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Vinding Højskoles Klokkesang.

Klokkens klang under kirketag 
hilser glad på den lyse dag — 
minder os dog herneden 
først og sidst om Gudsfreden.

Klokkens klang under skoletag 
hilser også den klare dag — 
men den kalder til stevne 
hver en higende evne.

Klokke, under vort skoletag 
pris du også den lyse dag — 
kald med din klang os sammen 
baade til arbejd og gammen.

Klokke, mind os for alvor om: 
uden dåden er dagen tom — 
dådsnilde mænd og kvinder 
Danmark en fremtid vinder.

Klokke, kim da for alle her, 
så de får dagen og dåden kær, 
sig det, at striden herneden 
favnes kan af Gudsfreden.

Klokke, når så din muntre klang 
signet har os den dag saa lang, 
hvisk saa ved Aften silde: 
Menneske, være nu stille!

Fold saa hænder i Jesu tro, 
tak Gudfader for fred og ro, 
tak for alt, han har givet, 
tak for dagen og livet.

Rasmus Laursen.



Højskolen.

DET er nu mange år siden den første højskole blev 
oprettet. Det var i Rødding 1844. Professor Chr. 

Flor i Kiel gav stødet, idet han fik bønderne i Nordslesvig 
til at indse, hvor nødvendigt det var at rejse en skole, 
hvor bøndersønnerne kunde få en dansk-politisk uddan
nelse og udvikling, så de kunde hævde sig over for den 
tyske indflydelse, som lededes af slesvigholstenske akade
mikere. Da planen var udkastet, tog bønderne fat, og 
skolen kom straks i gang. Senere er der tid efter anden 
trådt mange kræfter til, som har uddybet højskolens arbejds- 
omraade. Imellem disse er Kr. Kold mærkesmanden. Han 
gav højskolen et stort mål og dybt grundlag, idet han hæv
dede, at ungdommen først og sidst skulde lære deres Gud 
og sig selv at kende og dernæst se at komme i det rette 
forhold til deres fædreland og deres medmennesker. Med 
den for ham jævne maade hævdede han disse kristelige 
og folkelige grundtanker, der gik ud paa, at der skulde 
skabes en ny slægt, som troede urokkelig fast paa Guds 
faderlige omsorg, og som vilde ophjælpe alle gode, menneske
lige evner og tanker, saa den kunde komme til at blive 
helt sig selv i ånd og lys således, som det oprindeligt 
var tiltænkt os, og som vi, trods skrøbeligheden, i vore 
bedste Timer godt mærker, vi harden dyb trang til. Og 
dernæst en slægt som føler '’værnet for fædrelandet, og 
hele det danske folk med dets minder og lykkelige frem
tidsdage.

Disse grundtanker er endnu det bærende i vort arbejde 
her på skolen. Jeg ved, det er med rette; thi her tages 
ligefrem sigte paa det grundvæsentlige. Det, som det først 
og fremmest drejer sig om med al opdragelse, er at op
hjælpe det oprindelige, alle de spirer, som er til i anlæg, 
og som kun trænger til varme og lys, for at de kan vokse 
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og trives. Det er hovedsagen at skabe en åndelig slægt, 
ti kun en sådan kan leve og virke som mennesker, og 
som borgere i et samfund, og de har også de største be
tingelser til at omfatte med hele deres sjæl livet, som det 
er her, og livet, som det straalende staar for os, naar 
vore dage paa jorden ikke er flere.

Vi tilstræber en slægt, der uden stads og fjas vil gøre 
sin pligt og sit arbejde, for at den selv og hele folket der
ved kan vokse og trives. Vi ønsker en ungdom, der sæt
ter ideen højt og stræber efter store mål. En modig ung
dom, som ikke skyer ilden og møjen ved arbejdet, men 
som med viljestyrke går frem efter den vinkende fane, 
selv om vinden blæser stridt imod en.

For at nå noget af dette er der i vore dage mange 
hjælpemidler. Der kan nævnes: foredragsmøder, aften
skoler, ungdomsforeninger, bibliotheker og meget andet. 
Disse hjælpekilder kan være meget gode hver for sig; 
men de er alligevel kun tarvelige surrogater for den vir
kelige gode højsole. Her leves nemlig et samliv og sam
arbejde med kammerater og lærere; her har man en samlet 
tid til kun at varetage en interesse, den åndelige selv
udvikling. Her er et sted, hvor alt er lagt tilrette, for 
at de unge kan finde sig selv, og hvor de kan klargøre 
for sig de mål og veje og værdier, som skal vælges for 
hele Livet; og hvad der skal tages med, og hvad man 
skal lade ligge og holde sig fra livet.

Ungdommens kendetegn er uro og stærk livsfylde. Intet 
kan da være bedre end at tilbringe en samlet tid for at 
komme til klarhed og få den stærke trang til livet oplyst, 
forklaret og ledet. Det kommer ikke på en gang, hele 
livet er vækst, men det er nødvendigt at få begyndt. Her 
er det den grundtvigske højskole har sin gerning. Det er 
endnu den eneste skole i landet, som kun har på sit pro
gram: kristelig, menneskelig og folkelig selvudvikling og 
selvudfoldelse.

Sålænge Vinding højskole holder fast ved dette grund
syn og dernæst sørger for at oplyse og klarlægge tiden, 
som den er nu, og kravene, som stilles til hver især — 
håber jeg den har en gerning at gøre mellem Danmarks 
ungdom.
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Intet er større for os end at hjælpe ungdommen til at 
blive stærk, frisk, levedygtig, god og arbejdssom.

Vi har viet vort liv til den gerning og håber, at det må 
lykkes os at løse vor opgave til gavn og glæde for de, 
som søger her til.

Vinding højskole, Oktober.
P. Andresen.

Det folkelige.

SOM man paa spørgsmålet, hvad dannelse er for noget 
kan få mange forskellige svar, således kan man også på 

det spørgsmaal: Hvad er det folkelige? faa meget afvigende 
svar.

Dette er mærkeligt!
Det nittende århundrede er bleven kaldt både dannelsens 

og folkelighedens århundrede, og alle vil gøre fordring på 
at blive kaldt dannede vel ogSå folkeligt menneske^/og så 
er man endda ikke på det rene med, ikke enige om, hvori 
dannelse egentlig bestaar, og hvad der menes med det 
folkelige.

Skønt der efter min mening er en inderlig forbindelse 
mellem virkelig dannelse og folkelighed, skal jeg ikke her 
komme nærmere ind på at bestemme, hvad dannelse er; 
derimod vilde jeg gærne i det følgende give et lille bidrag 
til forstaaelsen af, hvad det folkelige er — da her hos 
mange vist råder en stor og skæbnesvanger misforståelse.

Man kan ofte høre folk sige om en mand, der er jævn 
og nedladende i sin færd, at det er en folkelig mand, og 
om en taler, der er jævn ogyfolKelig/at det er en folkelig 
.aler. Her er altsaa opfattelsen af det folkelige denne, 
at det er at være jævn i sin færd og populær i sin form.

Denne opfattelse er vist endogså temmelig almindelig, 
Men det vil let indses, at dette er galt, det kan ikke 

være rigtigt.
En jævn og populær mand kan ganske vist være en 

folkelig Mand; men det er langtfra altid tilfældet.
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Det folkelige maa være noget ganske anderledes be
tydningsfuldt, naar man med rette har kunnet bruge det 
som kendingsnavn paa et. helt, og — det maa alle ind
rømme — meget mærkeligt århundrede.

Hvad er da det folkelige?
Det er det nittende århundredes største folkefører — 

Grundtvig — der har gjort ordene folkelig og folkelighed 
gangbare her i Danmark. Lad os da gå til ham for at 
få forklaringen; som han har formet ordene, har han også 
sagt, hvad han mener med dem.

I en af sine sange stiller han selv spørgsmålet og giver 
svar; det er i sangen; „Folkeligt skal alt nu være“. Efter 
at have spurgt:

Folk! hvad er vel folk i grunden? 
hvad betyder folkeligt?

og efter at have givet svar på, hvad et folk er, og hvad 
det vil sige at høre dette til, forklarer han i følgende vers, 
hvad det folkelige er:

„For oå ægte danske love, 
danske skoler splintriftg^yHfj . 
danske tanker, danske plove/ 
rinder op vort gamle Ry: 
Dansken, lykkelig begavet 
bor med fred og fryd på havet — 
da er folkets dåd og digt, 
da er alting folkeligt.“

Dette svar er tydeligt og klart: med det folkelige 
mener Grundtvig det danske •— at være folkelig her i 
Danmark er dette — at være dansk.

Men, kan der så spørges, er da ikke alle, som er født 
i Danmark af danske forældre, danske?

At dette er tilfældet, vil vist mange gå ud fra som givet 
— men det kan de ikke.

At være dansk er nemlig noget langt mere og meget 
betydningsfuldere end dette at være født indenfor Dan
marks grænser af forældre med dansk afstamning — at 
være dansk er at føle sig hjærtelig og levende optaget at 
vore fælles folkeminder, vort nutidsarbejde og fremtidshåb 
som folk. Men det ved alle, at der lever mange, mange 
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mennesker i Danmark, som intet føler for dette, der be
tragter det som noget, der aldeles ikke kommer dem ved.

Den slags mennesker er det Grundtvig kalder „årenfe- 
dukker“ o: skiftinger, der lukker sig selv ude fra folket —

de lyser selv sig ud af æt 
nægter selv sig indfødsret!

Et andet sted bruger han følgende mærkelige ord om dem : 
„Naar en dansker ikke er dansk, saa er han sjæleligt 

ingen ting; han kan vel gå oprejst og have næsen midt 
imellem øjnene; men han har ingen sjæl, han tæller ikke 
med som menneske.“

Han siger her, at hvis en dansker ikke er dansk, så er 
han ingen ting — han er ikke menneske — for han har 
ingen sjæl.

Dette er alvorligt talt, så alvorlig, at man fristes til at 
spørge, om det dog ikke er en overdrivelse af den store 
skjald og folkefører.

Men det er ingen overdrivelse ; det er en ligefrem og 
bundalvorlig sandhed. Opgiver vi det danske, så opgiver 
vi os selv som mennesker — vi vier os åndelig talt til 
døden.

Det danske er nemlig det sjælelige hos os; det sjæle- 
os mennesker er at modtage ånd — og findes 

det ikke, så kan vi ikke modtage ånden med den evige 
livskraft, og kan vi ikke dette, da er vi ikke mennesker. 
Vi forstår nu, at det folkelige, det danske er noget ganske 
andet og langt betydningsfuldere end dette at være et jævnt 
eller populært menneske eller blot at være født i Danmark. 
Vi forstår også, at et en stor russisk digter har kunnet 
bruge så stærke ord som disse: „Uden for det nationale 
(folkelige) findes intet“.

Da det folkelige er den sjælegrund, hvori al åndelig sæd 
sås, og hvori der kun er betingelse for vækst, saa er det 
givet, at hvor denne grund ikke findes velplejet og beredt, 
der vil der kun være åndelig død og materialisme.

At dette ikke er løs tale men den alvorligste sandhed 
og virkelighed, findes der i vort folk et mærkeligt bevis 
for — et kraftbevis.

Mellem Flensborg fjord og Slien ligger den frugtbare 
halvø Angel.
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Angelboerne har spillet det høje spil at give slip på 
det danske — de har opgivet deres danske folkelighed for 
det fremmede, det tyske —.

Men hvad er følgen bleven? De er åndelig talt gået 
tilgrunde — de er åndelig død. Ved at færdes iblandt dem, 
kommer man let til at gøre den sørgelige opdagelse, at de 
kun interesserer sig for, hvad man kan tage og føle påj 
og hvad man kan putte i munden. De har slet ingen ånde
lige, ingen idelle interesser, kun materielle.

Så skæbnesvangert er det at opgive det folkelige.
Hvis vi altså ønsker at være virkelige mennesker, lad 

os så ikke opgive det danske; men lad os elske, bevare 
og udvikle det — lad os tage vare på det i^e-uuSget af 
dyreste, vi ejer.

Men det danske lever og vugges i vort modersmaal, 
vort herlige danske sprog, som Richardt har sagt om, at 
det trods sit jævne fald har en tonestige som havets, lige 
fra de små bølgers sagte nyn mod kysten en sommeraften 
til de samme bølgers torden i storme mod den samme kyst. 
Grundtvig kalder det et rosenbånd, der omslynger store 
og små, og Hostrup har sunget følgende smukke vers 
om det:

Stolt paa tidens strøm det gynger,
tusindårigt kvad det synger — 

som fra fædre 
ej fik bedre,

ej fik større arvelod.

Det er sandt, at vort modersmål gynger stolt på tidens 
strøm; men det betydningsfulde for os er, at tusindårigt 
kvad det synger — i det lever nemlig alle vore minder, 
alt det herlige arvegods, som vi har modtaget fra fædrene 
— vort livsensbrød som danske. Derfor giver Grundtvig 
os ogsaa følgende formaning:

Hold i hævd, hold højt i ære 
da vort gamle modersmål, 
skabt til alt, hvad vi kan lære, 
døbt i graad ved balders bål; 
tidlig snublet på glatisen, 
men oprejst på kæmpevisen 
og genfødt i julesang.
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Der findes i vore dage mange slags højskoler, missions
og arbejderhøjskoler o. s. v. •—• men den oprindelige høj
skole, den grundtvigske, er en dansk skole, en skole for 
det danske.

Det, som vi grundvigske højskolelærere gerne vilde, er 
at lære ungdommen at elske bevare og udvikle det danske 
— vi vilde gærne af yderste evne virke til, at der måtte 
fremstå en virkelig dansk ungdom, en ungdom altså, hvis 
sjælegrund er ret forberedt, så den er modtagelig for åndens 
lys og åndens sæd, som dette kan komme til sådanne mod
tagelige menneskesjæle fra folkets åand. men først og sidst 
fra ham, som er ånden over alle ånder — menighedens 
ånd.

Dette er folkehøjskolens hovedærinde til Danmarks ung
dom.

Rasmus Laursen.

Vinding højskole 1909—10.

DEN 28. Juni 1908 døde forstander Martin Nielsen.
Han havde virket her med megen kærlighed til ger

ningen i godt en halv snes år. På dette tidspunkt ønskede 
jeg selv at overtage en højskole. Jeg havde først i 80erne 
været lærer paa Københavns højskole og senere på Ryslinge 
højskole fra 1884 med en afbrydelse paa 3 år, hvori jeg 
var medredaktør ved „Hejmdal“, rigsdagsmand Hansen- 
Nørremølles dagblad i Åbenrå. Sommeren 1908 var der 
forhandling om at overtage et par jydske højskoler; men 
enden blev, at jeg den anden søndag i Juli tog over for 
at se Vinding højskole. Samme aften købte jeg skolen 
med møller Bertelsen, Vinding, som mellemmand.

Det er det dristigste skridt, jeg nogensinde har gjort. 
Købesummen var 29,000 kr: og omkostninger, og de midler, 
jeg måske kunde få ved at sælge mit hus i Ryslinge, var 
højst ubetydelige. Vinding højskole havde flere mangler. 
Elevkamrene med inventar var ikke tidssvarende. Der skulde 
straks kostes noget. Jeg havde mange urolige dage og 
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kan med sandhed sige, at begyndelsen var svær. Men et 
gammelt ord siger, at den der går op uden frygt, går ned 
uden sejr, og jeg maa nu erkende, at det gik langt lettere 
for os, end jeg havde tænkt mig. Det skyldes, næst Gud, 
vore mange trofaste venner. Vi mærkede dem hver dag, 
og de kom af sig selv. Lånene i skolen blev ordnet meget 
hurtigt. Mit hus i Ryslinge, der var vanskeligt at sælge, tog 
rullegardinsfabrikant Faber, gårdejer Fr. Hansen og skatte
rådsformand P. Thomsen sig af, og de fik det ordnet så
ledes, at de, sammen med 22 andre venner der fra egnen, 
købte det. Den hjælp de 25 mænd og kvinder ydede mig, 
er jeg altid taknemmelig for. Nogen Tid efter, at vi var 
kommen herover, modtog vi en adresse fra gamle elever 
med over 500 underskrifter og med den fulgte 2500 kr. 
som gave og 500 kr. rentefrit i 10 år. Foran navpene 
var der en henvendelse til min hustru og mig underskrevet 
af 12 gamle elever og venner, som havde sat sig i spidsen 
for indsamlingen. Gårdejer Erik Eriksen, Lombjerg, og 
hustru Kirstine Vestergård gjorde hovedarbejdet. Denne 
store gave og adressen var os en usædvanlig opmuntring 
som aldrig bliver glemt, og den gjorde, sammen med de 
penge, der blev tilovers ved salget af huset, at jeg kunde 
omlægge et lån, som ellers vilde have virket meget tryk
kende, idet der skulde afbetales en større sum årlig. Men 
pengehjælpen udvirkede endnu mere, vi kunde skaffe me
get som ikke var let at undvære, og vi kom i det hele til 
at sidde således, at der straks kunde tages fat på forbe
dringen. Mange venner fortjener at blive nævnt ved navn, 
men pladsen tillader det ikke. H. A. Rosendal, Lyngby, 
skal dog nævnes. Han skrev om mig og anbefalede skolen 
i „Vejle Amts Folkeblad“ og „Højskolebladet“. Det var 
smukt og stort gjort. Vejleegnen er hans og hans faders 
hjemegn, og de er jo begge to højskolemænd i Lyngby.

Hjærtelig tak til alle som hjalp os over begyndelsen. 
Vi vil altid mindes det med stor kærlighed.

Vi averterede første gang den ,12. avgust og havde da 
et par indmeldelser. Den 4. September holdt vi vort ind
tog på Vinding højskole. Venlige folk i Vinding havde 
bragt vort tøj fra Vejle og stillet det i Gymnastikhuset. 
Dagene derefter møblerede vi i stor stil. P. Larsen hjalp 
trolig til. Det første møde vi holdt var efterårsmødet, som 
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var godt besøgt. II. 4. Rosendal, pastor Kristensen, Tørs
lev, og undertegnede talte hver to gange.

Vinterskolen 1908—09. Lærere var P. Larsen, Corne- 
liussen og Sand. Den første Elev var Niels Laursen fra 
Aidt ved Thorsø. Skolen var besøgt af 54 elever, fordelt 
således:

Sønner af gårdmænd 33
„ „ husmænd 32
„ „ håndværkere 6
„ „ lærere 2
„ „ købmænd 1

Ialt 54

Fra Vejle amt 18, Viborg 7, Ribe 6, Sønderjylland 6, 
Ålborg 5, Ringkøbing 4, Randers 2, Hjørring 2, Svendborg 
2, Holbæk 1, Skanderborg 1. Fire havde været på efter
skolerne i Koldt, Vedsted, Skibelund. Otte på højskolerne i 
Ågård, Ask, Djursland, Galtrup, Lyngby, Ryslinge, Vest
birk, Vinding. — Den 8. marts døde min kære , ven Åge 
Brummer efter flere års sygdom. I kirken talte påstor 
Christensen, Vinding, og pastor Ingerslev, Odense. I hjem
met undertegnede. På graven har hans hustru sat en 
smuk sten med indskriften:

ÅGE BRUMMER.
Født 20. Jan. 1861.
Død 8. Marts 1909.

Guds arv det er vort arvegods, 
vor trøst i liv og død.

Sommerskolen 1910. Da Corneliussen rejste til friskolen 
i Odense blev Ejner Lund fra Vejstrup højskole lærer 
om sommeren. Skolen havde 52 Elever, fordelt således:

Døtre af gårdmænd 27
„ „ husmænd 14
„ „ håndværkere 6
„ „ lærere 2
„ „ andre 3

Ialt 52
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Fra Svendborg amt var 12, Ribe 12, Vejle 11, Randers 
5, Sønderjylland 4, Ålborg 3, Maribo 1, Præstø 1, Hol
bæk 1, Ringkøbing 1.

Elevmødet var meget godt besøgt, skønt det ligefrem 
regnede med skomagerdrenge ned med en syl i hver hånd. 
De elever, der kom om lørdagen, var gennemblødte, Om 
søndagen afsløredes en mindesten på forst. Martin Nielsens 
grav. Den bar følgende indskrift:

MARTIN NIELSEN
Forstander 

for 
Vinding højskole 

f. i Haldrup 11. Jan. 1862 
d. i Vinding 28. Juni 1908.

Leve kort tid eller længe 
blot vi lyser op i tågen. 

Rejst af elever.

Ved afsløringen talte lærer P. Larsen, pastor Christen
sen, Vinding, og gårdejer Nielsen, Haldrup.

Det første år blev der gjort mange forbedringer ved 
skolen. Flere af forhusets værelser ovenpaa blev restav- 
rerede, ny kloakanlæg blev nedlagt, der blev købt nye 
sengesteder, borde, stole og madratser til næsten alle elev
kamre, elekrisk lys blev indlagt i skolen, gymnastikhuset 
o. s. V. I efterårsmaanederne blev der bygget en mansard
etage paa skolehuset, hvorved vi fik 8 værelser i stedet 
for de gamle tagkamre: Ravnereden, Telefonstation og 
Springforbi. I skolens sydgavl blev der indrettet en lille 
skolestue kaldet „Kahytten“, som ogsaa kan bruges til 
spisestue. Trappen til elevkamrene står udvendig på nord
gavlen med opgang fra det gamle petroleumskammer. Så
meget blev der gjort det første år. Der er endnu adskil
ligt som skal gøres; men det kommer efterhånden, som 
som der bliver råd dertil. Når man bygger huse, gør man 
bedst i at indrette sig saaledes, at man ikke bygger sig 
selv uden for.

Ved efterårsmødet talte pastor Grell fra Thyregod, fri
menighedspræst Jørgensen fra Skærbæk i Vestslesvig Høj
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skolelærer B. Laursen og om aftenen læste forfatteren 
Jens Skytte.

Vinterskolen 1909—10. Lærer Karl Bertelsen var her 
om vinteren. I april blev han imidlertid indlagt på Rov
sings klinik og en operation blev heldigt foretaget. Han 
krævede en mere rolig gerning og er nu lærer i Holstebro. 
I stedet for ham traadte frøken Karen Bertelsen til sidste 
sommer. Hun har før været lærerinde på Odder højskole. 
Hun bliver fremdeles ved skolen, idet hun har overtaget 
Marie Hansens plads, der, som bekendt, er rejst til Odense, 
både ved højskolen og børneskolen. Min gamle Ven Bas
mus Laursen trådte til 1. november. Han talte første 
gang her ved efterårsmødet. B. Laursen har været lærer 
paa Nørre-Ørslev højskole på Falster og senere en årrække 
på Ollerup højskole ved Svendborg. Det er en vinding, 
at han tog her til. Han hører til de bedste kræfter. Elev
tallet var 59, fordelt saaledes:

Sønner af gårdmænd 33
„ „ husmænd 14
„ „ håndværkere 4
„ „ købmænd 3
„ „ kromænd 2
„ „ arbejdsmænd 1
„ „ andre 2

” Ialt 59 ~

Fra Vejle amt 23, Sønderjylland 8, Ribe amt 7, Viborg 
4, Svendborg 3, Odense 2, Ålborg 2, Sorø 2, Holbæk 2. 
Thisted, Skanderborg og Hjørring hver 1.

Fire havde været på efterskolerne: Hejis, Vedsted, Skibe
lund, Flemminge.

Seks paa højskolerne: Høng, Skamling, Lyngby, Rys
linge, Vinding og Tune landboskole.

Fire på realskolerne: Vejen, Vejle og Tranebjerg.
I april måned blev mit værelse restavreret således, at 

det blå kammer blev lagt ind til og en dør fører nu lige 
ned i skolen — det vil sige i „kahytten“.

Sommerskolen 1910 var besøgt af 38 elever, nemlig:
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Døtre af gårdmænd 23
» » husmænd 7
» håndværkere 3
» » købmænd 2
» skovfoged 1
» » vejmænd 1
» » arbejdsmænd 1

Ialt 38

Fra Svendborg amt var 10, Vejle 7, Ribe 4, Sorø, 
Præstø, Viborg og Sønderjylland hver 2, Thisted, Odense, 
Roskilde, Ringkøbing, Maribo, Århus, Hjørring, Skander
borg og Ålborg amter hver 1. To havde været paa Ringe 
efterskole. Tre på højskolerne: Frederiksborg, Støvring 
og Vinding. En på Roskilde realskole. I sommer var 
også min hustru, Marie Andresen, lærerinde ved skolen, 
og dette arbejde vil hun fortsætte med.

Elevmødet var godt besøgt og vejret fortrinligt. Elev
foreningen var ved forskellige uheldige forhold gået meget 
tilbage; men efter at den nu har fået en hel ny ordning, 
haaber jeg, at den er kommen over de børnesygdomme, 
som indtrådte ved forstanderskiftet. Jeg håber, den må 
vokse sig stor og stærk. Det vil være os en stor opmun
tring og støtte. Vi venter os megen glæde af den ny om
dannelse. Kredsen er endnu kun lille, men vi er meget 
taknemmelige for den trofasthed, der vises os.

Efterårsmødet var godt besøgt. Talere var gårdejer Loh
mann fra Fyn, forstanderne H. og H. A. Rosendal fra 
Lyngby og undertegnede. Den sidste Aften spillede organist 
Briegel-Møller og søn klaver og cello.

Der kunde være så meget godt og lyst at drage frem 
fra samlivet med de fire hold; men pladsen tillader det 
ikke her i vort første årsskrift. Vi har kun grund til at 
være taknemmelige for den tillid, der hidtil er vist os, og 
sige gud tak for de gode folk, vi hidtil har haft her. Jeg 
har den tro til vore folk, at de ikke så snart glemmer det 
sted, hvor de levede en kort men lys ungdomstid, ligesom 
jeg også har det håb, at de vil holde fast ved det som 
er kærnen i højskolens arbejde. Intet er os kærere end 
at hjælpe de unge til klarhed over sig selv, og jeg håber, 
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at det er lykkedes nogenlunde i vort samliv og arbejde. 
Mange venlige hilsener og tak til hver især.

P. Andresen.

Vinding Højskoles Klokkesang.

ELEVERNE i Vinterholdet 1910—11 forærede i Decbr.
Maaned Andresen en ny Klokke, Denne blev afsløret 

ved en lille smuk Festlighed, der holdtes paa Skolen den 
17. Decbr. 1910. Til denne Fest var det, at Rs. Laursen, 
skrev foranstaaende smukke lille Sang.

H. V.

Hilsen.

MED dette første årsskrift for Vinding højskoles elev
forening sender vi undertegnede lærere og lærerinder 

en venlig hilsen til alle gamle elever.
Rasmus Laursen. Karen Bertelsen. O. L. Brummer.

Inger Brummer. Marie Andresen. P. Andresen. 
H. J. Christensen.

Jeg tit og ofte kommer til at mindes 
hvad godt jeg én Gang hørte eller saa; 

men altid blandt det hele meget findes, 
jeg tiere end andet tænker paa.

Jeg mindes gamle Dage, gamle Venner, 
men særlig Tiden, jeg i Vinding var; 
blandt alt det andet gode, som jeg kender, 
det absolut en Førsteplads indta’r.
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Den tid, jeg var der, har dybt mig præget, 
at aldrig jeg det tror kan slettes ud;
det er som Ordene er understreget, 
de holder sig trods Livets Storm og Slud.

I Sommer har jeg baaret Kongens Klæder 
og Tiden tit var morsom — stundom drøj, 
dog Sorgerne forvandled sig til Glæder, 
naar bare Tankerne til Vinding fløj.

Min bedste Hilsen jeg nu her vil bringe 
først til Andresen og den „faste Stok“, 
dernæst til alle gamle Kammerater 
fra Mejeristen — ham i husker nok.

Bred al, i November 1910. P. Nielsen

Aarsberetning fra Bestyrelsen.

VINDING Højskoles aarhge Elevmøde holdtes i Aar som 
sædvanlig den 2den Søndag i Juni. Mødet var be
gunstiget af et ualmindelig godt Vejr. Der var da ogsaa 

mødt mange gamle Elever. Da Forstander Andresen bød 
velkommen ved Middagsbordet var alle Pladser og lidt til 
besatte, men det gjorde dog intet Skaar i Festglæden. Vi 
blev atter og atter i vort stille Sind mindet om det gamle 
Fyndord, at hvor der er Hjerterum er der ogsaa Husrum. 
Vi tror ikke der var en eneste som var utilfreds med Plad
sen, selv om vedkommende havde det lidt smaat med 
Albuerum.

Om Eftermiddagen ved Totiden holdtes Foreningens aar- 
lige Generalforsamling. Paa denne blev der fremsat og 
enstemmig vedtaget helt nye Love for Foreningen. Ved 
disse nye Loves Vedtagelse skete bl. a. den Forandring, 
at Foreningens Bestyrelse selv vælger Formand og Kasserer 
af sin Midte. Før var det jo saadan, at Førstelæreren var 
selvskreven til den Post. Foreningen er altsaa nu fuld
stændig Elevernes egen.
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Til Bestyrelsen valgtes:
Uddeler Ejnar Andersen, Kollemorten (Genvalg).
Aksel Frederiksen, Skærup Skov (Genvalg).
Og nyvalgtes:
Anna Christensen, Vinding.
Maren Pedersen, Grejsdalen,
og Mejerist Hans Vogenseu, Jelling.
Som Revisorer valgtes Lærer Rasmus Laursen og Otto 

Schelde, Ferup Nyvang. Paa Generalforsamlingen blev 
endvidere fremsat og enstemmig vedtaget et Forslag om 
at optage Enkefru Signe Nielsen som Æresmedlem i For
eningen. Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Vogensen 
som Formand og Kasserer.

Ved Firetiden samledes man atter i Gymnastiksalen til 
det offentlige Møde. Ved dette holdt Andresen et udmær
ket Foredrag om Bjørnson. Efter Sangen : „Ja vi elsker 
dette Landet,“ holdt Rs. Laursen et ypperligt Foredrag 
om Arnljot Gelline som han delvis oplæste.

Efter en Pavse paa en halv Time gav Sommerskolens 
Elever under Fru Andresens Ledelse nogle smukke Op
visninger i Folkedanse og Sanglege. Efter Aftensbordet 
samledes man i den gamle hyggelige Have til Leg, Sang 
og Samtale. Først henad elleve sluttede det helt igennen 
vellykkede og fornøjelige Samvær.

Et Øjeblik var der Travlhed med at faa fat i Cyklerne, 
Cykleklokkernes Ringen, glade Tilraab og Afsked med 
Ønsket om et lignende godt Møde og glædeligt Gensyn 
ad Aare, lød omkring en, og spredt ud ad hver sin Vej 
gled Skaren i denne skønne Sommernat. Det var Vinding 
Højskoles Garde, en Del af Danmarks Støtte og Fremtid, 
der drog hjem til det daglige Arbeje, hver paa sin Plads, 
efter at have faaet Livsmodet, Livslysten og Ungdomshaabet 
styrket og fornyet.

Til Medlemmerne af Vinding Højskoles 
Elevforening!

VI udsender herved i Aar for første Gang et Aarskrift. 
Det kan hænde sig, at nogle synes Skriftet er for lille 
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ikke fyldig nok; andre knnne maaske have ønsket nogle 
flere Billeder og nogle synes maaske, at det er unødven
digt med et Aarsskrift.

Vi vil dertil svare: Vi kan ikke, hvor gerne vi end 
ville, udsende et større og fyldigere Skrift endnu. Det er 
ikke os der bestemmer, hvordan eller hvor stort Skriftet 
skal være, det afhænger fuldstændigt af Jer. I kan støtte 
os i vort Arbejde, dels ved at sende Bidrag til Skriftet 
og dels, og ikke mindst, ved at blive staaende i Forenin
gen og om mulig faa flere gamle Vinding Elever til at 
melde sig ind i den. Vil I give os den Støtte, kan I være 
vis paa, at vi nok skal gøre vort til, at Foreningen kan 
blive et stærkt og godt Bindemiddel mellem os.

Højskolens Maal er jo ikke dette at bibringe Eleverne 
saa mange Kundskaber, som det er muligt at proppe i et 
Menneske i en vis Tid. Den har et større Maal, den 
har det Maal at hjælpe os alle til at blive virkelige, hele 
og sandhedskærlige Mennesker, Mennesker, som har deres 
hele sunde Naturkraft og er Herre over den, Mennesker, 
som man i et og alt kan stole paa. Det er Højskolens 
Maal. Vi ved imidlertid ; at til at naa dette Maal er der 
intet, der kan hjælpe det enkelte Menneske saa godt, som 
et godt Hjem.

Derfor er den danske Højskole egentlig mere et Hjem 
end det man i Almindelighed forstaar ved en Skole. 
Den er det Hjem, hvortil vi søgte frivillig hver med sit 
Spørgsmaal, Bøn eller Trang. Og de der staar som Ledere 
eller Lærere i disse Folkehjem søger saa at svare paa alle 
de mange forskellige Spørgsmaal der lyder til dem, og om 
muligt være Vejledere for de unge som kommer til dem. 
Dette Arbejde gør de ikke i Kraft af Eksaminer eller 
andre Privilegier, de gør det ud fra deres egne Livs
erfaringer, Kendskab og Kærlighed til Ungdommen. Der
for er det af saa stor Betydning, hvem der staar som Le
dere og Lærere af disse Skoler. Det er imidlertid ikke 
Lærerne alene som arbejder paa saadan en Skole. Det 
er ofte Eleverne som indbyrdes gør et ikke saa helt lille 
Arbejde, og det er godt det er saaledes, derved faar de 
lært at hjælpe hverandre og selv tage fat.

Alle vi, der har haft et godt Barndomshjem, ved hvor 
stor Betydning det har haft og har endnu for os. Vi 
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husker vel nok hvor tidt Mindet om Hjemmet og de Men
nesker, vi der kom i Berøring med,- har holdt os oven 
Vande.

Men har Mindet om Bardomshjemmet saa stor Betyd
ning for os, maa saa ikke Mindet om det Hjem, hvor vi 
tilbragte vor Ungdoms skønneste Vaartid sammen med 
Lærerne og Kammeraterne have Betydning? Jo, det har 
det ubetinget. Derfor er det vi har vor Elevforening. 
Det er jo Meningen at denne Forening skal være et Binde
middel mellem Højskolen — os, og os selv indbyrdes. Vi 
søger saa at vedligeholde denne Forbindelse, dels ved hver 
Sommer at afholde Elevmøde og dels ved at udsende et 
Aarsskrift hvert Aar i Decbr.

Det er jo desværre ikke muligt for alle at deltage i 
Elevmødet hvet Aar, dem søger vi saa at komme i Tale 
med paa anden Maade, blandt andet gennem Aarsskriftet. 
I dette Aarskrift kan ethvert Medlem skrive; vi modtager 
gerne Bidrag fra og om gamle Kammerater, f. Eks. en 
Hilsen, det være sig paa Prosa eller Vers.

Vi ønsker og haaber at dette Aarsskrift maa blive en 
kær Ven og Budbringer fra vor gamle Skole og os selv 
indbyrdes.

Idet vi herved takker alle for den Støtte og Tillid, I 
hidtil har vist os, ønsker vi saavel Lærere som Kammerater 
en rigtig glædelig Julefest og et godt og velsignet Nytaar.
Ejnar Andersen, 

Kollemorten.
Maren Pedersen, 

Grejsdalen.

Anna Kristensen, 
Vinding.

Axd Frederiksen, 
Skærup Skov.

Hans Vogensen, 
p. t. Dalum Landbrugsskole. 

Formand.
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Regnskab igog—io.

Juni, 13. Overskud fra forrige år............. 43,47
„ „ Ny bog til love, medlemmer, be-

bestyrelse og regnskab............... 60
Medlemsbidrag for 1909 ........... 151,00

Juli, 16. Udbetalt understøttelse til som
merskolen ................... 90,00

„ 31. Uindløste postopkrævninger.... 6,75
„ „ Udgift til porto; Rundskrivelse til

medlemmer m. m........................ 16,50
Forudbetalt medlemsbidrag f. 1910 13.75

208,12 113,85
Kassebeholdning 94,27

Balance: 208,12 208,12

Love for Vinding Højskoles Elevforening.

1.
Foreningens Formaal er at vedligeholde Forbindelsen 

mellem Eleverne indbyrdes og tillige støtte Skolen i dens 
Arbejde, blandt andet ved at understøtte trængende Elever.

2.
Medlemsbidraget er 1 Kr. 25 Øre aarlig som opkræves 

mellem November og Nytaar.

3.
Foreningen udgiver et Aarsskrift, som tilsendes Medlem

merne samtidig med Opkrævningen af Medlemsbidraget.

4.
Ansøgning om Understøttelse af Foreningens Midler ind

sendes til Bestyrelsen og maa være indsendt senest 1. 
April for Sommerskolens og 1. Oktober for Vinterskolens 
Vedkommende.
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5.
Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, 2 Kvinder og 3 

Mænd. Valget gælder for 2 Aar. 1911 afgaar en Kvinde 
og en Mand. Bestyrelsen vælger selv sin Formand.

6.
Foreningens Regnskab revideres af 2 Revisorer, der 

vælges af Generalforsamlingen. Valget gælder for 2 Aar 
ad Gangen; de afgaar skiftevis.

7.
Formanden er tillige Kasserer.

8.
Bestyrelsen leder alt Foreningen vedrørende; den er 

ulønnet, men dens Udgifter til Foreningens Ledelse afhol
des af Kassen.

9.
Foreningens Regnskabsaar er fra 1. Juni til 31. Maj.

10.
Ønsker et Medlem at udtræde af Foreningen, maa det 

være Bestyrelsen meddelt inden 1. Maj, ellers er Ved
kommende pligtig til at betale Medlemsbidrag et Aar til.

11.
Bopælsforandring maa være Bestyrelsen meddelt inden 

1. November.
12.

Den aarlige Generalforsamling afholdes hvert Aar ved 
Elevmødet den 2den Søndag i Juni. Regnskabet fremlægges. 
Spørgsmaal, der ønskes taget afgørende Beslutning om, maa 
være Bestyrelsen i Hænde senest 3 Uger før General
forsamlingen.

Simpel Stemmeflerhed gør overalt Udslaget.

Saaledes vedtaget pua Generalforsamlingen den 12. Juni 
1910.



Medlemsliste for igio—il.

1

2
3
4
5
6
7
3
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

Æresmedlem.
Enkefru Signe Nielsen, Rosenby, Vinding, Vejle

A Holdet.
Jens Sørensen, Aagaard, Kolding 
Søren Enemark, Hornum St.
Marie Gormsen, J. P. Østergaard, Ejsing, Vinderup 
Dorthea Madsen, Holmegaard, Kauslunde 
Inger Marie Steffensen, Gjøttrup, Fjerritslev 
Maria Madsen, Vinding Mark, Vejle 
Kristian Pagh, Højerup, Taulov 
Laurids Lindrum, Egtved
Kristian Laudridsen, St. Thorlund, N. Snede
Ramus Enemærke, Barrit
Kristian Ingvar Hansen, Starup, Varde
Line Rønning, Horsted, Vejle
Marie Kristensen, Børkop Mark, Børkop
Jens Kr. Pedersen, Farre St
Ejnar Bertelsen, Vinding, Vejle
Niels Dejgaard Nielsen, Højmark Brugsforening, Lem 
Karl Alling, Sdr. Vang, Kolding 
Sørine Bertelsen, Vinding, Vejle 
Kristiane Pedersen, Vorgod, Herning 
Anna Hansen, Aalebæk, Bramminge 
Kirstine Larsen, Farsø, Østrup 
Otto Buhl, Vindelev, Jelling 
Rudolf Andersen, Haldrup 
Marius Andersen, Haldrup 
Holger Poulsen, Thorsted, Thisted
Jens Peter Jeppesen, Staun, Sebbersund 
Karl Jensen, N. Ørum, Ferring, Bonnet 
Søren Buhl, Rugsted, Vejle
Mads Peter Madsen, Vinding Mark, Vejle
Metha Varming, Dalsgaard, Ringenæs, Slesvig 
Kathrine Biel, Jægerup, Vojens, Slesvig 
Claus Clausen, Hagenbjerg, Als, Slesvig

Sommerholdet 1903.
Charlotte Kristoffersen, Nebel, Tvingstrup 
Kristine Thomsen, Meldrup, Horsens
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36
37
38

39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

Vinterholdet 1903—04.
Karl Kolind, Bugtrup Kolind
Konrad Jensen, Pjedsted
Peder Pedersen, Hessum, Otterup

Sommerholdet 1904.
Karen Kristensen, Molbo, Dømmestrup, Fangel
Johanne Pedersen, Konrad Jensen, Pjedsted
Laura Hansen, Mads Hansen, Holmegaard, Føns, Nr. Aaby
Marie Jensen, Lendrupsgade 5, Horsens

Vinterholdet 1904—05.
Jens Nielsen, Haldrup Overmark, Haldrup
Emanuel Nielsen, Ringgive, Vejle
Martin Risager, Hindskov, Thyregod, Jelling
Regnar Kjærulf, Jelling
Peter Vinther, Jelling Mark, Jelling
Niels Chr. Christiansen, Jelling Mark, Jelling
Murer Peder Pedersen, Pjedsted, Pjedsted St.
Murer Niels Knudsen, Aagaard, Kolding
Murer Jens Peter Pedersen, Pjedsted
Husejer, Mads Rygaard, Maria Magdalene, Ryomgaard
Jens .Jacobsen, Tarup, Aarslev
Kbmd., Niels Thomsen, Vesterbro, Fredericia

Sommerholdet 1905.
Karoline Hansen, Tinfkær, Børkop
Maria Andersen, Tinfkær, Viuf
Maria Andersen, Skovbølling, Pjedsted
Rigmor Bertelsen, Vinding, Vejle.

Vinterholdet 1905—06.
Anders Henriksen, Børkop
Peder Skousen, St. Veiling, Vinf
Karl Olesen, Kærbølling, Vejle
Frederik Damgaard, Onsted, Odder
Gorm Gomsen, Gamborg, Kauslunde
Peter Ladegaard, Ankær, Børkop
Jens Jørgensen, Hedegaard, Gandrup

Sommerholdet 1906.
Cecilie Larsen, Søkilde, Laven.
Anna Kristensen, Vinding, Vejle
Maren Kyed, Hvejsel, Jelling
Mette Nielsen, N. K. Skovsen, Ildved, Jelling
Anna Larsen, Abelonelund, Middelfart
Karen Andersen, Farre St.
Mathilde Nielsen, Charlottenlund, Vejle
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Vinterholdet 1906 — 07.
73 Alfred Andersen, Grejs, Vejle
74 Hans Lomholdt, Kongsted
75 Jeppe Bøgh, Ødsted, Vejle
76 Murer Anders P. Andersen, Haldrup
77 Morten Mortensen, Bøgvad, Egtved
78 Marius Carlsen, Ollerup, Vejle
79 Peder Thomsen, Meldrup, Horsens
80 Smed N. N elsen, Egestræde, St. Hedinge
81 Kristian Nielsen, Vandel
82 Valdemar Eg, Kantoft, Kibæk
85 Jens Bendixen, Højrup, Jelling

Sommerholdet 1907.
84 Maren Laursen, Astrup, Thorsø
85 Agnes Nielsen, Smed Lars Peter Andersen, Kerteminde
86 Kathinka Clausen, Gangsted Mejeri, Hovedgaard
87 Kirsten Iversen, Agersnap, Ølgod
88 Marie Olsen, Ny Klostergaard, Fjaltring, Ramme
89 Maria Balle, Sdr. Omme Skole, Tarm
99 Olga Olsen, Besser, Tranebjerg, Samsø
91 Charlotte Henriksen, Haldrup
92 Astrid Højerup, Jelling
93 Anna Larsen, Farsø
94 Petrea Larsen, Vognsild, Østrup
95 Hansine Gydesen, f. Jensen, Rostrup, Gadbjerg

Vinterholdet 1907—08.
96 Niels Jensen, Stallerup, Fredericia
97 Snedker Karl Poulsen, Thorsted, Horsens
98 Hans Juhl, Bindeballe, Vejle
99 Peter Henriksen, Haastrup, Fredericia

100 Anders Joh. Sørensen, Kold, Kolind
101 Henrik Iversen, Stubdrup, Vejle
102 Murer Niels Rasmussen, Gødsbøl, LJhe, Vejle
103 Søren Klausen Sørensen, Dons, Kolding
104 Murer Claus Nielsen, 0. Tarp, Strelluf, Ølgod
105 Murer Jens K. H. Jensen, Daugaard, Daugaard St.
106 Peter Tolstrup, Løgten St.
107 Marinus Bertramsen, J. Hansen, Trøstrup Mark, Odense
108 Aksel Frederiksen, Skærup Skov, Børkop
109 Hans Julius Hansen, Aadal, Jelling
110 Ejnar Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling
111 N. P. Müller, Røglandseg, Vamdrup
112 Holger Oddershede, Sofienlund, Vejle

Sommerholdet 1908.
113 Anna Vilstrup, Tørskind, Lihmskov 
114 Johanne Jensen, Bisgaardsgade 6, Thisted
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115
116
117
118
119
120
121
122

123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Alma Nielsen, Fredelund, Barrit
Dora Asmussen, Sandager, Ringenæs, Slesvig 
Maren Pedersen, Hørne, Vesterballe, Faaborg 
Kirstine Schmidt, Randbøldal, Vejle 
Alfrida Nielsen, Søgaaard, Rødvig, Sjælland 
Mette Hansen, Jensgaard, Tinfkær, Børkop 
Maria Sten, Dauding, Bredstrup 
Karen Jensen, Kærbølling, Vejle

Vinterholdet 1908—09.
Jens Peter Jensen, Faarbæk, Skive 
Niels Larsen, Aidt, Thorsø 
Kristian Bloch, Sønderbøl, Oxbøl 
Niels Vestergaard, Vinding, Holstebro 
Thue Nielsen, Smedegaard, Studsgaard 
Thomas Thomsen, Skærup, Børkop 
Jørgen Jensen, Bands, Børkop 
Søren Sørensen, Ravning, Vejle 
Alfred Jensen, Varregaard, Veerst, Lunderskov 
Jonas Jonsen, Søskov, Bredsten, Vejle 
K. A. Bundsgaard, Gjesten, Vejen 
Jens Jensen, Trillinggaard Hørup, Jelling 
Sofus Jensen, Jens P. Jensen, Gadbjerg St. 
Johannes Groth Kristensen, Vindelev, Jelling 
Simon Hansen, Forsøgsstationen, Askov, Vejen. 
Carl Nielsen, Damgaard, Gundestrup, V. Skerninge 
Carl Nielsen, Lundegaard, Stenstrup, Fyn 
Knud Schultz, V. Nebel, Kolding 
Lars Gregersen, Vraa, Ejstrup 
Søren Skousen, Tinfkær, Viuf 
Lars Chr. Larsen, Kirstine Larsen, Ulsted St. 
Hans Anker Schultz, Hejis, Kolding 
Alfred Akselsen, Lendum, Sindal 
Hans Kr. Hansen, Niels Hansen, Gandrup St.

Sommerholdet 1909.
Helene Ludvigsen, Avnbøl, Ullerup, Slesvig
Anna Kristiansen, Jørgen Jørgensen, Byrskov Skov, Graasten, 
Slesvig
Anna Larsen, Knolde, Skallerup, Hjørring 
Marie Nielsen, Tornbjerg, Helgenæs, Knebel 
Agues Mathilde Kristian<en, Vrenderup, Faaborg, Varde 
Johanne Rasmussen, Lydinge, Espe
Elna Hou, Gmd. Lars Nielsen, Højrup, Fyn
Helene Nielsen, Jens P. Christensen, Úhe Mark, Farre, Vejle. 
Anna Hansen, Chr. Hansen, Bindeballe St, Vejle 
Mathilde Jensen, Rasmus Jensen, Øxendrup St, 
Kirstine Ravn, Nørager, Lunderskov 
Kirstine Hansen, Gmd. Chr. Hansen, Sallingelunde, Højrup 
Marie Justesen, Ullits, Gedsted
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161 Marie Dalgaard Nielsen, Vesterholm, Faster, Skjern
162 Kathrine Pedersen, Ullits, Gedsted
163 Anna Nielsen, Tuehusene, Karise
164 Thyra Nielsen, Stødan, Knebel
165 Bertha Lykke, Lindegade 5, Kolding
166 Sofie Lykke, Lindegade 5, Kolding
167 Laura Jensen, Andreas Aagaard, Kragelund, Lunderskov
168 Fanny Rievers, Aast, Vandel
169 Sofie Rievers, Espe St.
170 Helene Haar, Havelykke, Bandholm
171 Anna Bjerritsgaard Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle
172 Cecilie Andersen, f. Nielsen, Kollemorten Brugsforening, Jelling
173 Jørgine Frederiksen, Hillerslev, Højerup
174 Ida Jørgensen, Vinding Højskole, Vejle
175 Johanne Jeppesen, Hans Nielsen, Brangstrup Mark, Ringe
176 Marie Mikkelsen, Jerlev, Vejle
177 Ettha Krog, Anholt, Vamdrup
178 Margrethe Hansen, Sdr. Felding, Troldhede
179 Emma Jensen, Vinding, Vejle
180 Ulrikka Bertelsen, Bodsbøl, Ballum, Slesvig
181 Ingeborg Jensen, Veerst, Lunderskov
182 Petra Davidsen, Vinding, Vejle
183 Kirstine Nielsen, Hornstrup, Jelling
184 Gertrud Hovgaard, Sellerup, Børkop
185 Maren Pedersen, Grejsdal, Vejle
186 Petra Petersen, Rolandsgaarden, Rønde
187 Thora Andersen, Hornsyld Mejeri, Hornsyld
188 Kirsten Marie Møller, Faarup St.

Vinterholdet 1909—10.
189 Lorents Petersen, Nyhavegaard. Kværndrup St.
190 Hans Vogensen, 0. Thorsted, Egtved
191 Kristian Jensen, Vandel
192 Marius Nielsen, Rasmus Nielsen, Aastrup, Pejrup
193 Peter Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst, Lunderskov
194 Jens Koed, St. Veiling, Børkop
195 Jens Kr. Nielsen, Kjærholm, Kjellerup
196 Jørgen H. Jørgensen, Rugstedlund, Vejle
197 Jacob Albrechtsen, Cristiansminde, Kollerup, Jelling
198 Niels J. Pedersen, Brøstrup, Rødding, Slesvig
199 Chr. Larsen, Erritsø, Fredericia
200 Ludvig Hansen, Assensdrup Strand, Daugaard St.
201 Hans Alexandersen, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig
202 Søren Nielsen, Hesselgaarden, Skelskør
203 Niels Peter Petersen, Fruegaarden, Egerslevmagle, Skelskør.
204 Niels P. Nielsen, Mads Nielsen, Bredal, Vejle
205 Ole Larsen, Storvorde, Storvorde St.
206 Peter Jørgensen, V. Ørum, Uldum St.
207 Poul Jensen, Brøndsted, Børkop
208 Jens Svenningsen, Lihme, Skive
209 Niels Peter Mols, Jelling Mark; Jelling
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210 
211
212
213
214 
215 
216
217
218
219
220
221
222 
223
224
225
226 
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 
239
240

241
242 
243
244
245
246 
247
248 
249
250
251
252 
253
254 
255 
•256
257
258

Ejner Bundsgaard, Gjesten, Vejen
Mathias Asmussen Jæger, Smedegaard, Bramminge
Kristen E. Jensen, Nørup Kro, Vejle
Jens Bach, Gadegaard, Kellerup
Rasmus Paarup, Karlslund, Kellerup
Peder Nielsen, Aasum, Odense
Morten Pedersen, Gudsø, Taulov
Mads Schultz, Hejis, Kolding
Otto H. Schelde, Ferup, Nyvang, Kolding
Johannes Olsen, Strands, Knebel
Hans Peter Sørensen, Hedensted Mark, Hedensted St.
Jens Bech, Vesterhaugaard, Odder
Jens Klausen Nielsen, Tange, Tjæreborg
Anton Klejs, Besser, Samsø
Klemmen Gylling Holm Madebjerggaard, Tranebjerg, Samsø
Jens Havreballe, Højrup, Tanlov
Nis Poder Sørensen, Bremerholm, Lunderskov
Laurits Nielsen, Ryslinge
Peter Laurits Petersen, Skrillinge Mark, Middelfart
Niels Bach, 0. Hvidbjerg, Karby, Mors
Svend Anker Hansen, Nørremølle, V. Sottrup, Slesvig
Jakob Agnus Lausen, V. Nebel, Kolding
Peder Borup Ovesen, Korslund, Vandborg, Bonnet
Kistian Mathiesen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
Evert Evertsen, Sdr. Oiling, Hygum, Slesvig
Harald Baggesen, Strubdrup, Brønderslev
Kristian Enkelund, Dørken, Jelling
Peter Fr. Petersen, Stendeup, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig
Henrik Mumm, Almstrup, Tinglev, Slesvig
Søren Sørensen, Lysholt, Hoven, Tarm 
Peder Hviid, Skærup, Børkop.

Sommerholdet 1910,
Katrine Kristoffersen, Liseby, Stege, Møen
Kristine Andersen, Liseby, Stege, Møen
Mary Andersen, Bølling, Kolding
Sine Kellerup, Sinding, Silkeborg
Katrine Andersen, Nørre Broby, Staaby
Kirstine Sebits, Eskildstrnp, Pederstrup St.
Augusta Nielsen, Domkirkepladsen 13, Roskilde
Margrethe Bech, Vesterhauggaard, Odder 
Sara Ellemann, Lørup Mark, Rudme St. 
Karen Hansen, P. Hansen, Pederstrup St.
Andrea Jensen, Søllinge Friskole, Pederstrup
Johanne Slot, Vallund, Ølgod
Birgitte Skovbjerg, Hoven, Tarm
Kirstine Mikkelsen, Jerlev, Vejle
Inger K. Mortensen, Østergaard, Bræstrup
Maren Schmidt, Lykkesgaard, Lunderskov
Sine Hansen, Jordløse St., Fyn
Sine Andersen, Lombjerge, Ringe St.
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259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Karen Sofie Busk, Hundstrup, V. Skerninge
Anine Mikkelsen, Skovbølling, Pjedsted
Marie Nymark, Haarslev, Aarup
Sara Jensen, Møllegaarden, Kværndrup
Marie Mikkelsen, Klatrup, Børkop
Katrine Jørgensen, Rebstrup, Støvring St.
Asta Brummer, Vinding, Vejle
Ottoline Jepsen, Bredebro, Slesvig
Karen Iversen, Ammitsbøl, Vejle
Anna Lygum, Jordrup, Kolding
Mine Jensen, Fuglsang, Egtved
Kirstine Pedersen, Gmd Jens Pedersen, Korkendrup, Ullerslev
Nikoline Køllgaard, Gmd. J. Køllgaard, Stubberup, Skelskør 
Anna Munk, Klim St.
Ingeborg Olesen, Lindved, Hornsyld
Anna Hansen, Tyrsbøl, Hokkerup, Slesvig
Marie Pedersen, Solberg, Tjæreborg St.
Anna Johansen, Lidstrup, Tingsted, Falster
Skolebestyrerinde Frk. Marie Hansen, Vestergade 49, Odense



MULIGE Fejl i Medlemslisten bedes meddelt mig inden 
Novbr. 1911, for at de kan blive rettede i næste 

Aarsskrift. Indmeldelser i Foreningen modtages til enhver 
Tid ved Henvendelse til et Bestyrelsesmedlem eller under
tegnede.

Ønsker nogle, som maaske ved en Misforstaaelse er 
kommen for Skade at lade Postopkrævningen gaa tilbage 
eller ved en Fejltagelse ikke har faaet den præsenteret, 
at blive Medlem igen, kan vedkommende blive det ved at 
indsende Medlemsbidraget 1 Kr. 25 Øre pr. Postanvisning 
eller i Frimærker, de faar da, saa vidt Oplaget rækker, 
tilstillet et Eksemplar af Aarsskriftet for indeværende Aar. 
Min Adresse er indtil 1. Maj 1911: Dalum Landbrugs
skole pr. Hjallese St., efter den Tid kan den Adresse, jeg 
staar opført i Medlemslisten med, 0. Thorsted pr. Egtved, 
benyttes. Haas Vogensen.

Husk at melde Bopælsforandringer.
Dem, som melder sig ind i Foreningen, bedes meddele, 

hvilken Hold de hører til.


