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SKOLEN OG LIVET

Hvis man med få ord skal karakterisere det krav, som Grundtvig 
stillede til skolen, så kan man vist bedst gøre det med de ord, 

som er titlen på et af Grundtvigs egne skrifter: »Skolen for livet«.
At der for Grundtvig er eller skal være en sammenhæng mellem 

»skolen« og »livet«, det er åbenbart, men spørgsmålet om, hvori denne 
sammenhæng består, har ofte givet anledning til diskussion, en dis
kussion, der er velkendt fra den stadig løbende debat, om hvorvidt 
skolen skal være »forkyndende« og »vækkende« eller blot »oplysende« 
og »kundskabsmeddelende«.

Imidlertid er der måske i dag grund til at stille spørgsmålet om 
skolens forhold til livet på en lidt anden måde. Man kan spørge: 
Hvorfor kæmpede Grundtvig for »skolen for livet«? Var det, fordi 
Grundtvig mente, at livet var at finde i skolen? Nej, det var tværtimod, 
fordi Grundtvig havde opdaget, at livet var der i forvejen, og derfor 
var det simpelthen skolens opgave at oplyse det menneskeliv og folke
liv, som allerede var tilstede, men som blot hidtil skammeligt var ble
vet overset og forsømt, skønt det nok var oplysning værd. Grundtvig 
skriver i »Skolen for livet«: »Først vil jeg da nu stræbe, saa tydeligt 
som muligt, at sige, hvad jeg forstaaer ved Skolen for Livet, da jeg 
har mærket, at de fleste ej blot har meget dunkle, men meget vrange 
Forestillinger om en saadan indretning, .... saa immer tænker man, 
det maa dog være et bogligt Arbejdshuus, hvor man faar de Regler 
indpræntede og indskærpede, hvorefter man skal rette, forbedre og i 
Grunden aldeles omskabe Livet, hvortil Begyndelsen naturligvis er en 
Opløsning, altsaa en Død. Denne høityske Indbildning, at Livet kan og 
skal lade sig forklare, før det leves, kan og skal lade sig omskabe efter 
de Lærdes Hoved, denne Indbildning, som maa gjøre alle Skoler, den 
grunder, til Opløsningens og Dødens Værksteder, hvor Ormene leve 
flot paa Livets Bekostning, den Indbildning har jeg aldeles forsaget 
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og paastaaer, at naar Skolen virkelig skal blive en for Livet gavnlig 
Oplysnings-Anstalt, da maa den for det Første ikke gjøre Oplysningen 
eller sig selv, men Livets Tarv til sit Øiemed, og for det Andet tage 
Livet, som det virkelig er, og kun stræbe at oplyse og fremme dets 
Brugbarhed; thi ingen Skole kan skabe et nyt Liv i os,...«.

Når Grundtvig kræver, at skolen skal være en skole for livet, så 
protesterer Grundtvig altså dermed mod den tanke, at vi skulle kunne 
finde livet i skolen, eller at skolen skulle kunne skabe livet. Vel priser 
Grundtvig »oplysningen«, sådan som det sker i de kendte strofer: 
»Oplysning være skal vor lyst / er det så kun om sivet / men først og 
sidst med folkerøst / oplysningen om livet.« Men sådan synger Grundt
vig ikke fordi han mener, at skoleoplysningen er vejen til livet. Det 
fremgår allerede af den følgende linie, hvori det hedder om denne 
oplysning: »Den springer ud af folkedåd«. Livet skal altså findes og 
leves i det folkelige fællesskab, og når Grundtvig priser oplysningen, 
så er det fordi han har opdaget, at der med folkelivet er givet os et liv, 
som det vel er værd at oplyse. Ligesom Grundtvig vil hævde, at kristen
livet ikke er nogen »skolesag«, for kristenlivet er skænket os med vor 
plads i menigheden, således vil Grundtvig hævde, at menneskelivet 
ikke er nogen »skolesag«, for menneskelivet er skænket os med vor 
plads i det folkelige fællesskab. Netop derfor er det simpelthen skolens 
opgave at oplyse om det fællesskab, hvori vi har livet.

Når jeg mener, at der er grund til at gøre opmærksom på dette 
forhold mellem »skolen« og »livet«, så er det fordi, der i vore dage er 
en tilbøjelighed til at mene, at når blot man priser »oplysningen« og 
sætter »skolen« i en eller anden forbindelse med »livet«, så er alting 
godt, og så er det et tegn på, at Grundtvigs tanker har sejret. Men 
denne lovprisning af oplysningen kan altså også være et tegn på det 
modsatte. Den kan være et tegn på, at man forguder oplysningen og 
gør livet til en skolesag. Så glemmer man, hvad det var, man skulle 
oplyse. Så kommer man ikke fra livet til skolen for atter at vende 
tilbage til livet, men så begynder man i skolen og forbliver — billedlig 
talt — i skolen i et forfængeligt håb om at finde en livsanskuelse, der 
kan løse alle problemer og gøre en ende på al strid.

Men »skolen for livet« ejer ikke en sådan livsanskuelse, og den 
søger den ikke — for den tror ikke på den. Det er jo netop derfor, 
skolen for livet anser det som sin opgave at oplyse om det liv, som er, 
d. V. s. det liv, som ikke forener os alle i en fælles livsanskuelse, men 
som forbinder enhver med sin næste i det praktiske folkelige fælles
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som en naturlig konsekvens tanken hen på det spørgsmål, om det 
ikke ville være en vinding for ungdomsarbejdet som helhed, hvis de 
2 parter tiere mødtes i et reelt samarbejde. Som vilkårene er for 
ungdomsarbejdet de fleste steder, tror jeg, vi på dette felt har en 
række muligheder, der endnu ikke er, men burde udnyttes.

Vort største og betydeligste møde i dette år havde vi så i nytårs
dagene, da Landsdelingsførerforeningen holdt års- og repræsentant
møde her. Det havde fået så vældig en tilslutning, at skolens kapacitet 
egentlig var overskredet. Men foreningens ledelse — her med Jon 
Thorsteinsson og Bent Andersen som de særligt ansvarlige — kan 
magte store møders ordning, og deltagerne er for de flestes vedkom
mende også »hjemmevante« i sådanne, så afviklingen af mødet føltes 
ikke vanskelig og — bortset fra en lille teknisk fejl ved indstillingen 
af gymnastiksalens varmeanlæg, der var ved at genere den sidste 
dag — så lykkedes den forhåbentlig så godt, at mødedeltagerne har 
befundet sig vel her. Af grunde, der ikke her behøver nogen forklaring, 
står denne forening, dens arbejde og dens medlemmer mig og flere 
her særlig nær, og det var påny en inspirerende oplevelse i et par dage 
at være i selskab med denne kreds af ungdomsledere, levende og per
sonligt engagerede i ungdomsarbejdets og tidens spørgsmål, som de er. 
Den faglige ledelse var denne gang betroet Rigmor Hansen, Idræts
højskolen i Sønderborg, og Kristian Krogshede, Idrætshøjskolen ved 
Gerlev. Dets talere var Jens Marinus Jensen, Hal Koch og Frede 
Bording.

Også i år var vi på en søndagstur til Aalborg, efter invitation fra 
»Aalborg amts gymnastik- og idrætsforening« til at vise gymnastik 
med både det kvindelige og mandlige elevhold ved foreningens amts
stævne. Det imponerende bygningsværk: »Aalborghallen« var igen den 
storslåede ramme for opvisningerne, og påny oplevede vi det værdi
fulde i på dette tidspunkt at komme ud at se det snit af såvel land
sognenes som byernes gymnastik, som et sådant stævne giver mulighed 
for. Det gav indtryk, der var af betydning for de sidste ugers under
visning i lederuddannelsens fag. løvrigt havde vi så en festlig aften 
sammen med vore værter som afslutning på en god dag.

Den udflugt, vi plejer at have midt på vinteren, undlod vi i år. 
Grunden dertil var den, at vi allerede før vinterskolens begyndelse 
gennem Troels Pedersen, Føvling, havde fået indbydelse til at give 
opvisning ved det jubilæumsstævne, Ribe amts 3. hovedkreds agtede 
at holde i »Vejenhallen« den 21. marts. Desuden var der før jul gen-
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nem skoleinspektør Jørgen Pors, Kappel, kommet indbydelse fra gym
nastikudvalget i »Sydslesvigs danske ungdomsforeninger« om at 
komme og vise gymnastik ved et gymnastikstævne i Slesvig. Det viste 
sig at skulle være samme dag, som opvisningen i Vejen, men dér var 
man forstående overfor både os og ønskerne fra Sydslesvig. Med et 
par gode biler kunne det klares, når vi fik vor opvisning i Vejen tids
nok til at nå igennem til Slesvig. En tidligere indbydelse fra Sydslesvig 
havde vi i sin tid måttet undslå os for. Det ville vi nødigt denne gang. 
Både tidsmæssigt og økonomisk set var det mere overkommeligt, når 
vi alligvel skulle til Vejen. Det anspændende ved at give opvisninger 
både i Vejen og Slesvig indenfor et tidsrum af 7—8 timer tog de im
plicerede ikke så tungt på — hverken før eller i tiden. Bortset fra en 
kalamitet med motorskade i den ene bus på hjemturen, der voldte, 
at den ene halvpart af selskabet kom nogle timer senere hjem end 
beregnet (hvilket forøvrigt ifølge mundtlige overleveringer synes at 
have berørt de pågældende mindre end os, der ventede på dem), så 
forløb turen helt efter programmet. Dette var blevet stort. Når vi havde 
afblæst turen til Aarhus, var det ikke særligt eller mest for at spare 
pengene til denne, men nok så meget for ikke at få for mange brud i 
undervisningen. Og planen var så, at denne tur — udover at give de 
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nævnte opvisninger — skulle ordnes som en udflugt, hvor vi udnyttede 
en del af de muligheder for at se og lære, som rejseruten bød på. 
3 dage tog vi til den. Jeg tror, de var vel anvendt. Det var ikke alene 
i tid og kørte kilometre, at det var vinterens store tur. At give en 
egentlig beskrivelse af alt det, den bød af oplevelser og seværdigheder, 
vil tage alt for megen spalteplads. Men et rids af den må med.

Den 20. marts kl. 8.15, i to af P. Hansens bedste og største busser, 
ført af et par chauffører, sikre og dygtige til at køre og i enhver hen
seende hjælpsomme overfor os, startede vi vor færd mod syd.

I Herning havde vi et stop på en times tid, hvor vi så Mads E. Dam
gårds store væve- og spindefabrikker. Både produkterne og de vældige 
væve til gulvtæpper vakte megen interesse.

Vi havde så god tid, at vi kunne tillade os et lille ophold i Jelling, 
fik set gravhøjene og — takket være kirkebetjentens venlighed trods 
uanmeldt besøg — tillige Jellings gamle kirke.

Næste mål var Askov højskole. Vor foreviser var Johs. Engberg, del
irisk og gemytlig fortalte om skolen, og gjorde det sådan, at det gav 
forståelse af, hvad der giver denne skole sit særlige præg.

»Skibelundgård« var næste mål. En af vore elevers forældre, Johs. 
Nederby’s, havde herfra sendt os en storslået indbydelse til at drikke 
kaffe — alle på een gang. Både i egentlig og overført forstand mærkede 
vi, at dørene stod os åbne. Besøget vil huskes for al den venlighed, 
vi mødte i det hyggelige hjem.

Turen gik videre til Ladelund landbrugs- og mælkeriskole, og dens 
forstander, Johs. Dons Christensen, log selv imod os. Den meget klare 
orientering, han gav os om skolen, blev tillige et fint rids af udvik
lingen i egnen omkring den gamle grænse og de frie skolers indslag 
i den. En fremstilling, der naturligt fik sin slutning med det valg
sprog, grundlæggeren af Ladelund, Niels Pedersen, gjorde til sit, et 
valgsprog rummende en appel til den ungdom, der har virketrang, 
fremsyn og ideel stræben i sig:

»Det gælder at le jre sig der, 
hvor man tror, 
fremtiden gror.«

Hvad vi hørte, gav baggrund for andet og mere end den skole, de 
næste 2 limers studium nu koncentreredes om.

Dagen sluttede hos de gæstfrie beboere i Føvling, der havde indbudt 
hele flokken til aftensmad, overnatning og adskilligt mere. Om aftenen
7 »Viborg-Elever«
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Glimt fra dagligt 
virke.
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Fra drengenes opvis
ning i »Vejenhallen«.
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var vi til fest hos dem i forsamlingshuset, hvor hygge og hjertelige 
ord slog stemningen an, og hvor aftenens program viste, at der er 
foreninger endnu, der tør tiltro de unge så megen vurderingsevne og 
sjælelig karskhed, at de tør byde dem en underholdning på et niveau, 
hvor der ikke på noget punkt angles for et billigt grin. Programmets 
centrale del den aften var fremførelsen af Karin Boye’s : »Hun som 
bærer templet«. En god aften.

Den følgende dag måtte kræfterne nødvendigvis samles om de to 
opvisninger.

På turen til Vejen afså vi dog tid til at se Brørup mejeri, Danmarks 
største landmejeri, nybygget og særdeles praktisk og moderne ind
rettet. Under dens leder, Tage Hansen’s, kyndige vejledning fik vi et 
fortrinligt indblik i mejeriets funktion.

»Vejenhallen«, nylig indviet og iøvrigt et ganske storslået udtryk 
for en driftig bys initiativ og fremdrift, gav os — med tæt besatte til
skuerpladser — gode vilkår for vore opvisninger. De lykkedes også, 
så ihvertfald jeg mindes dem med glæde. Var nok indtil da højdepunk
tet for holdenes kunnen.

Turen til Slesvig gik fint — også uden unødig tidsspilde ved grænsen. 
Vi nåede uden særligt jag Slesvig til aftalt tid. Her — i »Slesvighus«s 
store sal -— optrådte vi så om aftenen. Det kunne ses på forhånd, 
at det gymnastisk set ville have været en fordel at dele det mandlige 
hold i to. Der var for lidt plads til, at deres arbejde kom til sin ret, 
men andre hensyn, og fuldt så vægtige, talte for at undlade det. Vi 
kneb os igennem. Aftenen havde selvfølgelig helt sit præg af stedet, 
hvor vi var.

Den nat boede vi på »Dansk Ungdomshjem« i Slesvig. Husrum var 
der vist intet tilovers af, da hele skaren omsider var kommet derind, 
men vi var intet øjeblik i tvivl om, at der var rigeligt af hjerterum. 
For følelsen af det — og for god forplejning — sørgede vore værter, 
Esther og Sv. Lovmand.

Den sidste dag skulle selvfølgelig benyttes til at se mest muligt i 
Sydslesvig — og til at høre om landsdelens historie, den, der er skrevet, 
og den, der skrives i disse år. At også det sidste skete fyldest så godt, 
som tilfældet var, kan vi takke de mænd for, der tog sig af os den dag.

Det var vandrelærer Jørgen Jørgensen, der var os en usædvalig fin 
leder på en tur til Dannevirke, Hedeby, Gottorp slot, og Slesvig dom
kirke. Det var lærer Wehlitz i Isted, som tog mod os i sin skole og 
viste os den historiske egn. Ganske enkelt, men med selvoplevelsens
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vægt bas ordene gav han os forståelse af de dansksindedes kår i de 
brydninger, der foregår. Og så var det forstander Jørgen Jessen på 
Jaruplund højskole, der redeligt og gennem mange belysende eksemp
ler gav os et værdifuldt bidrag til at forstå dybden i de spørgsmål, der 
er brændende i Sydslesvig.

Efter at have nydt et måltid mad tog vi afsked. De ord, der faldt, 
var præget af, at Jørgen Jessen’s og hans kones virke på Jaruplund 
højskole ville være sluttet om 2—3 uger. Dem træffer vi ikke tiere 
som forstanderpar dér, men vi bør huske hans ord tilsidst: en bøn om, 
at vi fremover ville have sind og vilje til at støtte Jaruplund højskole 
og den sag, den virker for.

Inden vi sluttede vinterskolen, var skolens vennekreds indbudt til en 
lille fest, hvor eleverne underholdt med korsang og viste gymnastik 
for dem — meget dygtigt forøvrigt.

Endnu eet må bemærkes om denne vinter: en række underhold
ninger af fin kvalitet skabt gennem et samarbejde mellem elevholdets 
festkomitéer og lærerkræfterne på skift — samt den glæde vi ved 
disse og andre lejligheder havde af at høre vore sangkor. Vi havde 
foruden det sædvanlige ledet af Søjbjerg — et, Martha Stræde havde 
dannet af pigeholdet, som hun vinteren igennem underviste i sang.
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Sommerpigerne 1951.

Sommerskolen. — Alt tegnede til, at starten skulle være normal. 
Næsten nøjagtig samme antal som ifjor. Ikke lærerskifte af nogen art. 
Men så sketer der noget, det var alvorligt nok. En af de sidste dage i 
april fik Rørdam pludselig en meget kraftig maveblødning og måtte 
omgående lade sig indlægge på sygehuset. Lægerne klarede blødningen 
uden operation, og han begyndte forholdsvis snart at bedres, men var 
selvsagt stærkt fysisk svækket af sygdommen. Det blev hurtigt klart, 
at vi ikke måtte regne med hans hjælp ved undervisningen de første 
5—6 uger af sommerskolen.

Vor hjælper i nøden blev min gode kollega og ven fra min lærertid 
i Ollerup, højskolelærer Rask Nielsen, nu boende i Jelling og kendt i 
vide kredse som taler og forfatter.

Skolemæssigt var hans hjælp så omfattende, som vi kunne ønske 
det. Han overtog nemlig samtlige fag og hold, som Rørdam skulle 
have haft.

Ligefremt og stilfærdigt gled han ind i lærerkredsen. Jeg tror, han 
var glad for igen at undervise højskoleelever, og vi konstaterede snart, 
at han var afholdt af pigerne. At han var villig til en tid at lægge sit 
eget arbejde til side for at hjælpe os, har vi megen grund til at være 
taknemmelige for.
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Rørdam vendte tilbage til sit arbejde midt i juni, har været fuldt 
arbejdsdygtig siden og synes glædeligvis at være sluppet over sit syg
domsanfald uden alvorlige følger.

Pigerne, der kom her den 3. maj, viste sig snart at være en vågen, 
venlig og virkelysten flok. Efter at have markeret 4. maj-aftenen og 
5. maj-dagen gennem samvær med fortælling, oplæsning, musik og 
sang, var vi hurtigt i fuldt sving med undervisningen.

Ved åbningsmødet talte Povl Brøndsted om »Frihed og orden«, og 
jeg om »Mennesket i »Ottevejskrogen«« (Kirkegård).

Den 14.—16. maj havde vi besøg af 25—30 seminarieelever fra Kol
ding seminarium og dets forstander Carl Clausen. De ville bruge deres 
St. bededagsferie til at se lidt på, hvordan højskolearbejde og -liv for
mer sig. En interessant og tiltalende flok at have som gæster.

Den 29. juni gæstede Statsradiofoniens drengekor os. Om aftenen 
gav de en fornøjelig og god koncert. De friske og veloplagte drenge 
og dirigenten, Viggo Kirk, kunne med os glæde sig over at synge for 
en stopfyldt sal, ca. 600 mennesker.

De blev her en dag over. Både de og vi havde glæde af kampene i 
håndbold og fodbold, de udkæmpede med pigerne. Denne gang vandt 
drengene dog fodboldslaget — og så glædede de os 2. dags aftenen med 
endnu en festlig sangunderholdning.
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Statens feriekursiis for gymnastiklærerinder var vort eneste egent
lige kursus under denne sommerskole. Lederen var gymnastiklærer
inde Aase Nielsen, København. Hun gjorde det godt og med aldrig 
svigtende hensyntagen til vor undervisning. Vi har sjældent haft et 
hold kursister med så megen forståelse af en højskoles daglige liv. 
En nobel repræsentation for deres stand.

Sommerens store begivenhed var selvfølgelig Landsstævnet. En stor 
og god oplevelse tror jeg, den var for vore piger. Tarup skole var vort 
tildelte kvarter — og det var udmærket. Skolens inspektør og pedel 
kan trygt regne med mangen taknemmelig tanke fra deres gæster, 
når landsstævnets minder bliver drøftet.

Betragtninger over gymnastikken findes andetsteds i årsskriftet, 
men her vil jeg gerne fremhæve et par sider af det, der for mig hører 
til de bedste blandt minderne fra Odense. Det var en god oplevelse at 
følge vore sommerpigers færd under opholdet i Odense, og at se 
Lisbeth’s og deres udholdende og koncentrerede arbejde for at klare 
den opgave, de så i at give en fin opvisning — med en gymnastik der 
var helt fri for de virkemidler og kunstgreb, der så ofte bruges til at 
dåre et publikum med. Opvisningen blev ellers en hård prøve for dem. 
Af uopklaret grund blev mikrofonen ikke sat til klaveret, og en stor 
part af holdet kunne derfor ikke høre ret meget af musikken. Det er 
mig stadig en gåde, at de klarede den opvisning, som de gjorde.

Og så var det en daglig og stor glæde under stævnet at konstatere, 
så mange af jer, både drenge og piger, der var med på amtsholdene. 
Midt i den mærkelige følelse, det var for første gang at være passiv 
ved et landsstævne, følte jeg nok denne glæde dobbelt stærkt. Den 
oplevelse, der lå i at se det, opvejede rigeligt skuffelsen over selv at 
skulle være blot tilskuer.

14 dage efter stævnet havde holdene fra Viborg amt afslutningsfest 
her. Opvisningerne af dem og vore piger samt et par håndboldkampe 
udgjorde det offentlige program. Efter et kaffebord med adskillige 
taler dansede vi et par timer.

Elevmødet blev større, end vi havde turdet tro. At der kom så 
mange, var os til stor glæde og opmuntring. Dertil så alle de hilsener, 
der kom fra dem, der var forhindrede. Disse breve og kort bringes 
der her en stor og hjertelig tak for. De gav os en følelse af stort set 
at have været i kontakt med samtlige skolens elever ved det møde.

Underholdningen lørdag aften var fremførelsen af Priestley’s: »De 
kom til en stad« ved os lærere og sang af sommerskolens kor. Fore-
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Landsstævnet 1954.

Indmarch. Lisbeth.
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Fra Landsstævnet.
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dragene blev holdt af Povl Brøndsted med emnet: »Kinas nyere 
historie«, og jeg om spørgsmålet: »Folkelig eller populær«. — Og 
så havde vi det ellers festligt med at vise gymnastik for hinanden, ret 
god tid til frit samvær og en lille svingom den sidste aften.

En skøn og festlig aften ovre hos vore venner på landbrugsskolen 
havde vi endnu tilgode, inden vi sluttede. Dens hovedpunkt var en 
sang- og musikunderholdning ved organist Lund og frue, Randers.

Og så sluttede vi på vanlig vis en sommerskole, der ganske uanset 
det vejr, der er talt så meget om, står med en lys og varm tone for os 
ved tanken om dem, der da blev »vore piger«.

Af større møder og kursus udenfor skoletiden kan jeg så nævne, at 
vi i de sidste påskedage var værter for »F. D. F.«s førerstævne. Fuldt 
hus. Dygtigt ledet af forbundsinstruktør Aage Sørensen.

Straks efter sommerskolens slutning havde vi nogle gæster, som 
det var os til stor glæde og inspiration at have her en tid. Det var 
»D. d. G.«s 2 landshold, der gav opvisning ved jubilæumsstævnet i 
Aarhus og lededes af Esther Skriver og Jens Ejsing.

Den 22.—25. september havde vi så vort hidtil største møde: »Hus- 
moderstævnet«. Det var husmødre fra hele Jylland — og 700 den dag, 
der var flest. Men det klappede fint. Det lededes af fru Rigmor Pin
strup og var tilrettelagt dygtigt og fast af konsulenterne Kirstine 
Andersen og Bodil Frederiksen, Skanderborg. Dets talere var Haustrup 
Jensen, Grundtvigs højskole, Olga Kane, Testrup højskole, og jeg. Der 
var sangtimer ved Søjbjerg og en diskussion, hvor forstander Fastrup, 
Asmildkloster, var en af indlederne.

Viborg-kursus’et i oktober kunne igen melde fuldt hus, men det 
forholdsvis lille antal mandlige delingsførere, der var kommet, var 
vel et af udslagene af det arbejdspres, den vanskelige høst har voldt 
i landbruget. Vore medhjælpere var Anne Marie Børup, Gudrun Worm 
og Jens Krogslund. Så fik kursus’et iøvrigt et både lødigt og festligt 
islæt ved den smukke musikalske underholdning, organist Lund og 
frue gav os den første aften. Med hans inciterende bemærkninger som 
»forbindende tekst« et fornemt bidrag til musikforståelse. Og i ugens 
løb tillige gennem 2 foredrag, et af Karsten Gundersen om hans rejse 
til Kina, og det andet af Jon Thorsteinsson om »Island i dag«. De 2 
mænd har begge evnen til at kunne fortælle.

☆

Om andre forhold et par ord endnu. Først gælder det enkelte æn
dringer i vor kreds af faste medarbejdere. Alfred Jensen, elev hos os
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Jens Krogslund.

den første vinter og siden da den mand, der forestod pasningen af 
have, varmeanlæg m. v., har fra 1. november fået stilling som lærer 
på Vesterlund ungdomsskole. Og Elly Bystrup, der dels har været 
timelærerinde og dels hjulpet os med kontorarbejdet i ca. 1% år, har 
i vinter plads med fuldt timetal på Vestbirk højskole. Vi er dem tak
nemmelige for de evner og kræfter, de lagde i denne skoles virke. 
Begge har nu fået muligheden for helt at kunne lægge kræfterne på 
det arbejdsfelt, deres lyst står til, den mulighed, som vi ikke kunne 
give dem her. For Elly er det jo ikke noget nyt at gå til. Derimod for 
Alfred, men når vi her med taknemmelighed mindes hans venlige 
færd og hans fine samarbejde med de helt unge mænd, der var hans 
nærmeste medhjælpere, ser vi i dette et godt varsel for det arbejde, 
han nu står i — og ønsker ham lykke dertil.

Som lærer har vi nu igen Jens Krogslund. Han var her jo også vor 
første vinter. For denne vinters hold og for vi andre her, er han altså 
ikke nogen ny mand, men jo nok for en del af jer. Han har siden da 
fuldendt sin uddannelse fra »Den frie lærerskole« og nu sidst »Dan
marks højskole for legemsøvelser«. Af grunde, der dækker mere end 
den arbejdsmæssige lettelse, hans hjælp betyder, er vi meget glade for 
at have ham i lærerkredsen igen.

Til arbejdet i kontoret, i haven og ved de tekniske anlæg har vi så 
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fundel vore nye medarbejdere i et ungt par: Ellen Margrethe og Harald 
Hansen. Ellen Margrethe — eller »Tut« som hun kaldes — er fra 
Aashøj ved Køge, hvorfra de nu er kommet hertil. Harald er fra 
Hodde i Vestjylland. Tut er der vel ikke mange af jer, der kender — 
endnu. Harald en del flere. Nogle fra hans arbejde som delingsfører 
i Ribe amts 2. hovedkreds, andre fra hans ledelse af Roskilde amts 
mandlige hold til landsstævnet i sommer, og så vil en del huske ham 
fra Lingiade-holdet, hvis fine og sikre forsanger, han var. Både i sind 
og af evne er de gået til deres nye opgaver på en måde, der er os til 
daglig glæde.

Til sommerskolen får vi — med særlig opgave i uddannelsesfagene 
— en ny lærerinde. Det er Bodil Bjerre fra Lem i Salling. Hun har 
lederuddannelse fra Rødding højskole, Snoghøj gymnastikhøjskole 
(udvidet 5 mdr.s) og »Danmarks højskole for legemsøvelser (4 mdr.s 
kursus).

Bodil Bjerre har tidligere undervist på Vestbirk efterskole en 
sommer og på Vestbirk højskole en vinter. Hun ledede Hobroegnens 
piger til landsstævnet, og har i vinter plads som gymnastiklærerinde 
på gymnasiet i Tarm, hvor hun desuden leder gymnastikforeningens 
pigehold.

I årets løb har vi måttet notere os 2 formandsskifter på meget nær
liggende felter. Ved repræsentantmødet i sommer trak Karsten Gun
dersen sig tilbage som formand for skolens styrelse og repræsentant
skab. Ingen af jer er uvidende om denne mands andel i skolens 
rejsning, så ord om dette vil kun være gentagelser. Udover den 
tak, som vi altid vil være ham skyldig, skal her blot siges, at vi tror, 
ja, egentlig ved, at hans fratræden ikke betyder, at han derfor person
ligt står skolen og os mindre nær. Som ny formand valgte repræsen
tantskabet gdr. Jens Kirk, Veiling.

Det andet formandsskifte omtales i elevforeningens beretning. 
Egentlig havde vi håbet, at Niels Pedersen kunne have fortsat lidt 
længere, men hans grund må vi bøje os for. Et for skolens tarv var
mere formandshjerte har vi ikke lov at kræve. Det var en stor glæde 
i samarbejdet at mærke det hos Niels.

Vort forsøg med månedskursus har vi gentaget i år. Om årsagen 
til, at vi tog det op her, og om forsøgets formål, skrev jeg ifjor. Til 
dette skal blot føjes, at kursus’et, hvad tilslutningen angår, er blevet os 
en skuffelse. Der er i år kun 6 mand. Et udmærket hold, men der kan 



Ill

jo nok blive et spørgsmål i, om det skal fortsætte. Det er jo et lille 
hold at belaste en række lærerkræfter ekstra for. Den side af sagen 
beklager vi os nu ikke over. Mere betænkeligt er det, at vi — med 
enkelte undtagelser — egentlig ikke mærker videre til, at der fra 
foreningsledelsernes side er nogen større interesse for dette kursus. 
Mere end én gang til tror jeg næppe, der vil være mening i at forsøge, 
om ikke tilslutningen til det ændres i gunstig retning.

Men ledermanglen er der. Det faktum ændres ikke af de forsøg på 
bortforklaringer, man har set i et par artikler. En erkendelse deraf 
ligger da også deri, at enkelte amtsledelser foranstalter lyn-»uddan- 
nelse« gennem aftenundervisning i nogle uger. Spørgsmålet får et 
videre perspektiv i dette. Tror man virkelig, at lederproblemet kan 
klares ved at springe over gærdet på så lavt et sted? Vil man ind på 
en vej, der fører imod instruktør- i stedet for lederuddannelse?

Opførelsen af lærerboligen er ikke helt færdig endnu, men bliver 
det før jul. Når dette byggeri også har trukket ud, skyldes det nu mest 
det, at et uheld med en brænding på teglværket bevirkede, at vi ikke 
fik murstenene leveret førend omkring l.juli. Men nu skal der ske 
noget helt uberegneligt, om ikke det er færdigt til indflytning sam
tidig med, at I får denne hilsen ihænde.

På stadion har vi taget et par trin igen mod fuldendelsen. Et i april 
og et andet i sommerferietiden. Da var det igen nogle mandlige elever, 
der holdt »ferie« heroppe nogle dage ved at slide af karsken bælg med 
harpning, muldblandning og udkørsel af slagger. Vi skal gøre vort 
bedste for, at det arbejde får sin afslutning i år. Især de mange, der 
har arbejdet for ringe eller ingen vederlag derfor, fortjener det. Fol
det er der nu en reel chance. Så får vi se, hvornår vi kan tage fat 
på en ny etape. I ved, at jeg ikke anser skolen for fuldført endnu.

Af det, der ligger for i vinter, skal jeg kun nævne vort kursus i 
januar. Det bliver i ugen den 9.—16. Gudrun Worm kommer her for 
at undervise i børnegymnastik et par dage. Den øvrige undervisning 
klarer vi selv, men et særligt islæt får kursu’et i år ved, at forstan
deren for »Danmarks højskole for legemsøvelser«, professor Emanuel 
Hansen, kommer her et par dage og vil da holde 2—3 foredrag. Den 
første aften skal vi se Niels Fenger’s film fra Grønland, og den sidste 
bliver der oplæsning af boghandler Niels Pedersen fra Askov.

Vi håber at møde mange af jer til Landsdelingsførermødet i Sønder
borg i nytåret, og ikke mindre at mange af jer også i det kommende 
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âr vil søge og få lejlighed til at se ind til os. Husk elevmødet, men 
lad ikke det blive jert eneste besøg.

*

Vi takker så igen for et år, hvor det var skolearbejdet med de 
2 elevhold og mødet med så mange fra de foregående, der gav de 
oplevelser, som giver arbejdsmod fremover og rummer årets lyseste 
stunder og bedste minder.

Tak for hvert besøg, anmeldt og uventet, og for de breve og hilsener, 
I til festdage, til jul og mange andre tider har glædet os med.

Så får I vor bedste hilsen — med ønsket om en god jul og om, at 
dens budskab må bringe jer sand og megen glæde.

Herdis og Mads Nielsen.

Kære gamle elever!

Med tak for breve og hilsener i årets løb sender vi jer alle de bedste 
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår!

Lærerkredsen.



ÅRSSKRIFTET

Om dets redaktion et par oplysende bemærkninger: Vi har ment, 
det ville være af værdi, at det — fordelt over nogle år — bragte 

en række artikler, tildels historiske, omhandlende Viborg: byen, egnen 
og institutioner her, Sydslesvig — kulturkampen, det danske skole- og 
foreningsarbejde m. v., og endelig de andre nordiske landes frivil
lige gymnastik og dens placering i folkeopdragelsen. Denne linie blev 
antydet allerede det første år med artiklen : »Egn og historie« af 
Johs. Stræde, og i fjor udbygget med bidragene fra Fritz Herfurth, 
Norge, Jørgen Jessen, Jaruplund, og Henning Paulsen, Viborg.

Det har i år ikke været muligt helt ud at få behandlet de emner, 
vi havde tænkt os, men stort set er linien fulgt.

Tillige vil vi gerne præsentere de forfattere, der ikke hører til 
skolens lærerkreds, og som derfor kun kendes af en del eller ganske 
få af jer.

C. Bang, retspræsident ved Vestre landsret, Viborg.
Jørgen Pors, skoleinspektør ved Kaj Munk-skolen, Kappel, Syd

slesvig.
Rask Nielsen, Jelling, forfatter og meget benyttet foredragsholder.
Erik Westergren, rektor på Gymnastikfolkhögskolan ved Lillsved, 

Stockholm.
H. Østergård-Nielsen, sognepræst ved Søndre sogns kirke, Viborg, 

og desuden undervisningsministeriets stedlige tilsynsførende ved 
skolen.

Redaktionen.

8 »Viborg-Elever«



Rask Nielsen starter 
mod Viborg.

»Tanter« ordner 
slipser.



Rørdam og en gæst fra Indonesien. Inga og Ove i en ledig stund.

Fra en aften, vi havde fest. Studie i fliser og sten.

8*



Aften i stuerne.

Elevunderholdning.

På skovtur.



Fra indøvelsen af det 
sidste program.

Sommerpigerne øver 
i gymnastiksalen



Tre, der nu er rejst.



Næste generation.



BERETNING FRA LANDSELEVFORENINGEN 1954

De lokaleforhold, som landselevforeningen og Højskolernes sekreta
riat har haft at arbejde under de sidste år, har været meget trange 
og primitive. Dette bliver der nu rådet bod på, idet der i løbet af vinte

ren indrettes nye lokaler i Vartov opgang 6. Her bliver der både kontor 
og mødelokaler, som vil kunne anvendes af elevkredsene i København 
og til den aftenhøjskole, som vi nu i fire år med stadig stigende tilslut
ning har afholdt hver vinter, og igennem hvilken vi er kommet i for
bindelse med mange mennesker i København.

Det er glædeligt at se, at det bliver muligt gennem sekretariatet at 
skaffe flere elevér til de ordinære skoleterminer. Der er således i år 
gennem sekretariatet formidlet 130 elever til sommer- og vinterskolen. 
De tilsvarende tal for de to sidste år er 109 (1953) og 63 (1952).

Af hensyn til Københavns Højskoleforening afholdt vi i år ingen 
8-dages kurser, men iværksatte en større kampagne for at skabe inter
esse for de korte kurser på skolerne. — 2 gange sporvognsreklame, 
udsendelse af 15.000 pjecer, 2 radioudsendelser, 1500 plakater ophængt 
i forretninger. — En del af de interesserede overgik naturligt til 8-da
ges kurserne, men alligevel blev 791 indmeldt til diverse kurser gen
nem sekretariatet, og vi har senere fået oplyst, at 153 har meldt sig 
direkte til skolerne. Der afholdtes i år fire familiekurser, som alle blev 
så vellykkede, at der er grund til at tro, at vi skal søge at udvide disse 
kursers antal i sommerferietiden.

Ved hjemsendelsen af værnepligtige efteråret 1954 er der fra sekre
tariatet med velvilje fra civilundervisningen udsendt 9.000 højskole
pjecer med en redegørelse for de nye understøttelsesregler for soldater, 
der har aftjent 18 mdr.s tjenestetid. Endvidere er udsendt til:

Sogneråd og kommunalbestyrelser ................ 1.400 pjecer
Præster ........................................................................ 1.400 pjecer
Lærere over hele landet....................................... 5.000 pjecer
Erhvervsvejledningskontorer ........................... 300 pjecer
Ungdomsklubber .................................................... 1.000 pjecer
Udsendt på direkte forespørgsel .................... 1.000 pjecer
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Alle disse pjecer er udsendt til enkeltpersonel-, og der er samtidig 
med pjeceudsendelsen rettet en henvendelse til modtagerne om at til
skynde unge til højskoleophold.

Vi forsøger i efteråret at skabe kontakt med elevkredse i landdistrik
terne i lighed med den, som er foretaget med elevkredsene i Køben
havn, og som har givet sig frugtbare udslag i et samarbejde mellem de 
forskellige skolers kredse til gavn for højskolesagen.

Vartov, den 29. oktober 1954.
Thyra og Erik Halvorsen.



»VI B O RG-ELEVER«

I forbindelse med elevmødet afholdt »Viborg-Elever«. sin ordinære 
generalforsamling. Det fremgik af beretningen, at foreningen nu har 

430 medlemmer, desuden ca. 80, som tilhører vennekredsen.
Der skete i år en del ændringer i styrelsen, idet vor formand Niels 

Pedersen, Vallekilde, og foreningens forretningsfører Gudrun Bark
holdt ikke ønskede genvalg. Grunden dertil er for begges vedkommen
de, at de ikke kan afse den fornødne tid.

Jeg vil gerne bringe dem begge to en varm tak for de to år, de har 
siddet i styrelsen. Det er jo ikke nogen lang periode, men det gælder 
for dem begge to, at de har været med lige fra allerførste begyndelse, 
da talen om oprettelsen af »Viborg-Elever« blev aktuel. Som sådan har 
de været med til at stikke de retningslinier ud, som foreningen arbej
der efter, og det siger vi jer tak for.

Valget til styrelse fik følgende sammensætning:
Gerda Jeppesen, Vordingborg, blev genvalgt.
Agth Rasmussen, Amager, og Herbert Piøger, Fredericia, nyvalgt.
Desuden indgår i styrelsen de to års repræsentanter for vinterholdet 

1953—54: Asger Bak, Rodskov, sommerholdet 1954: Gerda Pedersen, 
Nørremarken, Viborg.

Styrelsen konstituerede sig senere med Alfred Jensen som formand 
og Nilie Sønder som forretningsfører.

A ngående adresseforandringer beder vi jer alle om at være omhygge
lige med at sende skolen et kort med den nye adresse. Der vil jo være 
en del piger, der hvert år får nye efternavne, og vel en del karle, der 
får fast bopæl. Meddel os det, sådan at 1 er sikre på at få årsskriftet 
og evt. andre meddelelser rettidig, og vi altid at have medlemsforteg
nelsen ført à jour.

Elevmødet bliver som sidste år den første lørdag-søndag i september. 
Da håber vi at se så mange af jer som muligt.

Det er en betingelse for, at vi fortsat må få nogle gode møder, at der 
kommer så mange som muligt fra alle hold.

På styrelsens vegne:
Venlig hilsen

Alfred Jensen.



REGNSKAB

Indtægter.
Kr. 0.

Salg af elevskrifter ........................................................................................... 3 125 10
Lån fra skolen .................................................................................................... 1 200 00
Renter af giro ...................................................................................................... 5 87
Bonns: Andelsbogtrykkeriet ........................................................................... 235 50

4 506 53
Kassebeholdning 17. juli 1953 ...................................................................... 49 65
Girobeholdning 17. juli 1953 ...................................................................... 286 36

4 902 54

Udgifter.
Vignetter til årsskriftet .................................................................................... 100 00
Medlemsprotokol ................................................................................................ 7 65
Trykning af postopkrævninger .................................................................. 22 75
Forfatterhonorar.................................................................................................. 448 58
Andelsbogtrykkeriet ........................................................................................... 4 059 35
Landselevforeningen, kontingent.................................................................. 93 25
Porto og giro-gebyr ........................................................................................... 1 45

4 733 03
Kontant beholdning ........................................................................................... 103 12
Girobeholdning .................................................................................................... 66 39

4 902 54

STATUS

Aktiver.
Kontant beholdning ........................................................................................... 103 12
Girobeholdning .................................................................................................... 66 39
240 årsskrifter a 3.50 kr................................................................................... 840 00
428 årsskrifter a 4.00 kr................................................................................... 1 712 00

2 721 51

Passiver.
Lån fra skolen ...................................................................................................... 2 200 00
Formue .................................................................................................................... 521 51

2 721 51

Regnskabet gennemset og fundet i orden.

Viborg, 4. september 1954.

Johs. Stræde. Elisabeth Hasselager.



ELEVFOR T E G N E LS E

Vinteren 1953—5'i.
297. Andersen, Gunnar Sandager, Ørskov, Gødstrup.
298. Andersen, Herluf Vincentz, Fausing, Allingåbro.
299. Andersen, Niels Snedevind, Ellerup friskole, Gudbjerg.
300. Andersen, Svend Aage, »Højvad«, Oksbøl.
301. Andersen, Gunnar Mikael, »Højvad«, Oksbøl.
302. Bak, Asger, Rodskov, Løgten.
303. Braae, Aage, Mellerup, Randers.
304. Bukholt, Erik, Nybjerg, Lem st.
305. Bjerregård, Chr. Holm, Stauning, Skjern,
306. Balle, Hugo, Aarestrup, Frederiks.
307. Bahn, Aksel Evald, Ejby, Kirke-Hyllinge, Sj.
308. Bülow, Jakob Mikkelsen, Erslev, Mors.
309. Christensen, Hans Jefsen, Vollerupgård, Bolderslev.
310. Christensen, Pouli Kirkegård, Aarhusvej 32 b, Kristrup, 

Randers.
311. Christensen, Jens Peder, Stundsig, Horne, Tistrup.
312. Eskesen, Kai-Lykke, Torvegade, Oksbøl.
313. Frandsen, Erik, Osager, Lejre.
314. Gregersen, Karl Andreas, Kjelst, Billum.
315. Hansen, Jens Erik, Højager, Rødding, Sdrj.
316. Hermansen, Poul, Permelille, Pillemark, Samsø.
317. Ingvartsen, Ingvart Bang, Amtoft, Vesløs.
318. Jakobsen, Oluf Heilskov, Udby skole, Ørsted.
319. Jensen, Gunnar, Rødding, Viborg.
320. Jensen, Kaj, Hemmeshøj Mark, Forlev, Sj.
321. Jespersen, Helge, Gamborg, Kauslunde.
322. Jørgensen, Vagn, Ny Mølle, Ringkøbing.
323. Kjelsmark, Kresten Jensen, Borbjerg, Holstebro.
324. Johansen, Jens Christian, Repholm, Gerning, Bjerringbro.
325. Kloppenborg, Johannes, Rødding, Sdrj.
326. Knudsen, Egon, Hesselmed, Oksbøl.
327. Knudsen, Bjarne Carøe, »Rødgård«, Glejbjerg.
328. Krag, Erling Midtgård, Trappendal, Hejis, Kolding.
329. Lauritsen, Hans Jørgen, »Lørup Mosegård«, Rudme.
330. Lerche, Anton Pedersen, Aale, Aale st.
331. Liengård, Per Leander, Ebdrup, Farsø.
332. Madsen, Arne, Nr. Lem, Brodal.
333. Mejlstrup, Evald Moth, Stenild, Hobro.
334. Nederby, Jens Peder, »Skibelundgård«, Vejen.
335. Nielsen, Kristian Gunnelund, Sjørup, Viborg.
336. Nielsen, Viggo, Nr. Fårup, Ribe.
337. Nielsen, Anders, Borbjerg, Holstebro.
338. Nielsen, Gunnar Randrup, Boldrupgård, Nørager.
339. Olsen, Keld, »Strusgård«, Højby, Sj.
340. Pedersen, Niels, Hvorslev, Rindsholm, Viborg.
341. Pedersen, Per Bagger, Kondrup, Bjerregrav.
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342. Pedersen, Villiam, Kærup, Janderup.
343. Pedersen, Laurids, Højby, Astrup, Skjern.
344. Poulsen, Arne, Fruergård, Lund, Højslev.
345. Poulsen, Egon Skødt, Dubjerg, Kollund, Sdrj.
346. Rasmussen, Svend, Hatting.
347. Rosenmaj, Otto, Stauby.
348. Severinsen, Albert Fristrup, Staun, Sebbersund.
349. Søndergård, Gunnar, Debelmose, Borris.
350. Sørensen, Henning Hougård, Krogsbæk, Hornslet.
351. Thomsen, Kristian Fr. Eskild, Lundforlund, Slagelse.
352. Tobiasen, Leif Thue, Borre, Oksbøl.
353. Vendelboe, Erik Sejersen, »Bubbel«, Hurup, Thy.
354. Brusgård, Kirsten, Skibsby, Hjørring.
355. Bredsdorff, Kirsten, Den frie lærerskole, Ollerup.
356. Braüner, Hedvig, Vestermarken, Frederiks.
357. Christensen, Kis Boisen, Hjerting, Rødding, Sdrj.
358. Jensen, Tove, Torup pr. Tranebjerg, Samsø.
359. Jensen, Marie Juul, Hornberg, Flemming.
360. Kirk, Ragnkild, Veiling, Lem.
361. Knudsen, Grethe Bach, Hanning, Sædding.
362. Kristensen, Kirsten Birgit, Mygdal, Hjørring.

Sommeren 1954.

363. Agger, Ingrid, »Kirkegård«, Bøvlingbjerg.
364. Bastholm, Katrine, Lakkendrup, Gudbjerg.
365. Bro, Sonja Elfrida Christensen, »Vesterhøj«, Ramme.
366. Christensen, Lisa, Holmstrup, Lumsås, Sj.
367. Christensen, Anna Boisen, Hjerting, Rødding, Sdrj.
368. Christensen, Merete Davidsen, Hylt, Veddum st.
369. Christensen, Anne Kirstine, Lambæk, Lem st.
370. Christensen, Aase Stuhr, Brændeskov, Svendborg.
371. Christensen, Elna, »Nordvang«, Hornum, Bask Mølle.
372. Christiansen, Marie, Kærvej 6, Hjørring.
373. Danmark, Hanne, »Tornhøjgård«, Veddum.
374. Eriksen, Kirsten Lang, Hammershøj.
375. Esbjerg, Ruth, »Kløvergård«, Føvling.
376. Fredslund, Agnethe, »Klegvanggård«, Brørup.
377. Fredslund, Gunhild, »Klegvanggård«, Brørup.
378. Graungård, Rigmor, Vrøgum.
379. Hansen, Ruth Østerlund, Rolfsted Lindegård, Langeskov.
380. Hansen, Kamma, Kruse, »Solbjerggård«, Kollemorten.
381. Hansen, Birgit, Janderup.
382. Houbak, Edel Rishøj, »Gedemålsgård«, Bjergby, Hjørring.
383. Hykkelbjerg, Eva, Veiling.
384. Iversen, Birthe Schmidt, Skolevej 10, Næsby.
385. Jensen, Kathrine Grimstrup, Lambæk, Lem.
386. Jensen, Thoma Christense, Horus pr. Ravnsted.
386a. Jensen, Anne Johanne, Nr. Bøel, Gørding.
387. Jeppesen, Sofie, »Ellegård«, Sandager, Kværndrup.
388. Juul, Else, Edslev pr. Hørning.
389. Jørgensen, Anna Edith Hvid, Nr. Kollund.
390. Jørgensen, Kirsten Marie, Vedersø, Ulfborg.
391. Jørgensen, Else, Baagø, Assens.
392. Kirkeby, Erna, Staby, Ulfborg.
393. Kjærulff, Ingrid, Mogenstrup, Jebjerg.
394. Kjær, Karen Kronborg, »Solhjem«, Klim st.
395. Larsen, Aase, »Melhøjgård«, Løgstør.
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396. Ladefoged, Kirsten, Østergade 42, Brønderslev.
397. Midtgård, Hanne Flinch, Søby, Hou.
398. Mikkelsen, Dagny, Roost pr. Brænderup .1.
399. Mortensen, Henny, Egebjerg, Horsens.
400. Nicolajsen, Tove Hvid, Starup, Aagaard.
401. Nielsen, Ester Baastrup, Hemstock, Skanderborg.
402. Nielsen, Ebba, »Vejen«, Bindslev.
403. Nielsen, Inger Engholm, Boltinggård Skov, Ringe.
404. Olsen, Inger Margrethe, Vindinge, Nyborg.
405. Ottosen, Inga Krag, »Andsieg«, Hejis.
406. Pedersen, Bodil Marie, »Højholt«, Gulev, Bjerringbro.
407. Pedersen, Gerda Ester, Nørremølle Mark, Viborg.
408. Pedersen, Inger Kirstine, Jaunsted, Brovst.
409. Pedersen, Birgit Okkels, Enghavevej 21, Herning.
410. Pedersen, Ingrid Ellegård, St. Lihine, Limskov.
411. Ravn, Judith, Hellevad, Sdrj.
412. Rasmussen, Solvejg, Kærvang, Kværndrup.
413. Rasmussen, Birgit, Besser pr. Tranebjerg, Samsø.
414. Sandgård, Anna, Birk, Herning.
415. Stenstrup, Gudrun, Dalhus, Ramme.
416. Sunesen, Ingrid K. S., Kladstrup, Hundstrup.
417. Svenningsen, Else Marie, Jebjerg Østergård, Langå.
418. Svenningsen, Bodil, V. Assels pr. 0. Assels, Mors.
419. Svendsen, Elna Kjær, »Nygård«, Thorsted, Tim.
420. Sørensen, Mette Marie, Grønvang, Bredsten.
421. Sørensen, Else, Højbjerggård, Højen, Vejle.
422. Sørensen, Anna Margrethe, »Ravnegård«, Fåborg, Varde.
423. Therkelsen, Kirsten Marie, Eriknaur, Hatting.
424. Thomsen, Inger, »Bynksminde«, Skæring, Hjortshøj.
425. Vestergård, Anna K. Myrhøj, Hogager, Holstebro.
426. Vestergård, Eva Augusta, Skader, Randers.
427. Østergård, Kirsten Irene, Frølundvej, Hammerum.
428. Østervold, Kari, Austervollshella, Bergen.
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