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Vor forening
U.

Så kommer et årsskrift Dem i hænde igen. Et år er gået, 
og en bestyrelses første tanke vil uvægerlig være: Fik vi 
gjort, hvad vi skulle? Lad os se lidt på, hvad vi har at 
gøre med. Hvilke midler har vi til opfyldelse af forenin
gens formål? Jeg nævner fire: Repræsentation på semi
nariet, årsskriftet, sammenkomsterne og legatkontoen.

Angående det første vil jeg jo nødig have, at det skal 
blive en stiv og formel foreteelse. Det vil det heller aldrig 
blive, såfremt gamle elever vil flokkes om festerne, men 
kommer formand og bestyrelse i ensom majestæt, så er 
det sket. Altså: Hjælp os at „repræsentere“ lidt talrigere 
end hidtil. Så får vi det naturlige, hyggelige samvær mel
lem nuværende elever og „udtrådte“. Så er kontakten 
sluttet, og det er et af vore formål. Tro endelig ikke, at 
„repræsentation på seminariet“ alene betyder, at forman
den kommer til stede og takker for gæstfrihed og god 
underholdning.

Det andet punkt var årsskriftet, og det er naturligvis 
det betydeligste, da vi bor så spredt. Det vil igen sige, 
at redaktøren er en langt vigtigere person end formanden 
i dette foretagende. Det forekommer mig, at årsskriftet 
er i særdeles gode hænder, men da det når ud til os alle, 
kan enhver selv dømme. Materialet har De i hånden.

Sammenkomsterne er den sjældne foreteelse. Kun hvert 
tredie år tør vi kalde medlemmerne sammen. Netop der
for skulle disse fester være både lødige og festlige. Det 
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kan naturligvis være svært at gøre alle tilpas, da vi kan 
vurdere tingene vidt forskelligt. Ved generalforsamlingen 
kan enhver gøre sin indflydelse gældende, og da vi nu 
står over for en sammenkomst igen, vil jeg bede Dem selv 
dømme, idet jeg henviser til særlig redegørelse.

Som nummer fire nævnede jeg legatkontoen, og det er 
interessant at se, hvad den har udviklet sig til. Den har 
eksisteret i 7 år, og vi har i den tid kunnet uddele 7200 
kr. Det er ikke dårligt, men vigtigere endnu er det, at den 
mere end noget andet har givet elevforeningen „et ansigt“ 
blandt eleverne på seminariet. Da vi startede, var det i 
en for seminarieelever legatfattig tid, hvor de 200 kr. var 
en stor hjælp til uddannelsen. Det er det vel endnu, men 
siden er statstilskudet steget meget betydeligt, og legat
portionerne har på denne baggrund mere fået karakter 
af præmier, en anerkendelse for flid, egnethed og god 
indstilling. Jeg har en tydelig fornemmelse af, at udde
lingen af denne grund imødeses med særlig spænding; det 
er en ære at komme i betragtning, og foreningen bliver 
derved en faktor af betydning også for seminarieeleverne.

De vil forstå, at jeg ikke kan slutte dette afsnit uden 
at udsende en lille bøn for legatkontoen. Den må ikke for
ringes. Den er gået lidt tilbage, og det er vel naturligt 
nok, men den betyder så meget for os, og hjælpes vi ad 
alle sammen, skal der så lidt til, for at vi kan holde stan
darden. Jeg håber, det vil lykkes.

Tak for året 1950.
Aage Ovesen.
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Redaktionelt

Så går årsskriftet i trykken, denne gang med medlems
fortegnelsen og derfor med lidt mindre tekst, men — 
håber jeg — dog tilstrækkeligt til at bringe den hilsen, 
der vækker seminarieminderne.

Vi er taknemmelige mod forstanderen, fordi han i år 
som ellers gav os den juletale, der blev holdt, og vi er 
taknemmelige mod dr. Møller, fordi han til trods for, at 
både han og fru Møller i juletiden var under sygdommens 
tryk, gav os den juletale, der aldrig blev holdt.

Kungshøgarna i Gammel Uppsala
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For en gangs skyld har årsskriftet selv henvendt sig 
til klassekammerater om mindeord, men det må altid være 
tilfældigt, hvad vi kan vide, og det bedste vil være, at den 
nærmeste bekendt af sig selv sender billede og nekrolog.

„Året på seminariet“ er i år skrevet af en af semina
riets nyere lærere, herr Melson, og vi byder ham velkom
men som medarbejder i O. S. Â.

Delt og udelt skole har vi — sikkert til medlemmernes 
udelte glæde — undladt at skrive om, men ellers favner vi 
så vidt som til Indien, Østens mæglerland, og vor fortræf
felige tegner gennem de mange år, Frode Lund i Turup, 
har denne gang også et nordisk anstrøg. Vore medlem
mer på forposterne i de danske skoler i Sydslesvig sender 
vi vor hilsen her og hører gerne fra dem ad åre.

Og så vel mødt til elevsammenkomst 2. påskedag. Der 
får jo hele foreningen mæle og ikke blot de få røster i 
årsskriftet.

A. Thierlein.
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Sammenkomsten 2. påskedag
den 26. marts 1951

Efter henstilling på sidste generalforsamling bliver hele 
sammenkomsten i 1951 henlagt til seminariet. Fru Henny 
Hansen og forstander Smith har velvilligt åbnet huset for 
os og lovet al mulig assistance. Programmet er fastlagt 
som følger:
Kl. 10.00: Morgensang. Umiddelbart derefter foredrag af 

forstander Harald Smith.
Kl. 12.00: Frokost (på seminariet).
Kl. 14.00: Foredrag af undervisningsinspektør H. J. Han

sen. Emne : Er opdragelsen blevet vanskeligere ? 
Derefter generalforsamling.

Kl. 17.30: Middag (på seminariet).
Om aftenen underholdning og selskabeligt 
samvær.

Dagsorden for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Beretning om regnskabet.
4. Valg i henh. til lovene. Efter tur afgår: A. Thierlein, 

Odense, Aage Nielsen, Gentofte, og Aage Ovesen, 
Odense. 1 medlem skal vælges fra årgangene 1948—50.

5. Næste sammenkomst.
6. Eventuelt.

Vi håber inderligt, at dette program vil få mange med
lemmer til at møde op. Det er ikke endnu muligt at opgive 
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den nøjagtige pris på spisningerne, da maden tillaves på 
seminariet, men vi kan garantere, at det vil blive meget 
billigt og iøvrigt uden nogen overdådighed. Ingen skal 
tjene på det. Drikkevarer kan købes til butikspris. Til fro
kosten kan madpakke medbringes.

Underholdningen om aftenen besørges af nuværende og 
tidligere elever og består af musik, sang, recitation, viser 
m. m. Vi skal ikke røbe mere, men lover en både lødig og 
morsom underholdning.

Almindelig påklædning.
Af hensyn til spisningen er det nødvendigt at vide det 

omtrentlige antal deltagere. Udfyld derfor venligst ved
lagte kort og send det til formanden senest 14: dage før 
festen. Skulle en eller anden senere alligevel få lyst eller 
lejlighed til at komme, må denne frist ikke holde Dem til
bage. Med lidt god vilje klarer vi det nok endda.

Men — den rette fest får vi kun, hvis mange møder op. 
Derfor kom ! Så mange som muligt, med kone eller mænd, 
og hjælp os at få en god dag.

Bestyrelsen.
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Kristen Pedersen
Til daglig hed han „Sø

manden“, for som ærøboer 
havde han været ude at sejle 
nogle år, før han tog fat på 
læsningen. Jeg husker ham 
med den lidt vuggende gang, 
når vi fra Alexandragade 
fulgtes til eller fra semina
riet. Bedst husker jeg ham 
fra gymnastiktimerne, når 
vi havde øvelser ved et eller 
andet tovværk, hvor hans 
sømandsfærdigheder rigtig 
kunne udfolde sig. At gå til 

vejrs i to klatretove i armene alene var en kraftudfoldelse, 
der kunne gøre en af de mere spinkle misundelig. Legede vi 
„sørøvere“, kunne kan klatre op under loftet og tage rin
gene med sig, hvorefter han var „uindtagelig“.

Sine sømandsegenskaber havde han bevaret, da vi i 
1647 mødtes til 35-års jubilæum, lige rolig og besindig, 
beskeden og stilfærdig. Vi sad nogle stykker på en bænk 
i anlæget ved Set. Knuds kirke og opfriskede erindringer. 
Tilsyneladende var han den samme kraftige natui' som i 
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tidligere tid, men vi fik at vide, at helbredet ikke var så 
solidt som før. Og nu kunne det ikke holde mere.

Kristen Pedersens navn må føjes til de efterhånden ikke 
så få, som vi har mistet på holdet fra 1912. Men vi vil
huske ham som den gode 
„Sømanden“.

kammerat, han var — som 

Andreas Slettebo.

Verner Fischer
„Som dug på slagne enge 
så falder livets ord 
på kristnes sottesenge ....... “

Disse ord var de første, 
undertegnede nogen sinde 
hørte fra Verner Fischers 
mund ; situationen var den 
ligefremme, at Fischer som 
ny elev i klassen skulle lade 
sin sangstemme lyde.

Foredraget af salmeverset 
betog mig — både på grund 
af stemmens skønhed og

foredragets følelse; senere fik jeg rig lejlighed til at ud
dybe bekendtskabet til Fischer betydeligt: Vi sad ved 
samme bord gennem næsten tre år; vi læste sammen og 
„legede“ sammen, uden at en mislyd nogensinde forstyr
rede venskabet.

Een af kammeraterne udtalte engang om Fischer: „Alt 
hvad han læser, sætter jo på ham dannelse!“

En del af vi gamle kammerater fra 1916 husker måske 
kun dunkelt Verner Fischer; når disse ord læses, og erin
dringen opfriskes, vil vi utvivlsomt samstemme i, at Ver
ner Fischer var: „En mand af gammel dyd og dansk op
rigtighed; af ja og nej — og hvad man godt og ærligt 
ved!“

Æret være Verner Fischers minde!
Jacob Eriksen.
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Sigrid Brandt
I februar måned døde

Sigrid Brandt efter lang tids 
sygdom.

Sigrid var født 1903 i 
Ærøskøbing, hvor hendes fa
der var lærer. Efter faderens 
død flyttede moderen og 
Sigrid til Svendborg, hvor 
Sigrid tog' sin realeksamen, 
senere til Odense, og her 
kom hun på seminariet og 
tog lærereksamen 1927.

Efter et par vikariater i 
Køge og Skive tog hun års

kursus i skolekøkken på lærerhøjskolen og kom derefter 
ind som vikar ved Københavns skolevæsen, senere med an
sættelse ved Bispebjerg skole,, og her var hun, lige til syg
dommen slog hende ned. Sigrid holdt af sit arbejde og 
passede det med stor interesse, så længe hun var rask. Vi 
andre synes jo, hun blev alt for tidligt slået ud. De sidste 
år var svære med flere tilbagevendende hospitalsophold; 
dog længe holdt hun. modet oppe med tro på, at hun igen 
skulle vende tilbage til sit arbejde.

Da jeg besøgte hende sidste gang i hendes hyggelige 
hjem derude i Randersgade, var det tydeligt, at sygdom
men var så alvorlig, at hun ikke mere ville kunne vende 
tilbage til sin gerning i skolen. Det var i efterårsferien, 
og den 22. februar sov hun stille hen på Bispebjerg hospi
tal. Hun blev begravet søndagen efter på Ærøskøbing kir
kegård.

Alle vi, der var hendes kammerater på Odense semina
rium, vil mindes hende som den gode, trofaste kammerat, 
der altid var venlig, hensynsfuld og hjælpsom mod alle. 
Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at vi alle 
holdt af hende. Personlig har jeg meget at sige Sigrid 
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tak for. Vi havde mange gode ferier sammen både her
hjemme og på rejser, indtil først krigen og senere syg
dommen lagde hindringer i vejen. Jeg vil savne hende 
meget; men der er mange gode minder at se tilbage på.

Derfor syntes jeg heller ikke, jeg kunne sige nej, da der 
kom opfordring til at skrive nogle mindeord til årsskriftet.

Nu da hun ikke mere er iblandt os, vil vi alle mindes 
hende som den gode, trofaste kammerat, derfor skal der 
her fra årsskriftet lyde et:

Æret være Sigrid Brandts minde.
Nexø, nytår 1951. C. A.
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MOD - Juletale 1950

Guds ærinde går hver en storm, 
om den er nok så vild, 
og ihvor gal den bryder løs, 
Ham tjener dog hver ild.

Det er ikke nogen julesalme, jeg her citerer, men sal
men er ellers kendt nok; den blev sunget meget i grundt
vigske kredse under den tyske besættelse, og der er al 
god grund til at synge den også nu. — Grundtvig går som 
sædvanligt lige til sagen, og så synes jeg, det lyder så 
dejligt djærvt, når han siger gal og ikke galt. Det er en 
tilstandsbetegnelse, en egenskab ved stormen, og ikke bare 
et biord. På samme kraftfulde måde udtrykker han sig i 
et andet vers:
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Det er blandt folk et gammelt ord: 
hver djævel har sin tid;
men vist er det, enhver har tabt, 
som går mod Gud i strid.

Men mest indtrængende og direkte taler han til os i det 
første vers, hvor han spørger:

Est du modfalden, kære ven, 
som tror dog på Guds son 
og beder i hans frelsernavn 
din egen barnebøn?

— En salme fuld af fortrøstning og mod! Lad det gå 
så skævt, det vil, i denne verden — Gud råder, Gud sty
rer, Gud bruger det altsammen i sin plan! Hvorfor skulle 
vi være modfaldne, vi som tror på Guds søn, på julens 
evangelium?

Der er jo ellers nok, der kan slå vort humør ned i disse 
tider. Ingen her er i tvivl om, hvad jeg tænker på. Jeg 
tænker på verdenssituationen og vor egen situation i øje
blikket. Hvordan skal jeg kunne holde en juletale om fred 
på jorden og i mennesker velbehag uden at komme ind 
på den frygt og modløshed, som hersker overalt? Skal 
det, som vi i timelig forstand har bygget på, og som vort 
hjerte hænger ved, gå til grunde? Kun tankeløse menne
sker ser ikke denne mulighed i øjnene.

Men så er det, salmen taler til os om kristentro. Har 
vi blot tro på, at det, der blev sat ind i verden julenat, 
er uovervindeligt, hvorfor skal vi så frygte? Hvad be
tyder alt andet i sammenligning med dette ! Er der 
nogen bund og kraft i vor kristendom, så lad det kun 
ramle ned omkring os, også det, vi i menneskelig idealisme 
har været med til at bygge op, ja, om det så skal være, 
hele den stolte bygning af human og kristelig kultur, som 
måske er mere human end kristelig —■ som mere blev et 
værk af os end af Gud, et hovmodens tempel i stedet for 
et ydmyghedens tabernakel.

Det er klart, at vi, så langt som vi kan se og dømme, 
efter bedste evne og samvittighed, skal værne og forsvare 
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vore menneskelige livsværdier; det kan ingen bebrejde os, 
men vi ville i høj grad bebrejde os selv det, om vi ikke 
gjorde det på en eller anden måde. Men hvem ved — 
måske trænger nogle af disse værdier til en omvurde
ring. Hvorfor skulle det egentlig gå den såkaldte kristne 
verden bedre, end det går den enkelte kristne? Han skal 
kæmpe og virke, han må ikke grave sit pund i jorden; 
men en dag før eller senere ser han sine idealer og sit 
virke som noget uendelig ubetydeligt, behæftet med 
mangler og synd, ja ofte helt forfejlet. Og han føler sig 
som en unyttig tjener; han har intet at rose sig af, men 
må ydmygt bøje sit hoved: Så ringe var hans indsats, så 
dårligt formåede han at tjene det godes sag!

Dette kender vi ældre mere til, end I unge tror, — hvis 
vi da ikke har ladet os friste af indbildt storhed og selv
forgudelse. Kun hvor vi lod Gud råde, skete der noget. 
Alt andet kan falde; kun det, der er af Gud og ikke af 
os, består.

Kan I ikke lide, at jeg taler så direkte om det med Gud? 
I kan ikke vente andet fra min side. Og jeg tror for 
øvrigt, at vi i den kommende tid bliver nødt til at ind
stille os på at tale mere ligeud og ikke svøbe vore ord 
ind. Jeg kan bedre forstå, om I synes, at hvad jeg har 
sagt om kulturen og vor egen indsats, er for pessimistisk. 
Har vi gjort det dårligt, så vil / gøre det bedre! Jeg har 
intet imod, at I tænker sådan, for det hører den sunde 
ungdom til. Sæt bare alle kræfter i! Men alligevel vil jeg 
holde på, at mit syn er det rigtige. Lider den vestlige 
verden ikke netop af storhed og selvforgudelse? Hvem 
tror, at den kan redde sig ved sin kultur alene? Ingen. 
Mere tillid har man altså ikke til kulturen. Den tid er 
forbi, da man var så optimistisk. Hvis de storme, der 
i min tid er gået hen over verden — jeg tænker på de 
to verdenskrige —, ikke har gået Guds ærinde på anden 
måde, hvad jeg har meget vanskeligt ved at se, så har 
de dog lært nogle af os, hvor små og magtesløse vi er. 
Og at vi lærer ydmyghed, er det vigtigste af alt. Kun 
deraf kan troen næres. Ikke af kultur. Heller ikke af op
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rustning, bomber og kanoner. Selvfølgelig ikke. Hvem 
tror på voldelige midler i det lange løb? De kan i det 
højeste kun være en desperat nødhjælp, fordi verden ikke 
er kristen. Lad os vogte os for at tale om kristne natio
ner og kristne stater og bilde os ind, at den vestlige 
verden ruster sig til en slags korstog. Det er noget mod
bydeligt hykleri. Hvorfor ikke holde sandheden i ære: 
Oprustningen sker ifølge et rent verdsligt princip. Hvis 
nogen bruger magt og ikke lader sig tale til rette, så må 
der bruges magt over for ham. Man lader sig ikke trampe 
ned! Dette princip hersker, fordi verden som bekendt 
ikke er kristen; ellers ville man kunne tale sig til rette. 
Men er det at undres over, når vi tænker på, hvor småt 
det står til med os selv, og hvor få kristendommen be
tyder noget alvorligt for! Deraf frygten, deraf modløs
heden og alle de tyngende tanker, som følger så mange 
mennesker ind i denne jul.

Den norske digter Arnulf Øverland skal fornylig have 
sagt, at i vor rådvilde tid er der kun to, der ved, hvad 
de vil og er parat til at sætte livet ind derfor, nemlig 
kommunisten og den kristne. Når han taler om den 
kristne, kan han kun mene den sande kristne. Og så vil 
jeg gøre en tilføjelse: Den eneste, der er i stand til at 
vise virkeligt mod, er den sande kristne. Kommunisten 
frygter jo — ellers brugte han ikke magt. Han indrøm
mer det også selv: han ruster af frygt. Og han kan kun 
udbrede troen på den kommunistiske idé ved anvendel
sen af en militærmagt, som verden aldrig har set magen 
til. Han erobrer med magt. Derefter indfører han — også 
med magt — kolossale sociale forbedringer, som verden 
heller aldrig har set magen til. Og først da påbegyndes 
det fredelige arbejde for „omskoling“, for tro — bevidst, 
systematisk, uden vaklen. Selv det store Kinas nuvæ
rende regent måtte til omskoling hos Stalin i et halvt 
år, indtil der ikke fandtes rest af tvivl i hans sjæl. Men 
alt sker helt og fuldt ad frivillighedens vej, påstår man. 
Javel. De kristne får lov til at beholde deres tro, når 
de blot viser forståelse for de politiske reformer. Det 

18



siger f. eks. professor Hromadka fra Prag, som igen for
nylig har henvendt sig til den vestlige verden med en 
appel. Der er ganskevist dem, der siger noget andet. Mod
stand under en eller anden form må de kristne dog i hvert 
fald møde. Men kan de så på deres vis trøste sig med, at 
„Guds ærinde går hver en storm . . .“? Vil de holde 
stand — vil de lutres i deres tro gennem det, der sker?

Det centrale i spørgsmålet Øst—Vest er, at tro står 
imod tro. Men den kristne tro kan ikke baseres på verdslig 
eller statslig magt eller frygt eller vold. Den kristne ved, 
at hans rige ikke er af denne verden. Han må leve sit 
liv under evighedens perspektiv. Derfor skal han være 
uden frygt; den, der tror på Guds søn, er ikke modfalden. 
I ydmyghed skal vi være rede til at kassere alt det, der 
ikke kan bestå for Gud. Kun derved vokser den tro frem, 
som verden aldrig kan overvinde. Og har vi blot tro som 
et sennepskorn, kan vi fejre julen, uden at modløsheden 
eller bekymringerne får magt over os. Så har vi mod til 
at se fremtiden i møde, hvad den end vil bringe.

Harald Smith.

Viborg Domkirke
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Jubilæums- og afskedsfesten
den 24. juni 1950

Det blev en meget mærkelig dag i mit liv. En dag fuld 
af vemod og festglæde. En uforglemmelig dag, som jeg 
vil mindes med glæde og tak resten af livet. Tak til alle, 
der gjorde dagen så smuk for mig. Tak for hver en ven
lig tanke, de sendte mig. Tak for breve, telegrammer, 
blomster og smukke, kostbare gaver. Der var mange 
store overraskelser; deriblandt flyvepost med lykønsk
ning fra Nebraska. En elev fra børneskolen fra 1901 kom 
med en meget smuk blomsterkurv, hvori hendes karakter
bog, som jeg havde ført, og hendes første strikketøj var 
anbragt. Breve fra min barndoms lærer og lærerinde, som 
jo nu er meget gamle. Således var dagen fuld af over
raskelser. Mangfoldig tak til alle, der gjorde den så fest
lig. Dog allermest tak for al den venlighed jeg har mødt 
i arbejdsårene.

Dagens forløb: Kl. 11 arriverede jeg i bil (forbudt at 
komme cyklende, som jeg plejede). Indgangslågen var 
smukt pyntet, og fru Henny Hansen bød mig velkommen. 
Indenfor stod alle mine små venner og dannede spalier 
med små flag og buketter, og sidst stod forstander Smith 
og frue samt alle mine kolleger og lykønskede mig. Jeg 
holdt ørerne stive, men det kneb svært. Derefter gik vi 
ind i gymnastiksalen. Børnene sang, hvorefter forstan
deren holdt en smuk tale til børnene og derefter til mig. 
Repræsentanter for kolleger, seminariet, forskolen, bør
nene og forældre lykønskede og overrakte yndige gaver.
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Derefter skulle jeg så til det sværeste, jeg har oplevet, 
at sige farvel til min livsgerning.

Afsked med 50 års lærergerning. En skole ei' jo ikke 
et forsamlingshus, sådan som vi tænker os Fyns Forsam
lingshus eller forsamlingshusene på landet; men det er 
alligevel et sted, hvor vi samles hver dag og er sammen 
det meste af dagen. Det at være sammen er noget betyd
ningsfuldt. Skolen, det er et lille samfund, der består af 
en leder, som vi kalder forstander, samt lærere, lærer
inder og elever, hvoraf eleverne er de vigtigste, da det er 
for deres skyld, vi er der. Men hvis lærerne ikke også 
var der, fik eleverne jo intet lært, derfor må vi være sam
men, arbejde sammen og høre sammen.

Det lille samfund har jeg nu været medlem af i 50 år. 
For 50 år siden gik mit arbejds-lykkeflag til tops. I dag 
sænker jeg det; men jeg tager alle minderne herfra sko
len, svøber dem ind i det og tager dem med hjem i mine 
stille stuer. Nu ville det både sig ilde, om det skete med 
gråd og klage, når Gud gav mig evner, kræfter og arbejds
glæde til hver eneste dag. Det må ske med mit hjertes 
varmeste tak til Gud og alle de mange, mange mennesker, 
jeg har arbejdet og været sammen med her. Takken til 
min forstander og mine kolleger gemmer jeg til senere. 
Men her vil jeg takke de voksne elever for godt sam
arbejde og for al Deres venlighed, og jeg håber og ønsker, 
at De i Deres lærergerning må finde arbejdsglæden og 
aldrig, aldrig glemme, at det er børnene, det gælder. — 
Jeg takker alle jer små elever for alle jeres søde smil 
og for de flittige små hænders virke. Jeg håber og øn
sker, at I må få gavn og glæde af det, jeg har lært jer. 
Hvis I så har lidt at sige mig tak for, så er det hele i 
sin orden. Jeg vil også gerne sige forældrene tak. Jeg har 
som oftest mærket, at jeg havde forældrene bag mig. Hvor 
har de været flinke og villige til at hjælpe. Krigsårene 
og efterkrigsårene var ikke nemme, da det var svært at 
skaffe materiale. — Og så er der jo kun tilbage at sige 
„Farvel“. Det er mange gange et svært ord at sige; det er 
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det også for mig i dag. Men lad os se lidt nærmere på det. 
Det er både et smukt og stærkt ord, for der ligger jo et 
varmt ønske i selve ordet far-vel. Når jeg nu siger farvel, 
så ønsker jeg, at I må fare vel, og at skolen her må 
fare vel. Hvis I vil ønske det samme for mig, så er alt, 
som det skal være. Vi sang:

Gå da frit enhver til sit 
og stole på Guds nåde, 
da får vi lyst og lykke til 
at gøre gavn, som Gud det vil 
på allerbedste måde.

Det var så min afsked med skolen.

Aftenen blev meget festlig. Fru forstander Hansen 
havde indbudt til fin middag på skolen. De kender jo alle 
fru Hansens eminente evne til at skabe fest. Ved denne lej
lighed overgik hun næsten sig selv. Forstanderparret, kol
leger og alle de, der havde tilknytning til seminariet, mine 
sønner, svigerdøtre samt nogle meget nære venner deltog. 
Desværre måtte vi savne dr. Niels Møller, men han sendte 
en meget morsom sang, fuldkommen H. C. Andersensk. 
Alle gjorde deres til, at det virkelig blev fest. Den, der 
gjorde mindst, var hædersgæsten. Jeg fandt slet ikke ord 
for alt det, mit hjerte var fuldt af. Jeg tror ikke engang, 
jeg fik takket hver enkelt ordentligt.

Af elevforeningens formand fik jeg overrakt et suk
ker- og flødesæt på bakke (Just Andersens tin) så skønt, 
så skønt. Det har De jo alle været med til. Tusind tak! 
Nu går jeg herhjemme og har så travlt, så travlt. Jeg 
skal jo nå alt det, jeg ikke fik tid til; om jeg begriber, 
at jeg nogensinde fik tid til at gå i skole. Besøg af gamle 
elever vil glæde mig meget.

Glædeligt nytår med de venligste hilsener!
Deres hengivne

Laura Andersen, 
Nyborgvej 188 I.
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Momenter til en aldrig holdt juletale
De fleste af jer har vistnok som seminarieelever, når I 

sled i det de 4—5 år, tænkt for jer selv: „Der er en sum 
af viden, som den, der vil være lærer, må kende i enkelt
heder, og hvis mangfoldige og forskelligartede enkelthe
der han må kunne forbinde til de store sammenhænge, 
som nu engang udgør det moderne normalmenneskes na
turopfattelse, livssyn og samfundsbetragtning. Og der er 
en sum af prøvede måder at give denne viden fra sig på 
til de forskellige alderstrin og arter af mennesker. Når 
vi véd alt dette og har det nogenlunde klart for os, har vi 
en færdigliggende hjælp i vort fremtidsvirke.-------Hvad 
vi lærer, er en 'brugsgenstand; derfor tilegner vi os den.“

Dette reproducenternes synspunkt er ikke galt.
Men så sidder der rundt omkring i klasserne nogle 

enere, der har en fornemmelse, som de måske ikke helt er 
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klar over i alle dens konsekvenser, og som måske fore
løbig kun tegner sig for dem i omtrent følgende ord: „Ih! 
hvor skal det blive dejligt, når vi engang er færdige med 
at lære alt det skidt og kan komme ud og tage fat selv.“

Kan disse stejle enere slet ikke vurdere seminariets 
arbejde og eksamens betydning? — Jo, men for dem ei1 
den ikke så meget en brugsgenstand som en fæstnings
vold og en udfaldsport : „Bag denne viden er vi forskan
set; ingen kan angribe os for uvidenhed angående det, vi 
skal beskæftige os med. Men i ly af denne fæstningsvold 
forbereder vi udfald, bereder os til at sætte det ny ind, 
som vi bærer inde i os selv, bereder os til at bringe andre, 
børnene og de unge, ny viden, som vi er med til at ind
samle og konstatere, ny synspunkter og sammenhænge, 
som vi aner, ny metoder, som vi vil og skal eksperimen
tere os frem til.

Dette nyskabernes synspunkt er heller ikke galt, når 
man har evner og kræfter i sig til at have det, evnen til 
at lade en indre verdens kræfter trænge igennem en gam
mel anerkendt verdens skal, som blomsterspirer og sæde
korn skal trænge frem gennem den beredte mulds skal 
om foråret.

Forskerdriften og samlerdriften, der skaber den men
neskelige viden, er sådanne indre kræfter, er grundmen
neskelige drifter; tænkelysten, der skaber sammenhæn
gene, og samfundsdriften, der leder til at interessere sig 
for andre og meddele sig til andre, er også grundmenne
skelige drifter. Bibelen kalder dem dele af det gudbilled
lige i mennesket; den antyder forskeropgaven: „Gør jer 
naturen underdanig!“ og den peger på samfundsdriften: 
„Det er ikke godt, at mennesket er ene!“

Derfor er det andet af de nævnte synspunkter for lærer
arbejdet også i pagt med menneskets gudgivne opgave. 
Religiøst udtrykkes det smukt af Brorson i hans nytårs
salme „O, Gud, som tiden vender“:

„lad hver, som andre lærer, 
selv være lært af Gud!“
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Led ved Kobbclskovcn

Og i samme grad, som det, et menneske yder, føles som 
noget naturgivet, noget gudgivet, så det strømmer natur
ligt fra hans indre som en levende kilde i ham selv, i 
samme grad gør det indtryk og virkning på andre.

Men har nu alt dette noget som helst med jul at gøre?
Ja, måske.
Thi hvorfor skulle Guds søn blive menneske?
Blandt andet, for at Gud gennem ham kunne sige til os: 

Intet menneskeligt er mig fremmed: Barndomshjemmets 
hygge og vagabondlivets fattigdom, dagliglivets småtings
fyldte tummerum og det religiøse livs opløftelse, fælles
skabets samfundsglædc og ensomhedsfølelsens smerte, 
naturglædens lykke, fristelsernes kampe og den afmægtige 
intelligens’ spørgsmål overfor verdensstyrelsen, menne
skers tilslutning og begejstring, deres misforståelser og 
mistillid og samfundsledernes bevidste læggen fælder, 
venskabets løftelse og forræderiets uhygge, bevidst og 
ubevidst uretfærdighed, umenneskelig tortur og alt men
neskelivets uforståelige afslutning, døden, — alt dette 
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skulle han igennem; alle slægters opsamlede erfaringer 
skulle han tilegne sig, for at ingen af os skulle kunne 
sige: „Mit tilfælde kender og forstår han ikke.“

Dette er det lykkeligt tvingende og overbevisende i det 
faktum, at kristendommen er det, vi kalder „en historisk 
religion“. Vi bekender tro på et menneske, der ligesom alle 
andre lever på et bestemt tidspunkt i historien, i et be
stemt land og lærte det menneskelige at kende til bunds. 
(Derfor har Faderen „givet ham magt til at holde dom, 
fordi han er menneskesøn“),

Men Guds søn skulle også blive menneske, for at han 
i ly af denne menneskelighed kunne sætte nyt ind inde
fra: hævde det gudbilledlige på alle mennesketilværelsens 
områder og give det nye former.

Julen er hans optagelse i den præparandklasse, som vi 
kalder menneskelivets barndomstid, hvor det, der læres, 
er at „være hørig og lydig“, men også at føle dunkle 
anelser om at „burde være i sin faders“ og så ganske stil
færdigt „forfremmes i visdom og alder og nåde hos Gud 
og mennesker“.

Derfra skulle han så gå over i ungdomsårenes „1ste 
klasse“, hvor kaldet anes, — hvor indvielsesdåben gives, 
når man bekender sig i synderes samfund, — hvor tryg
heden ved at være i sit kald toner med Guds røst som en 
forsikring om børnekår og Guds velbehag, — hvor ensom
hedens eftertanke og fristelsernes prøvelse skal gennem- 
kæmpes, — og hvor man gennem bønnens spørgende vej
ledning skal famle sig fra situation til situation frem mod 
fasthed, forståelse og livslinie.

Og så kommer indsatsen, det ny og ejendommelige: 
Først dette, at det er det menneskelige, det gudmenneske
lige i mennesket, han alene sigter imod, intet andet. (Læg 
mærke til afvisningerne af det ydre: „Hvem har gjort mig 
til dommer og deler mellem jer?“ og „Giv kejseren, hvad 
kejserens er, og Gud, hvad Guds er“.)

Og dette gudmenneskelige sigter han mod i alle livs
forhold: i glædens gæstebud, i ejendomsløst vandreliv, i 
samvær med såkaldte „faldne“ mennesker; og hverken 
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forfølgelse, hykleri eller nederdrægtighed kan bringe ham 
til at slippe sin kærlighedsindsats („Fader forlad dem, thi 
de véd ikke, hvad de gør!)

Og mod hævdelsen af dette gudmenneskelige vil han 
sigte alene med ordets våben, aldrig ad magtens vej. Han 
taler til mennesker ud fra den forudsætning, at det gud
billedlige ligger dér inderst inde i dem, både i en Nikoder 
mus, en ægteskabsbryderske, en samaritansk kvinde, en 
Judas og en Pilatus. ,

Han skaber af dem, der forstår ham, en ny almenmenne
skelig form for fællesskab, på tværs af nationale, sociale 
og kønsbestemte skillelinier : menigheden, en lille kerne 
på 12 og en utalt yderkreds af alle, dem, der følte, at 
han havde „det evige livs ord“.

Og denne venneflok, menigheden, lærer han, så langt 
de menneskeligt kan få sind til at følge ham, at gengælde 
ondt med godt, fordi kærlighed er den stærkeste magt i 
verden, og ingen værdi er større end Gudsriget, det, at 
leve i samfund med Gud — og døden er intet ophør, men 
en tærskel fra én bolig i faderhuset ind til en anden.

Så gennemgik han livets strengeste eksamen, døden. 
Så rykkedes han op i dén højere klasse, hvor al magt er 
givet ham i himmelen og på jorden, og hvorfra han fort
sætter sin indsats i livet her på jorden, fortsætter den gen
nem en skrøbelig og fejlende kirke, der i blindhed og 
dovenskab hvert eneste øjeblik både sidder hans bud over
hørig og bøjer knæ for verdensmagten.

Men stadig kalder han i slægtled efter slægtled gennem 
sit ord, „det evige livs ord“, og gennem to enkle, billed
lige, mythebeslægtede handlinger, dåb og nadver, på det 
gudmenneskelige i mennesket, lyser sin velsignelse, tilgi
velse og fred ind i hverdagen, og giver sin sejr over døden 
videre.

Stadig er han nyskaber, stadig er det nye og uanede tan
ker, sammenhænge og metoder, han sætter ind. Ildnende, 
vækkende, metodedannende virker han igennem cn Peter og 
Paulus, en Augustin og Frans af Assisi, en Luther og 
Calvin, en Zinzendorff og Wesley, en Grundtvig og Søren 
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Kierkegård, en Karl Barth, Emil Brunner og Martin Nie- 
møller.

Og også gennem dem, der ikke baner nye veje, men blot 
i taknemmelighed bringer videre, hvad de selv fik betroet 
af tidligere slægter, de ganske jævne kristne, for hvem 
børnelærdommen var blevet en god brugsgenstand i hver
dagens fromhedsliv, virker han, — vil også gerne gøre det 
gennem dig og mig.

Med disse ord om to synspunkter for seminarieuddannel
sen og to synspunkter for julens budskab vil jeg gerne 
takke for Thierleins og andres opfordringer til igen i år 
at yde bidrag til årsskriftet og herved sende min hilsen 
og tak til alle gamle elever!

Deres hengivne
Niels Møller.
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Hilsen fra Indien

Tænk, at det virkelig allerede er 7 år siden, vi oplevede 
vor sidste jul på O. S. Her under tropesolen er der intet, 
der minder en om, at det er jul, ingen pyntede vinduer, 
ingen gran, ingen kulde og korte dage; men kalenderen 
siger jo alligevel, at det er jul. Og når det så bliver nat 
— og de tusinde stjerner funkler, og palmerne kastei’ 
deres skygge i månelyset, så kan man faktisk godt tænke 
sig, at sådan må det have været den allerførste julenat, 
da hyrderne først hørte det glade budskab: fred på jord, 
fred i hver menneskehjerte, der vil eje freden. Hvor var 
det festligt på O. S. ind under jul. Det er faktisk utro
ligt, så ene man kan føle sig herude, da er det godt at 
have sådanne minder at tage frem.

Dette er min anden jul i Indien. Et år er gået. Meget 
kan man vel ikke nå at opleve af sådan et kæmpeland 
som dette; men noget hænger der jo da ved. Allerede 
den første dag, da vi sad i toget fra Bombay til Madras 
og for første gang så Indien i virkeligheden, havde jeg 
en mærkelig følelse af at have været her før, at have set 
de små bugtede stier hen over markerne, de store klipper 
i baggrunden eller de små usle lerhytter i landsbyerne. 
Og det har holdt sig. Jeg føler, at her har jeg hjemme, 
og jeg glæder mig til gerningen, der ligger forude: „at 
forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom“.

Det, der først slår én, er fattigdommen. Elendigheden. 
Sygdommene. Tiggerne. Det trodser enhver beskrivelse, 
man har hørt. Det skal ses for at blive troet. Store, stin-
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kende sar, mennesker mod halve ben, store knuder i ho
vedet eller en arm, der er vissen og rådden af spedalsk
hed. Man møder det på gaderne, på stationerne, i togene, 
alle vegne. Under en pjalt, der ligger i rendestenen, kan 
man se en mager, gammel hånd blive strakt frem: „Mene 
Sahib — giv mig en lille mønt!“ At mennesker kan leve 
i så små hytter — ofte uden vinduer og sammen med 
dyrene. Nej, det er alligevel noget andet at se det.

Men Indien er modsætningernes land. Er man rig her
ude, så er man rig. Man ser ingen gamle, brugte biler. 
Har man råd til at have bil, er man gerne så velhavende, 
at man har råd til at have en eller flere moderne biler. 
Maharajaen af Mysore har således 75 biler. At se hans 
paladser er som at opleve et eventyr — guld, sølv, elfen
ben og ædle stene.

Man læser i bøgerne om hinduismen, om deres dybe filo
sofiske systemer, om deres længsel og søgen efter Gud 
gennem årtusinder. Og alt det findes også i Indien; men 
80 pct. af hinduerne har en meget lavere religion og til
lige en frygteligere. Ofte er deres gudebillede bare en sten, 
råt tilhugget; ofte er det bare en jordklump. Der fore
tages grusomme ofringer af høns og får, somme tider 
af en buffalo. Dens hoved hugges af, ligeså benene, der 
lægges over kors foran hovedet. Indvoldene anbringes i 
munden, fedtet hældes over hovedet, og en lille olielampe 
sættes på toppen. Hver landsby har sine guder eller ret
tere gudinder og sine særlige skikke. Dyr spiddes levende 
på lange stænger og køres i triumftog om templet. En 
krog sættes i et levende får, og det svinges rundt. Tid
ligere vai' det et menneske; men det er forbudt nu. Alt 
dette sker for at sikre sig gudernes gunst, at gardere sig 
mod sygdomme, tørke og lign, onder. Mange mørke næt
ter er der uhyggelige ofringer for dødens gudinde, der 
kræver blod — eller der er djævleuddrivelse; trommerne 
går ustandseligt, og de besatte danser vildt.

Det er et nyt Indien, vi er kommet ud til. Vi oplevede 
den 26. januar 1950, hvor Indien blev erklæret for en re
publik; det var en stor dag — mindede os om friheds-
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dagene derhjemme. Der var mange unge mænd og kvin
der, der har givet deres liv for Indiens frihed — og der 
er mange, der i dag kæmper for at højne dets standard 
— en ny tid er allerede kommet.

Der er sociale reformbevægelser, der er levende inter
esse for undervisning. Mange steder føres Gandhis skole
tanker — basic education — ud i livet; hvor håndens og 
åndens arbejde går sammen. En skole for livet. Der kunne 
vi vist lære noget herhjemme, hvor det mere og mere synes 
at være en skole for eksamen. Den gamle tro eller over
tro, de gamle hedenske skikke falder bort mange steder 
— og folk søger efter noget nyt. I julebrevene hjemmefra 
skriver mange om angsten for en ny krig. Den findes 
vel også herude; men en ung inder sagde forleden til 
mig: „Ja, det er uundgåeligt, at Rusland og Amerika vil 
ødelægge hinanden i en krig; men lad det kun komme; 
så kommer turen til os — til de farvede folkeslag — og 
så skal Indien blive en af de førende stormagter“. Også 
inden for kirken mærkes noget af det samme. Her lyder 
ikke så meget toner om træthed, kirkefremmedhed, verds
lighed etc. Her er en ung kirke, der kæmper for sin 
eksistens — og ser frem til en stor, rig fremtid med 
mange muligheder for udbredelse og vækst.

Jeg har været i Bangalore dette første år og læst Ta- 
mulsk. Har lige bestået første eksamen. Oppe tre gange 
i skriftlig og en gang i mundtlig; det er et vanskeligt 
sprog; men noget så interessant; det tager én helt fangen. 
Vi var ca. 40 unge missionærer fra hele verden på skolen. 
Til maj håber jeg at kunne tage 2. eksamen, først så kan 
jeg begynde at arbejde. Bangalore er en meget smuk by 
med brede gader, skønne parker og bygninger, kulørte 
springvand og mange blomster. Sol hele året — og dog 
køligt (3000 fod over havet). Efter januar skal jeg læse 
hernede på lavlandet i en landsby og lære livet her at 
kende.

Hermed de hjerteligste hilsener til kendte og ukendte 
kammerater fra O. S.

22. december 1950. Lilly Jensen.
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Det jubilerende hold, årgang 1926. Kommer det i påsken ?



Seminariet 1950

Så skal der igen i år gives en beretning om lidt af det, 
der er foregået på O. S. i det forløbne år. Det vil, som 
det vist også plejer, i hovedsagen blive en beretning om 
noget ydre, håndgribeligt; det indre, det, der muligvis 
og forhåbentlig da lever og gror på et seminarium hos 
elever som hos lærere, ja, det tilkommer det ikke mig 
at komme med en vurdering af.

Og lad os straks sige, at der på O. S. er sket to begi
venheder i 1950, som hver for sig nok fortjener omtale, 
da de på afgørende, om end på forskellig måde, griber 
ind i seminariets liv. Det første, jeg tænker på, er fru 
Andersens afsked med seminariet. Efter 50 års virke 
havde fru Andersen sin sidste skoledag den 24. juni. Det 
var ikke en helt almindelig afslutning, vi den dag havde 
i gymnastiksalen. Forstander Smith, frk. Hansen, ele
ver og først og fremmest fru Andersen selv havde ordet, 
og det var gribende at høre fru Andersen roligt og med 
et smil, der fortalte om hendes store kærlighed til O. S. 
og hendes lange gerning der, udtrykke sin taknemmelig
hed mod alle, der havde kendt hende. Om aftenen gjorde 
fru forstander Hansen fest for fru Andersen; hendes fa
milie og vi lærere var inviteret. I biblioteket var der pyn
tet og dækket så smukt, som kun fru Hansen formår det. 
Og det blev sent, inden vi kunne rejse os fra bordet, så 
mange ønskede at sige fru Andersen tak. Dr. Niels Møller 
havde sendt følgende sang:
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Melodi: Jeg cr havren —

I vor midte denne aften har 
vi — som alle ved — en jubilar; 
lad os da betragte hendes færd, 
lade hver ting stande ved sit værd.

Nogle tror, de skal med masker gå; 
hun os lærer vi dem „op“ skal „slå“. 
Bli’r for fast det, si’r hun: „Om igen! 
aldrig stram i masken, lille ven!“

Ak, det gyser i hvert mandfolks krop: 
„lære unge piger at slå op!!!“
(Dog — hvis ej, blev ej de hoser til, 
vi så gerne grønne gøre vil!)

Dernæst prenter hun i kvindesind 
denne svære kunst „at tage ind“ ; 
nå det kan selvfølgelig sagtens gå; 
selv er hun indtagende som få.

Mange små har under livets gang 
klogt hun lært at skelne „ret“ fra „vrang“, 
lært dem sy og sømme og alt sligt;
intet hende er usømmeligt.

Om retskrivningen (I ved den ny) 
si’r hun: „Ingen g i ri’ og sy’!“ 
Da slår ned det i mig som et lyn: 
„Det kan hænde, at hun er fra Fyn.“

Så forklares hendes væsens grund 
li’som ordene i hendes mund, 
hendes søde, milde, glade syn;
jo, vi ved det, at hun er fra Fyn!
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Vokset i fru Thomsens ledebånd, 
blevet eet med seminarjets ånd, 
hjælp og ven for Møller, Hansens, Smith, 
og af alle elsket ikke lidt.

Det er altid svært at „lukke af“; 
det erfarer hun og vi i dag. 
Men vi under hende hendes hvil. 
Tak for trofast virke, kærligt smil ! !

N. M.

Der er blevet tomt efter fru Andersen, men hun har 
ikke svigtet O. S., flere gange har hun været til foredrag 
og fester, og vi håber stadig at se hende ude hos os !

Allerede her vil jeg nævne, at fru Andersens timer i 
seminariet og forskoleseminariet er blevet overtaget af 
frk. Fenger, der i sommer har været på håndarbejds
kursus i København, mens timerne i børneskolen er delt 
mellem frk. Fenger, fru Hendriksen og frk. Stage Ras
mussen, dim. 1950, som fra sommerferien er blevet ansat 
ved børneskolen. Også her skal der lyde et hjertelig vel
kommen til vores nye kollega.

Den anden begivenhed, jeg tænker på, er udnævnelsen 
af hr. Caspersen til forstander for øvelsesskolen. I al stil
hed har forstander Smith gået og puslet med tanken, 
og så i foråret indledtes der realitetsforhandlinger, der 
resulterede i, at hr. Caspersen accepterede. Nu manglede 
der blot ministeriets anerkendelse, og den kom i løbet af 
sommerferien. Dermed har O. S. fået endnu en forstander. 
Som forstander for øvelsesskolen har hr. Caspersen den 
øverste ledelse af børneskolen og er desuden leder af al 
praktikundervisningen, således at det fra nu af f. eks. er 
hr. Caspersen, der leder storprøverne og fører eleverne 
op til eksamen i praktik. Vi modtog på O. S. meddelelsen 
om denne udnævnelse med glæde og kunne af hjertet 
ønske hr. Caspersen til lykke med den ansvarfulde ger
ning.
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Alle, der kender hr. Caspersen, ved jo, at han haï’ sit 
ganske bestemte syn på opdragelse og undervisning. For 
at alle, lærere såvel som forældre, kunne få et klart ind
tryk af, hvordan han står, indbød han den 21. november 
til forældremøde på skolen. Der var helt fuldt i den store 
sal, da hr. Caspersen kunne byde velkommen. I et klart 
og dybtgående foredrag redegjorde hr. Caspersen for sit 
opdragelsessyn, et syn, der i stor udstrækning bygger på 
en Grundtvig, Kold og Jakob Knudsen. Det var hans øn
ske, at skolen mere måtte være hjemmenes end samfun
dets skole, og derfor ville han søge at skabe nærmere kon
takt mellem hjem og skole. Det betød ikke, at han ville 
forkaste alt, hvad de nye pædagoger havde bragt, tvært
imod var der meget at være taknemmelig over, men vi 
måtte være parate til at værge det, vi tror på. Han beto
nede stærkt skolens krav om orden og fandt ingen mod
sætning til det nye deri, heller ikke når man undtagel
sesvis måtte lade børnene lystre. Det sidste var nemlig 
ikke skolens mål. Det var derimod lydighed, som han 
betegnede som en viljesag hos den, der lyder, båret af 
en varm følelse for den, der lydes. Det var hjemmenes og 
skolens opgave at leve med børnene, så disse ikke gen
nem ulydighed ville gå ud af fællesskabet. Først når sam
vittigheden var dannet, kunne barnet stå alene. Med hen
visning til Jakob Knudsen opstillede han det spørgsmål, 
om glæden over tingene kom direkte fra tingene selv eller 
fra menneske til menneske. I tro på det sidste gik han 
ind for, at læreren gennem fortælling og samtale viste 
børnene vej til det, der var værd at elske.

Bortset fra disse to begivenheder har livet på O. S. for
met sig på nogenlunde sædvanlig måde inden for de 
samme rammer, såvel i arbejde som i fest.

Hvad det første angår, er det indenfor næsten alle fag 
forløbet på omtrent samme vis som året før. Dog har jeg 
lyst til at tage et par fag frem, hvor der har været for
søgt en ændret undervisningsform og eksamensform sc. 
naturhistorie og kirkehistorie. I begge disse fag blev der 
ved eksamen 1950 for første gang afholdt eksamen som 
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afslutning på en forsøgsundervisning, der som mål havde 
en større og mere selvstændig fordybelse i stof og kil
der. Eksamen med forberedelsestid, som vi jo så hen til 
med en vis spænding på begge sider af det grønne bord, 
må vist siges at være forløbet tilfredsstillende i den for
stand, at en hukommelsesprøve dermed er blevet afløst 
af en modenhedsprøve. Karaktererne viste stor spredning 
i naturhistorie, mindre i kirkehistorie, hvad vel er ret 
naturligt. Vi fortsætter begge steder efter samme ret
ningslinier, idet vi søger at tage ved lære af vore ind
vundne erfaringer med hensyn til undervisningsformen. 
I denne forbindelse vil jeg nævne, at en forudsætning for 
en sådan arbejdsform er et fyldigt bibliotek og apparat
udstyr. Her kæmper O. S. som vel de fleste seminarier 
med store vanskeligheder, men der er dog foretaget gode 
og påkrævede anskaffelser i det forløbne år, i hvert fald 
til biblioteket, så det går fremad. Det overvejes at starte 
en naturhistorisk klub, for at særlig interesserede kan 
uddybe deres studier i naturen.

Også fysik bør nævnes. Her gav forsøgsundervisnin
gen ikke anledning til ændring af eksamens form eller 
indhold. De svageste forlod efter ca. et års forløb det 
selvstændigt arbejdende hold, hvis elever iøvrigt klarede 
sig pænt. I de to efterfølgende klasser har der meldt sig 
netop så mange, at forsøgsundervisningen med holddeling 
har kunnet bibeholdes, men ved siden af elevforsøg, som 
drives i uændret omfang, er nu arbejde med metodik og 
didaktik trådt i stedet for videregående læsning.

Med hensyn til praktikken er der sket følgende: Da 
skoleopholdene, der havde deres særlige værdi gennem 
elevernes samarbejde med en erfaren lærer, i disse år 
er erstattet af vikariater, har man udvidet praktikbesø
gene ved de kommunale skoler, og i november aflagde 
IV klasse under ledelse af hr. Caspersen et studiebesøg i 
Aasum skole, hvor de fik en gæstfri modtagelse af hr. 
S. B. Andersen og hustru. De fulgte hr. Andersens og frk. 
Bøgehaves arbejde en dag igennem og så, hvordan man 
underviser i klassei' med holddeling. Endvidere så de hr.
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Fra lejrskolen i Kerteminde

Andersens ældste elever i grupper arbejde med et histo
risk emne. Begejstringen herover deltes lige mellem til
rettelægningen af arbejdet og børnenes arbejdsglæde og 
præstationer. I sin tak for besøget fremhævede hr. Cas
persen, at det bekræftede, hvor stor værdi, der ligger i 
lærernes frihed i arbejdet og i de forsøg, der gøres i de 
enkelte skolestuer.

Ligesom de foregående år har der også i 1950 været 
besøg i Brejning såvel med IV klasse som forskolen, og 
altid bliver vi hjertelig modtaget af skolebestyrer War
ming. I maj—juni var III klasse på vikarophold. 7. og 8. 
klasse på den traditionelle cykletur, der under hr. Nør- 
gaards og frk. Inga Møllers ledelse via Taasinge og Lange
land gik til Møens Klint. Lejrskolen under hr. Nørgaards 
ledelse og med bistand af frk. Hansen og hr. Hammer var 
som i fjor henlagt til Kerteminde folkehøjskole den 5.— 
15. juni. Diverse sportskampe og -konkurrencer har ind
taget deres behørige plads; i år blev II klasse sejrherre.

Hvad er der ellers foregået i årets løb? Lad os tage 
foredrag og åbne huse først. Den 14. jan. havde vi om 
eftermiddagen besøg af hr. Carl Madsen, Viby; han talte 
for praktikklasserne om problemet delt og udelt skole 
på landet. Skolepsykolog Danielsen gav 14. marts ældste
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Fra lejrskolen i Kerteminde

klasse et indblik i en skolepsykologs arbejde og proble
mer. Prof. Hal Koch kom 25. september og talte til 
os om emnet: „Fra barn til voksen“, et emne, han jo som 
formand i ungdomskommissionen har særlige forudsæt
ninger for at fremstille. Vi fik også problemets mange og 
vanskelige sider godt belyst af prof. Kochs sædvanlige 
klare og skarpe måde. Til åbent hus har forfatteren Ricard 
Gandrup talt om den moderne børnepsykolog! og barnet, 
skuespiller Christen Møller læst moderne amerikansk 
humor og forstander Jørgen Bøyle fortalt om den frie 
lærerskole i Ollerup. Vi fik en udmærket redegørelse for 
de principper, der ligger bag og hørte om, hvordan man 
i praksis havde søgt at indrette det; bagefter var der 
livlig diskussion.

Festerne vil alle nikke genkendende til. Den 3. febr. 
løb elevernes aften af stablen med mange fornøjelige ind
fald og idéer. Fastelavnsfesten foregik på sædvanlig måde, 
og forskolen underholdt børnene med komedie: „Tre små 
soldater“, folkedans m. m. Efterårsfesten bød i år på 
Henning Kehlers: „Ullabella“, hvor forstander Smith og 
III klasse gav os andre en god oplevelse. Efter traditionen 
spilledes der både for børnene, de gamle og forældrene.

Julemåneden har jo sin egen stemning på O. S. med 
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adventskrans og julepyntning i klasserne, komedie den 
16., hvor 7. og 8. klasse i år spilede et meget fornøjeligt 
stykke om alfabetet for deres kammerater, og endelig den 
22. juleafslutningen med juletræ i gymnastiksalen og selve 
julefesten med koncerten om aftenen. En dejlig optakt 
til julen for os alle! Hr. Petersen havde sammensat et 
smukt og alsidigt program, hvor jeg især vil fremhæve 
J.L. Emborg: „Glemt og gemt“, opus 79, kantate for bl. 
kor og orkester. Også denne gang glædede mange gamle 
elever os med at møde op og dermed vise, at de stadig 
føler sig knyttet til deres gamle skole, hvad de jo iøvrigt 
viser ved de legater, der årligt gives til vore nuværende 
elever. I år kunne hr. Ovesen give meddelelse om 5 por
tioner.

Foruden de egentlige fester på skolen har vi jo udflug
terne. Børnenes til Nyborg den 17. juni i det herligste 
vejr — hvad der er tradition for —, så programmet med 
den spændende røverleg kunne gennemføres efter planen 
til lige stor fornøjelse for alle deltagerne. Seminariets 
den 2. september, efter at vi den foregående lørdag havde 
haft vores livlige diskussion om stedet. IV klasse sejrede 
med et tur til Lyø. Der var god tid til at se øen og sludre 
sammen. Ved kaffebordet holdt forstander Smith en tale, 
der stærkt apellerede til de unge om at følge med i den 
nye litteratur og tage stilling og ikke blive hængende i 
den holdning til livet, tyskerne kalder: ohne mich! Vi 
sluttede af i Faaborg.

Det skulle måske også nævnes, at vi lærere på O. S. — 
på hr. Petersens initiativ — har dannet en ny forening 
af selskabelig art, hvor vi een gang om året skal fore
tage en udflugt. Den 17. maj kørte vi i rutebil til Fyns 
Hoved og spiste middag på Jæger kroen.

Selv om der denne gang ikke kan berettes om store for
andringer, sker der alligevel stadig noget. Der er anskaf
fet nyt undervisningsmateriale; nu har vi både films
apparat, lysbilledapparat og epidiaskop, der benyttes flit
tigt. Redskaber til gymnastiksalen er suppleret og for
nyet, sløjdsalen forsynet med lukkede skabe. Elevernes
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Fra børnenes komedie

„Vllabella“



boghandel flyttet til „Kahytten“, hvorved der blev plads 
til at indrette et smukt og hyggeligt kontor til hr. Cas
persen. Til slut den nyordning, at frk. Lohmann nu hjæl
per børn med læsevanskeligheder.

Som de foregående år kan vi også i år melde „alt op
taget“ både i seminaret og i børneskolen.

1950 er, hvad seminarierne angår, kendetegnet ved de 
stadige diskussioner om den nye seminarieordning, som 
jo før eller siden bliver til virkelighed. Vi, der står i ar
bejdet, ville ikke være kede af, at der gik nogen tid endnu, 
så man kunne se, hvad der kom ud af den forsøgsunder
visning, der foregår rundt omkring, og tage hensyn til 
de gjorte erfaringer.

Holger Melson.
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Meddelelse fra kassereren

Medlemstallet var sidste år 777; pr. 1. januar 1951 er 
det 795. I den årrække, jeg har været kasserer, har jeg 
forsøgt så indtrængende, som det var mig muligt, at bede 
medlemmerne om at sende kontingentet straks; antallet 
på dem, der har undladt at gøre det, har imidlertid været 
stærkt stigende. Jeg vil derfor i år lade være med at 
trygle og kun for en ordens skyld gøre opmærksom på, 
at kontingentet er mindst 3 kr. (dimittender af årgang 
1950 kan dog slippe med 1,50 kr.). Husk legatkontoen, 
bidraget til denne må gerne sendes sammen med kontin
gentet.

Venlig hilsen.
H. Damgaard Pedersen, 

Assensvej 55, Ringe.
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Regnskab for
ODENSE SEMINARIUMS ELEVFORENING 1950

INDTÆGT 
Beholdning fra 1949 .............................................. 256,06 kr.
Renter ...................................................................... 5,31 -
Salg af 3 årsskrifter .............................................. 6,00 -
Medlemsbidrag .......................................................... 2360,00 -
Legatkonto .............................................................. 823,50 -
Refundering af foreningens udlæg til porto ......... 146,60 -

Ialt ....... 3597,47 kr.

UDGIFT 
850 årsskrifter .......................................................... 1290,00 kr.
Klicheer ................................................... ■................. 174,00 -
Porto til udsendelse af årsskriftet ...................... 80,00 -
750 indbetalingskort med påtryk .......................... 23,50 -
Emballage .................................................................. 6,24 -
Porto til udsendelse af 285 opkrævninger ........... 173,00 -
Studielegater til 5 elever i forskolen og seminariet 1000,00 -
Gavei' .......................................................................... 81,00 -
Kasserer- og sekretærløn ...................................... 125,00 -
Kontorartikler .......................................................... 11,25 -
Gebyrer ...................................................................... 1,87 -
Kassererens udlæg til porto refunderet ............ 6,25 -
Henlagt til elevsammenkomsten 1951 ................... 500,00 -

Ialt ....... 3472,11 kr.

Indtægt ...................... 3597,4.7 kr.
Udgift ........................... 3472,11 -
Beholdning .................. 125,36 kr.

Ringe, den 23. december 1950. 
H. Damgaard Pedersen.

Regnskabet for 1950 er af os revideret og fundet i orden.

Odense, den 30. december 1950.

Henning B. Andersen. Georg Knudsen.
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Bestyrelse etc.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

1. Aage Ovesen, formand, Enghavevej 15, I, Odense. Tlf. 9450.
2. Inger Hauge Sejr, Hannerupgaardsvej 42, Odense. Tlf. 6995.
3. Eamgaard Pedersen, kasserer, Assensvej 55, Ringe.

Tlf. Ringe 543.
4. Poul Nielsen, Ringgade 60, Sønderborg.
5. Aage Nielsen, Segelckesvej 8, II, København F.
6. Axel E. Nielsen, Aarestrupsvej 14, Odense. Tlf. 8422.
7. Alfred Thierlein, redaktør, Set. Knudsgade 9, Odense.

Tlf. 5740.

Bidrag til årsskriftet
modtages hele året af

Adresseforandringer

(skriv kun på den ene side af papiret)
redaktøren, Set. Knudsgade 9, Odense.

bedes inden jul meddelt kassereren, 
herr Damgaard Pedersen, Assensvej 55, Ringe. Tlif. 543.
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Medlemsliste

Andersen, Laura, frue; Nyborgvej 188, Odense. (Æresmedlem).
Clausen, Carl; Tesdorpfsvej 11, Odense.
Møller, Ellen, f. Hansen; Jacob Erlandsensgade 3, III, København 0.
Møller, Niels, dr. phil.; Ribe Landevej 7, Tønder.

1903.
Nissen, Valborg, frk. ; Sdr. Boulevard 38 D, II, Odense.

1906.
Boe, Lars, kgl. operasanger; „Boen“, Mygindlund, Assens.
Nielsen, N. (Mellerup), branddirektør; Vestergade 59, Silkeborg.

1908.
Drud, Johanna, frue, f. Møller; Sadolinsgade 53, Odense.
Nissen, Johanne, enkefru, f. Johannesen; Parkvej 11, Haderslev.
Simonsen, K„ frk.; Habæk, Bedsted.

1909.
Dyre, V., frue, f. Kelstrup; Lygtebakken 17, Korsør.
Kristensen, K., frk.; Skovlund, Mølby.
Lehn, C. Jul, fhv. skolebestyrer; Nymark.
Petersen, H. H. ; Engvej 28, Odense.
Paulsen, M., frk.; Hannerupgaardsvej 13, Odense.

1910, april.
Møller, S., frk.; Sjolte, Tappernøje.

1910, juni.
Frandsen, Marie, frk.; Benvedvænget 7, Lyngby.
Hansen, Alfred; „Sonja", Svanedamsgade 8, Nyborg.
Jcnsby, A.; Trige, Aarhus.
Kjong, Valborg, frk.; Vesterport 3, Randers.
Madsen, M., frk.; Søndre Skole, Holbæk.
Nissen, P. ; Fruens Boge Allé 16, Fruens Bøge.
Rasmussen, F., frk.; Nørregade 67 I, Odense.
Rosenlund, P. ; Ravnebjerg, Holmstrup.
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1911, juni.
Hansen, Hans Jørgen; undervisningsinspektør; Markvangen 11, 

Gentofte.
Jonasen, S., frk.; Ove, Hobro.
Rosenlund, J., Siriusvej 1, Fredensvang, Aarhus.

1912.
Baumgartz, Th., frk.; Kongebrogade 49, Kolding.
Hansen, M., frue; „Strandgaard“, Saltofte, Assens.
Hornbech, K., frk.; Dockerslund 4 A, Odense.
Hvenekilde, O.; Assendrup, Daugaard.
Jørgensen, M., frk.; Jægersborgvej 24, Kgs. Lyngby.
Larsen, N. C., skoleinspektør; N. J. Fjordsgades Skole, Aarhus.
Rasmussen, S.; Vridsted, Skive.
Slettebo, A.; Petersborgvej 34, Hillerød.
Slettebo, Marie, frue, f. Bo; Petersborgvej 34, Hillerød.
Tarp, M., frk.; Ansgargade 9, Odense.
Tingberg, Johanne, frk.; Aars.

1913, april.
Frost, A. frk.; Vamdrup.
Hansen, Anna C., frk.; Borup, Rønnede.
Lyngborg, E., frk.; gi. dyrlægebolig, Korup.
Madsen, Anna, frk.; Gestelev, Ringe.

1913, juni.
Amdal, V. M., skolebestyrer; Frederikssund.
Andersen, K. frue, f. Nielsen; Clausens Allé 26, Fruens Bøge.
Christensen, M. J.; Tornby.
Eriksen, K., frk.; Stillebæk, Veflinge.
Halvgaard, H. ; Sall.
Holm, Karen, frk.; Boyesgade 12, Viborg.
Jørgensen, A. K. ; Diget 32, „Hytten“, Holbæk.
Meyland-Smith, I., frk.; Hunderupvej 93, Odense.
Nielsen, H. P.; Ryttergade 21, Odense.

1911t, april.
Baumgartz, C., frk.; Vormark Skole, Hesselager.
Lund, R., frk.; Vinten-Enner Skole, Lund.
Rasmussen, P., frk.; Smedegade 11, Slagelse.
Vestergaard, Dorthea, frue, f. Thomsen; Eriksgade 16, Odense.

191 If, juni.
Cleemann, N., frue, f. Busk; Hejring, Hobro.
Hansen, Holger; Ringstedvej 17, Holbæk.
Hædersdal, Carl Hansen; Willemoesgade 1, Assens.
Højrup-Jensen, L., frue; Skibhusvej 61 B, II, Odense.
Rasmussen, L. V.; Hyllested, Dalmose.

1915, juni.
Aagaard, J., frk.; Kattrup, Hovedgaard.
Aagaard, H., sognepræst; Them.
Bjerring, P., skoleinspektør; Byskolen, Korsør.
Hansen, Bernhard, skoledirektør, Flensborg- (adr. Graasten bank, 

Krusaa, Padborg).
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Kleberg, Johs.; Den kgl. Døvstummeskole, Fredericia-
Larsen, J. P.; Søllinge, Pederstrup.
Lindequist Nielsen, J., skolebestyrer; Grubbemøllevej 26, Svendborg.
Rindorff, C. J.; Svejbæk.
Skaarup, S., frk.; Kommuneskolen, Grindsted.

1916, april.
Andersen, Sofie, frue, f. Stilling; Lindegaardsvej 7, Ballerup.
Egmose, Agnes, frue, f. Jensen; Kærmindevej 5, Kgs. Lyngby.
Lohmann, Else, frk.; Smedevænget 15, Odense.
Madsen, Valborg, frue, f. Johansen; Gjesing Skole, Aiming.

1916, juni.
Andersen, David, skoleinspektør; Clausens Allé 26, Fruens Bøge.
Andersen, Gudrun, frk.; Østerby Skole, Fejø.
Andersen, H. E.; Marslev.
Balsløv, Georg; Sadolinsgade 66, Odense.
Boe, Lars; Dømmestrup, Fangel.
Blichfeldt, Marie, frk.; Elmeallé 24, Taastrup.
Christensen, K., frk.; Ingemannsvej 14, Slagelse.
Eriksen, J.; Hjerting.
Hansen, A.; Fangel.
Jensen, Simon, skoleinspektør; Holstebrovej 45, Skive.
Bjørn-Jeppesen, A.; Hyllinge.
Madsen, O.; Epileptikerhospitalet, Nyborg.
Pedersen, A, frue, f. Mommsen, Egens Skole, Rønde.
Pallesen, Johanne, frk.; Søndergade, Tistrup.
Petersen, Poul; Hjallesevej 72, st., Odense.
Liebetrau, Marg., frue, f. Petersen; Højdevangs Allé 30, Kbhvn. S.
Walther, P. ; Sadolinsgade 105, Odense.

1911, juni.
Englund, Ejnar; Esrumvej 5, Græsted.
Ellasen, S., frk.; Døckerslundsvej 4 A, II, Odense.
Forel, Anker; Carl Lundsvej 4, Odense.
Poulsen, Ingeborg, frue, f. Nielsen; Enghavevej 11, Svendborg.

1917, oktober.
Olsen, Christ., frue, f. Jensen; Hvidovrevej 138, Hvidovre, Valby.

1918, juni.
Holmgaard, K., frue, f. Buhl; Hejis.
Berntsen, P. F.; Skelby, Fiskebæk.
Christensen, C., frk.; Smedevænget 19, I, Odense.
Klausen, T., frk.; Grønnegade 27, Nykøbing M.
Krogh, J. ; Nimtofte.
Madsen, Sv. J. ; Lindeallé 13, Korsør.
Nielsen, Aage V., skoleinspektør; Nørremøllevej 8, Viborg.
Pedersen, D., frk.; Albani torv 6, Odense.
Ravnløkke, H. ; Biilowsvej 24, Odense.

1919, april.
Christensen, Johanne, frk.; Hem.
Hansen, Martha, frk.; Nielstrup, Rønnede.
Larsen, E., frk.; Vithen, Hinnerup.
Ostergaard, K., frk.; Egernsund.
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1919, juni.
Andersen, H. V.; Husby, Ejby.
Dalgaard, Johs. Pedersen; Vojens.
Faaborg, Poul, skoleinspektør; Marievej 2, III, Hellerup.
Frandsen, F.; Fengersvej 5, Odense.
Grytter, R. M., sanginspektør, mag. art. ; Glaciset 30, Kgs. Lyngby.
Hansen, Anna, frk.; Colbjørnsensvej 4, I, Odense.
Schultz Christensen, Emilie, frue, f. Hansen; Bredgade 6, Lemvig.
Hansen, Helga, frk.; Hollænderdybet 36, III, København S.
Hansen, Knud; Carl Lundsvej 37, Odense.
Hansen, Marie, frk.; Svanninge Skole, Millinge.
Jensen, Einer; Oehlenschlägers vej 11, Odense.
Jensen, Svend, skolebestyrer; Otterup.
Knudsen, G.; Pilevej 21, Odense.
Knudsen, Jenny, frue, f. Hansen; Pilevej 21, Odense.
Larsen, Anna, frk.; Hjallesevej 96, III, Odense.
Nielsen, Gerhard, skoleinspektør; Østerbæksvej 65, Odense.
Nørskov, Ingeborg, frk.; Frederiksgade 6, I, Slagelse.
Kofoed, Cecilie, frue, f. Westh; Kærmark 41, Hvidovre, Valby.

1920, juni.
Andersen, Johs.; Dyssevænget 49, Brønshøj.
Andersen, Kristine, frk.; „Siesta“, Vestre Haugvej 11, Middelfart.
Laursen, Jenny, frue, f. Eliasen; „Skovly“, Brejninge.
Eriksen, Mikkel; Jegerup, Vojens.
Ermose, Niels; Tryggelev.
Knudsen, Margrethe, frue, f. Jensen; Langelandsvej 6, Korsør.
Senning-Larsen, Sigrid, frk.; Havnegade 23, København K.
Nielsen, Kristian; Vester Hæsinge.
Nørregaard, Marie, frk.; Lisbjerg, Aarhus.
Pedersen, David; „Lykkebo“, Grethevej, Fredericia.
Reiff, Johs.; Jonstrup Seminarieskole, Ballerup.
Rønnov-Christensen, A., frk.; Fynsgade 18, I, Skive.
Svane, Lilly, frk.; Hannerupgaardsvej 6, Odense.
Sørensen, Søren M.; Skellerup, Ullerslev.

1920, november.
Nielsen, Petra, frue; Stoense, St. Snøde.

1921, juni.
Christoffersen, Marie, frue, f. Bøgh; Lakkendrup Skole, Gudme.
Fokdal, Ellen, frk.; Lundemarksskolen, Kalundborg.
Hansen, Marie, frk.; Freltofte Skole, Aarslev.
Johansen, Johanne, frk.; Kronprinsensgade 46, Odense.
Knudsen, Thorvald; Søndre Sogns Klokkerkontor, Viborg.
Mortensen, Anna, frk.; Kirke Saaby.
Nielsen, Viggo; Ulfborg.
Palle, Viggo; Helletofte, Tranekær.
Ramlau, Ellen, frue, f. Andre; Høve Præstegaard, Dalmose.
Rosendal, Kaj; Grundtvigsvej 50, Odense.
Varnild, Julie, frk.; Vilhelminevej 16, Odense.

1922, april.
Christiansen, Ellen, frk.; Forskolen, Fjenneslev.
Davidsen, Antonie, frue, f. Jensen; Højslev.
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Hansen, Henriette, frk.; Orte, Bred.
Jacobsen, Asta, frue, f. Hansen; Nordskov, Guldbjerg.
Lund, Asta, frue, f. Askholm; Turup Skole, Turup.
Lund, Sigrid, frk.; Lyderslev Skole, St. Heddinge.
Pelle, Anna, frk.; Skodborg, J.

1922, juni.
Andersen, Johanne, frue, f. Lohmann; Aasum, Odense.
Hansen, Iris, frk.; Breidablikallé 9, København S.
Hansen, S. Skov; Rønnedevej, Fakse.
Jensen, Signe, frk.; Norgesgade 5, III, Esbjerg.
Jørgensen, Jørgen; Bred.
Kristensen, Emma, frue, f. Nielsen; Storegade 20, Grenaa.
Larsen, Anton; Verninge, Knarreborg.
Lund, Frode; Turup.
Petersen, Anna, frue, f. Møller; Hjallesevej 72, st., Odense.
Sandager, M., frk.; Munkegaarden, Svendborg.
Sørensen, Marie, frk.; Algade 22, Roskilde.
Thierlein, A. ; Set. Knudsgade 9, Odense.

1923, juni.
Andersen, Poul; Carl Bernhardsvej 5, I, København V.

1923, oktober:
Bisgaard, Elna, frue, f. Nielsen; Trustrup.
Frantzen, Lydia, frue, f. Hansen; „Bakkebo“, Ebberup.
Holm, Inger, frk.; Bislev, Nibe.
Jensen, Marie, frk.; Veddum.
Markvardsen, Marie, frk.; Gudme.
Nielsen, Gerda, frk.; Stenlille.
Pedersen, Kirsten, frk.; Eskær, Troense.

1921j, juni.
Andersen, H. M. ; Kirke Flinterup, Sorø.
Andersen, Svend Børge; Aasum, Odense.
Christensen, Mary, frk.; Bergsvej 9, Odense.
Christensen, Otto; Farsø.
Eilersen, Gudrun, frk.; Birkum, Højby.
Enggaard, Aage; Gudbjerg, Gudme.
Halkjær-Rasmussen, A.; Thurø Byskole, Svendborg.
Hansen, Frands; Ballum.
Hjort, Aksel; Birkevej 12, Odense.
Iversen, Karen Scheel, frue, f. Kryger; Aastrupvej 52, Haderslev.
Larsen, Alfred, Kong- Georgsvej 33, st., Odense.
Lund, Jens; Skydebjerg, Aarup.
Nielsen, Viggo; Tallerup, Tommerup.
Pedersen, Helge A. ; Opperby, Brodal.
Rasmussen, Ingemann; Oehlenschlägersvej 10, Odense.
Thomassen, Marie, frk.; Teisensvej 20, Odense.
Winther, Harald; Hoven, Tarm.

1925, april.
Aagaard, Laura, frue, f. Christensen; Ottestrup Skole, 

Frederikslund.
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Andersen, Karen, frk.; Havdrup.
Eriksen, Kirsten, frk.; Hornborg, Flemming.
Gregersen, Anna, frk.; Pjedsted.
Rasmussen, Valborg, frue, f. Hansen; Rubjerggaard, Farstrup.
Jensen, Anna, frk.; Gedved, Horsens.
Jensen, Sigrid Lomholt, frue, f. Hansen; Møensvej 12, Kgs. Lyngby.
Johns, Hildur, frk.; Skydebjerg, Aarup.
Hansen, Emmy Nykjær, frue, f. Jørgensen; Taarup, Frørup.
Kristensen, Frida, frk.; Brovst.

7925, juni.
Hansen, H. Ellegaard; Holeksplads 4, III, Brønshøj.
Hansen, Hans, Odinsgade 16 C, Vejgaard, Aalborg.
Hansen, Marie, frue, f. Nielsen; Odinsgade 16 C, Vejgaard, Aalborg.
Holm-Petersen, Ellen, frk.; Godthaabsgade 50, Odense.
Jensen, Johs., Søndermarksskolen, Fredericia.
Madsen, P. G. ; Rantzausminde Skole, Svendborg.
Nøhr Hansen, Vilhelmine, frk.; Højrup, Glamsbjerg.
Pedersen, Anna, frk.; Vesterbro 5, I, Aalborg.
Pedersen, Christian; Sadolinsgade 107, Odense.
Petersen, Knud Andreas; Rønsvej 15, Vindinglund, Vejle.
Petersen, Rudolf Engberg; Søndervillavej 35, Vejle. 
Rasmussen, J. Graae; Vebbestrup, Doense.

1926, juni.
Andersen, Herve; Engmosevej 21, Assens.
Andersen, Sven; Paarup, Villestofte.
Bender-Pedersen, Jørgen; „Vinkelbo“, Brejninge.
Brahm, Erling, skoleinspektør; Tønder.
Caspersen, K. ; Oehlenschlägersvej 51, Odense.
Christensen, Martin; Vraa.
Gravesen, Thyra, frue, f. Kingo; True, Brabrand.
Hauge, Kamma, frue, f. Møller; Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Jacobsen, Kaj E., skoleinspektør, Hornbæk.
Larsen, Thorvald; Brenderup.
Lystrup, Ebba, frk.; Byskolen, Grænge.
Madsen, Rasmus; Vibyvej 21, Nr. Aaby.
Nielsen, Axel; Dalumvej 22, Fruens Bøge.
Rasmussen, Ellen, frk.; Skjoldsgade 9, I, København 0.
Andersen, Louise, frue, f. Simonsen, Sallinge, Højrup.

1926, oktober.
Christoffersen, Ingeborg, frue; Mern.
Hansen, Alma, frk.; Ludvigsminde, Haagerup.
Kvorning, Erna, frue, f. Møller; Andelsvaskeriet, Askov, Vejen.
Blaabjerg, Viola, frue, f. Larsen; Mollerup, Nykøbing M.
Olsen, Edith, frk.; Ølsted, Sj.
Clausen, Karen, frue, f. Hansen; Skovbovængets Allé 9, Roskilde.
Sandager, Anne, frk.; Nørre Longelse, Spodsbjerg.
Kremmer, Marie, frue; Fodslette, Humble.
Sejr, Inger Hauge, frue; Hannerupgaardsvej 42, Odense.
Sellebjerg, Marie, frk.; Mullerød, Flemløse.
Westergaard, Eva, frue, f. Willy-Andersen; 0. Sundby, Aalborg".
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1921, juni.
Almlund, Aksel; Brandstrup, Vedde.
Andreassen, Caroline, frk.; Aasen, Neksø.
Bagger Jørgensen, Helge; Prøven, Vanløse.
Bagger Jørgensen, frue, f. Vilstrup Olesen; Prøven, Vanløse.
Garbøl, Thorvald; C. F. Richsvej 92, I, København F.
Hauge, Ib; Sonnerupvej 49, Brønshøj.
Larsen, Knud Oscar; Bogensevej 32, Næsby.
Meibom, Aksel; Vesterlund Ungdomsskole, Vesterlund.
Mogensen, Knud; Tranekær.
Nielsen, Axel E.; Aarestrupsvej 14, Odense.
Nielsen, Noomi, frk.; Strandvej 49, Allinge.
Munk, Marie, frue, f. Nøhr Hansen; Rønde.
Nielsen, Thyra, frk.; Koed, Kolind.
Petersen, Cilius; Prins Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Petersen, Anna, frue, f. Bro; Prins Haralds Allé 8, Fruens Bøge.
Christiansen, Kirsten, frue, f. Petersen; Valdemarsgade 27, II, 

København V.
Poulsen, Vilhelm; Aaløkke Allé 47, Odense.
Salling, Arne; Seest, Kolding.
Sørensen, Alfred; Faartoft, Thisted.

1928, april.
Christensen, Margrethe, frk.; Tødsø, Nykøbing M.
Hansen, Andrea, frk.; Tommerup, Knarreborg.
Nielsen, Astrid, frk.; Kraneled, Borre.
Nielsen, Johanne, frk.; Ugerløse.
Nielsen, Marie, frue, f. Pedersen; Fjenneslev Mejeri, Fjenneslev.
Nielsen, Mathilde, frk.; Glatved, Balle.
Eriksen, Ingrid Wisbech, frue, f. Pedersen; Bisballe, Skelhøje.
Sørensen, Ingrid, frk.; Sorgenfri Allé 52, Fruens Bøge.

1928, juni.
Bruun, Karl; Torveg'ade 51, Esbjerg.
Conradsen, Charles; Chr. d. 9.s Gade 24, Odense.
Hansen, Hans, Helnæs, Ebberup.
Jørgensen, Vilhelm, skolebestyrer; Nyenstad 3, Odense.
Kelstrup, Erling; Rosenørnsvej 16, I, Odense.
Knudsen, Ester, frue, f. Kelstrup, Søhus.
Knudsen, Karen Elisabeth, frk'.; Horne, Fyn.
Miiller, Agnes, frk.; Indslev Taarup, Ejby.
Nielsen, Bertha, frk.; Tesdorfsvej 10, I, Odense.
Nielsen, Harald Juel; Nørre Sundby.
Nielsen, Lars Jørgen; „Hælden“, Sauersvej 40, Aalborg.
Korup, Kaj; Bakkekammen 33, Holbæk.
Pedersen, Aage Damgaard; Nr. Esterbølle, Bogense.
Pedersen, Aase, frk.; Hjallesevej 104, II, Odense.
Rud, Agnete, frk.; Reventlowsvej 39, Odense.
Salling, Birtha, frue, f. Clausen; Seest, Kolding.
Sørensen, Arthur; Rynkeby.
Sørensen, Børge, St. Hans Skole, Odense.

1929, juni.
Andersen, Egon; Hesselbjerg, Humble.
Andreasen, Inger Margrethe, frue, f. Jensen; Kongevej 60, Viby, J.
Hundtofte, Carl; Ringgade 54, Sønderborg.
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Lai'sen, Henry; Køgevej 253 B, Valby.
Lyngdal, Gudrun, frue, f. Matthiesen; Humlevænget 3, Nyborg.
Mygind, Ellen, frk. ; Englandsvej 12 A, IV, København S.
Møller, Mariette, frue, f. Wennerberg; Kalvehave.
Persson, Petra Skovdal, frue, f. Nielsen; Roskildevej 32, I, tv., 

Frederikssund.
Brodersen, Emmy, frue, f. Pedersen; Hunderupvej 46, st. th., 

Odense.
Skou, Ellen, frue, f. Nielsen; Gerthasvej 12, Odense.

1929, oktober.
Kjærsbo, Esther, frue, f. Madsen; Munkebo, Dræby.
Rasch, Ingeborg, frue, f. Jakobsen; Bygmarken 34, Søborg.
Knudsen, Johanne, frk.; Allesø Nordgaard, Beidringe.
Nielsen, Karen, frk.; Salby, Køge.
Skov Jørgensen, Anna, frue, f. Moritsen; Sansmosegaard, Lørup, 

Ringe.
Skovsende, Mary, frk.; Jordløse.

1930, juni.
Andersen, Knud Winther; Frejlev, Lolland.
Jacobsen, Johs. Lage; Kærmindevej 7, Odense.
Larsen, Esther, frk.; Sdr. Boulevard 200, Odense.
Madsen, Karen, frk.; Chr. d. 9.s Gade 18, Odense.
Madsen, Otto; Uplandsgade 8, I, København S.
Nielsen, Kai Keldberg; „Soltoft“, Middelfart.
Nielsen, Otto; Rugaardsvej 137, Odense.
Pedersen, Amalie, frue; Westermannsvej 1, Odense.
Petersen, Rasmus; Bukkehave, Rødby.
Schou, Elna, frk.; Haderslevvej 52, Kolding.
Schon, Inger, frk.; Haderslevvej 52, Kolding.
Schwaner, Knud, Mads Hansensvej 5, Odense.
Søgaard-Hansen, Leo; Porshøjvej 6, Skive.

1931, april.
Jakobsen, Martha, frk.; Haarslev, Gamby.
Jørgensen, Sigrid, frk.; Stokkebro, Gjerrild.
Viskum, Signe, frue, f. Kjærholm; Sæby holmsvej 2, København 

Valby.
Worm Nielsen, Eleonora, frue, f. Knudsen; Stationsskolen, Gelsted.
Nielsen, Anna E., frk.; c/o Ostergaard, Vindeby, Svendborg.
Rasmussen, Johanne, frue, f. Elvang; Grusgraven 4, Kgs. Lyngby.
Skovsende, Mathilde, frk.; Bred.

1931, juni.
Bro, Ellen, frk.; Bernstorffsvej 6, Odense.
Christiansen, Hans; Braabyvej 25, Haslev.
Dissing, Elinor, frue, f. Hultgreen; Langelinie 80, Odense.
Møller, Inger, frue, f. Egede Jensen; Sadolinsgade 32, Odense.
Jeppesen, Carl; Næsby.
Juel-Hansen, Cai; Ny Vestergade 21, IV, Odense.
Ludvigsen, Alfred; Bildsø, Stillinge, Slagelse.
Pedersen, Chr. Damgaard; Solvænget 3, I th., Assens.
Pedersen, Ingeborg, frk.; Claus Petersens Allé 25, III, Hvidovre.
Pedersen, P. Thyregod; Henriettevej 19, Odense.
Pedersen, Svend; Føns, Nr. Aaby.

53



Petersen, Esther, frue, f. Østergaard; Hoegsmindeparken 11, I.
Hellerup.

1932, juni.
Andersen, Henning B.; Stolbergsvej 6, Odense.
Andersen, Johs. W.; Wendtsminde, Korinth.
Bang, Inger, frk.; Carl Lundsvej 10, Odense.
Christiansen, Karen M., frk.; Lahnsgade 30, Odense.
Havndrup, N. L.; Rørup, Aarup.
Jensen, Johannes; Granskoven 2, Svendborg.
Jørgensen, Carl; N. Jespersensvej 13, København F.
Jørgensen, Niels Lau; Vibevænget 47, Søborg.
Jørgensen, Kaj; Nørre Højrup, Skamby.
Karlsen, Andreas; Birkevej 9, Riisskov.
Kningelum, K. E. ; Stentevej 4, Assens.
Larsen, Carl Chr. ; Østrupsvej 9, st., Tarup, Odense.
Grytter, Ellen, frue, f. Ravn-Nielsen; Glaciset 30, Lyngby.
Andersen, Thyra, frue, f. Petersen; Stolbergsvej 6, Odense.
Skjerning, Johanne, frue, f. Jensen; Rolighedsvej 1, Birkerød.
Vorm, Ulla, frk.; Nygaardsvej 58, II, Esbjerg.

1932, oktober.
Jørgensen, Karen, frue, f. Ejlertsen; „Ved Elmene“, Ørbæk. 
Jørgensen, Jenny, frue, f. Knudsen; Drammelstrup, Allingaabro. 
Mortensen, Nanna E., frk.; Balle, Djursland.

1933, juni.
Andersen, Hans J.; Dalby.
Christiansen, Erik; Næsbyhoved Broby, Næsby F.
Hansen, Else, frk.; Hunderupvej 91, Odense.
Jensen, Jacob; Nr. Broby.
Johansen, Gunnar; Skovbakkevej 13, Brabrand.
Larsen, H. C., Fangel.
Lottrup, Thorkild; Knubbelykke, Kappel.
Pedersen, Arne; Hoegsmindeparken 11, I, Hellerup.
Due Larsen, Bodil, frue, f. Petersen; „Rosenhøj“, Aalsgaarde.
Romose, N. A. ; Allégade 80, Odense.

193Jh maj.
Jørgensen, Astrid, frue, f. Christensen, Gamtofte, Assens.
Hansen, Inger, frk.; Bellinge.
Jensen, Sigrid, frk.; Plantagevej 16, Bramminge.
Madsen, Helga Zoffmann, frue, f. Jessen; Nr. Saltum.
Friis, Johanne, frue, f. Jørgensen, Trollegaarden, Kerteminde.
Andersen, K. Thordahl, frue, f. Nielsen; Hee.
Pedersen, Mathilde, frue, f. Petersen; Opperby, Brodal.
Rasmussen, Astrid, frk.; Thorøhuse, Assens.

1935, juni.
Andersen, Inger, frue, f. Frederiksen, Jagtvej 7. Odense.
Hansen, Hans Erik; Aarø Skole, Aarøsund.
Land, Viggo; Snave, Flemløse.
Hemmingsen, Asta, frue, f. Jacobsen; Samosvej 22, Kobenhavn S.
Knudsen, Kristine, frk.; Kværndrup.
Kristensen, Johannes; Tranbjerg.
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Pedersen, Poul Aagaard; Pjentedamsgade 29, Odense.
Bytoft-Rasmussen, A.; Centralskolen, Jordløse.
Vesterdal, Hans; Stockflethsvej 13, Odense.

1935, oktober.
Brøbech, Elise, frk.; Asferg, Faarup.
Kampp, Johanne Nygaard, frue, f. Kristensen; Dalmosegaard, 

Borre, Møn.
Kristensen, Maja, frk.; Stenstrup.
Bramer-Jensen, Helga, frue, f. Lund, Gelsted.
Nielsen, Else, frk.; Koelbjerg, Bred.
Petersen, Ella, frk.; Munke-Bjærgby, Sjælland.

1936, juni.
Caspersen, Johanne Renata, frue, f. Hansen; Oehlenschlägersvej 51, 

Odense.
Hendriksen, Valborg, frue, f. Dinesen; Stockflethsvej 1, Odense.
Arnspang-Christensen, Edith, frue, f. Hansen; Ingemannsvej 27, I. 

Odense.
Hansen, Poul Bjørn; Westermannsvej 16, Odense.
Hansen, Valdemar; Vermundsvej 18, Odense.
Jørgensen, Christian; Mellemballe, Rørmosehus.
Madsen, Kirstine, frk.; Colbjørnsensvej 4, II, Odense.
Nellemann-Andersen, A. H.; Skolegyden 4—6, Aarhus.
Nielsen, Hans David; Nørrevænget 43 C, III, Odense.
Nielsen, Olaf ; Storegade 61 A, Nordborg.
Nilsson, Carl V.; Svendborgvej 20, Faaborg.
Rasmussen, Orla; Bernstorffsvej 18, Odense.

1931, april.
Christensen, Agnes Faber, frk.; Frydendal, Mørkøv.
Nielsen, Anna, frue, f. Hansen; „Højgaard“, Vonge.
Kristiansen, Astrid, frue, f. Jensen; Vorslunde, Give.
Henriksen, Ellen, frue, f. Jensen; Stubberup, Martofte.
Rasmussen, Merete Lohmann, frk.; Over Holluf, Odense.

1931, juni.
Andersen, Viggo; Fraugde, Marslev.
Christensen, Harry; Ahlefeldtsvej 15, Odense.
Wilmar, Annelise, frue, f. Grønlund; Ringridervej 78, Sønderborg.
Hansen, Gunnar Engberg; Morvadsallé 1, Højbjerg.
Johansen, Arne; Poul Møllersvej 6, I, Odense.
Ovesen, Aage Barkholt; Enghavevej 15, I, Odense.
Pedersen, Harald Damgaard; Assensvej 55, Ringe.
Rasmussen, Hans Lindskov; Højskolen, Nr. Nissum.

1938, juni.
Christensen, Ruth, frk.; Skibby.
Christensen, Ketty, frk.; Engvej 24, I, Odense.
Esbjerg, Johanne Marie; Østrupvej 31, Odense.
Gøtzsche, Anna, frk.; St. Hans Skole, Odense.
Elbøll, Ingeborg, frue, f. Henriksen; Drewsensvej 14, II, Odense.
Lorentzen, Eva, frue, f. Rosenlund, Østerbæksvej 71, Odense.
Talleruphus, Michael; Tinghusvej 10, Fredensborg.
Thaarup, Carlo; Brydegaardsvej 23, Svendborg.
Thygesen, Arne; Vestergade, Holsted.
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1938, oktober.
Bommelund, Astrid, frue, f. Andersen; Højrup.
Jensen, Ingrid, frue, f. Helms; Eskildstrup, Rønnede, Sj.
Hansen, Lis Eggert, frue, f. Jødal; Toftekærsvej 152, Søborg.
Worre, Anne Sarah, frue, f. Jørgensen; Hjallesevej 132, Odense.
Thomsen Hansen, Margr., frue, f. Jørgensen, Ladegaard, Bred.
Møller, Esther, frue, f. Larsen; Højlundsgade 13, Horsens.
Nielsen, Inga Dam, frue; Tryggelev.

1939, juni.
Andersen, Esther, frk.; Øksendrup.
Andersen, Wagn, Aage; Gyldenrisvej 15, Odense.
Fjeldmark, Kirstine, frue, f. Bek; Sejs, Silkeborg.
Christiansen, Rigmor, frk.; Hans Rasmussensvej 15, II, Odense.
Steffensen, Selma, frue, f. Eriksen; Danmarksgade 19, Lemvig.
Hansen, Hans Peter; Raadhusstræde 5, Bogense.
Jensen, Olav; Haurum, Bøstrup.
Jespersen, Svend Aage; Vøjstrup, Nr. Broby.
Jørgensen, Georg; Kommuneskolen, Glamsbjerg.
Lund, Elna, frk.; Jagtvej 52, II, Odense.
Pedersen, Meta, frue, f. Nielsen; Sønderbrogade 97, Horsens.
Pedersen, Kamma, frue, f. Møller; „Baldershøj“, Kærby, Asperup.
Mogensen, Ruth, frue; Frederiksdal 19, Skive.

191/0, april.
Bak, Ragnhild, frue, f. Anker; Sinding, Herning.
Frimodt Hansen, Else, frue, f. Bjerregaard; „Dalager“, V. Saaby, 

Kirke Saaby.
Gormsen, Kirstine, frk. ; Skamby.
Damgaard Pedersen, Astrid, frue, f. Hansen; Sdr. Fasanvej 65, II th., 

Frederiksberg.
Harsberg, Tove, frue; Samsøgade 48, IV, Aalborg.
Jensen, Inger Voldum, frk.; Bregninge, Horbelev.
Jensen, Marie, frk.; Skellebjerg.
Nielsen, Anna, frk.; Bjerregrav.
Nielsen, Karen, frk.; Skafterup, Sandved.
Toft, Stinne Nielsen, frk.; Jebjerg.
Sloth, Frederikke, frue, f. Pedersen; Norstoft, Vinderup.
Pedersen, Gerda, frk.; Fr. d. 7.s Vej 34, st., Kolding.
Petersen, Elna, frk.; Tvede, Horslunde.
Petersen, Petra, frk.; Ørstedsgade 15, Rudkøbing.
Rasmussen, Marie Inger, frk.; Nr. Bork.
Smith, Inger, frk.; Raabymagle, Borre.

191/0, juni.
Christensen, Erik; Christoffers Allé 176, Søborg.
Malvang, Gertrud, frue, f. Hansen; Sønderby, Ebberup.
Jepsen, Erik; Nordkapvej 13, Aarhus.
Rasmussen, Bodil, frue, f. Larsen; Maskinfabrikken, Ullerslev.
Madsen, Aage; Pantheonsgade 10, II, Odense.
Bøgh, Vibeke, frue, f. Mikkelsen; Kammerådensvej 29, Hørsholm.
Pedersen, Hans; Dysted, Holme Olstrup.
Pedersen, Kaj Fauerby; Skulkenborg 5, Odense.
Pedersen, Knud Trøst; Frederiksminde, Holse.
Petersen, Emil; Engsvinget 15, Hillerød.
Rasmussen, Knud Bech; Ny Kongevej 22, Odense.
Sander, Ejvind; Bagnkop, Langeland.
Schmidt, Palle; Risvangs Allé 54, Aarhus.
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1941, juni.
Andersen, Hans Hedegaard; Nr. Lyndelse, Aarslev.
Andersen, Henry Ny mann; Søby pr. Flemløse.
Bertelsen, Knud; Bykrogen 32, Søborg.
Jensen, Anna Margrethe, frue, f. Carlsen; Anemoneve] 39, Randers.
Hansen, Jean; Strandvej 34, Nyborg.
Hansen, Per Mogens; Lyngbyvej 345 B, II, Gentofte.
Pedersen, Gerda, frue, f. Holm; Fr. d. 7.s Gade, Kolding.
Jøhnk, Karen, frue, f. Jensen; Ringgaardsvej 10, II th., Silkeborg.
Kidde, Karen Helene, frue, f. Busk Jensen; Hadsherredsvej 23, 

Fløjbjerg.
Jensen, Niels Thyge; Anemonevej 39, Randers.
Jøhnk, Mogens; Ringgaardsvej 10, II, th.; Silkeborg.
Kildegaard Nielsen, Kirstine, frk.; Dømmestrup, Fangel.
Larsen, Johannes; Skovsgaarde, Nymark.
Myram, Kelh; Svanevej 15, Odense.
Madsen, Paul; Odinsgade 44, Odense.
Mikkelsen, Tage; Hyllerslev.
Nielsen, Poul; Drewsensvej 15, st., Odense.
Pedersen, Christian; Ringgade 115 A, Sønderborg.
Pedersen, Verner Nygaard; Vetterslev-Høm, Ringsted.
Rasmussen, Ander; GI. Køgevej 277 A, II, Valby.
Rasmussen, Kjeld; Vesterløkke Allé 26, Middelfart.
Stiirup, Else, frk.; Jernbanegade 2, II, Odense.
Talleruphus, Johannes; Tietgensvænget 8, Odense.
Vig, Peder Pedersen; Sevelvej 36, Vinderup.

191t2, marts.
Andersen, Ella, frk.; Turup.
Lolk Jensen, Barbara, frue, f. Bennetsen; listed, Gørding.
Lindholm Larsen, Else frue, f. Fisker; Vive, Hadsund.
Holberg, Freja, frk.; Rønnede.
Juhl, Cecilie, frk.; Gaarslev, Børkop.
Nørgaard, Martha, frue, f. Larsen; Superior, Nebraska, U. S. A.
Nilsson, Karen, frue, f. Skovbakke; Borrebyvej 62, Brønshøj.

1942, juni.
Berg, Julius; Guldbergsvej 10, Odense.
Bøgh, Poul; Mathiesensvej 20, Korsør.
Christiansen, Johs.; Nyvej 11 B, II, Randers.
Clausen, Rasmus; Rørbækvej 11, Odense.
Geckler, Knud; M. Mørks Skole, Hillerød.
Hansen, Herluf; Høed, Flemløse.
Knudsen, Aksel; Ørsted, Rørmosehus.
Larsen, Ragna, frk.: Prins Aages Allé 13, Fruens Bøge.
Pedersen, Esther, frue, f. Mortensen; Frederiksminde, Holse.
Ovesen, Frode Barkholt; Vinkelvej 17, II, Lillerød.
Pedersen, A. Krall; Aarslev.
Høst, Birtha, frue, f. Pedersen; Ejby.
Jeppesen, Esther, frue, f. Pedersen; Dalby.
Thorbeck-Petersen, Karen, frk.; Sadolinsgade 111, Odense.
Rasmussen, Edel, frk.; Sdr. Højrup, Pederstrup.
Jespersen, Jytte, frue, f. Rosenlund; Gyldenløvesgade 2, st., Aarhus.
Vraa-Jensen, Inger Margr., frk.; Hunderupvej 19, I, Odense.
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19Jt3, juni.
Andersen, Jens Vagn; Ingolfs Allé 12, København S.
Boe, Erna, frk.; Lundevej 20, Svendborg.
Pedersen, Ruth Nygaard, frue, f. Fransén; Vetterslev-Høm, 

Ringsted.
Gøbel Poulsen, Erik; Kongevejen 69, Helsingør.
Hansen, Hans E.; Georgsgade 62, Odense.
Henriksen, Aksel; Særslev, Jullerup.
Jensen, Vagn; Kongevejen 11, Helsingør.
Rünitz-Larsen, Bente, frue, Bergsvej 2, Odense.
Knudsen, Einar; Stadionvej 40, I tv., Odense.
Larsen, Svend; Herlev Bygade 39 C, Herlev.
Lindegaard, Peder; Blenstrup.
Madsen, Kaj; Hillerslev, Højrup.
Nielsen, Aage, Segelckesvej 8, København F.
Nielsen, Hakon; Stadionvej 30, Odense.
Nielsen, Svend Aage; Sh. Lyndelse, Højrup.
Nielsen, Torkild; Gyldenstensvej 15, st. tv., Bogense.
Ovesen, Vagn Barkholt; Fuglevadsvej 17, Kgs. Lyngby.
Banke, Bodil, frue, f. Pallesen; Mogenstrup, Lov, Sj.
Petersen, Erik Friis; Christianslundsvej 93, Nyborg.
Plauborg, Kirsten, frk.; Chr. Winthersvej 5, Odense.
Gøbel Poulsen, Ebba, frue, f. Rasmussen; Kongevejen 69, Helsingør.
Djursaa, Marie, frue, f. Rasmussen; Køgevej 279 B, Valby. 
Therkelsen, Holger; Jagtvej 27, Odense.
Thrane, Bitten Inge; Bavnebjergvej, Nordby, Fanø.

IHJ/j, marts.
Windeballe, Grete, frue, f. Aaberg; Diernæs, Faaborg.
Holm, Ulla Colberg, frk.; Reerslev, Hedehusene.
Høeg, Anna Marie, frue; Asperup.
Kofoed, Anna Lilly, frk.; Bolbygaard, Klemensker.
Hansen, Ellen Dam, frue, f. Larsen; Kongsted, Rønnede.
Larsen, Gudrun, frk.: Nørre Skole, Rødby.
Holdt, Ellen, frue, f. Stobbe; St. Røttinge, Tappernøje.
Svendsen, Esther Wademann, frk.; Pandrup.
Jensen, Helga, frue, f. Toftlund; Thyregodsvej 12, st. tv., 

København Valby.

1944, juni.
Abrahamsen, Anna Marie, frk. ; Dr. Tværgade 39, II, København K. 
Christensen, Chr. Strandby; Kong Georgsvej 13, København F.
Hadrup, Gorm; Umanak, Grønland.
Hansen, P. Banke; Helgolandsgade 39 III, Sønderborg. 
Juhl-Hansen, Viggo; Krogsbølle, Otterup.
Jørgensen, Henny, frue, f. Holm; Vissenbjergvej 13, Odense. 
Christensen, Bente, frue, f. Hornbæk, Gothersgade 53, Fredericia. 
Lindegaard, Ellen Margr., frue, f. Jensen; Sh. Lyndelse, Højrup. 
Jensen, Lilly, frk.; „Libanon“, Tiruvannamalai, South Arcot, 

Madras Pres, India.
Jensen, Rigmor, frk.; Søstvej, Aabenraa.
Jørgensen, Arne; Vissenbjergvej 13, Odense.
Larsen, Jørgen Peder; Osted, Roskilde.
Lund, Carl; Viuf.
Madsen, Grethe, frk.; Solvej 4, Fruens Bøge.
Nielsen, Børge; Korup.
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Pedersen, Svend Damgaard; Sdr. Fasanvej 65, II th., Frederiksberg.
Petersen, Poul O.; Maageøvej 4, Bogense.
Nielsen, Edith May, frue, f. Rasmussen; Henriettevej 25, I tv., 

Odense.
Rossel, Tage; Villingerød, Dronningmølle.
Clausen, Eva, frue, f. Runge; Chr. Winthersvej 36, Vejle.
Skjødt, Anna Lisa, frk.; Lundtoftegade 117, I th., København N.
Sørensen, Axel Ploug; Hornely, Hornbæk.
Sørensen, Ejlif Aagaard; Realskolen, Hadsten.
Sørensen, Jørgen Leschley; Bergamo, Italien.
Windeballe, Sigurd; Diernæs, Faaborg.

1945, juni.
Andersen, Bodil, frk.; Ny Kongevej 35, Odense.
Clausen, Inger, frue, f. Andersen; Birkedalsvej 10, Viby J.
Andersen, Leif; Rødegaardsvej 109, II th., Odense.
Bertelsen, Gunnar; Lindevej 11, I, Fredericia.
Clausen, Johan; Birkedalsvej 10, Viby J.
Eriksen, Lis, frk.; Dronningensgade 67, III, Odense.
Grossmann, Henry; Stadionvej 34, II th., Odense.
Hansen, Gunnar; Købkesvej 33, Odense.
Christensen, Inge frue, f. Jakobsen; Hans Tausensgade 4 A, IV, 

Odense.
Jensen, Herluf; Nebsager; Hornsyld.
Jørgensen, Jens P., Finsensvej 46 C, II th., København F.
Lund, Flemming; Kronprinsensgade 23, Odense.
Leschley Kristensen, Anne Margrethe, frue, f. Michelsen:

Stadionvej 28, II, Odense.
Nielsen, Alfred; Hannerupgaardsvej 15 B, Odense.
Lineil, Thorsten; Vestergade 47, Svendborg.
Hansen, Karen Margrethe, frue, f. Olsen; Ladelundsvej, Brørup.
Pedersen, Aage; Verninge; Knarreborg.
Pedersen, Emil; Dr. Louisesvej 1, Odense.
Pedersen, Mary, frk.; Juelsgade 24, Odense.
Rasmussen, Carl Emil; Bøgedahls Allé 85, Fruens Bøge.
Rasmussen, Ester, frue, f. Rasmussen; Nellikevej 2, II, Odense.
Rasmussen, S vend-Aage; Tallerup, Tommerup.
Lehgaard Madsen, Inge, frue, f. Skødebjerg Christensen;

Schrumsvej 9, Svendborg.

1946, marts.
Brogaard, Ellen Margrethe, frk.; Etterup, Aarup.
Frank, Erna, frk.; Ørby, Vonsbæk.
Hansen, Anna Elise, frk.; Bjerreby, Svendborg.
Thusgaard, Hedvig, frue, f. Hansen; Postparken 25, I, Kastrup.
Hansson, Ingried, frk.; Grønnebæk, Jels.
Jørgensen, Johanne Marie, frk. ; Herluflille, Herlufmagle.
Livbjerg, Ellen, frk.; Hougaardsvej 17, Kristrup, Randers.
Mortensen, Astrid, frk.; Sønderkær, Ulfborg.
Forchhammer, Grethe, frue, f. Krogstrup Nielsen; Sorgenfrigaards- 

vej 79, Lyngby.
Petersen, Inger, frk.; Bykrogen 36, Mørkhøj, Søborg.
Lund, Karen, frue, f. Petersen; Kronprinsensgade 23, Odense.
Nielsen, Esther K., frue, f. Rasmussen; Flemløse Mølle, Flemløse.
Rasmussen, Eva Holm, frk.; Gesten.
Nielsen, Anna, frue, f. Svendsen; Pelsdyrfarmen pr. Grevinge.
Sørensen, Gerda, frk.; Lergaarden, Oure.

59



191,6, juni.
Andersen, Elly, frk.; Glentevej 5, Holbæk.
Andersen, Inger Rask, frk.; Brændekilde, Holmstrup.
Andersen, Kirsten, frk.; Willemoesgade 14, st., København 0.
Bjerregaard-Larsen, Gunvor, frk., Lykkesholms Allé 35, Københ. V.
Hansen, Helge; Sletterød, Harndrup.
Hansen, Sigrid Ruth, frk.; Ullerslev.
Henningsen, Jørgen; Pilevej 31, Odense.
Jacobsen, Frede; Farstrupgaard, Farstrup.
Jensen, Jens Ernst; Taulov.
Jepsen, Kirsten, frk.; Østerbæksvej 71, Odense.
Jørgensen, Eva, frk.; Ringbjerggaard, Ullerslev.
Kristensen, Stig Leschly; Stadionvej 28, II, Odense.
Kyster, Johan; Onsbjerg, Samsø.
Lund, Bent; Kildemarksvej 63 A, Næstved.
Meyer, Esther, frue, f. Vittrup Lund; Skovbakken 6, Svendborg.
Meyer, Johs.; Skovbakken 6, Svendborg.
Møller, Johs.; Tværbommen 7, III tv., Gentofte.
Nielsen, Elisabeth Eistrup, frk.; Birkhovedvej 14, Nyborg.
Nielsen, Jørgen Nygaard; Frederiksberg Allé 42 B, II, København V.
Nielsen, Karl Einer; Akkerup Præstegaard, Haarby.
Rasmussen, Harald; Bernstorffsvej 78, Hellerup.
Rasmussen, Helge Vendelboe; Kærmindevej 16, I, Odense.
Rasmussen, Herluf; Nellikevej 2, II, Odense.
Skovlund, Solveig, frk.; Odensevej 4, Faaborg.
Warming, Kai; Bygholmsvej 24, Vanløse.

191,7, juni.
Andersen, Inger, frk.; Revvej 49, I, Korsør.
Bentzen, Arne; Aaboulevarden 47, IV, Aarhus.
Christensen, Ejvind; Rodstrup, Skamby.
Christensen, Frode; Fr. d. VII’s Vej 22, st. tv., Kolding.
Christensen, Jørgen Dahl; Johannevej 17, Fredericia.
Christensen, Willy; Dannebrogsgade 2 B, II, København V.
Garnak, Inge, frk.; Skovvej 48, Charlottenlund.
Flansen, Edith, frk.; Torvegade 3, Vejle.
Hansen, Jørgen; Svendsgade 17, Odense.
Hansen, Valdemar; Revninge.
Madsen, Herdis, frue, f. Jakobsen; Hunderupvej 54, Odense.
Jensen, Erik; Carit Etlarsvej 12, III, København V.
Jensen, Hans Frede; Refsvindinge.
Jochimsen, Torben; Raadhusgade 2, Stege.
Knudsen, Ernest; Vejle, Nr. Søby.
Kristensen, Birgitte, frk.; Ved Andebakken 10, I, København F.
Lang, Vita, frue, f. Larsen; Hvidovrevej 254, I tv., Hvidovre,

København Valby.
Lomborg, Poul; Kongensgade 63, Odense.
Madsen, Aage; Hunderupvej 54, Odense.
Mikkelsen, Johs.; Heibergsgade 18, I, Aarhus.
Møller, Ejler; Set. Kjeldsgade 18, København 0.
Nielsen, Poul; Ringgade 182 A, st., Sønderborg.
Nielsen, Svend Thorsager; Juelsminde.
Pedersen, Karl H.; Turup.
Rasmussen, Egon; Engvej 26, Odense.
Nielsen, Paula, frue, f. Rasmussen; Ringgade 182 A, st., Sønderborg.
Rasmussen, Povl; Kalundborgvej 125, Holbæk.
Roe, Tage; Kochsgade 34, Odense.
Juhl-Hansen, Marie, frue, f. Stougaard; Krogsbølle, Otterup.
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19 48, marts.
Madsen, Agnes, frue, f. Andersen; Sandager, Assens.
Andresen, Hilda, frk.; Borg, Bredebro.
Clausen, Eva Funch, frk.; Højskolehjemmet, Holstebro.
Clausen, Frida, frue; Snarup, Kværndrup.
Hansen, Margit, frk.; Naarup.
Tromborg, Esther, frue, f. Hauge; Ølholm.
Nielsen, Grethe, frue, f. Kirkegaard; Sh. Lyndelse, Højrup.
Lauridsen, Aase, frue, f. Larsen; Grasten, Thurø.
Larsen, Rigmor, frk.; Giudsted, Hampen.
Lauridsen, Birte, frk.; Borris.
Nielsen, Else-Marie, frk.; Stavnsbøllegade 46, Augustenborg.
Nøhr, Kirstine, frk.; Vildbjerg.
Rasmussen, Kirsten, frk.: Ødis Bramdrup.
Simonsen, Dagmar, frk.; Bagnkop.
Søgaard, Anna, frk.; Tillitse.

1948, juni.
Albrechtsen, Gerda, frk.; Sadolinsgade 98, Odense.
Andersen, Kaj R.; Overby Stae, V. Hassing.
Andersen, Karl Ejnar; „Nørrevang“, Knarreborg.
Andersen, Sv. Aage; Rørbæksvej 9, Odense.
Jensen, Else, frue, f. Bang; Københavnsvej 36 I, Køge.
Brøns, Kaare Fog; Rømersvej 23, Odense.
Christiansen, Else, frk.; Vindinge Søgaard, Lamdrup.
Elsner, Ege; Thunøgade 9, Aarhus.
Gangelhoff, Robert; Fr. d. VII’s Vej 4, st., Kolding.
Hansen, Poul; Ringgade 47, Sønderborg.
Hansen, Poul Egon; Læssøegade 139, I, Odense.
Hansen, Tage M., Slotsgade 26 B, st. tv., Odense.
Harnæs, Per; Aiming.
Jensen, Ellen, frk.; „Havn“, Dyrehavevej 22, Nyborg.
Jacobsen, Gerda, frue, f. Jensen; Regenburgsgade 6, III, Aarhus.
Jørgensen, Gunner; Saralystparken 3 A, I tv., Højbjerg.
Kalør, Johannes; Faaborgvej 42, Fruens Bøge.
Larsen, Helge; Risingevej 50, Odense.
Lund, Børge G.; Hans Tausensgade 2, I, Odense.
Mikkelsen, Gerda, frue, f. Hegelund; Heibergsgade 18, I, Aarhus.
Andersen, Lis, frue, f. Mikkelsen; De kellerske Anstalter, Brejninge.
Møller, Gudrun, frk.; Kommuneskolen, Nykøbing M.
Porsager, Arne; Dalhøjgaard, Lumsaas.
Harnæs, Edel, frue, f. Bytoft Rasmussen; Auning.
Simonsen, Elinor, frk.; Aaløkkehaven 23, Odense.
Sørensen, Christine, frk.; Damløkkevej 9, Otterup.
Undgaard, Helge; Lundevej 28, Kalundborg.

1949, juni.
Boe, Poul E.; Hover, Vejle.
Høyby, Arne; Ulbølle.
Jacobsen, Henning; Bogense.
Jensen, Børge Refsgaard; Skibhusvej 37, III, Odense.
Jensen, Nora, frk.; Drejø, Svendborg.
Jensen, Svend E., Ndr. Voldgade 76, II, Nyborg.
Jensen, Øjvind; Oehlenschlägersvej 44, Odense.
Jørgensen, Erik Lind; Varmark.
Jørgensen, Hakon; adr. Graasten Bank, Krusaa, Padborg.
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Kamuk, Inga, frk.; Bogense.
Mørk Pedersen, Anna, frue, f. Kørvel; Søndergade, Toftlund.
Larsen, Emilie, frk.; „Gadesminde“, Egeskovvej, Nørremarken, 

Fredericia.
Larsen, Inger, frk.; Skibhusvej 175, Odense.
Møller, Inga, frk., Hjallesevej 78, Odense.
Nielsen, Elinoi’ Bang, frk.; Hessgade 17, Middelfart.
Nielsen, Gunner; Ørritslev, Otterup.
Pedersen, James Mørk; „Rønnen“, Nr. Nebel.
Pedersen, Erling Traun; Gamby Lykkegaard, Gamby.
Petersen, Aksel; Odensevej 24, Hjallese.
Jørgensen, Kirsten, frue, f. Busk Petersen; adr. Graasten Bank,

Krusaa, Padborg.
Høyby, Aase, frue, f. Poulsen; Ulbølle.
Rasmussen, Karen, frk.; Chr. Richardtsvej 29, Odense.
Steensig, Jenny, frue, f. Petersen; Kong Georgsvej 22, Odense.
Steensig, Jørn; Kong Georgsvej 22, Odense.
Sørensen, Gunnar Aagaard; Skjellerup, Ullerslev.
Thomsen, Johs.; Rynkeby.
Thorbech-Petersen, Viggo; Sadolinsgade 111, I, Odense.
Wilstrup, Kirsten, frk.; Kystvej 20, Nyborg.

1950, marts.
Andersen, Anne-Llse, frk.; Rundinsvej, Haslev.
Andersen, Kirsten, frk.; Kastelev, Klarskov.
Bak, Esther, frk.; Skibsby, Hjørring.
Bjørn, Dagmar, frk.; Nørager.
Brogaard, Eva, frk.; Tim.
Bukh, Jutta, frk.; Løgismose Skov, Haarby.
Christensen, Doris, frk.; Orte Mark, Skalbjerg.
Feddersen, Marga, frue; Niebøl, Sydslesvig.
Frederiksen, Else, frue; Vaabensted, Sakskøbing.
Fruensgaard, Inger, frk.; Pandrup.
Gantriis, Jytte, frue; Hedvigslund, Odense.
Grauslund, Helvig, frk.; Stoustrup, Fredericia.
Hansen, Karoline, frk.; Hillerup, Ribe.
Hviid, Sanna, frk.; Gelsted.
Kirkeløkke, Else, frk.; Søllinge, Pederstrup.
Kjeldsen, Erna, frk.; Hvidding, Hammershøj.
Kjeldtoft, Rosa, frk.; Hjelmerup, Fangel.
Nielsen, Ella, frk.; Hundtofte, Stenstrup.
Nielsen, Ingei- Lisa, frk.; Skalbjerg'.
Overgaard, Yelva, frk.; Realskolen, Farum.
Pedersen, Karen Margrethe, frk.; Kronprinsensgade 50, Odense.
Pedersen, Vibeke, frue, f. Jeppesen; Kølstrup.
Poulsen, Karla, frk.; Søgaard, Kliplev.
Rasmussen, Grethe, frk., Tolk, Sydslesvig.
Rosendal, Esther, frue, f. Jensen; Grundtvigsvej 50, Odense.
Sørensen, Nina, frk.; Løkken.
Wichmann, Karen, frk.; Arnæs, Sydslesvig.
Williams, Karen Glaven, frue; Sdr. Bjærge, Sjælland.

1950, juni.
Andersen, Helge Lohmann; Aasum, Odense. 
Andersen, Kaj; GI. Rismarksvej 120, Odense. 
Buch, Else, frk.; Sandager, Kværndrup.
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Christensen, E. Mosegaard; Sigurd Ringsvej 34, Odense.
Dyhre, Kristian; Dronningensvej 10, III, Nyborg.
Hansen, Edith Bøgehave, frk., Taagerodgaard, Langeso.
Hansen, Harald; Tværgade 31, Ringe.
Hansen, Henry; Fjellerup.
•lensen, Margrethe, frk.; Stegsted, Odense.
Jensen, Mogens; Vrangstrup, „Nedergaard“, Bøstrup.
Jorgensen, Bent; Assensvej, Brobyværk
Jorgensen, Frede; Jordløse Andelsmejeri, Jordløse.
Krammer, Ilse, frue, f. Moller; Sadolinsgade 111, II, Odense.
Larsen, E. Bobjerg; Revninge.
Madsen, Bent Schaumann; Vindegade 41, II, Odense.
Madsen, Folmer; Nørre Søby.
Madsen, Paul; Reventlowsvej 51, Odense.
Madsen, Tove Stærmose, frue, f. Stærmose; Aarup Realskole. Aarup.
Madsen, Ulla, frue, f. Hansen; Ny Vestergade 5, I, Odense.
Møller, Asta Amdisen, frk.; Mads Hansensvej 9, Odense.
Nielsen, Henning; Fraugdegaard, Marslev.
Nielsen, Jens Chr., Godthaabsgade 34, Odense.
Nøhr, Niels; Hvam, Holstebro.
Pedersen, Karen, frk.; Kappendrup.
Pedersen, Magna Pontoppidan, frk.; Johs. Jensens Allé 45, 

Fredericia.
Pedersen, Valborg, frk.; „Skovbo“, Lohals.
Rasmussen. Ester Stage, frk.; Hjallesevej 70, Odense.
Steensig, Grethe, frk.; Godsekspeditionen, Thisted.

63



Indholdsfortegnelse
Side

Vor forening (Aage Ovesen) .................................................. 5
Redaktionelt (A. Thierlein) .................................................. 7
Sammenkomsten 2. påskedag (bestyrelsen) ...................... 9
In memoriam .............................................................................. 11

Kristen Pedersen
Verner Fischer
Sigrid Brandt

Mod (juletale 1950) (forstander Harald Smith) ............... 15
Jubilæums- og afskedsfesten den 24. juni 1950 (Laura

Andersen .............................................................................. 20
Momenter til en aldrig holdt juletale (dr. phil. Niels Møller) 23
Julehilsen fra Indien (Lilly Jensen, årgang 1944) ............ 29
Seminariet 1950 (Holger Melson) .......................................... 33
Meddelelser fra kassereren (H. Damgaard Pedersen) ......... 43
Regnskabet .............................................................................. 44
Bestyrelsen etc............................................................................. 45
Medlemsliste .............................................................................. 46



Kal Larson. Bosf-yKkerl, Odanaa


