fra så belæst og kultiveret, som de to 
var. Men hun var klogere på livet i hele sin enfoldighed. Hun 
havde givet sig selv i forholdet til Bienda, ligesom den fat
tige enke i evangeliet med sine småmønter i tempelblokken lagde 
meget mere deri end alle de rige, der lagde mange penge deri. Der
for stod der lys og varme omkring hende, selv nu længe efter hen
des død. Her bekræfter det sig: Mindet lader som ingenting, er dog 
et lønligt kildespring.

Da Bienda er blevet op imod de tyve, møder hun Hans Hassel- 
dahl. De to forelsker sig, forlover sig, gifter sig. Nu er de på bryl
lupsrejse i Frankrig. De er meget lykkelige, Bienda ikke mindst. Her 
er et menneske, som holder af hende, og som hun holder af igen. 
Hun knytter sin skæbne til ham, giver sig selv hen til ham. Jamen 
er det ikke risikabelt? Kan hun få garanti for, at han er det værd? 
Kan hun få garanti for, at dette forhold ikke kommer til at med
føre, at hun mister styringen over sit eget liv og måske bliver ført 
derhen, hvor hun ikke vil? Nej, hun kan ingen garanti få, men hun 
ved, at på billigere vilkår åbner livet sig aldrig for et menneske. 
Hun bliver ført derhen, hvor hun ikke vil. På rejsen bliver Hans 
pludselig meget syg og dør. Næsten uden forberedelse står hun ved 
hans grav et sted nede i Sydfrankrig. „Bruden blegner" hedder det 
bind af Blenda-bøgerne, hvori dette berettes. Men hun fortryder 
ikke selv ved graven, at hun knyttede sig på nåde og unåde til et 
andet menneske. Og hun siger til sig selv, at heller ikke nu skal 
hendes skæbne blive som faster Olgas. Hun skal ikke „dø", som fa
steren gjorde det, da hendes mand døde. Hun skal nok dø, men det 
er fra sig selv. Det vil sige, at trods det tunge, som livet nu har 
bragt ind over hende, vil hun vedblive at møde tilværelsen som den, 
der knytter sig til den og til de mennesker, den fører ind på hen
des vej.

En mand rejste udenlands, men forinden kaldte han sine tjenere 
til sig og betroede dem sit gods. En gav han fem talenter, en anden 
to, en tredie en. De to første gik hen og handlede med deres talen
ter og vandt dobbelt så mange, som de først havde modtaget. Den 
sidste gravede sit talent i jorden, og han stod frem, da herren kom 
tilbage og holdt regnskab, og sagde: Her har du dit talent tilbage, 
jeg gravede det i jorden, for jeg vidste, at du er en hård herre, der 
høster, hvor du ikke såede.
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Talenterne, de betroede — er livet, tilværelsen. Nogle har fået 
meget, andre har fået mindre. Hvem meget er givet, af ham skal 
man kræve mere. Hvad har vi fået givet? Forældre, søskende, na
boer, venner, sundhed, evner, arbejde, fædreland, dåb, nadver — 
ja, det er i ret tilfældig orden, jeg nævner disse „talenter", der kan 
tilføjes flere.

Ungdomsskolen, hvad vil den? Den vil dygtiggøre. Javel. Men ud 
fra et bestemt synspunkt: At livet er os betroet, det er ikke vort eget, 
som vi kan skalte og valte med efter behag. Der er en vilje med os 
og vort liv. Det er — tænk på Biendas plejeforældre — ikke me
ningen, at vi blot skal leve for os selv. Så graver vi „talentet" ned i 
jorden. Vi er sat her for at tjene andre. Jeg kan godt sige: for at 
tjene Gud. Han er herren i lignelsen, som betror tjenerne sin ejen
dom. Men at tjene ham er at tjene og ikke herske, hvor jeg er sat i 
tilværelsen. Ungdomsskolen vil dygtiggøre udfra det synspunkt, .at 
der er ansvar forbundet med at være menneske, og at der ikke er 
noget, som er værd at kalde liv, hvor ansvaret mangler.

Vi er alle fuskere i henseende til at leve. Men det står fast: Der 
er en vilje med vort liv. Noget er os betroet. Et ansvar er givet os.

Jørgen Jensen.

Julefred!

Juletid din Stjerne tænder 
Lys ved Lys trods Jag og Id. 
Julefred! — Gid du ej ender 
med den korte Juletid.

Disse Ord fra en gammel Navneklud, syet, ganske sikkert af 
en Mor, har saa fuldgyldigt Bud til os fortravlede Mennesker i 
Dag. —■ Julefreden. —■ Gid Freden maa slaa saa dyb en Rod i vort 
Sind, saa vi faar Lykke til at føre den med over i de Arbejdsdage, 
som det nye Aar bringer os. — Freden giver Tryghed i Sindet og 
dermed en Glade over Arbejdet og Livet, Gud har givet os.

„Julefreden" ■—• over dit Livsværk et himmelsk Hvælv.
Fred med din Gud og med dig selv.

ja glædelig Jul."
Alle, — må I modtage mine bedste Ønsker om en fredfyldt Jul, 

og at „Freden ej ender med den korte Juletid"; — men maa vare.
Jeres Katrine Vedsted.
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En Æggesnaps
I 1948 udsendte Tove Ditlevsen en novellesamling, hun har kaldt 

Dommeren, og en af novellerne hedder En Æggesnaps.
Tove Ditlevsen fører os med ind i trappeopgangen i en stor leje

kaserne i en københavnsk gade. Her sidder der højt oppe ad trap
pen en lille pige og venter på sin mor, der ved fyraftenstid kommer 
hjem fra sit arbejde på Carlsberg, hvor hun står ved den store ma- 
skinkolonne og passer på, at de vaskede flasker er blevet ordentligt 
rene. Pigen venter i spænding, lytter til trinnene, om de nu også er 
moderens. Men hun bliver skuffet gang på gang. Efterhånden kom
mer de andre udearbejdende fra opgangen hjem, bare ikke mor. 
Hun begynder at græde med store tårer, og føler, at hun er den 
hårdest ramte lille pige i verden. Ofte i dagens løb hører hun am
bulancernes tuden, men fæstner sig ikke særligt ved det; ikke før nu, 
for hun kommer til at tænke på, at der jo kan være en mulighed 
for at mor har ligget inde i en af de tudende ambulancer.

Men så pludselig slår hun disse tanker af hovedet, for hvad er 
det? Jo, det er mors kendte trin på trappen, og øjeblikkelig glemmer 
hun gråden og de uhyggelige tanker. Hun bliver glad og rolig. Hun 
springer op, løber ind i køkkenet for at ordne maden, så der kan 
spises med det samme, mor er inden for døren.

I sin barnlige glæde over at få moderen hjem har hun på det 
voksdugsbetrukne bord anbragt en pelargonie i blomst, men med 
det samme, moderen kommer ind i stuen, sætter hun planten tilbage 
til vindueskarmen. Det gør pigen ondt, og ikke mindst fordi mode
ren ingenting siger.

Mens de spiser i dybeste tavshed, sidder pigen og stirrer på mo
deren, for hun er ved at være fremmed for hende. Kun de få timer 
før sengetid kunne de være sammen.

Efter middagen tager pigen af bordet, mens moderen tager en 
pose med stoppestrømper frem. Ude på køkkenbordet har moderen 
smidt sin pung, så nogle af mønterne er faldet ud. Dem vil den lille 
pige nu stoppe i pungen igen, men pludselig står moderen bag ved 
hende og spørger hende efter, hvad hun laver, og hvad hun glor på. 
Pigen rystes af angst over moderens irriterede stemme, der havde en 
klang af forurettelse, en forurettelse, hun gav luft for som et bol
værk mod en medfødt anger og en kærlighed, hun desværre aldrig 
havde lært at give udtryk.

Moderen forsvinder igen ind til stoppeposen. Pludselig kalder hun 
på sin lille pige, og endda ved navn, med en blid stemme. Pigen 
løb ind i stuen og satte sig overfor moderen. I en stadig spænding 
og venten på, hvad moderen nu vil sige, men der er fortsat tavshed. 
En så knugende stilhed, at det gør dem begge ondt. De ser på hin-
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Kamp maa der fil.

anden, og da er det pludselig, det går op for moderen, at den, man 
elsker, kan man altid hjælpe. For hun er klar over, at hun trods slid 
og træls arbejde, som hun aldrig klager over, selv om det er god 
tone at klage over alt, at hun elsker barnet, som er hendes eget. 
Moderen spørger, om hun vil have en æggesnaps. Dette spørgsmål 
er en bombe for barnet. Hvad skal hun tro? Mener mor det? Er det 
sandt?

Hele hendes indestængte følelsesliv for moderen løsner sig i et 
smil. Så siger hun til sin mor, at hun også skal have en, og at hun 
nok skal røre den.

Med En Æggesnaps får vi et tidsbillede af den daglige tilværelse 
for en fabriksarbejderske med et lille barn, og det er så mesterligt 
beskrevet som kun Tove Ditlevsen kan gøre det, med medfølelse, 
forståelse, tilgivelse, overbærenhed og stille resignation.

Hvor føler vi også med den lille pige, vi kan sætte os i hendes 
sted, fuldt og helt. Det, der slår os, er hendes rene glæde over at 
få en æggesnaps. For de fleste er en æggesnaps ingenting, vi er 
efterhånden vante til meget større gaver. Men for pigen er den no
get uhyre stort, ja, den betegner noget nyt i forholdet mellem hende 
og moderen. Det er, som isen mellem dem er brudt, og pigen føler 
for alvor, at hun har en mor.

Hvor skulle vi alle kunne se os selv i den lille piges sted, og gid 
vi kunne blive som hende, der er glad for lidt, og taknemmelig. Vi 
er efterhånden ved at være sådan, alle, at vi har det for godt til at 
kunne glædes og være taknemmelige. Alt tager vi som en selvfølge, 
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bl. a. det, at vi har vort gode helbred. Og hvem har egentlig givet os 
lov til at betragte det som en selvfølgelighed? Ganske afgjort ingen. 
Men det kunne da bare mangle andet, tænker vi ved os selv. Ja, kan 
det nu også bare mangle andet? Der kunne jo da pludselig komme 
noget på tværs af vor vej, noget, vi slet ikke havde regnet med, og er 
vi så i stand til at modtage det? Nej, vi er ikke, for vi har det altid 
sådan, eller vil have det sådan, at vi ingen vanskeligheder får, fordi 
vi ikke er rustede til at tage dem.

Kan vi som den lille pige i novellen lære at glædes over lidt, og 
at være taknemmelige, da vil vi også med oprejst pande kunne tage 
knubsene den dag, de kommer. Og hvad mere er, vi kan tage dem 
uden at blive pylrevorne.

Vi burde skamme os!
Og være taknemmelige for at få at vide, hvorfor vi burde skamme 

os. Gunnar Vedsted-Hansen.

En lille hilsen
Hvor tit synes man ikke, at dagene ligner hinanden, og at hverda

gen bringer for lidt til en selv. — Man forlanger af alle andre, — 
men før man gør det, må man ikke glemme selv at give noget, intet 
kommer af sig selv. — Og hvorfor jage efter noget, man måske 
aldrig kan nå, — nej, lad os blive ved de nære ting, der er så me
get at hente og opleve i dagligdagen, hvis man kan og vil se det. ■—• 
Tak for gode hilsener i året, der er gået.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Lisbeth.

Frikvarter.
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En særlig hilsen til eleverne 1945—49
For os, der sender denne hilsen, fik Ølgod ungdomsskole en gan

ske afgørende betydning: vi fandt hinanden der! — Det er netop i 
disse dage 10 år siden, og vi har særlig i den seneste tid — med 
glæde sendt tankerne tilbage til denne tid.

Vi håber, at I, som har været elever på skolen, synes, at I også 
med rette kan sige, at Ølgod ungdomsskole gav jer noget godt og 
værdifuldt, som I kan tænke tilbage på med glæde, og som kan 
være med til at bestemme jeres liv.

Ølgod ungdomsskole kom dog til at betyde andet, end det, at vi 
fandt hinanden der. -— Vi havde fire-fem dejlige år, som vi tænker 
tilbage på med glæde og taknemlighed. — Derfor bliver vi også 
ved med at komme til elevmødet, og vi håber, at vi i de nærmest føl
gende år må træffe mange af jer, der nu bliver jubilarer!

Vi har nu vor gerning i børneskolen, et arbejde, som vi er meget 
glade for. Hanna er for det meste husmoder og har fuldt op at 
gøre i hus og have og med at passe vore tre børn.

De bedste hilsener med ønsket om en glædelig jul!
Hanna og Te gi gård.

Glæden ved at arbejde
Mon vi nogen sinde tænker på, hvilken lykke det er at have no

get at arbejde med, der interesserer os, noget vi kan gå op i med liv 
og lyst.

Dette, at man i arbejdstiden kan glæde sig over det, man arbejder 
med, og måske opleve skaberglæden, som er den største af alle 
glæder. Eller i fritiden at have et eller andet arbejde, der kan være 
til gavn for andre og een selv.

Det er i virkeligheden et privilegium, for hvor mange mennesker 
er der ikke rundt om i verden, for hvem livet går som en trædemølle. 
Een og anden vil måske sige, at bliver livet ensformigt og uden 
interesse for arbejde og fritid, er det folks egen skyld.

I nogle tilfælde, ja! Men ikke i alle, for der kan være mennesker, 
der vokser op under forhold, hvor livsglæden ikke er til stede. Prøv 
at skønne på det, I, som er fra gode hjem, og prøv at dele den lykke 
med andre, som ikke fik livsglæden med hjemmefra.

En god jul ønskes jer alle. Linda.
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Kære piger
København, november 1955.

Blade, gule og brune, 
blade røde som blod, 
drysser i tavse timer, 
ligger tykt for min fod.

Dette efterår, skønt i alle sine farvenuancer, hvor smukt naturen 
forbereder sig til vinterens komme. Og så lige med et er den der, og 
med den julen. Der er det os, der skal forberede og gøre det til en 
smuk højtid. Julen har bud til os alle, blot vi vil høre det og tage 
imod det, da bliver det til en glædelig jul.

Hilsen til jer alle og en rigtig glædelig jul.
Otte, fhv. lærerinde.

Kære gamle elever
Igen er dagene ved at blive korte. Endnu er det skønt efterår; 

men vi ved, at alt visner og forgår. En mørketid er nær; men netop 
denne tid har så meget lys og varme at bringe os. Vi har vel svært 
ved at forstå, at der igen er gået et år, siden vi sidst skrev jule
hilsner — et år, rigt på skønne oplevelser.

I al korthed bør jeg vel fortælle lidt om vor lille tilværelse, som 
den har formet sig, siden jeg sidst skrev hilsen til årsskriftet. Da 
nåede jeg vist lige at få fortalt om vort ejendomskøb. Vi befinder 
os vældigt godt her, både egnen og selve ejendommen er vi glade 
for. Til at begynde med var her lidt tomt overalt, besætning var her 
intet af, og dermed heller intet at leve af — så vi måtte jo se at 
få noget levende i staldene — en dyr omgang; men nu har vi efter
hånden også fået en hel god besætning. Og efter en så skøn sommer 
og på disse kanter også god høst, har man vist som landmand ikke 
grund til at klage.

Som supplement til landlivet har jeg haft et vikariat på et nær
liggende børnehjem. Det var en mægtig omvæltning til at begynde 
med. Alle børnene var svagt begavede og med diciplinære vanske
ligheder, så de voldte mig en masse hovedbrud en tid; men efter
hånden blev jeg egentlig glad for dem, man kunne næsten ikke an
det end holde af dem, trods alle deres uartigheder. Det umiddelbare 
barnlige kunne alligevel så tit dukke frem.

Det blev et noget længere vikariat end jeg havde regnet med. Til 
at begynde med var der kun tale om en måneds tid; men da jeg 
som før omtalt, efterhånden blev mere glad for arbejdet, gik jeg 
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med til at blive, til man kunne få en fast ansat. Det blev til septbr., 
så det er først nu i efteråret, at jeg har haft rigtig god tid til at nyde 
de hjemlige sysler.

Og så til sidst, kære gamle elever, skulle I komme på disse kan
ter, så kig indenfor, I er altid meget velkomne her.

God jul og velsignet nytår ønskes I og jeres hjem.
Lilly og Poul Jørgensen.

„Lensager", Spanager, LI. Skensved.

Kære piger 50—52
Jeg tænker engang imellem på, hvor I mon er allesammen. Enkelte 

hører man lidt om, og er man så heldig at falde over een af jer, så 
er det vel nok hyggeligt at få en lille snak om „gamle dage". Des
værre er det ikke noget, der sker så ofte, da jeg jo er krøbet helt op 
i hjørnet ved Nr. Nissum, forøvrigt en skøn plet af vort lille land. 
Her tilbringer jeg sommeren på højskolen. Da skattevæsenet er lidt 
hård i kanterne, må jeg også bestille lidt om vinteren. Det er blevet 
til meget forskelligt. I vinter bor jeg hjemme, passer høns, hjælper 
lidt her og der om formiddagen, om eftermiddagen kører jeg rundt 
i et af de store dollargrin, I ved, fra 30’erne, og holder kursus for 
fruer og unge piger. Resultatet er blevet, at jeg har rygende travlt 
døgnet rundt. Jeg har det ellers storartet og håber det samme for jer.

God jul alle sammen.
Ingrid Hal gård, fhv. lærerinde.

Hos Vedsted.
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Jul! kom o jul med din himmelske gæst, 
sa bliver os julen en rigtig fest!

De hjerteligste hilsener og glædelig jul.
Ellen og Peter Bitsch.

Som en del af jer ved, er jeg nu på „Husassistenternes Fagskole" 
i København. Vi er ikke her så nær knyttet til eleverne, som vi var 
i Ølgod, det vil vel også være noget sværere på en fagskole. Jeg vil 
håbe, at også I blev klar over den betydning det har, at man på en 
skole kan leve, som var det een stor familie.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Birgitte.

Kære gamle elever.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god og glædelig jul og et godt 

nytår.
Mange hilsener til jer alle fra

Gudrun Teilmann, lærerinde. 1947—48.

Kære Piger 1951—54.
Så er det igen tiden til at sende jer en lille julehilsen.
Ja, jeg kom jo ikke til elevmødet i sommer, men mine tanker var 

mange gange hos jer.
Til den 1. maj blev jeg færdig med min uddannelse fra „Hus

flidshøjskolen i Kerteminde"; — og derfra fik jeg plads som be
skæftigelsesterapeut på Ribe åndssvageanstalt; det var et meget in
teressant arbejde. Jeg rejste fra Ribe den 1. september; og tog til 
„Snoghøj" på et 5 ugers kursus, det var en dejlig tid; — og nu 
leder jeg de unge piger her i Kerteminde, hvor jeg arbejder på 
„Højskolernes Håndarbejde".

Det var så lidt om, hvad der er hændt mig i det år, der er gået. 
Og jeg håber, at I også har haft mange gode oplevelser.

Isse.

I ønskes alle en god Jul og glædeligt Nytår.
Katrine, Jette, Hanna Grethe og Hans Windfeld Olesen. 

Harkesgaard.
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Mere om eventyrfærden

På min store eventyrfærd kørte jeg lidt over 2000 km i den ør
ken, der dækker dele af Syrien, Jordan og Irak. På disse strækninger 
var der ikke meget at se, for der gror ingenting i ørkenen. Somme 
steder var der vej, og andre steder måtte jeg køre på det hårde sol
tørre sand og håbe på at ramme en oase hundreder af kilometer fra 
den nærmeste by. Det kunne være voveligt, for skete der noget med 
motorcyklen, som jeg ikke kunne reparere på stedet, ville jeg måske 
være prisgivet. Ligeså, hvis der opstod en sandstorm. Eller hvis 
benzinen slap op — eller drikkevandet.

En enkelt gang har jeg truffet på en arabisk sheik, der stolt kom 
ridende på kamelryg med følge af sine fire hustruer og sine tjenere. 
Flere gange har jeg truffet på en ensom beduin-bolig midt i øde
marken, men altid ved en lille ørkenstrøm eller en lille leret sø, der 
stod endnu efter sidste regnskyl for mange måneder siden.

Jeg skal fortælle om et besøg i en beduinfamilies ensomme telt 
i ørkenen et par hundrede kilometer fra Persiens grænse. Der var 
ingen vej, kun et kamelspor, og mit mål var oliebyen Kirkuk. Ved 
teltet, som lå nær ved sporet jeg kørte ad, gjorde jeg holdt for at 
fotografere, men støjen fra min motorcykle havde, allerede inden 
jeg var kommet af køretøjet, hidkaldt de fleste af indvånerne, som 
kom hen for at kigge på den lyshudede rejsende og tage mit mær
kelige befordringsmiddel i øjesyn. Kvinderne holdt sig tilbage, men 
betragtede mig gennem sprækkerne i teltvæggen. Vi havde ingen 
sproglige muligheder for at forstå hinanden, men jeg blev dog in
viteret til at være deres gæst.

Teltet var ret stort, og teltdugen var af gedehår, tynd, men så 
fast, at den måtte være absolut vandtæt. Indenfor var teltet delt på 
tværs af et stort tæppe, som adskilte mændenes afdeling fra kvin
dernes. Kvindernes afdeling fik jeg ikke lov at komme ind i. Ind
boet var så sparsomt, at jeg forstod, at det var omrejsende noma
der, jeg var gæst hos. Gulvet var dækket af tæpper og fåreskind. 
Stole, senge eller bord fandtes ikke. I andre beduinertelte, jeg har 
set, var der altid et åbent ildsted, men her var der kun et stort 
kulbækken, som åbenbart kun brugtes til at varme sig ved i kolde 
morgener og aftner. Til madlavning brugtes der en primus (forre
sten af svensk fabrikat!). Det øvrige husholdningsudstyr bestod i 
forskellige blik- og aluminiumskar, lerpotter til vand og mælk (be
duinerne holder meget af sur kamelmælk), skind- og uldsække til 
fødemidler og tøj, samt den uundgåelige firkantede petroleums
dunk. Endelig var der noget kamelseletøj og en enkelt sadel. Vand 
hentedes i en lille lav leret sø, hvor også fåreflokken og de få ka
meler fik deres drikkevand. Familien holdt får, som levede af slet
tens sparsomme tørre græs og forkrøblede lave buske.
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Bensløjd.

Jeg blev der og spiste med, men fik desværre ikke lejlighed til 
at følge forberedelserne til måltidet, idet de fandt sted, mens jeg 
med familiens overhoved plus en gammel bedstefar og et par store 
drenge var ude for at se på dyrene.

Spisningen foregik, som næsten altid hos omrejsende beduiner og 
hos araberne i de små landsbyer, i fri luft. Man anbragte sig sid
dende med korslagte ben — eller hugsiddende — på et tæppe om
kring et stort blikfad. Kvinderne og børnene deltog ikke i måltidet, 
men måtte vente, til mændene var færdige.

Retten bestod af ris med små klumper af kogt fårekød. Hver af 
os tog fra brødstabelen et fladbrød af tykkelse og form som en me
get stor pandekage, og to af dem drak vand til( af samme krus), 
men det fristede ikke mig. Man har tit nok set kvinder vaske tøj i 
det vand, som husdyr sopper rundt i, og andre kvinder henter det 
selvsamme vand til madlavning. Spiseredskaber er luksus og taller
kener ligeså. Man langer til samme fad og bruger fingrene. Skønt 
jeg efterhånden var blevet vænnet til den fantastiske urenlighed, 
hvormed mad bliver tilberedt og spist under disse himmelstrøg, 
havde jeg dog her mest lyst til at hente tallerken og spisebestik fra 
min bagage, men det turde jeg simpelt hen ikke. En gæst hos en 
araber er helt under værtens formynderskab og må derfor ikke gøre 
anderledes end han — ej heller sige nej tak til noget, der bydes.

Jeg fulgte naturligvis skik og brug, idet jeg dog hyppigt tog brø
det til hjælp og brugte det som spiseredskab, som jeg havde lært 
det i landsbyerne. Som indledning stak værten sin store magre hånd 
ned i den varme ris, og efter at han havde rodet lidt rundt nede ved 
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bunden, fremdrog han et stort stykke fedt fårekød, som han ædelmo
digt overlod mig, der var gæst. Jeg forsøgte at se strålende taknem
melig ud og at sluge det med en velbehagelig mine, og da man 
havde konstateret min tilfredshed, var måltidet med eet i fuld gang. 
Alle hænder gik med fuld fart i fast rute mellem fad og munde. Det 
syntes mig, som om disse mørke hænder blev stadig lysere, efter
hånden som måltidet skred frem, men det har muligvis været ind
bildning.

På få minutter var fadet tømt og måltidet forbi. For en araber er 
et måltid en ren nytteforanstaltning, han kender ikke til at indføje 
et nydelsesmoment i hverdagens nødvendige handlinger. Derfor går 
et måltid oftest i forrygende hast, selv om dagen iøvrigt ikke er 
særlig travlt optaget.

Efter at kvinderne og børnene havde spist, gjorde jeg tegn til 
opbrud, og ligesom der straks blev sat vand over til te, dengang jeg 
kom, skulle vi også nu have et par glas te, inden jeg tog af sted 
igen. Endelig tog jeg pænt afsked med hele familien, også kvin
derne, der omfattede mandens to hustruer, to ældre tanter, eventuelt 
bedstemodre, og en ungmø, hvis øjne og væsen ledte min tanke hen 
på Cecilia i Blichers „Hosekræmmeren".

Kære gamle elever.
Igen iår skal jeg benytte lejligheden til at sende jer en rigtig 

hjertelig julehilsen. Jeg er jo nu gift og hjemfaren, og vi har fået 
et dejligt lille moderne hus lige uden for Hillerød, adresse: Lille 
Sverige, pr. Hillerød. Jeg har oplevet så meget eventyrligt på min 
store tur, som altså endte i Persien, at jeg slet ikke har turdet tænke 
på at skrive en kort beretning om turen. Derfor har jeg kun taget et 
enkelt lille kapitel med. Men falder jeres vej forbi, er I velkomne, 
og ethvert brev fra en gammel elev er også velkomment.

Jeg har forladt mit arbejde med soldaterne og er nu lærer på Hel
singe Realskole, og jeg er er glad for mit arbejde der, for selv om 
det er en eksamensskole, kan man godt have tid til at have det godt 
og hyggeligt, så man ikke helt glemmer, at der er andet til end blot 
lige en eksamen. Kundskaber alene er ikke noget værd.

Glædelig jul og godt nytår til jer allesammen. Per Skar.
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Aarsmødet i Flensborg
Den første søndag i juni maaned bliver der over hele Sydslesvig 

afholdt store friluftsmøder af den danske organisation, Sydslesvigsk 
Forening, og dette store møde blev for Flensborgs vedkommende 
holdt den 5. juni, paa vor grundlovsdag. For den, der ikke tidligere 
har været med,- er det en stor oplevelse at overvære dette folkemøde, 
at være med i den særlige atmosfære, der raader her, og netop i aar 
var der noget ganske særligt, nemlig at der fra den kielske regerings 
side var givet tilladelse til at hejse Dannebrog over aarsmødepladsen.

Aarsmødet begynder med et optog gennem Flensborg by, og her 
var gymnaster, spejdere, folkedansere og orkestre. Kort før optoget 
nærmede sig aarsmødepladsen, skete det, man mindst ønskede, nem
lig at regnvejret brød løs. Ja, det var ikke blot regn, det var skybrud.

Efter en tale af raadmand Samuel Münchow besteg forstander 
Bøgh Andersen talerstolen, og mens han, danskhedens grand old 
man, paa sin særegne maade holdt mødedeltagerne grebne, knitrede 
lynene og buldrede tordenen, og regnen skyllede ned. Efterhaanden 
kom aarsmødepladsen til at ligne et mudderbad, og da folk var 
mere end gennemblødte, besluttede man fra aarsmødeledelsens side 
at afslutte mødet, og sydslesvigernes slagsang, Det haver saa nyligen 
regnet, blev sunget. Men under sidste vers skete det uforklarlige, at 
tørvejret meldte sig, og saa rejste der sig fra de mange deltagere 
et talekor, som forlangte, at mødet skulle fortsætte. Og man fort
satte, Og hvad mere var, hele programmet blev afviklet. — Efter at 
folkedanserne i et kvarter havde vist de gamle danske danse, mar
cherede gymnasterne ind, og de blev modtaget med klapsalver. Man 
ville vise gymnastik, og der blev vist gymnastik. Gymnasterne ikke 
alene løb og sprang, men de lagde sig ogsaa ned paa den vaade 
jord. Resultatet var latterkaskader fra publikum. Pigerne, i hvert fald 
de bagerste, sad som smaa øer i vandpytterne, og under øvelserne 
sprøjtede vandet omkring dem som fra et vandfald. — Da de to 
hold med Dannebrog i spidsen marcherede ud af pladsen, var der 
ikke to meninger blandt publikum: Gymnastik og gymnastik er to 
ting, men her havde man set den sværeste.

Pludselig drønede det to gange kraftigt fra pladsens midte, og 
pludselig hang først det sydslesvigske løvebanner, og derefter det 
danske flag under himlen. I den lune luft svævede flagene, der blev 
hilst med høje bravo-raab, hen over pladsen. Et smukt og betagende 
syn!

Saa var aarsmødet forbi, et aarsmøde, der længe vil blive husket. 
Aarsmødets udmærkede leder, rektor Tychsen, sagde til slut: Vi be
gyndte i regn, men ved udholdenhed lykkedes det os at faa solskin
net med. Det tager vi som et nyt symbol paa, at det kan nytte at 
holde ud, selv om det ser sort ud! —
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I de sidste aar er det blevet en tradition, at Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger som afslutning paa aarsmødet afholder en stor 
aftenfest i Flensborgs største lokale, Det tyske Hus. Her var der for
skellig underholdning, og dans.

Da man kørte fra Flensborg hen paa aftenen, var man træt, men 
glad. Træt af en meget lang dags oplevelser, og glad over at have 
været vidne til et broderfolks hengivenhed og kærlighed til vort fæ
dreland, Danmark. Det alene var turen værd, og det gav een tro 
paa, at det, de kæmper for, er værd at kæmpe for.

G. Vedsted-Hansen.

En hilsen fra New York
Når man omtaler New York i Danmark, er det som noget, der er 

meget stort og meget langt borte, og nu, hvor jeg selv er ankommet 
til denne mægtige by med de høje skyskrabere, fik jeg lyst til at for
tælle om mine første indtryk af byen og dens befolkning til min 
forhenværende forstanderinde fra Ølgod Ungdomsskole, fru Ved
sted-Hansen og til mine tidligere kammerater fra vinteren 1955.

En af de første ting, man lægger mærke til, når man kører ind 
igennem New Yorks gader, er de mange mere eller mindre fantasti
ske biler, som nærmest kommer flyvende ned ad gaden, de ligner 
egentlig mere en jetjager end en bil. Den eneste forskel, der even
tuelt kunne være tale om, er, at bilen som regel er lilla eller også 
knaldgul, blå, rød o. s. v. Hvorimod en jetjager bare er grå. Man 
finder hurtigt ud af, at amerikanerne elsker noget der „glor", og 
at det som regel ikke kan blive skørt nok. Amerikanerne vil gerne 
have noget som andre ikke har, og de har virkelig også fået noget i 
deres høje skyskrabere. Ingen steder behøver man et plankeværk 
bag sin ryg for at kunne se toppen af f. eks. „Empire State Buil
ding". Denne bygning er 102 etager høj, og hvis man en dag får 
lyst til at se New York fra toppen af denne bygning, tager man 
bare elevatoren, hvilket tager ll/2 minut, og man har således en vid
underlig udsigt over New-York og omegn. Det er kolossalt og me
get storslået. Ja man kunne næsten definere denne store by med tre 
ord: Storslået, men snavset og støjende.

New York er delt i kvarterer såsom negerkvarteret, jødekvarteret 
eller „Exotic Chinatown" o. s. v.

Det største af disse kvarterer er negerkvarteret. Det består af 
gamle faldefærdige huse med gamle rådne elevatorskakter og snav
sede værelser, medens negrenes parkeringspladser til gengæld er 
fyldt med store flotte biler, hvoraf man slutter, at negrene ikke har
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ret meget hjemmeliv. Negrene er en stor del af New Yorks befolk
ning, og de breder sig mere og mere. New Yorkerne betragter dem 
nærmest som noget, de ikke kan undgå, men de er jo også blevet så 
vant til at omgås dem, at de knap nok lægger mærke til dem. Der 
er foruden negrene et andet vigtigt folk, nemlig jøderne. Mange af 
jøderne har store forretninger i New-York, og mange af dem ejer 
mægtige ejendomme, hvor det kun er tilladt jøder at bo.

I New York findes der alle slags typer af folk, og det er ganske 
interessant at gå ned gennem gaderne i New York City og bare se 
på alle de mennesker, som nærmest farer ned ad gaden eller ind i 
butikkerne. Der er tempo på for alle pengene, og hvis man ikke 
rubber sig, bliver man simpelthen puffet over ende.

Der er et andet sted, hvor det er ganske interessant at betragte 
andre folk, nemlig i byens berømte undergrundsbane, eller Subway, 
som*New Yorkerne kalder den. Der er et stort jernbanenet, som går 
under jorden og vandet (Hudson floden). Det er lidt af en prø
velse, hvis man skal med Subwayen lige i myldretid, hvor alle folk 
tager hjem fra arbejde. Det vrimler mildest talt med mennesker, og 
man skal være mere end heldig, hvis man kan komme med det tog, 
som man skulle, uden at blive mast til plukjisk eller også klemt i 
en af togets automatiske døre. Hvis man således har været så heldig 
at komme ind i det rigtige tog uden forstyrrelser, står man mast 
sammen med alle mulige andre folk som sild i en tønde, medens 
toget farer af sted, og når det standser, giver det et puf således, at 
man får adskillige albuer i siden af de omkringstående. Perronen og 
selve toget er snavset, medens luften er fyldt med kulstøv. Intet un
der, at mange af disse folk, som kører méd undergrundsbanen hver 
dag, ser noget mørkrandede og blege ud.

Hver søndag morgen når kirkeklokkerne ringer, ser man næsten 
alle folk, både børn og voksne, gå til kirke. Der er mange forskellige 
nationer og derfor også mange forskellige religioner med hver sin 
kirke, og de fleste amerikanere tilhører en af disse kirker, og går 
virkelig også i kirke hver søndag. De har en speciel slags søndags
skole for børn og unge. Og medens forældrene således er i kirke, 
er deres børn i søndagsskole. Jeg går nu selv i en søndagsskole for 
unge, og vi mødes hver søndag morgen og hver søndag aften. Om 
morgenen er der gudstjeneste fra kl. 9—11, medens vi om aftenen 
får vist en film, som vi så bagefter diskuterer. Det er som regel 
nogle problemer som ugebladenes dårlige indflydelse på børn, eller 
alkoholens dårlige indflydelse på folk o. s. v. Efter diskussionen 
spiller de alle sammen PingPong (bordtennis), medens den „uund- 
værlige" „Coco Cola" bliver budt rundt. Tilsidst danser de så alle
sammen jitterbug, medens en af medlemmerne spiller jazz på klave
ret. Det foregår alt sammen i den samme bygning som kirken, så 
mange ville sikkert studse, hvis nogen derhjemme begyndte at holde 
bal i kirken, men det er altså hvad de gør i Amerika.
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Der er en ting, som jeg synes amerikanerne ikke har meget for
stand på, og det er at opdrage deres børn. De får alt, hvad de peger 
på og lider af en såkaldt cowboy-dille, det vil sige, de har forskel
lige helte såsom Roy Rogers, Davy Crocket eller Hopalong Cassidy, 
og alt, hvad disse såkaldte helte gør, er det eneste rigtige. Foræl
drene køber cowboy-tøj til børnene magen til det, som cowboy-hel
tene har, og dernæst lader de dem se alt det fjernsyn de kan om 
disse helte, og på sådanne programmer bestiller de ikke andet end 
at skyde på hinanden eller stjæle hinandens heste o. s. v. Så det er 
ikke så underligt, at børnene bliver hysteriske og umulige at have 
med at gøre af at se på alt dette fjernsyn med dets reklamer og alle 
cowboyprogrammer.

Der er skrevet tykke bøger om New York og dens befolkning, og 
det som jeg nu har fortalt om, er kun det indtryk, jeg har fået af 
byen og befolkningen i de 11 uger, jeg har opholdt mig her.

I dag kaster Mannhattans høje skyskrabere ikke kun deres skygge 
over De forenede Stater, men over hele jordkloden. Man kan ikke 
udtrykke sig bedre om New York end en af Amerikas mange for
fattere har gjort det, nemlig Sinclair Lewis, idet han skrev: Loved 
or hated, New York City adds up to the greatest show on earth!

Venlige hilsener til kammerater og alle på skolen. God jul!
Ulla Regli (1954—55)

34-41-78 Str. New York 72, U. S. A.

Flot Udspring.
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Siden sidst

Det har frosset i Nat, og ude i Haven falder Bladene fra de store 
Bøgetræer. De løsner sig fra Kvistene, og den lette Brise tager dem. 
med på en lille let Dans rundt i Luften, inden de til sidst lægger sig 
til Ro nede paa den grønne Plæne. — Dette skønne Efteraarsskue- 
spil har været helt enestaaende i Aar. Farverne er saa ualmindelig 
varierende, og giver Haven et helt eventyragtig! Præg; — men alt 
dette giver mig ogsaa en Mindelse om, at det er paa Tide, at faa 
Dagbogen frem, og prøve at kalde paa Oplevelser og Minder. — 
Igen forstaar jeg ikke, at et Aar er gaaet, — men sandt er det, og 
jeg gaar da rask tilbage til Vinterskolen. — Vi tog Udflugten 
„Fjorden rundt" og besøgte Vedersø den 17. November — det var 
lidt tidligt, men vi trængte til at „rystes" sammen. Vi har jo ikke saa 
mange Steder, der egner sig til Udflugt om Vinteren, men denne 
Tur her er god og lærerig. — I Vedersø fortalte Gunnar om Kaj 
Munk. —• Vi sad stille og prøvede paa, at genkalde det, der skete i 
„de onde Aar", en stor Tak sendtes til alle dem, der havde ofret 
så meget for Folk, Fædreland og Tro. —

Vinteren begyndte brat, men alle vore traditionelle Forberedelser 
gav de korte Dage en venten efter Jul; — og inden vi saa os om, 
var vi gennem Advent og var travlt beskæftiget med Juleforberedel
serne. —■ Vi var 270 til Juletræet, — store og smaa, og det var en 
dejlig Optakt til Julen derhjemme. Juleferien gik hurtigt — og da 
vi mødtes igen, kom der jævne Arbejdsdage, som altid er de bedste.

Solveig Lomholdt, Bøvling, var her i Vinter, og Birgit Nielsen, 
Aal, i Sommer. — Jeg bad de to Valgmenighedspræster tage faste 
Timer. Vi er glade for dette, og de fortsætter her i Vinter og frem
over.

Vinteren gaar, og ofte havde vi Besøg af „fremmede Talere". 
Vicefængselsinspektør Frederiksen forstaar at gøre sine Foredrag: 
„Bag Fængselets Mure", meget interessante og spændende; det var 
baade Vinter og Sommerpigerne enige om. — Svend Hansen, Jyl
landsposten, gav os ogsaa en storartet Aften, med Film og Foredrag

Dagbladet „Vestkysten" var saa elskværdige at komme med Fil
men: „Mens Læserne venter". — Pigerne var meget optaget af at 
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se hele Arbejdet, Sætning og 
Trykning af så stort et Dagblad, 
—■ og det ledsagende Foredrag 
var —■ meget interessant.

Nu er jeg gaaet over i Som
merens Arbejde, — lad mig da 
tage det hele herfra ogsaa. — 
Pastor Kvist, Varde, talte om 
„Peer Gynt", og igen siger vi 
Tak for en god Eftermiddag og 
Aften, jeg haaber ogsaa, at den
ne Begyndelse her maa fortsætte. 
Jeg vil gerne, at mine Piger maa 
faa saadanne gode Oplevelser.

Til den store Husmoderdag 
talte Fru Fog Petersen om Olle 
Hedbergs Bog: Kortene paa Bor
det, og Folketingsmand Kristian 
Juul Nybjerg om: Hjem og 
Samfund, og kom derved ind 
paa det nye Skolelovforslag. Frokost.

Det var to udmærkede Foredrag.
Vinterelevmødet havde god Tilslutning, og om Eftermiddagen 

reciterede Læge Jacobsen, Odense, flere af H. C. Andersens Even
tyr, —- de blev illustreret med Læge Jacobsens berømte Kultegnin
ger. —- Lærerinderne, Gunnar, Tage Waldemar og Lærer Madsen 
læste meget fint Kaj Munks Skuespil: Han sidder ved Smeltedig
len. Alt i alt en god Dag, og I „gamle" Piger skal have Tak, at I 
trofast bliver ved med at komme her; det giver os Glæde i Arbejdet; 
og Tillid og Tro paa, at I alle — efter bedste Evne vil gaa ind un
der Livets forskellige Krav til Jer, og at I vil føle det Ansvar, hver 
enkelt af os maa leve under.

Jeg kan ikke omtale de traditionelle Fester vi har med hvert Hold, 
det vil virke saa spredt for de mange. Vi, der har oplevet Veninde
fester, Fastelavn, Fætterbal, Pølsegilder, Elevoptræden o. s. v. o. s. v. 
ved, at det er Timer fyldt med Humør, Glæde og „Overraskelser", 
og vi smiler ofte, naar vi mindes de forskellige morsomme Optrin. 
Alt dette sætter „Kulør" paa Fritiden og Arbejdsdagene. —

Nu er jeg snart henne i Marts, og der arbejdes med stor Energi, 
for meget skal naas endnu, og Gymnastikopvisningen i Tistrup 
skulle gerne gaa godt. — Det var Lisbeth, der ledede Holdet i Aar, 
og jeg var stolt af jer alle, da I marcherede ind med Fanen. — Alle 
i hvide Dragter, — det var meget smukt, og det virker dobbelt 
smukt, naar Holdet er stort. — I klarede denne Opvisning fint. Saa 
kom Turen til Sydslesvig; — ogsaa den gik, som den skulde. Der 
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kommer altid et eller andet Nyt til. — I Sommer lagde vi Turen 
om, og naaede helt ned til Liibæk og Hamborg. Det var en ene- 
staaende Tur, og den bliver vi ved med at gentage foreløbig. Turen 
var storartet arrangeret. Gunnar og Ingrid havde talt med deres 
Lærerkolleger i Flensborg, og alt var saa vel tilrettelagt, og hele 
Turen forløb uden Uheld; og vi saa og oplevede meget, som sent 
vil glemmes.

Vinteren er snart slut og Forældrene ventes til Afslutningen. Som 
sædvanlig havde vi Gymnastikopvisning Aftenen før. Det glæder 
mig meget, at flere og flere fra By og Omegn kommer og ser, hvad 
vi har naaet i de 5 Maaneder. — Her maa jeg indflette en stor Tak 
til alle de Hjem her paa Egnen, der betror os deres Piger. — Selv
følgelig skal alle Hjem have Tak, men det gør godt at mærke Til
liden fra de nærmeste ogsaa.

Saa har vi Forældredag med Taler og Tak fra Skolen og til Sko
len. Vinteren er slut, og vi siger Tak for den, og Tak for mange 
Breve, der kom efter. Hvor det gør godt at mærke, der er aabne 
Sind, der ønsker at modtage og som bevarer noget af dette i Mindet.

Solveig Lomholdt takkede.
April gik hurtigt, — I, der var her til Elevmødet, saa, at mine 

Stuer er blevet større, vi naaede lige at blive færdige til den 3. Maj.
Igen byder vi velkommen til 92 Piger, og næsten alle Forældrene 

var med, saa det blev den festligste Begyndelse, som tænkes kan. — 
Nu har denne Sommer været noget ud over det almindelige, hvad 
Solskinsdage angaar. Jeg tror, det er den varmeste Sommer, vi har 

Sikken Orden.

haft, og det „smittede" af paa 
Pigerne. Alt var saa lyst og let, 
og Glæde, Tilfredshed, Flid og 
Kammeratskab, saa Dagene fløj 
afsted.

Vejret var fint, fint til vore 
to „smaa" Udflugter, ja Solen 
„faldt" i os alle, da vi tog Sol
bad i Blaavand; men hvor vi 
nød det, og hvor har vi nydt 
vort eget Badebassin og vor dej
lige Have i Aar, det har givet 
denne Sommer mange gode Ti
mer.

Vi havde indbudt Forældrene 
til et Besøg her, og de var her 
alle paa enkelte nær. — Et her
ligt Sommervjr var det, saa de 
ydre Rammer var helt i Orden.

Pigerne maa jo ofte „optræ
de” om Sommeren, men den Dag,
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„Klods Hans".

de glæder sig mest til, 
er nu „Forældredagen, 
og alt gik saa pænt, vi 
nød rigtig det festlige 
Samvær, og vi siger Tak 
til I Forældre, der tog 
Turen her til Ølgod 3 
Gange - (mange besøg
te os flere Gange), men 
der er langt fra Ros
kilde og Holbækegnen, 
fra Als og Sydslsvig.
Sommerferien var sidst 

i Juli, og da vi mød
tes igen, maatte der 
arbejdes haardt for at faa Skuespillet „Lille Katrine" færdig til 
Elevmødet. — Det var en Oplevelse at se dette Skuespil om Chr. 
Winther, det blev spillet fint og godt. — Til Elevmødet var der 
som sædvanlig mødt mange. Vejret var fint og den gode Begyndel
se, vi har med Gudstjeneste ved Pastor Jørgen Jensen, er jeg saa 
glad for, ogsaa over at I kommer til næsten alle. — Gymnastik, 
Folkedans, Taler af Pastor Nielsen og jeg var det, der optog Ef
termiddagen.

Vi havde indbudt til 10 Aars Jubilæum, men det er ligesom der 
er for travlt for „de gifte" Koner til at komme. Vi maa se at faa 
lagt en 10 Aars Sammenkomst paa en anden Tid af Aaret, om ikke 
det saa kan lykkes os at faa flere samlet. — Vi var glade for dem, 
der kom. Traneberg skal have Tak for sit Bidrag til, at der kom saa 
mange.

Nu maa jeg sige, at mange af vore gamle Elever kommer til de 
aarlige Husmoderdage eller til den stor Ungdomsfest, vi har lige 
efter Elevmødet.

Skuespillet „Lille Katrine" blev opført 3 Gange. Den sidste Af
ten, da de ca. 2000 Unge var her, var Vejret saa smukt. Højtaler
anlæg og Lysene i Haven gjorde det til en smuk Oplevelse. — Maa 
jeg sige Tak til alle de Unge, der opførte sig saa pænt og viste, at 
der behøver ikke at være Banden, Sværgen og Drikkeri for at Ung
dom kan more sig. — Vi ønsker ogsaa, at denne Ungdomsfest maa 
gaa pænt og være med til at understrege, at god dansk Ungdom 
kan have fornøjelige Sammenkomster uden det forannævnte.

Vi har haft Besøg af flere Foreninger i Sommerens Løb, og ofte 
standser Biler og Gæster kommer ind og ser til os. — Det glæder 
os altid.

Det vestjyske Præstekonvent var her, og som før fik Pigerne 
ogsaa denne Gang Lejlighed til at være med om Aftenen, hvor Pa-
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Dagny's Bord.

stor Kvist, Varde, paa sin livlige Maade fortalte om Livet oppe i 
Lapland. Det var meget interessant.

Vore Fester og Udflugter er der talt om, og nu er vi saa henne 
ved en Forældredag igen. — Udstillingerne er ved at være store nu, 
Spisesalen maa ogsaa tages med. Gymnastiksalen kan næsten ikke 
rumme alle Forældrene. Vi Lærere taler, og alle siger vi en velment 
Tak for denne lyse Sommer, hvor der ikke har været en eneste 
Mislyd.

Jeg maa lige nævne Lene Wienbergs smukke poetiske Tale og 
Tak til os alle her og til Kammerater.

Ruth Lorentzens gode Ord, hvor hun varmt, men ogsaa vittigt tak
kede Gunnar — og os andre. Gunnar var Nr. 1, det lagde Ruth in
gen Skjul paa.

Mange Forældre havde Ordet, og den Tak, de tolkede, var vi 
selvfølgelig taknemmelige for.

Det er altid vemodigt at sige Farvel, men bag dette ligger Glæ
den over de mange gode Dage, vi har været sammen. •— Dette gæl
der for hvert Hold; — at vi gemmer på gode Minder, og ofte taler 
vi om jer. —

Mange oplevelser fra Aaret 1954—1955 maa jeg lade være at 
omtale. Jeg beder jer selv tage Minderne frem og gaa dem igen
nem. — Fra Breve og Besøg ved vi, at for mange af jer, bliver dette 
Ophold paa en Ungdomsskole noget varigt, — noget I ofte gaar 
tilbage til; — og een Ting mere, det understreger saa stærkt dette, 
at et Skoleophold, •— hvor vi bor sammen i et Hjem og prøver paa
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Besøg paa Virkelyst.

at leve et Hjemliv med dets Krav og Ansvar til den enkelte, vil og 
kan blive til Gavn og Glæde for os alle.

Saa maa jeg være Aaret rundt. Atter sidder der unge Piger, paa 
jeres Plads. Jeg kan heldigvis allerede nu sige, jeg tror det vil blive 
en god Vinter. De er flittige og søde, de er gode til at spørge og 
gode til at lytte, og det er to Egenskaber, der er Værdi i. Vi har 5 
fra København, men I kan tro, de falder godt til i den store Flok, 
saa der vil nok blive et godt Kammeratskab mellem By og Land i 
Aar.

Vi glæder os til Vinterens Arbejde med dem alle.
Forlængst er der fuldt Hus til 1956 og godt begyndt paa de næ

ste Aar. — Tak, at I er saa flinke til at sende Veninder og Søstre, 
jeg haaber, I stadig vil slutte Kreds om Skolen.

Inden jeg slutter maa jeg ogsaa bringe en Tak til alle de Hand
lende i Ølgod, som Skolen har Forbindelse med; og dem som mine 
Elever handler med, Tak til alle Haandværkerne, vi har stadig 
Brug for dem, og nu i Oktober har de næsten lavet noget af det 
bedste. •—• Vi har faaet helt moderne Toiletter, Brusebad og Haand- 
vaske. — De har alle leveret fint og godt Arbejde. Tak!

Aaret er gaaet, og vi mindes mange, mange lyse og gode Oplevel
ser sammen med jer. Gid Fremtiden maa blive lys og god for jer 
alle. Der er en Utryghed over Forholdene ude i Verden. — Her 
hjemme i vort lille Land bryder og gærer det paa flere Omraader. 
Her tænker jeg paa vore økonomiske Forhold — og paa den bebu
dede nye Lov om 8. Skoleaar.
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Nu maa Forældrene lade deres Røst høre —• især Forældre fra 
Landet. Jeg raader jer til alle, I „gamle" Elever, -—■ at følge med i 
denne Forhandling, som i de følgende Maaneder vil komme til at staa 
om dette Lovforslag. — Vi priser Friheden, og denne Frihed til 
selv at bestemme over vort Barn giver vi nødig fra os. Hvad der 
kan være godt og rigtigt for Københavns Unge, at skulle gaa i 
Skole til de er 15 Aar, er jeg ikke sikker paa, kan passe for Landbo
børn. — Lad os ikke faa et tvungent Skoleaar lagt til, men giv 
Hjemmene Ansvaret.

Det viser sig jo, at mange Hjem er sig dette Ansvar bevidst og 
sender deres Børn paa Ungdoms- og Efterskole, paa Fagskoler og 
Højskoler. Ja, det var lige en særlig Hilsen til jer om at „følge med" 
— det har I faaet mange Opfordringer til, men jeg ved, at I forstaar 
mig. ■— Lykke fremover for alle, og mange Tak for Hilsener og Be
søg i det svundne Aar. Vi glæder os over at følge jer. Gid det nye 
Aar, som snart ringes ind, maa bringe os alle Fred og Lykke, gode 
Arbejdsvilkaar og Glæde over Arbejdet, og at Trofasthed og An
svar maa øves i vort Arbejde, hvor saa end dette falder.

„Ring Adel ind i Tanke og Vandel — 
ring ind

os renere Love og mildere Sind."
God velsignet Jul til alle Elever og Elevhjem.

Katrine Vedsted.

De, der rejste, og nye der kom
Her er heldigvis ikke sket saa store Forandringer, — og dog mær

kes det meget baade her og der, naar vi skal sige Farvel.
Katrine Lund har været her i 3 Aar og det var os alle en stor 

Glæde at arbejde sammen med hende. Hun og Katrine Kock har kla
ret den fint i Vævestuen, og nu til Julen rejser Kock også. Lund er 
hjemme, og har bl. a. Vævekursus i Lunde. Kock skal paa Fagskole 
i Sønderborg. — I to skal have min allerbedste Tak for trofast Ar
bejde, men også Tak for Kammeratskab i 3 gode Aar. — Birgit er 
atter i København. — Jeg tror ikke Birgit misforstaar mig, naar jeg 
siger: „Der hører Birgit hjemme". Birgit var en udmærket Kollega, 
— men — hun holdt nu mere af Veninderne i København, og efter 
hendes Breve at dømme, er hun atter faldet fint til derovre. — Tak 
for Aaret her; vi haaber at se dig, om ikke før saa til Elevmødet.

I Køkkenet er Sonja og Kirsten rejst. — Ella Vestkjær, Marie 
Toft og Inge Schmidt er her stadig, og vor „gamle" Meta Kjær 
Madsen er kommen som Kokkepige for 3. Gang. Tak til de to, der 
rejste. I var her saa kort, saa I kom ikke til at opleve det solide og 
trygge, der er ved at have et godt Samarbejde for længere Tid. Lis
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Meinhardt er her ogsaa. — Hos Gunnars har Eva Nielsen afløst 
Anni Jørgensen, som havde været hos dem i ll/2 Aar.

Som Birgits Afløser har vi faaet Karen Milthers. Hun er uddannet 
paa Ankerhus og har været Husholdningslærerinde i 2 Aar.

Vi byder Karen velkommen i vor Kreds og haaber, at Skolelivet 
her maa blive til Glæde og Gavn for os alle. Jeg tror, Karen allerede 
føler sig hjemme her. — Herdis Rømer afløser Katrine Lund i Væ
vestuen; ogsaa Herdis byder vi velkommen.

Tak til alle vore tilrejsende Medarbejdere, og Tak til alle jer, der 
har den daglige Gerning her. Vedsted.

Lidt om gamle elever
Vi hører ikke om alle, men en Del skriver selv og fortæller Nyt, 

det skulle I alle gøre. — Jeg begynder med Katrine Knudsen, Her
borg, (1942—43) hun er gift og bor på Sjælland, hendes Aarsskrift 
gaar stadig til hendes Hjem. Forældrene indløser Opkrævningen og 
læser selv Aarsskriftet, så får Katrine det bagefter. Jeg fortæller 
dette, fordi jeg synes, det er så udmærket gjort af Katrines Far og 
Mor. Tænk over, om I ikke nok kan faa Raad til stadig at ofre de 
få Kroner om Aaret, og holde Forbindelsen vedlige med jeres gamle 
Skole. Vi haaber, mange gør som Katrines Far og Mor.
Agnes Hansen, Ho, hedder Kjeldsen nu.
Lis Olesen, Stadil, hedder Jensen og bor deroppe.
Rita Lambertsen (1946) hedder Nygaard.
Vita Jørgensen, Lærerinde her i 3 Aar, bliver færdig som Sygeplejer

ske nu til Foraaret.
Anna Marie Madsen (46—47) hedder nu Nielsen og bor i Aaby 

Bodelyngen, Lobbæk, Bornholm.
Frida Gertsen, Taps, har lige sendt mig en Hilsen fra Norge, hvor 

hun „steller" med 3 Børn.
Agnes Nielsen (1954—55) læser paa Seminariet i Ribe.
Ulla Regli, Esbjerg, fortæller selv om sin store Tur til U. S. A. 
Anna Marie Wollesen (51) er Sygeplejeelev i Varde.
Karen Larsen, Ølgod, (52) er snart udlært Ekspeditrice.
Kirsten Eriksen, Broballe, (54) begynder at læse i Silkeborg efter 

Jul
Lærer Ejnar Grønbæk (1953) er bleven Forstander for en nyoprettet 

Ungdomsskole — Bjerre Herreds Ungdomsskole. — Vi ønsker 
Grønbæk Lykke til dette Arbejde og haaber, at han maa faa gode 
Arbejdsaar med mange Elever.

Per Skar er bleven Realskolelærer i Helsinge; ■—-og — Skar er ble-
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Ogsaa Arbejde



vet gift. Vi ønsker til Lykke, og haaber ikke, at vi her i Vestjyl
land bliver glemt.

Ellen Knudsen læser til lærerinde samtidig med, at hun underviser 
i Børneskolen. Det gaar Ellen fint, og vi ved, hun skal nok klare 
denne nye Uddannelse. — God Lykke til! Næste Aar bliver der 
nok Tid til et Stykke til Aarsskriftet, — haaber vi.

Ruth Møller, Børkop, har skrevet gode Breve om alle Oplevelserne i 
Norge. Hun er stadig deroppe.

Ligesaa fra Dagny og Kirsten Mikkelsen, Roost. — De har set og 
oplevet meget i Oslo, Bergen og Trondheim. De tænker vist paa 
at komme hjem til Jul.

Bodil „Viuf" med de lange lyse Fletninger bor i Nærheden af sit 
Hjem og hedder Fru Kirkeby Jensen.

Marie Højvang Olesen, Kvong (1944—45) hedder Rasmussen og 
bor i Væde Have pr. Moruds, Fyn.

Anna Pedersen, Ullerup, Give, er bleven vor Nabokone, hun er gift 
med Villy Hansen.

Irma Nielsen (53—54) Grindsted, også. gift.
Kirstine Nielsen, Vostrup (1943) er gift og bor i England, men de 

tænker på at komme herhjem igen.
Rigmor Fisker, Hjerting, gift Jakobsen.
Ida Pedersen, Skads, gift og bor i Næsbjerg.
Erna Jørgensen, Skals, også gift.
Erna Pedersen (48—49) bor i Kærup.
Ruth Villadsen, Tjæreborg, hedder Schøth Sørensen.
Anna Lise Andersen, Glejbjerg, bor nu i Nr. Nebel.
Marie Jørgensen, Skalbro Als, bor oppe ved Odder.
Inga Waldemar, Ølgod, er gift med Kristian Hedager, de har over

taget hans Barndomshjem, „Korshøj”, Ølgod.
Benthe Thyssen, Vodder, også gift, jeg kan desværre ikke huske 

Navnet.
Laura Thomsen, Vallund, Ølgod, hedder Nielsen og bor i Hygum.
Krista Nielsen, Aadum, hedder Uhre Petersen, Tistrup.
Agda Nielsen, Glejbjerg Mejeri, bor nu på Jellinge Egnen.
Anna Lise Gejl Petersen, Aadum, hedder Modvig i Sdr. Omme.
Gudrun Kristensen, Rosendal, gift med Henning Mortensen, Fiskeri

ejer i Aadum.
Viola Madsen, Vittarp, Aadum, også gift.
De to Søstre Karen og Maja Jensen, Darum, blev gift samme Dag 

nu i Oktober.
Edith Nielsen, Vognslund, Ølgod, også gift.
Bente Hansen, Faxe, (53) sidder som Telefondame i København. 
Emma Bering, Thyregod, hedder Mikkelsen og bor i Vejle.
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Udstilling 1955



Kære fru Vedsted, lærere og kammerater fra sommeren 51.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg har det 

godt, går i skole igen i Tønder, det er jeg meget glad for. Nu hå
ber jeg at klare optagelsesprøven til næste sommer. Har I oplevet 
noget spændende? Jeg håber at komme til elevmødet til næste som
mer, det skal blive rart at tale med jer alle igen.

De kærligste hilsener til jer alle. Lev vel i fremtiden.
Anne Schmidt, Bajstrup.

Hermed sendes de bedste ønsker om en god Jul og et godt Nytaar. 
Lis Meinhardt (55), Eva Nielsen (54—55), Ella Vestkær (54—55), 

Marie Toft Sørensen (54), Herdis Rømer (54),
Inge Schmidt (52—53), Kathrine Clausen Kock (53), 

Meta Madsen (51—52).
(Køkkenet - Toften - Vævestuen).

Elevforeningens Bestyrelse er:
Ruth Møller, Højgaard, Børkop. 50.
Karen Poulsen, Frøslev, Padborg. 50—51.
Anne Marie Wollesen, Amtssygehuset Varde. 51.
Dinne Olesen, Spandet, Arnum. 51—52.
Karen Larsen, „Mosegaard", Ølgod. 52.
Ellen Halkjær, Stadil, Tim. 52—53.
Aase Friis Johansen, Aarre, Varde. 53—54.
Kirsten Eriksen, Broballe, Nordborg. 54.

Der bliver intet Elevmøde i Vinter, men kom til Sommer, da er 
Elevmødet den 12. August.
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Elever paa Ølgod Ungdomsskole

Sommeren 1955.

Andersen, Anne Marie, Snogbæk, Vester 
Sottrup.

Andersen, Gurli, Terpling, Glejbjerg.
Andersen-Gedevad, Vita, Dyrl.boligen, Ikast.
Andreasen, Ingerlise, Lindved, Vejle. 
Andreasen, Marie, Øse, Nordenskov. 
Antonsen, Birgit, Balle, Bredsten.
Bach, Tove, Husby, Ulfborg.
Becb, Benta Elene, Hunderup, Bramminge.
Bertelsen,Birgith, Ejstrupholm.
Bisgaard, Line, Mejrup, Holstebro.
Bollesen, Tove. Assendrup, Daugaard.
Bonde, Edith, Lindknud, Brørup.
Christensen, Anna Marie, Lifstrup, Esbjerg.
Christensen, Ingelise, Fæsted, Sdr. Hygum. 
Christensen. Ulla, Lem st.
Christiansen, Annemarie, Philipsborg, Avnbøl. 
Dalgas, Jenny, Grimlund, Hoven, Tarm.
Dalsgaard, Ninna, Vestergade 22, Herning.
Damm, Birthe, Ullerup, Avnbøl.
Damm, Grethe, Riselund, Ry.
Frederiksen, Magna, Skinnede, Tølløse.
Frederiksen, Vera, Nørskov, Farre.
Freilesen. Kirsten, Ullerupmark, Avnbøl.
Gantzel, Karen, LI. Valby, Roskilde.
Graugaard, Else, GI. Blaahøj, Blaahøj.
Hansen, Anna Sandy, Bolhede, Nordenskov.
Hansen, Bodil, Varho, Gørding.
Hansen, Ellen Clausen, V. Nebel, Esbjerg. 
Hansen, Ingrid, Hunderup, Bramminge.
Hansen, Lissy Brinch, Tvilho, Glejbjerg.
Hansen, Meta, Hunderup, Bramminge.
Hansen, Selma, Oustrup, Egtved.
Hansen, Aase, Grejs, Grejsdal.
Henriksen, Birgit Kraag, Almstok, Vandel. 
Hessellund, Else Kathrine, Ejsing. Vinderup. 
Jensen, Birgit, Vestbirk.
Jensen, Bodil Marie, Rosenlund, Guldager.
Jensen, Eva Damkær, Sig.
Jensen, Gerda Kirstine, Billum.
Jensen, Jenny Marie, Hejbøl, Ølgod.
Jensen. Mette Marie, Bækkegaard. Bække.
Jensen, Signe, Hunderup, Bramminge.
Jessen, Anna, Fjersted, Arnum.
Jessen. Else Dam, Elling, Horsens.
Knudsen, Inger, Egens, Rønde.
Larsen. Connie, Ølstykke St.

Larsen, Inger Marie, Rævind, Sparkær. 
Laursen, Mia, Thorlund.
Lei, Erika, Rehhoff, Avnbøl.
Lessmann, Hanne Lise, Vestergade, Skjern.
Lorentsen, Ruth, Hundhale, Nr. Nebel.
Lund, Kirstine, Hygum, Esbjerg.
Madsen, Birgit, Sejstrup, Gredstedbro.
Madsen, Herdis, Tørskind, Lihmskov St.
Madsen, Ketty, Terpling, Glejbjerg.
Meinhardt, Lis, Jernbanegade 4, Ølgod. 
Melballe, Inger, Tarm.
Midtgaard, Aase, Spandet, Arnum.
Mikkelsen, Elin, Djeld, Vinderup.
Mikkelsen, Inger, Kærbjerge, Agerbæk.
Mortensen, Inge, Søvejen 3, Ejstrupholm. 
Mose, Ane Marie, Fjand, Ulfborg.
Nielsen, Birgit, Krogstrup, Oxbøl.
Nielsen, Lis, Nr. Nebel.
Nilsson, Rita, Skærbæk, Esbjerg.
Olesen, Anna Pilgaard, Fjelstervang. Kibæk.
Petersen, Emma Vang, Bredebro.
Pedersen, Esther. Hygum, Esbjerg.
Pedersen, Inger, Agersnap, Ølgod.
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