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SKOLEKOMMISSIONEN
Hr. dyrlæge Skovbjerg, Gilleleje, formand.
Hr. gdr. Ejn. Lundbak, Lundebakkegård, Søborg.
Hr. fragtmand- Johs. Christiansen, Gilleleje.
Fru Doris Andreasen, Stubbeløseg., Søborg.
Hr. vognm. Oluf Petersen, Gilleleje.

De to førstnævnte er forældrevalgte repræsentanter.

SKOLEUDVALGET
Hr. snedkermester A. Chr. Pedersen, Gilleleje, formand.
Hr. gdr. August Madsen, Hedsbjerg.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen, Gilleleje.
Hr. tømrerm. H. Rasmussen, Munkerup.
Hr. skoleinspektør H. Madsen, Gilleleje.

Skoleinspektøren ved Gilleleje skole træffespå skolens kon
tor hver skoledag kl. 815—9, telefon 283. Skoleinspektøren 
privat, telefon 393.



Til hjemmene

1. Det påhviler forældrene at drage omsorg for, at bøger, som børnene 
får udleveret på skolen, altid er forsynet med stærkt papiromslag. 
Hvis et barn ved skødesløs behandling af bøgerne griser disse til, 
ødelægger dem eller mister dem, er forældrene erstatningspligtige.

2. Skolen har ret til at påtale — og eventuelt straffe — forseelser, 
som børnene gør sig skyldige i (navnlig over for andre skolesøgende 
børn) på vej til og fra skole — eller i toget.

3. Når et barn har forsømt skolen, skal forældrene skriftlig give 
skolen meddelelse om grunden til forsømmelsen.

4. Ved sygdomstilfælde, der strækker sig ud over to uger — eller i 
tilfælde, hvor et barn har 12 enkelte sygedage inden for 2 måne
der, er skolen berettiget til at forlange en lægeerklæring. Hvis et 
barn holdes hjemme ud over en enkelt dag på grund af forment
lig smitsom sygdom i hjemmet, må lægeerklæring altid fremskaffes.

5. Når det konstateres, at et barn har utøj (lus), skal det — tillige 
med eventuelle søskende — straks sendes hjem for at renses. Hvis 
forældrene ikke straks drager omsorg herfor, vil det ske på sko
lens foranledning.

6. Fritagelse for enkelte timer (herunder også gymnastik og badning) 
eller for enkelte dage gives i almindelighed kun, når forældrene 
skriftlig anmoder derom og opfører grunden. For fritagelse for 
gymnastik og badning ud over 1 uge kræves lægeerklæring.

Skoleinspektøren Skolekommissionen
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GILLELEJE SKOLE

Elevantal
Det gennemsnitlige antal elever i Gilleleje skole i året 1955 har været 395.

I grundskolens 1. klasse begyndte den 1. august 43 elever.
Den 31. december havde skolen 391 elever — 199 drenge og 192 piger for

delt i 16 klasser; heraf var 20 hjemmehørende i andre kommuner.
Grundskolen havde
Den eksamensfri mellemskole havde
Eksamensmellemskolen og realklassen

188 elever
67 elever

136 elever

391 elever

Det ugentlige timeantal i skoleåret 1955—56 har været 519.
Til det nye skoleår, der begynder 1. august, er der indmeldt 41 nye elever til

1. klasse.

Forsømmelser
Antallet af forsømte skoledage udgjorde i året 1955 i alt 3893 dage, hvilket 

bliver 4,24 % af samtlige skoledage — eller gennemsnitlig 10,2 dage for hvert 
skolesøgende barn. Forsømmelserne fordeler sig således:

På grund af sygdom 
Anden lovlig grund 
Ulovlige forsømmelser

3214 dage
482 dage
197 dage

3,50 o/o
0,53 o/o
0,21 o/o

Til sammenligning: De ulovlige forsømmelser udgjorde i 1950: 0,29 % — 
1951: 0,32 o/o — 1952: 0,34 o/o — 1953: 0,36 °/0 — 1954: 0,15 °/0.

Fra skolens side henstiller vi indtrængende til hjemmene, at man, kun når der 
foreligger meget tvingende grunde, holder børnene borte fra skolen. Det er sær
deles værdifuldt for skolearbejdet, at forsømmelserne er indskrænket til det 
mindst mulige.
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I sygdomstilfælde af længere varighed, — eller når et barn har mange enkelte 
sygedage, må hjemmet tilstille skolen en lægeerklæring.

Der kræves også lægeerklæring, når et barn af en eller anden grund ønskes 
fritaget for gymnastik eller skolebad i mere end en uge.

Når et barn har forsømt skolen, må forældrene altid, når barnet igen giver 
møde, give det en skriftlig meddelelse med til skolen om grunden til forsømmel
sen. Ønskes et barn fritaget for en skoledag eller en time, må grunden ligeledes 
anføres.

Som skoleforsømmelse med lovlig grund betragtes:
1. forsømmelse på grund af barnets sygdom.
2. forsømmelse på grund af smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr, ufrem

kommelige veje.
3. forsømmelse med forud given tilladelse.

Alle andre forsømmelser opføres som forsømmelser uden lovlig grund.

Svømning og idræt
Ved sognerådets foranstaltning var der gratis svømmeundervisning for skolens 

elever i en del af sommerferien; den blev ledet af lærer A. E. Larsen.
Følgende prøver i svømning er i 1955 bestået af skolens elever:

Den danske skoles frisvømmerprøve: 2 dr. 4 pg.
» » » svømmeprøve: 2 dr. 3 pg.
» » » livredderprøve: 1 dr. 2 pg.

Idrætsundervisningen i sommerhalvåret sluttede med, at følgende prøver blev 
bestået:

Idrætsmærket i bronze 4 dr. 17 pg.
» i sølv 6 dr. 7 pg-
» i guld 4 dr. 7 pg.
» i sølv m. emaille 3 dr. 3 pg-
» i guld m. emaille 0 dr. 1 Pg-
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Året, der gik
Det daglige skolearbejde har været præget af den mere og mere følelige plads

mangel. Skolen, der blev bygget i 1920—21 er beregnet til 200 elever, men har 
nu 395 elever. Denne topbelastning medfører, at de fleste klasser må føre en va
gabondtilværelse fra lokale til lokale, som nødvendigvis giver uro, der desværre 
ikke kan undgå at virke uheldigt ind i undervisningen. Hertil kommer ygerligere, 
at 3—4 embeder har været ledige hele året og er delvis blevet besørget ved sta
dig skiftende vikarer. Det er utilfredsstillende for såvel elever som lærere at ar
bejde under sådanne kår. Vi når ikke det, vi gerne vil nå. Skal et skolearbejde 
lykkes og give de værdier til den opvoksende slægt, som vore børn har krav på, 
så må arbejdet være lystbetonet eg præget af ro og balance. En forudsætning 
herfor er først og fremmest, at hver klasse har et lokale, som den kan kalde sit, 
— og at skolen har de nødvendige lærerkræfter og hjælpemipler (bl. a. faglokaler).

Trods vanskeligheder — og mangler — er arbejdet gået nogenlunde planmæs
sigt. Der har kun været meget lidt sygdom blandt lærerpersonalet: 27 sygedage 
for det faste lærerpersonale, eller gennemsnitlig 2 dage pr. lærer, og 20 sygedage 
for vikarer, eller gennemsnitlig 7 dage pr. vikar.

Blandt eleverne spores en tiltagende ligegyldighed med hjemmearbejdet — og
så i eksamensafdelingen, en ligegyldighed, som i høj grad forringer elevernes ud
bytte af undervisningen. Dette være sagt som en appel til forældrene om at an
spore Deres børn til mere påpasselighed. Der er endnu mange forældre, der la
der deres børn i eksamenklasserne have fast arbejde om eftermiddagen ; men husk, at 
de ældste eksamensklasser kræver hele barnets arbejdsevne, hvis resultatet skal 
blive, som De gerne ønsker det.

Af skolens dagbog
18. aug. havde grundskolen udflugt til Julebæk.
24. aug. havde de øvrige klasser udflugt til Kulien.
2. sept, var røntgenvognen på Gilleleje skole, og 192 børn var til tuberkulose

undersøgelse. 34 elever var tuberkulinnegative, heraf blev 9 calmettevaccinerede, 
mens 25 ikke blev vaccineret, dels på grund af forbud, dels på grund af polio
vaccination. Der blev ikke fundet tegn til behandlingskrævende tuberkulose.

21. sept, deltog skolen med ca. 80 aktive i skoleidrætsstævnet i Græsted.
16. nov. inspicerede inspektør Baltzer undervisningen i geografi og naturhistorie. 
6. dec. havde skolen besøg af kaptajn Løber fra »Dansk Skibsadoption«. Han 

holdt et foredrag om kaffens vej over Sydatlanten for de ældste elever.
6. —10. maj havde skolen besøg af en klasse børn fra Våsterås i Sverige ; de var ind

kvarteret hos elever fra limb, som i tiden 1.—6. juni aflægger genvisit i Våsterås.
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16. maj gav politiassitent Kirkeskou assisteret af 2 betjente fra Hillerød 3. og 4, 
klasserne instruktion i færdselsloven.

23.—30. maj lejrskole ved St. Havelse for Illmb, Hlmc og 3ma.
En del af eleverne har i årets løb overværet Landskolescenens opførelser på 

Frederiksborg Byskoles scene i Hillerød.
Efter indbydelse af hr. biografdirektør E. Andersen har skolen et par gange væ

ret til filmsforevisning i biografen. '

Skolens lærerpersonale ansat her
1. H. Madsen, skoleinspektør .......................... 1946
2. K. E. Nemming, viceinspektør..................... 1/9 1925
3. H. R. Fabricius, overlærer...............................1/8 1922
4. H. B. Petersen, overlærer................................. 1/3 1929
5. K. Jensen, lærerinde........................................... 1/9 1943
6. E. Christensen, lærerinde............................  x/io 1943
7. A. E. Larsen, lærer.......................................... Vio 1943
8. H. Larsen, overlærer........................................ 1/12 1946
9. N. Jacobsen, lærerinde.................................  Vs 1950

10. B. Raagaard, lærerinde................................. Vn 1951
11. G. B. Gommesen, lærer................................. 1/9 1955
12. R. Schoubye, timelærerinde........................... 1/6 1955
13. V. Fabricius, lærerinde.................................. Vé 1956
14. Ledigt lærerembede
15. ledigt lærerembede
16. ledigt timelærerembede

1. juni blev fru R. Schoubye kaldet til timelærerinde ved Gilleleje skole.
1. august blev frk. M. Heuser forflyttet til Søllerød skolevæsen.
1. sept, blev lærer G. B. Gommesen kaldet til lærer ved Gilleleje skole.
1. januar 1956 blev lærer Bramsen forflyttet til Østervrå skole.
1. marts blev lærer Fabricius udnævnt til overlærer.
1. april blev lærerinde fru V. Fabricius kaldet til lærerinde ved Gilleleje skole. 
De ledige embeder væd skolen har været opslået ledige gentagne gange uden at 

det er lykkedes at få dem besat.
1 embede har i skoleåret 1955/56 været besørget som overtimer af skolens fa

ste lærerpersonale. Der har i ledige embeder været skiftende vikarer, hovedsage
lig seminarieelever, som kommer ud 2 eller 3 mdr. som et led i uddannelsen. 
Der har været i alt 12 vikarer i det forløbne skoleår.
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Realeksamen 1955
1. Jytte Carlsen (portør, Gilleleje) ................................................... 13,87 mg
2. Kamma Dalsgaard (gdr., Rødkilde)............................................. 14,17 mg-j-
3. Jens Peter Eriksen (tømrer, Munkerup).................................... 14,09 mg
4. Bodil Fenger (gartner, Søborg)..................................................... 13,70 mg
5. Niels Frederiksen (dykker, Gilleleje)........................................... 13,01 mg-4
6. Hanne Hansen (skibstømrer, Gilleleje)......................................... 13,83 mg
7. Peter Hansen (købm., Gilleleje)................................................... 13,79 mg
8. Martha Jensen (gdr., Rødkilde)..................................................... 12,87 g 4-
9. Preben Jensen (gdr. Søborg).......................................................... 11,96 g

10. Torben Larsen (murerm. Gilleleje)............................................... 13,56 mg-:-
11. Bente Nielsen (vognm. Søborg)..................................................... 14,52 ug —
12. Solvej Petersen (fisker, Gilleleje)................................................. 13,12 mg-;-
13. Samuel Roswall (lærer, Gilleleje)................................................. 14,62 ug-t-
14. Svend Henrik Svendsen (tømrerm., Gilleleje) ............................ 14,35 mg--l-
15. Jørgen Svendsen (gdr., Munkerup)............................................... 11,69 g
16. Beth Aakersø (forretningsf., Gilleleje)......................................... 14,23 mg4

Mellemskoleeksamen 1955
1. Ole Eriksen (tømrer, Munkerup)................................................. 13,22 mg-?
2. Knud Fenger (gartner, Søborg)..................................................... 13,74 mg
3. Ebbe Grøndal (fru, Munkerup)..................................................... 13,17 mg-?-
4. Inga Jensen (pare., Villingerød)................................................... 14,19 mg—
5. Per Helmuth Jensen (pare., Søborg)............................................. 14,19 mg-
6. Anders Vang Larsen (fru, Gilleleje)............................................. 13,32 mg4-
7. Gerner Larsen (slagterm., Smidstrup)........................................... 14,29 mg-|-
8. Knud Larsen (gartner, Dronningmølle)...................................... 14,17 mg-j-
9. Svend C. Larsen (gdr., Søborg)...................................................... 14,72 ug-t-

10. Tove Mortensen (strandf., Gilleleje)............................................. 13,39 mg 4-
11. Arne Nielsen (arbm., Gilleleje)..................................................... 13,11 mg¿-
12. Bøge Nielsen (barberm., Gilleleje)............................................... 12,74 g 4-
13. Ellen Nielsen (fiskeh.. Søborg)...................................................... 14,04 mg
14. Hartvig Nielsen (fru, Gilleleje)..................................................... 13,49 mg4-
15. Jytte Nielsen (arbm., Gilleleje)..................................................... 12,73 g 4-
16. Inge Rasmussen (gdr., Søborg)..................................................... 13,43 mg4-
17. Vita Svendsen (snedker, Gilleleje)................................................. 12,42 g 4
18. Ida Sørensen (rutebilejer, Gilleleje) ............................................. 14,56 ug 4-
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Realeksamen 1956
(12 elever)

Dato: Kl.: Fag: Lærer: Censor:
25. maj 8 Engelsk Hr. H. Larsen Hr. viceinsp. J. Bliksted, Ølgod.
29. — 8 Geografi Frk. Jensen Hr. overl. R. Christensen, Åbyhøj

2. juni 8 Tysk Hr. Nemming overl. fru S. Koch, København
6. — 8 Fysik Hr. Petersen Hr. lærer Raagaard, Hornbæk
9. — 8 Dansk Frk. Jensen Hr. lærer Ploug-Sørensen, Hornb.

12. — 8 Historie Hr. H. Larsen Hr. lærer Gustavson, Hillerød
15. — 8 Fransk Hr. Petersen Hr. viceinsp. M. Petersen, Hillerød
19. — 8 Naturhist. Hr. H. Madsen Hr. overl. Nommesen, Græsted
22. — 8 Matemat. Hr. Petersen Lærerin. Møller Thomsen, Helsinge

Mellemskoleeksamen 1956
(23 elever)

Dato: Kl.: Fag: Lærer: Censor:
31. maj 8 Regn. & mat. Hr. Petersen Hr. viceins. M. Sørensen, N. Sundby.
6. juni 8 Dansk Frk. Jacobsen Hr. overlærer Holm, Hillerød.
9. — 8 Engelsk Hr. H. Larsen Læreri. fru Randskov, Græsted

14. — 8 Naturhist. Hr. Fabricius Hr. lærer J. Ankerstrøm, Hellebæk
19. — 8 Historie Hr. Larsen Hr. lærer V. Christensen, Hillerød
23. — 8 Geografi Hr. A.E. Larsen Hr. overlærer Pilgaard, Helsinge

Skriftlig eksamen afholdes 7.—11. maj med følgende censorer:

REALEKSAMEN:
Skr. dansk: hr. rektor Lars Nielsen, Vejle, og overlærer Sv. Aa. Juul, Kalund

borg.
Skr. Engelsk: overlærerfrk. E. M. Nielsen, Glumsø, og lektor Alving, Søborg.
Skr. regn. & mat.: Hr. skoleinspektør Klintø, Esbjerg, og rektor Mogensen, 

Lyngby.
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MELLEMSKOLEEKSAMEN :
Skr. dansk: hr. lærer Kr. Nielsen, Åkirkeby.
Skr. regn. & matem.: hr. skoleinspektør Regnar Bang, Viby J.
Skrivning: hr. lærer Ploug-Sørensen, Hornbæk.
Tegning: hr. overlærer Pilgaard, Helsinge.
Håndgerning: lærerinde, fru Randskov, Græsted.

Optagelsesprøve til mellemskolen
AFHOLDES MANDAG DEN 4. JUNI

Kl. 8—10^4 regning Kl. lO1^—IU/2 diktat Kl. ll3/4—14 genfortælling

Indmeldelse modtages indtil 1. juni.

I 1. mellemskoleklasse optages børn-i 11 —12 års alderen (evt. ældre), som 
har lyst og evner til den videregående undervisning. Arbejdet i mellemskolen 
kræver modenhed og energi. Det kniber derfor ofte børn, der er for unge, at 
følge undervisningen tilfredstillende. Skolen henstiller til forældrene, at man ikke 
lader børnene søge optagelse i denne klasse, før de er modne nok til at magte 
arbejdet. Det må desuden være en forudsætning, at børnene uden hensyn til un
dervisningspligtens ophør gennemgår alle fire mellemskoleklasser, hvis ikke svig
tende evne, sygdom eller andre særlige grunde gør en tidligere udskrivning nød
vendig.
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ÅRSPRØVER 1956
Skriftlige prøver afholdes den 8. og 9. juni 

Mundtlige prøver afholdes den 19.—26. juni

Tirsdag den 19. juni
Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor

Kl. 8 III mb 10 Regn. & mat. hr. Petersen hr. A. E. Larsen
III mc 6 Geografi frk. Jensen fru Christensen
II mb 4 Dansk frk. Nyvang frk. Jacobsen
I mb 3 Engelsk hr. Nemming hr. Gommesen

Onsdag den 20. juni
Kl. 8 III mb 8 Naturhistorie hr. Fabricius hr. Gommesen

III mc 7 Regn. & mat. hr. A. E. Larsen hr. Petersen
II mb 4 Tysk hr. H. Larsen hr. Nemming

I mb 3 Dansk hr. Madsen frk. Jensen

Torsdag den 21. juni
Kl. 9 3 ma 4 Dansk frk. Jensen hr. H. Larsen

2 ma 6 Dansk hr. Mikkelsen hr. Petersen
1 ma 5 Regning hr. Nemming hr. A. E. Larsen
4a 2 Dansk fru Schoubye hr. Gommesen
4b 3 Religion frk. Jacobsen hr. Fabricius
4c I Regning fru Christensen frk. Nyvang

Kl. 10 3 ma 4 Regning hr. Madsen hr. Petersen
2 ma 6 Geografi hr. Fabricius frk. Jensen
I ma 5 Dansk fru Christensen fru Fabricius
4a 2 Historie fru Schoubye hr. H. Larsen
4b 3 Dansk frk. Jacobsen hr. A. E. Larsen
la 1 Dansk fru Raagaard frk. Nyvang

Kl. 11 2 ma 6 Regning frk. Jensen hr. Nemming
4b 3 Regning fru Christensen fru Schoubye
la 1 Regning frk. Nyvang fru Raagaard
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Fredag den 22. juni
Tid

Kl. 8
Klasse

III mb
III me a 

b
II mb
I mb a 

b

Lokale

10
7
4
6
8
3

Fag

Tysk
Historie 
Dansk 
Geografi 
Naturhistorie
Geografi

Lærer

hr. Nemming 
hr. H. Larsen 
hr. Madsen 
hr. A. E. Larsen

Censor

frk. Nyvang 
hr. Mikkelsen 
frk. Jacobsen 
frk. Jensen 
hr. Gommesen 
fru Fabricius

hr. 
fru

Fabricius
Christensen

Lørdag den 23 • juni
Kl. 8 III mb a 10 Historie hr. H. Larsen hr. Mikkelsen

b 4 Dansk frk. Jensen frk. Jacobsen
III mc 7 Tysk hr. Nemming frk. Nyvang
II mb 8 Naturhistorie hr. Gommesen hr. Madsen
I mb a 3 Geografi fru Christensen fru Fabricius

b 12 Naturhistorie hr. Fabricius fru Raagaard

Mandag den 25. juni
Kl. 9 2 ma 4 Religion hr. Mikkelsen frk. Jacobsen

1 ma 8 Naturhistorie hr. Fabricius hr. Gommesen
4a 2 Regning fru Schoubye frk. Jensen
4c 3 Religion fru Fabricius frk. Nyvang
3 1 Regning fru Raagaard fru Christensen

Kl. 10 1 ma 6 Historie hr. Fabricius hr. H. Larsen
4c 3 Dansk fru Schoubye hr. Nemming
3 1 Dansk fru Fabricius frk. Jacobsen
2a 2 Dansk hr. A. E. Larsen hr. Mikkelsen
2b 4 Regning fru Christensen fru Raagaard
Ib 5 Dansk hr. Gommesen frk. Jensen
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Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor
Kl. 11 2a 2 Regning hr. A. E. Larsen hr. Nemming

2b 4 Dansk hr. H. Larsen fru Fabricius
Ib 5 Regning frk. Jacobsen fru Schoubye

Tirsdag den 26. juni
Kl. 8 III mb 6 Geografi frk. Jensen fru Christensen

III mc 8 Naturhistorie hr. Gommesen hr. Fabricius
II mb 4 Regn. & mat. hr. Madsen hr. Mikkelsen
I mb 3 Regning hr. A. E. Larsen hr. Nemming

Lærerrådsmøde onsdag den 27. juni kl. 9.
Skoleafslutning med udlevering af eksamensbeviser og afgangsbeviser finder sted i gym

nastiksalen torsdag den 28. juni kl. 14,30. Hertil møder eleverne i grundskolen ikke.
Elevarbejder i håndgerning og tegning er fremlagt i nr. 9 og 10 mandag den 25. juni 

kl. 9—12 og kl. 15—17. Kl. 17 udleveres arbejderne til eleverne, som da må give møde.
Meddelelse om oprykning og udlevering af karakterbøger finder sted torsdag den 28. 

juni kl. 8.
Derefter sommerferie til den 15. august kl. 9.
Alle bøger, der er lånt på skolen, skal afleveres. De bøger, der ikke skal benyttes under 

¿irsprøverne afleveres til klasselæreren den sidste skoledag. De øvrige bøger afleveres til fag
læreren, når prøven er afsluttet.

Børnenes forældre og iøvrigt enhver, der har interesse for skolen og dens arbejde, ind
bydes til at overvære eksamen og de mundtlige årsprøver og til at se de fremlagte arbejder.

Alle forældre og interesserede indbydes ligeledes til skoleafslutningen i gymnastiksalen 
den 28. juni kl. 14,30.

Det nye skoleår begynder efter sommerferien onsdag den 15. august kl. 9. — De ny- 
indmeldte elever til 1. klasserne møder samme dag kl. 11.

Gilleleje skole i maj
H. MADSEN
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SØBORG OG HEDSBJERG SKOLER

Årsprøver
Årsprøve afholdes i Søborg skole tirsdag den 26. juni kl. 9, og i Hedsbjerg 

skole onsdag den 27. juni kl. 9.

Beretning
Den 31. december 1955 var der 100 børn i 5 klasser. Alle børnene var fra

Søborg-Gilleleje kommune. 1 barn fra Søborg skoledistrikt gik i Esrum skole.
Der har ialt været 1019 forsømmelser (10,2 pr. barn, i gennemsn.). De 712 

var på grund af sygdom, 204 af anden lovlig grund og 102 af ulovlig grund.
Elever fra Søborg skole har deltaget i svømmeundervisning i Gilleleje, og 

hold i håndbold og langbold deltog i idrætsstævnet i Græsted.
I skolesparekassen er der købt mærker for 2700 kr.
1. kl. var på den sædvanlige tur til Gilleleje, og 2. kl. var i Hillerød. 3. kl. 

havde en udmærket tur til Vordingborg. Vi fik også en tur med turistbil over 
Storstrømsbroen til Falster. 4. kl. var på en herlig 5-dages tur til Jylland. Vi bo
ede på »Knudhule« ved Ry og besøgte Århus, Silkeborg. Himmelbjerget og Ørn.

Efter indbydelse var 4. kl. på besøg i Stidsvig, der ligger i Søborg-Gilleleje 
svenske venskabskommune Østra Ljungby. Vi rejste derover fredag den 11. maj 
og fik en festlig modtagelse på Stidsvig station. De danske børn blev fordelt til 
de svenske hjem, og om aftenen samledes vi alle til en dejlig fest i fritidsgården 
»Kopparmöllan«. Der var taler, sang, film, kaffe og underholdning. Lørdag morgen 
overværede vi et par timer i Stidsvig skole, og derefter beså vi Sveriges eneste lim
fabrik, hvor hudaffald og ben forarbejdes til lim og gelatine. Om aftenen og 
søndag formiddag morede børnene sig med forskelligt boldspil, og ved 15 tiden 
tog vi afsked med vore nye venner. Den 1.—3. juni venter vi dem her til Sø - 
borg.

Fra 1. marts 1955 er Helge Obdrup, København, ansatsomlærer ved Hedsbjerg og 
Søborg skoler.

Frk. H. Hansen flytter den 1. juni til Maglebrænde skole på Falster.
Det nye skoleår begynder onsdag den 15. august kl. 9 (i Hedsbjerg skole kl. 

11.) Den nye 1. kl. møder kl. 11.

Søborg skole, i maj 1956 
A. E. JØRGENSEN 

førstelærer
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