Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

AARSSKRIFT
FOR

VINDING HØJSKOLES
ELEVFORENING

-s 1913 =-

KOLDING
KOLDING BOGTRYKKERI - ØSTERGADE 24

1913

AARSSKRIF7
FOR

VINDING HØJSKOLES
ELEVFORENING

------ 1913 =

KOLDING
KOLDING BOGTRYKKERI - ØSTERGADE 24

1913

«.au«

¿C;, .¿e w.yaiesaïïjiing
i^ucr.navn

>
Stater^

7oç::Va ShdíesamShg

Tidens krav.
lever i en ny tid. Der kommer mange
ny sager frem mellem år og dag. Der
startes meget. Og hver ny sag får
gærne sin egen forening, sine egne
blade, talere, forfattere, ja endog digtere.
Folk er meget på færde, mange er ligefrem ansat
ved opfindelsen, sidder stadig på hjalet og forkynder,
at et nyt æg er kommen til verden. Godt er det jo,
at der kommer noget nyt, der er folk nok, som vil
gøre arbejdet, når bare det ny duer til noget. Men
hvor mange sager er der ikke blæst frem med stor
trompet i den tid, jeg kan huske, og hvad er der
kommen ud deraf. Ilde er det ligesaa, at agitatorerne
ofte fremstiller saadanne enkelte sager, som om det
var selve livets evangelium; men jyderne siger, at
det er ikke alt sammen evangelier, der er også epist
ler imellem.
Man maa bøje sig for enhver god sag, der virkelig
føres frem i ånd og sandhed — selv om man er
mindre glad ved den; men spørgsmaalet i denne for
bindelse bliver: hvor meget kan folk magte? Jeg
kan nok se, at det går fremad på mange områder,
men jeg kan også se, at folk er urolige og nervøse.
Arbejdet er stort, særlig det offentlige arbejde tager
megen tid og mange kræfter. Hvad kræver tiden i
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den retning: Ja først dette, at Samfundsforholdene
kræver Simplificering.
Vort folkeliv er rigt; men det er også nyt og ungt.
Arbejdet er uvant. Deraf kommer den megen ren
den og jagen, som ikke er godt. Kan det hele ikke
indrettes mere praktisk, så det arbejde, der nødven
digt skal udføres, bliver gjort, men på en lettere
måde. Således som det offentlige arbejde nu er ord
net mange steder, er det for indviklet og storstilet.
Det går med for mange hjul og takker. En maskine,
der er for indviklet, driver af hos smeden og ruster
tilsidst op på hans toft. Jeg finder f. eks. det er
meningsløst, at der i eet sogn er tre foreninger med
omtrent samme formål. Kan de ikke slås sammen?
Hvorfor opretter man brandkasser for de enkelte stæn
der, pengekasser for lærere, bønder, husmænd, herremænd, børn, tyende o. s. v. Kan pengene ikke forliges
i samme kasse? Jeg kender et sogn, hvori seks
pengekasser arbejder. Der er mange mænd ansat ved
disse. Her er apparatet for storstilet, især da sognet
næsten ingen penge har i nogen af kasserne. De
mange foreninger kræver mange bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger. Til disse møder ofte meget få
folk. Formændene klager derover alle vegne. Men
findes der en snes foreninger i eet sogn, og man hu
sker, hvad folk desforuden har at samles om, så
undrer det mig ikke, at der møder så få. Man kan
ikke forlange, at folk skal stille' i forsamlingshuset
flere gange om ugen hele året rundt. En del for
eninger bør have termin samme dag. Møderne kan jo
holdes i forsamlingshuset — dette har jo nu flere rum
— eller privat nær ved, saaledes at generalforsamlingen
i ægforeningen bliver kl. 2, i hesteforsikringen kl. 3,
i mejeriet kl. 4. En ordning, som her antydet, vilde
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lære folk at fatte sig i korthed, og der blev jo me
get bestilt i en halv dags tid. Folk blev rystet ud,
møderne blev velbesøgte, og forholdene simplificerede.
Det vil ikke kunde nægtes, at en stor del af vort
offentlige liv er slaaet for stort op og har for mange
indretninger og paragraffer. Det arbejder tungt. De
enkelte kredse — landet over — må selv overveje
forholdene for en mere praktisk ordning; men det er
klart, at vore samfundsforhold trænger til en sim
plificering. Rigsdagen kunde passende gå i spidsen
og vise et godt eksempel. Vi får mange love hvert
år, man kunde fristes til at sige „de måler os min
tro skæppen fuld“, men de fleste af de ny love er
indviklede, besværlige, det er et helt studium at læse
loven, og forstå den. Og dog er det jo en gammel
regel her i landet, at loven skal være „åbenbar, hen
sigtssvarende, gavnlig“ — efter „hver mands behov
og landsens skik“. Det vil sige: den skal være et
udtryk for livet — og dette er altid ligetil og ikke
kunstigt. Vort ny kulturliv trænger til forenkling,
til samling af kraft og indsigt. Det spredte virker
svagt og opløsende.
Man hører ofte i vore dage talere og agitatorer
mane folk til arbejde for de mange sager, foreninger,
kursus o. s. V. Der er intet forkert i dette; men der
er mange, som opfatter det saaledes, at man skal
være med i alt og gribe dygtig om sig. Dette turde
være en misforstaaelse. Nej, hver mand paa sin plads,
og her skal man tage' sit ærlige og redelige tag for
uden stads.
Mere orden og ro, det er et andet af tidens krav.
Jo mere arbejde, des mere orden må der være, og
ro skal der til for at resultatet kan blive godt. Folk
taler så meget om travlhed. Det er muligt, at en del
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medborgere har for meget at bestille, særlige sådanne,,
som deltager i alle møder og forhandlinger og er
„her og der og straalemester tillige“. Vi har dog
næppe for meget at bestille her i landet. Først må.
man trofast og godt passe sin egen gerning, og der
næst må vi være virksomme deltagere i alt det, som
folkelivet uden om os kræver. Og dette kan let gøres,
ti her er folk og begavelse nok, men det skorter
på fordeling af arbejdet. Her sker mange forsyndel
ser. Det er således en forsyndelse, som kendes over
alt, at læsse alle tillidshverv over på en enkelt flink
og dygtig mand i sognet. Jeg har kendt mange ud
mærkede folk, som er bleven ødelagt på den måde.
Det er en forsyndelse, en mangel på vurderingsevne,
at tage stræbere, stortalere og åndelige undermålere
til tillidsmænd. Hvor megen elendighed har de ikke
bragt os. Det er en forsyndelse ikke at vælge den
mand eller kvinde, der er solidest, og som der er mest
orden og ro i. Der er dygtige folk nok i en kommune,
og er de der ikke straks, så vil de komme, når man
giver dem arbejdet og viser dem tilliden. Det offent
lige arbejde skal gøres, og enhver må tage sin del;,
men intet menneske må påtage sig mere, end han
kan gennemføre med orden og ro. Over ævne er
ingen forpligtet. Hvor meget man skal påtage sig
ud over ens eget, kan ikke siges i almindelighed.
Lyst og ævner er ikke ligeligt fordelt, men i alle
forhold: Spørg din samvittighed. Når en mand hal
et større tillidshverv, kan man ikke være bekendt
at forlange mere af ham. Det må jo huskes, at de
fleste tillidshverv er uden indtægter, de er æresembeder. Det ny kulturliv kræver mere orden og ro,
hvis resultatet ellers skal komme til at svare til det
store arbejde, som gøres i vor tid. I flugt med det
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sidst fremførte, må jeg stærkt fremhæve, at tiden
kræver grundighed. Man må passe på, at børn og
unge mennesker ikke bliver åndelig afjaskede. Hjæl
pen til oplysning og udvikling er stor; men måden
er let arbejde i en bekvem form — mundtligt såvel
som skriftligt. Folk kan tage det uden stor ulejlig
hed. Det er ikke godt, at de unge kun lever af lette
pjecer, foredrag, aviser og småfortællinger. Nej, man
skal stedse have stærkere kost. Det er bedre at
læse een svær bog, til man har forstået den og til
egnet sig dens indhold, end at læse ti lette bøger.
Der må kræves mere grundighed, og de, der har med
opdragelse at gøre, og det har alle, i hvis hjem der
er børn eller unge, må lægge sig dette alvorligt på
sinde. I vore dage har mange børn og unge set,
hørt, læst og snuset til al ting, inden de er komne
rigtig ud af ægget. Det er uheldigt, at alle gode
tanker og følelser således jager og jasker gennem
alle verdens skønne kredse. De store forenings
udflugter for børn og voksen ungdom er sikkert ikke
gode, når det skal være hvert år. Mange af disse
udflugter bliver gjort for let og løst — uden egentlig
forberedelse. Bedst er det at rejse selvanden eller
i mindre flokke, og god tid skal der til, hvis man
vil have virkelig udbytte med hjem. Folk skal sæt
tes grundigt i arbejde og ved selvhjælp se at blive
hjemme i det, der særlig interesserer dem. Det er
alvor, der ofte mangler. Men det er jo heller ikke
andet, end hvad man kan vente i en tid, der er
spredt, uadvendt og vanskelig. De unge er i vore
dage gode nok; men de trænger til en fastere hånds
rækning og et varmere hjærtelag, end der ofte kom
mer dem til del. Den, der vil fremad, må jo vide
lidt om de fleste af livets forhold; men ellers er det
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"bedre at vide meget om lidt, end lidt om meget.
Spredthed gør svag, grundighed gør stærk.
Men tiden har så meget på sit program, alt kan
ikke nævnes i denne forbindelse. Dog endnu et en
kelt vigtig forhold: Der må tages mere hensyn til
hjemmene. Det er et af de grundtvigske kardinal
punkter i folkeopdragelsen. Hjemmet er grundvolden
for den enkelte, såvelsom for samfundet; men det
moderne folkeliv griber ind i hjemmets ret, det offent
lige liv plukker slemt i arnens fred. Forholdene
udenfor hjemmet byder på så meget, kræver mange
kræfter og megen tid. Hjemmet er tit forladt. Lam
pen brænder ofte sent i dagligstuen, hvor en enkelt
sidder ene og venter og venter på husets folk, som
alle er ude. Noget må hjemmene afstå i vore dage,
det kan ikke være andet. Men man må alligevel se
til at hjælpe hjemmene, så de kan blomstre og tri
ves, ti det er derfra, at samfundet skal hente sin
marv og kraft. Hjemmets trivsel må ikke være en
biting. Her skal der hygges og leves for børnenes
skyld og for de unge. Hjemmet skal være den fre
dede plet, den lune have, det hellige sted for mindet
•om fa’r og mo’r, søskende og venner, den lille kreds,
‘det smukke og gode samfund. Kaster et menneske
alt lyst og godt fra sig, barndomsminderne glemmes
'aldrig — barnelivets fagre dage, står dog alti d grøn
i væksten, selv i det fattigste hjærte. Hvis alt, hvad
der fremmer ånd, hjærte og tanke, skal hentes uden
for hjemmet, og dette kun bliver et sted, hvor man
slider og slæber, sover og spiser, så sker der en
ulykke. Det offentlige liv har selvfølgelig sin ret;
men hjemmene har ogsaa sin, og de må se at
fordele goderne imellem sig. Overalt, hvor det på
nogen måde kan undgåes, at hjemmene bliver pluk
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ket, må man gøre, hvad man kan for at undgå det.
Her er et par eksempler. Høstgilder hører hjemmet
til og ikke forsamlingshusene. Aftenskole for virke
lig oplysning kan være godt nok; men gør man ikke
stort andet end læse en fortælling højt, må man vel
være berettiget til at spørge: Kan man ikke læse
højt hjemme. Børnegudstjenester synes jeg ikke om.
Kan forældrene nu ikke selv tale med deres børn
om Vorherre? Skal det også gøres uden for hjemmet.
Det er vel ikke udelukket, at en enkelt præst kan
have særlige ævner i den retning; men det er allige
vel bedst, at det sker hjemme, ikke på klokkeslet
og bestemte dage, men i betimelig tid, når lejlighed
er, og hjærtet virkeligt er opladt og modtageligt.
Gudstjeneste juleaften er jeg heller ingen ven af.
Den dag er hjemmets bedste dag hele året om, og
det må jo være hver mand kendt, at netop fra den
dag og aften har man de bedste og dybeste minder
hjemme fra. Det var i min barndom en grundkriste
lig aften, hvor der blev sunget salmer, bedt en bøn
og hvor evangeliet blev læst, — i mange huse den
eneste gudstjeneste året rundt. Men netop derved
virkede det så dybt, og dette har haft og har endnu
stor og afgørende betydning for mange unge i det
alvorligste af alle spørgsmål. Som mangeåring skole
mand for voksne ved jeg vel, hvilken kristelig be
tydning den aften har havt for ungdommen, og det
er således fremdeles, skønt juleaften nu i mange
hjem har et mere borgerligt præg, end den havde i
min drengetid. Det plejer at være saaledes, når ar
bejdet bliver tilbudt og gjort af kirke, skole, kom
mune, stat, foreninger o. s. v., så trækker den private
virksomhed sig tilbage, men hjemmene og samlivet
lider derved. Lad hjemmene beholde juleaften som
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deres egen. Gudstjeneste juleaften gør dagen travl,
og den er travl nok endda, og det er kun et mindre
tal, der kommer i kirke. Juleaften er hjemmets,
juledag er kirkens, og da må hjemmene ikke stille
sig hindrende i vejen for, at så mange som muligt
kan komme med til den store højtid. —
Jo rigere kultur og folkeliv, desmere må det kræ
ves, at hjemmene blomstrer.
De skal stå som et fristed, hvor man kan udfolde
sig ganske naturligt og leve frit og være fri for den
megen indblanding og kritik.
De skal være en fredet plet, hvor himlen er høj,
luften ren og sund. Et sted, hvor der er lunt og
varmt, fordi mistroen ikke kan trives der, hvor kær
ligheden sidder til højbords. I hjemmet der er bedst
at være, ti her råder hjærtet ligesåmeget som hove
det, og her bestemmer vi selv ånd og tone. I det
offentlige derimod råder hovedet mere end hjærtet,
og der bestemmer den enkelte ikke selv, hvordan
ånden og tonen skal være. Hjemmet skal være
modertræ for den unge opvækst. Her er den næring
at finde, som er nødvendig for børns og unge menne
skers sunde udvikling, så de senere kan gå ud i
verden med et godt grundlag og træ i sig til en
fuldrigger.
Som hjem så er og folkelivet. Hjemmene skal
være samfundets arne, dets gode hjærtelag og dets
raske, friske pulsslag. Det er hjemmene, der skal
bestemme formerne for det offentlige liv og ikke om
vendt. Det offentlige skal ikke være et surrogat for
hjemmet; men alt åndeligt arbejde, og alt politisk,
økonomisk og socialt arbejde, skal først og sidst
støtte og hjælpe hjemmene.
„Velsignet være alle de mange kærlige hænder,

11
som virke i det skjulte, men hvis virkning er åben
bar for dem, for hvem det er beredt; og velsignet
de hænder, der virker hjemme og ude i redelighed
og trofasthed1'.
Vi trænger alle sammen og hver dag til den hjæl
pende hånd, den dannende hånd, det vogtende øje,
den sunde forstand og det varme hjærtelag, som
gør alt så lyst og rigt om en. Gud give enhver
kraft og ævne til at møde tidens krav på den rette
måde.
P. Andresen.

Et foredrag.
LANDT vor tids mange slagord er der et, som er
godt — dette :
I skal være sande — være i sandheden!
Noget af det bedste, der kan siges om et menneske, er
sikkert dette, at han er et sandhedskærligt menneske,
mens det modsatte, at han er et løgnagtigt menneske,
er noget af det værste, der kan siges. Sandhed og løgn
hører til livets største modsætninger. Vorherre har
jo også sagt om sig selv: „Jeg er sandheden“; men
hans modstander er løgneren og løgnens fader.
At være i sandheden er at være sjælelig sund, at
være i løgnen er at være sjælelig syg.
I sit skuespil „Kongsemnerne“ har Henrik Ibsen
givet en storslået skildring af en sådan syg, forgiftet
sjæl. Det er bispen Nicolas Arneson. Denne mands
ungdomsdrømme var rettet imod udvortes glans og
storhed, og han var besjælet af et ubændigt magt
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begær. Men hans liv bliver tragisk derved, at der er
et uhyre misforhold imellem hans ævner og hans
higen. Han kan ikke nå hint fremtidsmål uden kamp;
men han opdager til sin forfærdelse, at han er fejg,
han tør ikke kæmpe. Dette opdages også af andre,
så han bliver til latter og hånes, når han møder i
„hærklæder“. — Fra dette Øjeblik af, da han opda
ger denne brist hos sig selv og de andres hån, hader
Nicolas Arneson alle, særlig dem, der er større end
han selv. Han bliver en hadets ulv. Hans eneste
higen bliver nu denne: at få kølnet sit had og få
hævn. For at nå dette mål, bruger han alle midler,
onde og gode; men derved ødes hans sjæleliv fuld
stændigt. Ondt og godt, sandhed og løgn sammen
blandes i hans bevidsthed; alle grænser udslettes og
nedbrydes. — Som gammel mand har han en gang
en samtale med hertug Skule; i samtalens løb spørger
Skule i gru: „Hvem er I, bisp Nicolas? Er I noget
mere eller noget mindre end et menneske?“ Da sva
rer han smilende: „Jeg er i uskyldighedstilstand,
gode hertug, jeg kender ikke forskel mellem godt og
ondt!“ Ved disse ord får man et frygteligt indblik i
denne mands forgiftede sjæl; man forstår, at han kan
gøre alle de onde gerninger, han gør.
Denne skildring er desværre — om end stillet no
get på spidsen — sand. Det kan komme saa vidt
med et menneske, at han ikke kan kende forskel
på godt og ondt. Alting i hans sjæl er gråt i gråt.
De store grænseskel er udslettede, og sjælen er åndelig
talt syg til døden.
At disse grænseskel mellem livets store mod
sætninger må holdes klare, har allerede vore hedenske
forfædre haft øje for; der fortælles nemlig i deres
mytologi, at der imellem „guders grønne vang“ og
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jætternes land løb en flod — líingsfloden —• som
altid var åben, aldrig frøs til. Mødtes aserne og jæt
terne ved floden, var det aldrig for at slaa bro over
den, men til alvorlig kamp. Ved denne billedtale
peger de med en bred finger på dette: Hold de store
grænselinjer klare, hvis I vil bevare Jert liv i, hvad
der er ædelt og på sandhedsgrunden.
Hvorledes vi skal bære os ad med dette, vilde jeg
gerne bidrage til at svare på i det følgende.
Der er bleven sagt, at hver gang et menneskebarn
fødes, sættes der en Guds tanke ind i verden. Noget
af det samme har Ibsen vel tænkt på, når han siger
et sted, at det gælder om under alle livets forhold
at kunne møde med „mesters mening“ som udhængs
skilt. Dette er sikkert en stor og alvorlig sandhed.
Det samme er også bleven udtrykt på denne måde:
Inde i vor bevidstheds dybeste grund står der en
indskrift, den er skrevet med Guds egen finger; ind
skriftens indhold er hans — Guds — mening med
vort menneskeliv, og både vor timelige og evige vel
færd kan komme til at bero på, om denne indskrift
kommer til at stråle så klart, at vi kan læse den,
så at vort liv kan blive levet i overensstemmelse
med den. Foran indskriften, som altså er vort livs
grundlov, er anbragt en tavle, som har den bestem
melse, at modtage indtryk. Får tavlen gode og lyse
indtryk, så kaster den lys på indskriften, og den
bliver klarere og klarere, og „mesters mening“ med
vort liv vil blive os mere og mere indlysende; slette
og dårlige indtryk derimod vil have den modsatte
virkning: skriften fordunkles, grænserne udslettes, og
vort liv formørkes.
Over for dette må der da siges : Vi må gøre os
umage for at samle på gode og lyse indtryk og undgå
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de slette og dårlige, så Guds-tanken med os kan
komme til stråle klart for voi- bevidsthed. Dette vilde
jeg gerne give så alvorlig en klang som muligt, for
mennesker er mærkværdig letsindige her; de handler
ofte, som om de ingen anelse havde om, at de har
fået noget så uendelig stort som et menneskeliv i
gave og en udødelig sjæl at stå til ansvar for.
Et fuldgodt udtryk for denne letsindighed er føl
gende talemåde, som mennesker bruger, når de har
været vidne til noget slet i ord eller gerning: Det
gør da ikke noget at se eller høre på det, vi tager
jo ingen del i det. — Dette er både letsindigt og
urigtigt! Vi kan ikke være vidne til noget ondt uden
at tage del deri —■ vor sjæl tager del deri og tager
skade deraf, vi har fået et ondt indtryk og fået smuds
i sjælen.
Men ingen steder modtager vi så vældige indtryk
fra, både onde og gode, som fra ordets mærkelige
verden. Ordet har en mægtig ævne til at rejse det
bedste i en menneskesjæl, men det har også den
samme ævne til at nedbryde og ødelægge, alt efter
som det var noget ondt eller godt, der var ordets
indhold. Vi må derfor tage alvorlig vare på den
dyre gave, vi har fået i vort munds ord, så vi
altid bruger det i det godes, aldrig i det ondes tje
neste. Når Vorherre siger, at vi engang skal gøre
regnskab for hvert utilbørligt ord, vi har talet, så er
dette et vidnesbyrd om, at han lægger alvorlig vægt
på dette forhold. Og utilbørlige ord i allerhøjeste grad
er da disse, som har ævne til at øde og forgifte andre
menneskers sjæleliv. Her har vi et stort ansvar. Lad
os derfor undgå at bruge onde og dårlige ord, og lad
os lukke øret for deres smuds; men lad os også for
at vinde sjælestyrke flokkes, hvor de gode ord lyder.
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Man siger også for et gammelt ord, at slet selskab
fordærver gode sæder •— det er sandt. Mellem os og
det slette selskab må der også være et åbent skel.
Vi må være vågne; med al vor viljes alvor må vi
være rustet til kamp mod alt, som vil forgifte vort
liv, som vil udviske de store grænselinjer både inde i
os og uden om os, og vi må gøre os al mulig umage
for at være med til alt, som kan gøre dem klarere.
Dette er jo også en væsentlig side af det ærinde,
som højskolen har til Danmarks ungdom; det, den
vil, er jo netop at kalde ungdommen frem til kamp
for alt, hvad der er kamp værd, men først og frem
mest dog kampen for at bevare deres eget liv på
renhedens og sandhedens grund.
Men når vi så tager denne kamp op — og det må
vi gøre, hvis vi er alvorlige mennesker — så vil vi
imidlertid tidligere eller senere komme til det resultat,
at der er et stort misforhold mellem vore ævner og
vor higen; vi vil komme til at føle, at vore kræfter
er for små, sejren vristes os af hænderne den ene
gang efter den anden; vi mærker, at vi vil komme
til at lide nederlag, hvis kampens udfald skal bero på
os alene.
Hvis nogen står således, så véd jeg intet bedre råd
at give end dette: Søg så hen til ham, der sagt har
om sig selv: „Jeg er sandheden“.
Skal han imidlertid blive vor hjælper i vor livsens
kamp, så gælder det for alvor om at være i sandhed
både over for ham og over for os selv. Mennesker
kan vi måske narre med falsk „udhængsskilt“, aldrig
ham, der er sandheden selv, og som hader løgnen.
Til ham må vi komme, som vi er.
Der er en af hans apostle, der kan være os et for
billede i så henseende; det er Thomas. I den bibel-
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historie, jeg læste som barn, kaldtes han den „vantro
Thomas“. Jeg tror, man har gjort ham uret. Det,
som efter min mening udmærkede Thomas, var sjæ
lelig finhed og sanddruhed i den forstand, at han ikke
gik et skridt videre åndelig og hjærtelig talt, end han
var i virkeligheden. Han var et i bund og grund
sandhedskærligt menneske. Han kunde ikke leve
uden sandhed. Jeg tænker, han har søgt lys og sand
hed fór sin sjæl i „fædrenes overleveringer“, han har
måske også hørt den store ordfører, Johannes den
døber, uden at nå, hvad han søgte, og han var så
endelig havnet hos den „store profet fra Nazaret“.
Det første træk af Thomas’ liv, her skal nævnes,
er fra den gang, da Herren er på vej til Judæa for
at opvække Lazarus. De andre disciple kommer med
advarsler mod at drage derned; de mente, at det var
det samme for deres store herre og mester som at
gå i døden ; forrige gang, de nemlig havde været i
Judæa, var folket blevet opbragt og vilde stene ham.
Da Herren alligevel vil afsted, er det Thomas ud
bryder: „Lad os også gå, at vi kan dø med ham“.
Der er noget forunderlig trofast i dette udbrud; man
føler, at Thomas har givet sin store mester sit hjærte
helt ud; går han i døden, så føler Thomas, at livet
er ikke værd at leve. Dog troede Thomas ikke den
gang på Herren som opstandelsen og livet; han så
på ham som den store, herlige læremester med det
myndige ord. Han var ikke kommen videre; men
han gav sig heller ikke mine af at være det. Et sådant
ærligt hjerte støder Herren ikke bort. Thomas var på
den rette vej, han skulde nok blive hjulpet videre.
Den mand er i det hele en mærkelig illustration til
det dejlige ord af Herren : „Enhver, der er af sand
hed, skal høre min røst“.
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Næste gang vi hører tale om Thomas, er i den
bevægede nadvertime skærtorsdag aften. Herren søger
at trøste sine bedrøvede venner ved at sige til dem,
at han går bort til faderens hus for at berede dem
sted; men da han slutter sin tale med at sige:
„Hvor jeg går hen, véd I, og I véd vejen“, udbryder
Thomas bedrøvet: „Herre, vi véd ikke, hvor du går
hen, og hvorledes kan vi vide vejen?“ Da svarede
Herren ham: „Jeg er vejen, sandheden og livet.“
Men dette forstod Thomas ikke endnu.
Efter skærtorsdags angst kom så langfredags bitre
kvide, og bitrere timer er vist sjældent levet her på
jorden end de timer, Thomas oplevede efter Herrens
død. Da han blev gravlagt blev også Thomas’ livssol
gravlagt med det samme; nu havde livet mistet hele
sin glans for ham. Han troede jo ikke på opstan
delsen; han kunde heller ikke tro, hvad kvinderne
og de andre berettede efter påskemorgen. Der er ble
ven gættet på, at når de andre apostle ikke straks
efter, at de var bleven overbeviste om Herrens op
standelse, drog til G-alilæa, hvortil de havde befaling,
da har det været af medfølelse med Thomas, der var
helt ude af sig selv af sorg over Herrens død. Det
er da dejligt at blive vidne til, hvorledes Herren
læmper sig efter denne dybt bedrøvede, ærlige og
sandhedssøgende sjæl. Han åbenbarer sig for ham,
og da er det Thomas udbryder: „Min herre og min
Gud!“ — I dette Øjeblik er det gået op for Thomas
i strålende klarhed, at det som det gjalt om, var
ikke at finde en „lærevej“, der mulig kunde føre til
sandheds erkendelse; men det gjalt om at komme i
et levende personligt samfund med ham, hans store
opstandne herre og mester, han, der havde sagt om
sig selv: „Jeg er vejen, sandheden og livet.“ Fra
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dette øjeblik af havde Thomas sit liv grundfæstet på
sandhedens urokkelige klippe.
Som det gik Thomas, skulde det gerne gå os alle.
Lad os ærlige og redelige søge hen til ham under
livets kampe, som er sandheden selv, så skal han
nok give os al den hjælp, vi har behov, for at få
vort liv grundfæstet på renhedens og sandhedens
grund; de store grænselinjer i vor bevidsthed vil
holdes klare, og det skal lykkes bedre og bedre for
os „at være i sandhed“.
Rasmus Laursen.

Ær din Fader og din Moder, at du
maa leve længe i Landet
N righoldig Kultur var i Oldtiden udbredt over
det mægtige Romerrige; men den manglede som
hele den romerske Stat et solidt Grundlag. Det hele
var i Grunden kun et storslaaet Blændværk og kunde
derfor heller ikke bestaa. Riget var ikke bygget paa
Samfølelse, men paa Romernes mægtige Herskelyst,
og Kulturen bundede ikke saa meget i Trang til
Oplysning som i Glimrelyst og Nydesyge. Romer
riget maatte derfor gaa under. En indre Raaddenskab bredte sig over det hele, og den gamle romerske
Kraft sygnede hen. Da Germanerne henved 400 e. Kr.
brød ind over Riget, maatte det bukke under for
disse Folk, der endnu var i Besiddelse af hele deres
mægtige Urkraft.

E
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Men desværre opgav den største Del af Indvan
drerne snart al deres oprindelige Særeje, deres Sprog,
Nationalitet, Skikke og hele Levevis for at klæde
sig i de romerske Dragter. De lod sig bedaare af
det syge Roms Glans og ofrede deres nationale Rig
domme paa de fremmede Altre. De gav Slip paa alt
deres eget, deres kostbare Arv fra Fædrene, for mage
ligt at kunne nyde Livet i de fine romerske Villaer
og for at kunne føre Latinen, Verdenssproget, paa
Tungen og tage Del i de sydlandske Skikke. Men
Straffen udeblev heller ikke; de kom til at dele Roms
Skæbne og gik folkeligt set til Grunde. Noget va
rede det, inden deres Kraft var helt opbrugt; men
omsider svandt den ind, og nu minder kun nogle Navne
som Lombardiet og Katalonien om deres Indvandring.
Helt anderledes gik det i England, hvor Angel
sakserne tog Landet fra Romerne. Angelsakserne
brød ikke med det, de havde med fra deres Hjem
land, men bevarede deres aandelige Selvstændighed.
Selv da Rom anden Gang igennem Kristendommen
søgte at underlægge sig Verden, lod de sig ikke be
daare af Latinen og Paven, men stillede sig i et
inderligt Forhold til Kristendommen og benyttede
deres eget Sprog og Billedbrug ved Forkyndelsen. —
Kristus blev den djærve Helt og Apostlene hans
Kæmper, „der ikke svigtede naar Bannerne stødte
sammen“. Kristendommen tog de imod, men det la
tinske Væsen sigtede de fra.
I Modsætning til de Germaner, der gik mod Syd,
lykkedes det Angelsakserne at bevare deres fædrene
Arv og at holde den i Ære, hvilket har været dem
til stor Gavn ned gennem Tiderne. De har i meget
været et Mønster for andre Folkeslag og været i Be
siddelse af en Sundhed og Frihed, der søger sin Lige
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I vore Dage har vi i det sydlige Sønderjylland et
godt Eksempel paa, at et Folk ikke ustraffet kan
kaste sit aandelige Eje bort. Der er Egne dernede,
hvor Befolkningen har opgivet dets danske Maal og
dermed alt, hvad der hører Danskheden til. Følgen
er, at dets Liv forfladiges, og alt løber ud i pur
Materialisme.
Vi har godt af at mindes dette heroppe i vort lune
lille Kongerige. Ganske vist er der vel ikke mange
som tænker paa med Villie at opgive en Tomme af
hvad der er vort, eller paa at sætte det til i et frem
med Land. Men vi maa huske paa, at nu er For
holdene anderledes. Nu vælter det fremmede sig ind
over os og søger at vinde Indpas baade i Litteratur,
Tænkning og Levevis. Det er derfor, det gælder om
at være paa Post over for Faren, hvis vi ikke skal
dele de Folks Lod, som opgav deres eget for det
fremmedes Skyld. Naturligvis kan vi hente meget
godt fra andre; men vi maa tage imod det, som An
gelsakserne tog imod Kristendommen, ellers bliver
vi ikke rigere derved.
Vi har heller ikke Grund til fremfor noget andet
Folk at klæde os i fremmed Tøj; thi om vort Land
end i Sammenligning med den øvrig Verden er lille,
saa ejer vi dog saa store Skatte i vor Natur, Digt
ning og Saga, at der er mere end Kilder nok til
aandelig Næring.
Vort Lands Natur er hverken karrig eller fattig.
Uendelig meget har den at byde paa baade ved Strand,
i Skov og paa Hede. Vor Digtning er nu saa rig,
at kun de færreste formaar at blive godt kendt med det
hele. Historien har vi endog Grund til at være stolte,
af. Intet andet Folk med Undtagelse af Hellenerne
ejer en saadan Rigdom paa ældgamle Sagn, og i den
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historiske Tid har vi meget stort at opvise lige fra
Absalon og ned til vore Dage.
Vi er maaske fattige paa Gods og Guld i Forhold
til andre, men aandelige Skatte mangler vi ikke.
Det gælder for os kun om i Sandhed at gøre dem
til vore egne og at vide, hvad det vil betyde at for
kaste dem.
„Ær din Fader og din Moder, at du maa leve
længe i Landet“, blev der sagt til Jøderne. Historien
viser klarlig den dybe Sandhed, der ligger i disse Ord.
Jelling, i November 1913.

Ludvig Hansen.

Brev fra Sønderjylland.
EDE i Sønderjylland, i Nærheden af det Sted,

N

hvor Hans Kryger er født, ligger der en lille
Landsby, og det er om den, eller rettere sagt om
nogle af dens Beboere, jeg vil fortælle lidt.
I den By boede der allerede før den sidste Krig
en saakaldt Slesvigholstener. Nogle af dennes Børn
blev siden ved at føle sig som Tyskere, medens an
dre, vistnok som Følge af Paavirkning fra Morten
Eskesen, gik til den anden Side, blev gifte med
danske Mænd og anses for selv at være dansksindede.
Deres Fødegaard ejes nu af en indvandret Holstener.
Lidt syd for denne bor der en anden Gaardmand,
som indtil den saakaldte Køllerpolitiks Dage oprandt,
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holdt sig til det danske Parti. Men for saa at tæk
kes Myndighederne og derved opnaa nogle Fordele,
f. Eks. have danske Undersaatter i sin Tjeneste, faa
sine Drenge fri for Sommerskolen o. 1., meldte han
sig ud af de danske Foreninger, stemte paa de tyske
Kandidater ved Valgene og maa betragtes som en i
national Henseende død Mand, og, hvad der er værre,
Gaarden vil vanskelig kunne reddes fra at falde i
tyske Hænder, og vi har endda saa daarlig Raad til
at miste af vor Jord. —
Disse to Gaarde ligger i Udkanten af Skoven.
Et Stykke ude paa Marken laa der tre Gaarde.
Folkene i den ene af dem hørte til en Slægt, der
forstod at samle Penge paa Kistebunden. Sønnerne
gik hjemme til de var en 30—40 Aar gamle uden at
nogen af dem overtog Gaarden. En Svigersøn, der
var mere energisk, fik den saa, men solgte den snart
til Ejeren af Nabogaarden. Dennes Fader havde i
sine unge Dage rejst som Kniplingskræmmer i Konge
riget, og havde ved Flid og Paapassenhed arbejdet sig
frem til gode Kaar.
Sønnen vilde nu drive Landbrug i større Stil, men
manglede den fornødne Dygtighed, saa det gik til
bage for ham paa alle Maader. Snart saa han sig
nødsaget til at sælge begge Gaade til et tysk Bo
sættelsesselskab, som lavede tre Gaarde deraf, og paa
<den Maade fik Plads til tre tyske Rentegaardsejere. De
blev saa hentede herned sydfra, og skal nu være Kultur
bærere, Pionerer for Tyskheden heroppe i Nordgrænse
landet.
Nu er der kun en Gaard tilbage at skrive om.
Børnene fra dette saavelsom fra de andre Hjem havde
været paa danske Skoler. Deres Moder var svagelig,
og da Faderen var død, var der Tale om at sælge
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Gaarden. Det vilde Børnene ikke gaa med til. De
sagde som saa: Naar Gaarden først er kommen paa
fremmede Hænder, har vi ingen Sikkerhed for, at
den ikke gaa samme Vej som de andre, og selv om
de kunde faa den bedre betalt paa anden Maade,
vilde de dog hellere lade deres Broder faa den, er
klærede den ældste Pige. Han fik den ogsaa, og vi
vil haabe, det maa lykkes ham at bevare den som
fri Jord i dansk Eje.

I Tilslutning til ovenstaaende nogle Ord om Stil
lingen hernede i Almindelighed.
Medens vi fra først af slet ingen Organisation
havde, er Landet nu omspændt af et Net af For
eninger der alle er fremkaldt ved Regeringens For
søg paa at drive Fortyskningen fremad.
Først de tre store: Sprog-, Skole- og Vælgerfor
eningen. Sprogforeningen virker for Oplysning paa
Modersmaalet ved Oprettelse af Bogsamlinger og
Uddeling af Boggaver. Skoleforeningen virker i samme
Retning ved at give trængende Hjælp til Ophold paa
danske Skoler. Vælgerforeningen organiserer Valg
arbejdet og giver Vejledning i alle politiske og kom
munale Spørgsmaal. Saa er der Foredragsforeninger,
talrige selskabelige-, Ungdoms- og Gymnastikfor
eninger, der virker rundt om i Landet med de ca. 50
Forsamlingshuse som faste Støttepunkter. Tvangspolitiken med dens forskellige Udslag har kun givet
disse Sammenslutninger større Fremgang og Styrke
og Bygningen af Forsamlingshuse forøget Fart.
For at modvirke en systematisk Bosættelse af ty
ske Nybyggere, hvortil Staten bevilgede Pengehjælp,
oprettedes en Kreditforening. Denne har gjort et
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godt Arbejde ved at købe Ejendomme der stod i Fare
for at gaa over paa tyske Hænder, og, hvor saadant
var sket, ved at købe dem tilbage og afhænde dem til
danske Folk.
Og i den allernyeste Tid er der dannet en Forening,
kaldet „Landeværnet“, som ved Underafdelinger i de
forskellige Sogne vil paavirke Folk, saa i hvert Fald
ingen danske Mand lader sin Ejendom „befæste“,
hvilket, efter den nylig i Kraft traadte Ejendoms
befæstelseslov vil sige det samme som at miste den
fri Raadighed over sin Jord, blive en Slags Statsfæstere.
Fordelene herved bestaar nærmest i Laan til en
lav Rentefod.
Disse Udsigter vil dog næppe frembyde nogen større
Tillokkelse paa den danske Bondestand hernede.
TilSlut mange Hilsener til Venner og Kammerater
fra Eders
M. H. Dinesen.

Vinding højskole 1912—13.
DET forløbne år er der ikke bygget eller ordnet
om her på skolen. Der er også gjort så meget i
de fem år, jeg har været her, at det nu kan være
nok foreløbig. Nu er skolen vel indrettet til det antal
elever, som den er bestemt til, og kan vi være så lyk
kelige at beholde dette antal, er alting godt. Der er
dog enkelte forbedringer, jeg endnu kunde ønske;
men de må vente lidt.
I løbet af året har enkelte fremmede talere ført
ordet her eller læst op, f. eks. den nordslesvigske
.skoleforenings formand og skuespiller Hejlesen. Ved
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Lærerne paa Vinding Højskole 1913.
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efterårsmødet talte folketingsmand Klaus Berntsen,
paslor Tomassen, Horsens, lærer Mosegård, Middel
fart, og undertegnede. Berntsen talte om to mænd,
der ligner hinanden : Sokrates og Kristen Kold. Den
varme og inderlighed, som han lagde i ordene, greb
alle tilhørerne. Tomassen holdt et varmt og dygtigt
kristeligt foredrag. Mosegård talte om Jonas Lie, og
undertegnede om forholdet mellem forældre og børn.
I August afholdtes statens gymnastikkursus for skole
lærere her på skolen. Dette blev ledet af seminarie
lærer Lambertsen, Haslev, og Bukh fra København,
nu assistent for gymnastikinspektøren ved flere jydske
amter. Kursuset blev ledet med stor dygtighed, og
det var en dejlig og fornøjelig måned. Her var
40 deltagere af mange slags anskuelser, såvel
religiøst, politisk, socialt; men det gik nok så kam
meratligt og hyggeligt alligevel. Imellem deltagerne
var to udlændinge, Benjamin Slor fra Jaffa i Palæ
stina og Jon Helgason fra St. Petersborg. Lærerne
besøgte alle smukke punkter her i egnen, ligesom
de også fik lejlighed til at se Landerupgård, de kel
lerske anstalter i Brejning, Jelling seminarium o. s. v.
Vinteren 1912—13 var her 56 elever. Fordelt efter
stand:

Sønner af gårdmænd . . 31
—
- husmænd. . . 16
—
- håndværkere. 4
- landpost ... 1
—
- skovfoged . . 1
— - arbejdsmænd
1
— - købmænd. . . 1
— - opsynsmænd. 1
ialt . . 56
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Fordelt efter amter: Vejle 20. Ribe 11. Randers 4.
Viborg 3. Skanderborg 3. Svendborg 3. Holbæk 3.
Maribo 2. Odense 2. Haderslev 2. Tønder, Ålborg
og Ringkøbing hver 1.
Fire havde været på Vinding højskole. 1 på Askov
sløjdskole, 1 på Ringe efterskole, 1 på Hejis efter
skole, 1 på teknisk skole i Horsens og 1 havde
præliminæreksamen fra Kolding realskole.
Sommeren 1913 var
stand :
Døtre af
— — — ■— — — — — -

her 42 elever. Fordelt efter
gårdmænd. . 20
husmænd . . 14
håndværkere 2
præster ... 1
lærere .... 1
købmænd . . 1
arbejdsmænd 1
fiskere .... 1
bestyrere . . 1

ialt . . 42

Fordelt efter amter: Vejle 11. Ribe 5. Sønderborg 4.
Svendborg 4. Sorø 3. Holbæk 2. Randers 2. Viborg 2.
Skanderborg 2. Ringkøbing 2. Odense, Hjørring,
Ålborg, Thisted og Tønder hver 1.
1 havde været på Særslev Højskole, 1 på Skårup
landbrugsskole, 1 på Vester-Vedsted, 3 på Hejis og
1 på Skibelund efterskole.
Redaktørerne af efterfølgende dagblade, ugeblade
og tidsskrifter viser skolen den venlighed at sende os :
Kristeligt Dagblad, Østsjællands Folkeblad, Sorø
Amtstidende med Søndagsblad, Fyns Tidende,

29

Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad, Herrégåsdenes adresseavis, Landmændenes eget Blad,
Landet, Freds-Bladet, Højskolebladet, Dansk Ung
dom, Folkelæsning, Vort Folk, Samvirke, Vort
Landbrug, Mælkeritidende, Andelsbladet, Mejerifolk>
Gødningen, Dansk Land, Varden, Ret, Tidsskrift
for Vind-Elektricitet.
Jeg retter en hjertelig tak til elevforeningens be
styrelse og hvert enkelt medlem. Tak for den støtte
og hjælp, i yder os. Falder vejen her forbi, så se ind
til jer gamle skole.
P. Andresen.

Meddelelser om eleverne.
Ligesom i fjor giver jeg her de oplysninger, om
gamle elever, som jeg tid efter anden har samlet
sammen. Den først nævnte er en Vindingelev.
Chr. Hansen, g., Gårdejer i Vester-Smidstrup, Gadbjerg.
Sofus Jensen har købt gård i Rostrup, Gadbjerg.
N. P. Jensen har overtaget fædrenegården i Fårbæk,.
Skive.
Marie Justesen g. m. snedker Byrjalson, Farsøe.
Peter Mols, g., har købt ejendom i Klatrup, Børkop.
Iver Bladt, g., har købt gård i Alken, Skanderborg.
Petra Ravn, g. m. gårdejer Nikolaj Augustinus,.
„Tebdrup gi. Kro“, Skanderborg.
Kresten Hansen, Rugsted, købt gård sammesteds.
Marius Petersen, g., bor i Tavlov.
Marence Thomsen, g. m. gårdejer Jørg. Bjerg, „Håstrupsminde“, Agård, Kolding.
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Kristine Nedergård, g. m. gårdejer Kr. Enkelund,
Houen, Tarm. Begge Vindingelever.
Ole Nielsen, g., købt en lille landejendom i Strelluf,
Ølgod.
Mary Clausen, g. m. landmand Lange, Nybølle, Espe.
Marie Vig, g. m. gårdejer Martinus Jensen, Lyhne,
Tarm.
Agnes Klostergård, g. m. gårdejer Thygesen-Jensen,
„Abildskovgård“, Funder.
Anders Lindrum, g., og bor i Egtved.
Anna Olsen, g. ni. gårdejer J. Pedersen, Rørby, Kallundborg.
Peder Skovgård, g. og bor i Slagelse.
Peder Hvid, g. m. Ida Jørgensen. Begge Vindingelever.
P. Hvid og Skovsen har i Sommer bygget ved Siden
af hinanden i Viuf ved Kolding.

Aarsberetning.
OM det af Medlemslisten vil ses, har der atter i det
forløbne Aar været god Tilgang af ny Medlememr til vor Forening. Ligeledes er det glædeligt at
lægge Mærke til, at Tilslutningen til Elevmødet bliver
større og større Aar for Aar. I Aar var Vejret ellers
alt andet end heldigt til længere Rejser, der var
rigelig baade med Regn og Kulde, til Tider. Men
trods det, var der dog mødt saa mange som ingen
sinde før.
Om Eftermiddagen holt Andresen et ypperligt Fore
drag om Opdragelsen, gaaende ud fra Grundtvigs
store Betydning som Folkeopdrager. Rs. Laursen

S
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talte varmt og med fin Forstaaelse om de danske
Digteres Forhold til vort Fædrelands Natur. Det
kunde være fristende at forsøge et Referat af Fore
dragene ; men Pladsen tillader det ikke.
Til Mødet var der sendt mange Hilsener fra gamle
Elever. Flere af disse var lange og udmærkede Breve.
F. Eks. fra Thyra Nielsen og Stefan Larsen, og de
aandede af Kærlighed til Vinding Højskole og det
Arbejde der udføres. En Del Hilsener kom for sent..
De Elever, som var i Udlandet, glemte heller ikke
Dagen. Kirstine Ravn og Kristine Pedersen sendte
Breve henholdsvis fra Venedig og London. Jakob
Kjær fra Kristiania, og i hans Brev var Hilsen fra
Tømrer Madsen, som lige var afrejst til Island. Ce
cilie Dahl sendte en Hilsen fra Sandefjord i Norge
og Anton Klejs og Klemmen Gylling Holm fra Sachsen.
Om Aftenen spillede Sommerskolens Elever Panto
mime. De opførte det gamle Folkeæventyr „Prin
sessen, som ikke kunde le“. Det var ellers Bestem
melsen, at Stykket skulde have været spillet ude i
Haven, og der var lavet en Mængde kulørte Lamper
i den Anledning; men Vejret forpurrede denne Plan.
De kulørte Lamper blev saa ophængt i Gymnastik
salen, og Stykket spilledes dér. Det tog sig nydeligt
ud; de spillende optraadte jævnt og naturlige, og
med saa fin Forstaaelse, at det lykkedes dem at
give et udmærket Billede af det smukke Æventyr.
Paa Foreningens Generalforsamling fremlagdes
Regnskabet og godkendtes. Bestyrelsen forelagde et
Forslag om at ændre Tiden for Elevmødet til den
tredje Søndag i Juni. Det sønderjyske Aarsmøde af
holdes nemlig hvert Aar den anden Søndag i Juni,
og da mange af vore Medlemmer sønden Aa sikkert
ogsaa gerne vil med til Elevmødet; mente vi, at det.
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var rigtigst at vi ændrede vor Mødedag. Og at Med
lemmerne var enige med os deri, viste de ved at vedtage^Forslaget enstemmig.
Elevmødet er altsaa herefter den tredje Søndag i Juni.
Efter Tur fratraadte som Bestyrelsesmedlemmer:
Anna Petersen, Katrine Kristoffersen, Ejnar Andersen
og Mads Dinesen, Katrine Kristoffersen, Ejnar An
dersen og Mads Dinesen genvalgtes, og nyvalgtes
Bertha Lykke. Rs. Laursen genvalgtes som Revisor.
Tak allesammen for det svundne Aar — særlig
Tak til Bidragyderne til vort Aarsskrift!

Glædelig Jul og et godt Nytaar.
P. B. V.:

Hans Vogensen.
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Oversigt
over Regnskabet for Vinding Højskoles Elevforening
fra 1. Juni 1912 til 31. Maj 1913.

INDTÆGTER
Kassebeholdning fra forrige Aar . . 65 Kr. 67 Øre
Medlemsbidrag....................................... 463 - 75 Indvundne Renter..............................
3 - 01 Indgaaede Restancer..........................
3 - 75
Restancer...............................................
6-25

Balance ■ • 542 Kr. 43 Øre

Formue: 4 Clichéer................................... 20 Kr. 35 Øre
UDGIFTER

Understøttelse til 8 Elever................ 276 Kr. 00 Øre
Trykning af Aarsskriftet.................... 129 - 00
1 Cliche...................................................
4 - 85 Trykning af Love.................................
4-50 Konvolutter og Opkrævninger m. Tryk 14-00
Kundgørelser............................. • . . . 10 - 75
Brevkort til Elevmødet 1912....
18 - 15
Rejseudgifter.......................................... 25
- 25
37 returnerede Opkrævninger
... 7 - 03
Papir, Porto m. m.............................. 11
- 40
500 Kr. 93 Øre
Restancer...............................................
6 - 25
Kassebeholdning........................................35-25
Balance • . 542

-
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Jelling Mejeri, Jelling den 4/e 1913.

Hans Vogensen,
p. t. Formand og Kasserer.

Regnskabet genneniset og fundet rigtigt.
Vinding Højskole, den 8. Juni 1913.

Rasmus Laursen.

Helmer Hansen.
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Bestyrelsens Adresser:
Bertha Lykke, Lindegade 5, Kolding.
Kathrine Kristoffersen, Liseby, Stege.
Maren Rasmussen, Tirslund, Llolsted.
Aksel Frederiksen, Skærup, Børkop.
Ejnar Andersen, Kollemorten Brugforening, Jelling.
Mads Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig.
Hans Vogensen, Jelling Mejeri, J8lling.

Mulige Fejl i Medlemslisten bedes meddelt mig
inden 1. November 1914, for at de kan blive rettede
i næste Aarsskrift. Indmeldelser modtages til enhver
Tid ved Henvendelse til et Bestyrelsesmedlem eller
undertegnede Formand.
Hans Vogensen,
Jelling Mejeri, Jelling.

Husk at melde Flytning!
Ved Indmeldelse i Foreningen bedes meddelt, hvil
ket Hold, Vedkommende hører til.

Elevmødet er for Eftertiden al Tid den tredje Søndag i Juni,
og de, som ønsker at overnatte, maa selv medbringe
Tæpper og melde sig mindst 4 Dage før Mødet til
Lærerinden paa Højskolen.

Medlemsliste for 1912—13.
Æresmedlem :
Enkefru Signe Nielsen, Møllegade 34, Thisted.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
1.)

16
17

18
19
20
21

A Holdet.
Lærer Kresten Andresen, Ullerup, Sundeved, Slesvig.
Lærer Helmer Hansen, Haarup, Brædstrup
Jens Sørensen, Aagaard, Kolding
Dorthea Madsen, Holmegaard, Kauslunde
Inger Marie Steffensen, Gjøtlrup, Fjerritslev
Kristian Pagh, Højrup, Taulov
Kristian Lauridsen, St. Thorlunde, N. Snede
Kristian Ingvar Hansen, Starup, Varde
Sine Rønning, Horsted, Vejle
Marie Kristensen. Børkop Mark, Børkop
Ejnar Bertelsen, Vinding, Vejle
Niels Dejgaard Nielsen. Højmark Brugsforening, Lem
Sørine Bertelsen, I ldum
Kristiane Pedersen, Vorgod, Herning
Otto Buhl, Grejsdalen
Marius Andersen, Haldrup
Jens Peter Jeppesen, Staun, Sebbersund
Metha Varming, Dalsgaard, Ringenæs, Slesvig
Claus Clausen, Hagenbjerg, Als, Slesvig
Fotograf H. Albjerg, Vejle
Marie Lynggaard, Bjergby, Nykøbing M.

Sommerholdet 1903.
22 Charlotte Kristoffersen, Nebel, Tvingstrup
23 Kristine Thomsen, Meldrup, Horsens
24 Nanna Jensen, Taalmodighedsgaarden, Humble, Lange
land
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Vinterholdet 1903—04.
25 Karl Kolind, Bugtrup, Koli ) d
26 Konrad Jensen, Pjedsted

Sommerholdet 1904.
27. Karen Kristensen, Molbo, Dømmestrup, Fangel
28. Laura Hansen, Mads Hansen, Holmegaard, Føns Nr. Aaby
29. Marie Jensen, Lendrupsgade 5, Horsens

30
31
32
33
34
35

Vinterholdet 1904—05.
Jens Nielsen, Haldrup Overmark, Haldrup
Emanuel Nielsen, Ringgive, Vejle
Martin Risager, Hindskov, Thyregod, Jelling
Murer Peder Pedersen, Pjedsted, Pjedsted St.
Husejer, Mads Rygaard, Marie Magdalene, Ryomgaard
Jens Jacobsen, Odensegade 43, Aarhus.

Sommerholdet 1905.
36 Marie Lundbjerg, Kirkegaardsvej, Vesterbro, Fredericia

37
38
39
40
41

Vinterholdet 1905—06.
Peder Skousen, St. Veiling, Viuf
Karl Olesen, Kærbølling, Vejle
Frederik Damgaard, Onsted, Odder
Gorm Gormsen, Føns, Nr. Aaby
Jens Jørgensen, Skovlund, Vodskov

42
43
44
45
46

Sommerholdet 1906.
Cecilie Larsen, Søkilde, Laven
Anna Petersen f. Kristensen, Stormgade 8 St., Vejle
Maren Kyed, Hvejsel, Jelling
Mette Nielsen, N. K. Skovsen, Ildved, Jelling
Anna Larsen, Abelonelund, Middelfart

47
48
49
50
.51
.52
.53
.54

Vinterholdet 1906—07.
Alfred Andersen, Mindstrup, Jelling
Hans Lomholdt, Kongsted, Fredericia
Jeppe Bøgh, Ødsted, Vejle
Morten Mortensen, Bøgvad, Egtved
Marius Carlsen, Ollerup, Vejle
Peder Thomsen, Meldrup, Horsens
Kristian Nielsen, Vandel
Valdemar Eg, Kantoft, Kibæk
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55
56
57
58

Sommerholdet 1907.
Maren Laursen, Astrup, Thorsø
Kathinka Clausen, Gangsted Mejeri, Hovedgaard
Charlotte Henriksen, Haldrup
Petra Larsen, Egtved

66
67
68
69

Vinterholdet 1907—08.
Hans Juhl, Bindeballe, Vejle
Henrik Iversen, Stubdrup, Vejle
Murer Niels Rasmussen, Gødsbøl, Uhe, Vejle
Søren Klausen Sørensen, Dons, Kolding
Murer Claus Nielsen, Aadum, Tarm
Peter Tolstrup, Løgten St.
Marinus Bertramsen, St. Louis Park R. 1 Henneqin,
C. O. Minn., U. S. A.
Aksel Frederiksen, Skærup Skov, Børkop
Ejnar Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling
N. P. Müller, Riglandseg, Vamdrup
Chr. Hauge, Hvejsel, Jelling

70
71
72
73
74
75

Sommerholdet 1908.
Johanne Jensen, Bisgaardsgade 6, Thisted
Alma Nielsen, Fredelund, Barrit
Dora Asmussen, Sandager, Ringenæs Slesvig
Maren Pedersen, Horne Vesterballe, Faaborg
Kirstine Schmidt, Randbøldal, Vejle
Maria Sten, Dauding, Bredstrup

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Vinterholdet 1908—09.
Jens Peter Jensen, Karup
Niels Larsen, Christiansholdt, Langaa
Kristian Bloch, Sønderbøl, Oxbøl
Niels Vestergaard, Vinding, Holstebro
Thomas Thomsen, Skærup, Børkop
Søren Sørensen, Ravning. Vejle
Alfred Jensen, Varregaard, Veerst, Lunderskov
Jonas Jonsen, Søskov, Bredsten, Vejle
K. A. Bundsgaard, Toftegaard, Gjesten, Vejen
Jens Jensen, Hyllesbjerg, Kollerup, Jelling
Sofus Jensen, Jens P. Jensen, Gadbjerg St.
Simon Hansen, Forsøgsstationen, Askov, Vejen
Carl Nielsen, Damgaard, Gundestrup, V. Skerninge
Carl Nielsen, Lunaegaard, Stenstrup, Fyn
Knud Schultz, V. Nebel, Kolding
Lars Gregersen, Vraa, Ejstrup
Søren Skousen, Klattrup, Børkop

59
60
61
62
63
64
65

38

93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Lars Chr. Larsen, Kirstine Larsen, Listed St.
Allred Akselsen, Lendum, Sindal
Hans Kr. Hansen, Niels Hansen, Gandrup St.
Niels Miller, Fillerup, Odder
Sommerholdet 1909.
Helene Ludvigsen, Avnbøl, Lllerup, Slesvig
Anna Larsen, Knolde, Lyngby, Løkken
Agnes Mathilde Kristiansen, Vrenderup, Faaborg, Varde
Johanne Rasmussen, Lydinge, Espe
Helene Nielsen, .1. P. Ghi istensen, Úhe Mark, Farre, Vejle
Anna Hansen, Chr. Hansen, Bindeballe St., Vejle
Mathilde Jensen, Rasmus Jensen, Øxendrup St.
Kirstine Ravn, Nørager, Lunderskov
Kirstine Hansen, Gmd. C. Hansen, Sallingelunde, Højrup
Marie Byrjalson f. Juslesen, Farsøe
Marie Dallgaard, Fasterlund, Skjern
Kathrine Pedersen, Ullits, Gedsted
Anna Nielsen, Maglegaard, Søborg, København L.
Thyra Nielsen, Stødau, Knebel
Bei tha Lykke, Lindegade 5, Kolding
Sofie Lykke, Lindegade 5, Kolding
Helene Haar Sørup, Maribo
Anna Bjerritsgaard Espersen f. Thomsen, Søskov,
Bredsten, Vejle
Cecilie Andersen, f. Nielsen, Kollemorten Brugsforening,
Jelling
Jørgine Frederiksen, Hillerslev, Højerup
Ida Jørgensen, Aagaard Højskole, Kolding
Johanne Jeppesen, Stenstrup
Marie Mikkelsen, .lerlev, Vejle
Esther Krogh, Ødis I amdrup
Margrethe Hansen, Villa Landlyst, Nyborg
Emma Jensen, Ryslinge
Ultikka Bertelsen, Bodsbøl, Ballum, Slesvig
Ingeborg Jensen, Veerst, Lunderskov
Petra Davidsen, Vinding, Vejle
Kirstine Frandsen L Nielsen, Lilfrost, Bredsten, Vejle
Gertrud Hovgaard, Sellerup, Børkop
Maren Rasmussen, f. Pedersen, Tirslund, Holsted
Petra Stæhr f. Petersen, Fældballe, Rønde
Thora Andersen, Lorup Hede, Ryslinge
Kirsten Marie Møller, Faarup St.
Jørgine Trodsen, Branduhre, Brande

Vinterholdet 1909—10.
133 Lorents Petersen, Nyhavegaard, Kværndrup St.
134 Hans Vogensen, 0. Thorsted, Egtved
135 Marius Nielsen, Rasmus Nielsen, Aastrup, Pejrup
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1,5
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Peter Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst, Lunderskov
Jens Koed, Gauerslund, Børkop
Jørgen H. Jørgensen, Rugstedlund, Vejle
Jacob Albrechtsen, Christiansminde, Kollerup, Jelling
Niels J. Pedersen, Brøstrup, Rødding, Slesvig
Chr. Larsen, Erritsø, Fredericia
Ludvig Hansen, Seminariet, Jelling
Hans Alexandersen, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig
Niels P. Nielsen, Fruegaarden, Egerslevmagle, Skelskør
N. P. Nielsen, Bogh., Bryggeriet „Schandia“, Nørresundby
Ole Larsen, Storvorde, Storvorde St.
Peter Jørgensen, V. Ørum, Uldum St.
Poul Jensen, Brøndsted, Børkop
Jens Svenningsen, Lihme, Skive
0 Niels Peter Mols, Klattrup, Børkop
Mathias Asmussen Jæger, Smedegaard, Bramminge
Kristen E. Jensen, Nørup Kro, Vejle
Rasmus Paarup, Karlslund, Kellerup
Peder Nielsen, Aasum, Odense
Morten Pedersen, Gudsø, Taulov
Mads Schultz, Hejis Kolding
Otto H. Schelde, Aagaard Mark, Kolding
Johannes Olsen, Føllehøjgaard, Rønde
Hans Peter Sørensen, Hedensted Mark, Hedensted St.
Jens Klausen Nielsen, Ugeivig, Esbjerg
Anton Klejs, Besser, Samsø.
Klemmen Gylling Holm, Madebjergg., Tranebjerg, Samsø
Jens Havreballe, Højrup, Tauiov
Nis Poder Sørensen, Bremerholm, Lunderskov
Laurits Nielsen, Lørup Mark, Ringe
Peter Laurits Petersen, Brugsforeningen, V. Skjerninge
Niels Bach, 0. Hvidbjerg, Karby, Mors
Svend Anker Hansen, Nørremølle, V. Sottrup, Slesvig
Peder Borup Ovesen, Tofthøj Mark, Gadbjerg
Kristian Mathiesen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
Evert Evertsen, Sdr. Oiling, Hygum, Slesvig
Harald Baggesen, Stubdrup, Brønderslev
Kristian Enkelund, Okslund, Hoven
Peter Fr. Petersen, Stenderup, V. Sottrup, Sundeved,
Slesvig
Henrik Mumm, Alinstrup, Tinglev, Slesvig
Søren Sørensen, Lysholt, Hoven, Tarm
Peder Hviid, Viuf
Sommerholdet 1910.
Katrine Kristoffersen. Liseby, Stege, Møen
Kristine Andersen, Liseby, Stege, Møen
Mary Andersen, Bølling, Kolding
Sine Kellerup, Sinding, Silkeborg
Katrine Andersen, Ringe
Kirstine Sebits, Eskildstrup, Pederstrup St.
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

207
208
209
210
211
212
213

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Augusta Nielsen, Domkirkepladsen 13, Roskilde
Margrethe Bech, Vesterhauggaard, Odder
Sara Ellemann, Lorup Mark, Rudme St. •
Karen Brunce f. Hansen, Uddeler Brunce, Pederstrup St.
Andrea Jensen, Søllinge Friskole, Pederstrup
Johanne Sorensen, f. Slot, S. Sorensen Lysholt,[Hoven,
Tarm
Birgitte Skovbjerg, Hoven, Tarm
Kirstine Mikkelsen, Jerlev, Vejle
Maren Schmidt, Lykkesgaard, Lunderskov
Sine Hansen, Jordløse St., Fyn
Sine Andersen, Lombjerge, Ringe St.
Karen Sofie Busk, Hundstrup, V. Skerninge
Anine Mikkelsen, Skovbolling, Pjedsted
Marie Nymark, Haarslev, Aarup
Sara Jensen, Møllegaarden, Kværndrup
Marie Mikkelsen, Klattrup, Borkop
Katrine Jørgensen, Rebstrup, Støvring St.
Asta Brummer, Vinding, Vejle
Ottoline Jepsen, Bredebro, Slesvig
Karen Iversen, Ammitsbøl, Vejle
Anna Hansen f. Lygum, Lunderskov
Mine Jensen, Fuglsang, Egtved
Kristine Pedersen, 5 Vinery Villas Hannover Gate
London N. W.
Nikoline Køllgaard, Gmd. J. Køllgaard, Stubberup,
Skelskør
Anna Frederiksen, f. Munk, Skærup Børkop
Ingeborg Olesen, Lindved, Llornsyld
Anna Hansen, Tyrsbøl, Hokkerup, Slesvig
Marie Pedersen Solberg, Tjæreborg St.
Anna Johansen, Lidsirup, Tingsted, Falster
Skolebestyrerinde Fr. Marie Hansen, Vestergade 49,
Odense
Vinterholdet 1910—11.
Peder Skovgaard, Villa Engholm, Vardevej, Vejle
Simon Simonsen, Nimtofte pr. Ryomgaard
Klaus Klausen, Høgsgaard, Haderup, Skive
Johannes Nielsen, Lejrskov, Lunderskov
Jens Jensen, Skole, Permelille, Samsø
Johannes P. A. Albjerg, Oure Mark, Oure St.
Frederik Frederiksen, Brande
Niels Nielsen, Nørreby, Bogense
Magnus Petersen, Glibstrup, Lunderskov
Mads Hansen, M. Hansens Enke, Drenderup Mark,
Vamdrup
P. Chr. Pedersen, Jens P. Pedersen, Farre Mark, Farre St.
Jens German Jensen, Mejsling, Vejle
Mads Olesen, Kyed, Hvejsel, Jelling
Rasmus Juhl, Vork, Egtved
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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

Anders Lindruin, Egtved
Nikolaj Jensen, Trunderup Bleg, Kværndrup
Hans Kruse, Lilballe, Alminde
Laurs Hviid, V. Nebel, Kolding
Holger Johansen, Fjeldstrup, Haderslev, Slesvig
Jens Jensen, Slaarupgaard, Tørring St.
Aage E. Stoustrup, Vesterlund, Jelling
Albert Hauge, Ørnhoved, Herning
Jens Brodersen Sørensen, Gerndrup, Brørup
Knud Jensen, Finderup, Ringkøbing
Niels Skovmand, Aale
Hans Johannes Hansen, Hellested, Haarlev St.
Peter Evald Basmussen, Tækkersminde, Grenaa
Tømrer Jonas Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle
P. M. Hauge, Fovsing, Jelling
M. H. Dinesen, Hjartbro, Bevlofl Slesvig
Peter H. Sørensen, Koisnap, St. Nustrup, Slesvig
Ivar Bladt, Rufas, Ullerup, Sundeved, Slesvig
Laurids Rasmussen, Rosenlund, Hjulby St.
Karl Jensen, Jens Jensen, Uhrskov, Odder
Julian Andersen, St. Refstrup, Gadbjerg
Martin Pedersen, Fruergaard, Egerslevmagle
Mejerist, Hans E. Clausen, Dybbøl Mejeri, Sundeved
Marinus Ostergaard, Belle, Daugaard St.
Tømrer, Mathias M. Nielsen, Aastrup, Hoisted St.
Martin Nielsen, O. Bøgebjerg, Skelskør
Hans Andersen, Snogbæk, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

8ommerholdet 1911.
Cecilie Petersen Glibstrup, Lunderskov
Nikoline Høgsberg, Ulfborg St.
Jensine Thygesen, Lyhne, Tarm
Maren Kirkegaard, Albæk, Sædding, Skjern
Anna Olsen, Lægdsgaard, Ikast
Dorthea Enggaard, Testrup, Maarslet St.
Sigrid Rasmussen, Aastrup, Gramrode
Martha Jørgensen, Raagelund, Marslev St.
Karen Jensen Krog, Hover, Muldbjerg
Helma Asmussen, Nørre Esp, Thim
Anna Arvad, Sædding, Skjern
Anina Madsen, Bindeballe
Maren Nielsen, Højgaard, Sødinge, Ringe
Marie Lundsgaard, Trunderup, Kværndrup
Mette Marie Ibsen, Outrup, Faaborg, Varde
Maren Hansen, Tønnæs, Nr. Aaby
Laurine Pedersen, Strandby, Haarby, Odense
Mary Nymark, Haarslev, Aarup
Karen Marie Mortensen, Gammelsogn, Ringkøbing
Frida Larsen, Glænø, Skelskør
Anna Nielsen, Jeppe Nielsen, Sd. Højrup, Pederstrup
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276 Marie Poulsen, Skovby pr. Hovslund, Slesvig
277 Anna Jessen, Hoptrup, Slesvig
278 Margrethe Jørgensen, Støbbæk, Tinggaard, Aabenraa,
Slesvig
279 Mette Jensen, Øse, Varde
280 Christine Madsen, Holmskov, Nordborg, Als
281 Thora Frederiksen, Rogenstrup, Løgstrup
282 Petra Augustinus f. Ravn, Tebstrup, Skanderborg
283 Johanne Tørslev, Strandsgaard, Knebel, Mols
284 Jakobine Jacobsen, Egtved Skov, Egtved
285 Johanne Hansen, Lyhne, Tarm
286 Kathrine Holm, Langemark, Tranebjerg, Samsø
287 Johanne Poulsen, Jyderup
288 Kristine Blad, Bramdrup, Kolding
289 Emma Rindal, Nørregade 30. I. th. København K.
290 Dorthea Haargaard, Vejerslev, Thorsø

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Vinterholdet 1911—12
Murer Ole Nielsen, Odderup, Aadum, Tarm St.
Jens Theodor Dahl, Varmark St., Kolding
Alfred Therkildsen, Rovedgaard, Andst St.
N. C. Kildegaard, Ryslinge St.
Anders Larsen, Rynkeby, Ringe
Anders Møller, Lykkegaard, Ejby, Odense
Rasmus Andersen, Lombjerge, Ringe
Harald Rasmussen, Frederiksfeldt, Nr. Søby St., Fyn
Jørgen Rasmussen, Ellinge, Ullerslev
Thorvald Buhl, Daugaardsminde, Stubdrup, Jerlev, Vejle
N. P. Nielsen, Bredal, Vejle
Nis Mathiasen Mortensen, Stenløse, Stenløse St.
Hans Peter Sørensen, Jelling
Marius Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig
Aksel Koed, Veigaard, Alminde, Kolding
Jens Andresen, Seminariet, Ribe
Jens P. Nielsen, Ildved, Jelling
Jørg. Jørgensen, Alminde, Kolding
Kristian Udesen, Thorsted Egtved
Peter Enevoldsen, Geesager, Løsning
Johannes Jørgensen. Balle Bredsten
Falle Rudbech, Aarøsund, Haderslev, Slesvig
Jørgen Ravn, Teglgaard, Bække, Lunderskov
Hannibal Andersen Søndergaard, Lihme Skive
Martin Jensen, Fiskbæk Mark, Løgstrup St.
Cicilius Jensen, Finderup pr. Skjern
Kristian Kyed. Hvejsel, Jelling
Iver P. Iversen, Nedergaard, Stubdrup, Vejle
Søren Rasmussen, Beder St.
Peter Pedersen, Sdr. Vilstrup, Eltang St.
Anders Andersen, Skovbølling, Pjedsted
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322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

348
349
350
351
352

353
354
355
356
357
558
339
360
361
362
363
364
365
366
367

Johannes Jensen, Foersom, Tarm
Kristen Hansen, Rugsted, Vejle
Jørgen Bech, Ullerup, Slesvig
Mads Kjærgaard Madsen, Skovgaard, Lem, Lemvig
Hans Skov, V. Gjesten, Vejen
Aage Ravn, Gadbjerg
Anders Kjær, Stubdrup, Vejle
Jens J. Bladt, Sdr. Hostrup, Aaabenraa, Slesvig
Markus Linnet, Vejlbygaard, Fredericia
Oluf Larsen, Markskiígaard, Gadbjerg
Iver Hansen Nielsen, Thyregodlund, Jelling
Tømrer Mads Jensen Madsen, Adsbøl, Strelluf, Ølgod
Murer Jacob Kjær, Ryslinge
Tømrer Niels J. Nielsen, Treide, Fredericia
Murer Laurits Jacobsen, Bredballe, Vejle
Spangsberg Tang, Lyhne, Tarm
Kristian Bertelsen, Læborg Brugsforening, Vejen
Marinus Magnussen, Vejmand Magnussen, Mariager
Murer Marinus Chr. Flansen, Gandrup St.
Jens Veje Lomborg, Bedsted, Thy
Tømrer N. P. Marius Nielsen, Berrings Allé Købhvn.
Ejnar Juul, Høllund, Vejle
Murer, Anton Christensen, Gravens, Kolding
Tømrer, Aage Brodersen, Kalvslund, Ribe
Murer, Carl Cramer, Hostrup, Daugaard
Lars Arvad, Filskov, Vejle

Sommerholdet 1912
Martha Hansen, Søgaard, Rødvig St.
Maren Hansen, Florne
Maren Andersen, Vesterballe ,Faaborg
Johanne Jepsen, Treide, Fredericia
Jørgine Flilleborg, Søndergaard,Hallundbæk, Ejstrup,
Nr. Snede
Ane Knudsen, Tom mer up, Knarreborg St.
Sofie Bille, Frejlev St.
Severine Mortensen, Stenvængegaard, Nysted St.
Sidsel Kærgaard, Skovgaard, Nr. Lem, Lemvig
Mette Jensen, Foersum, Tarm
Frandsine Jensen, Foersum, Tarm
Else Nielsen, Sdr. Næraa, Aarslev St.
Marie Vig, Glibstrup, Lyhne, Tarm
Kirstine Eskelund f. Nedergaard, Okslund, Hoven, Tarm
Mary Lange, f. Klausen, Nybølle Mark, Espe St.
Mariane Jensen Krog, Hover, Muldbjerg St.
Mary Larsen, Engholm, Ryslinge St.
Nielsine Dam, Agersø, Skelskør
Olga Sørensen, Fredenshaab, ülkjær, Vejle
Marense Bjerre f. Thomsen, Aagaard, Kolding

44
Marie Lygum, Jordrup, Kolding
Petra Jespersen, Sdr. Felding Præstegaard, Troldhede
Marie E. Hansen, Diernisse Mark. Faaborg
Karen Jacobsen, Brejninge, Børkop
Marie Wichmann, Bellinge Fyn
Maren Madsen, Lille Margaard, Nr. Aaby St.
Kristence Mortimsen, Starbæk Mølle, Lyhne, Tarm
Anna Jensen, Herstok, Skanderborg
Anna Jacobsen, Kædeby. Langeland
Kathrine Therkelsen, Rishøjgaard, Yding, Skanderborg
Bodil Rasmussen, Kirkeby Mark, Sdr. Omme
Johanne Tousberg, Ny Vestergaard. Fabjerg Lemvig
Kristine Gade, Øxenbjerggaard, Kielstrup, Hobro
Ingeborg Andersen, Draaby, Ebeltoft
Agnes Hansen, Gravlev, Hyllested
Marie Madsen, Ildved, Jelling
Katrine Eriksen, Sennels, Thisted
Marie Pedersen, Slumsirup Mølle, Skjern
Jensine Albertsen, Uhre Kær, Brande
Olga Koed, f. Berthelsen, Mosevraa, Alminde, Kolding
Margrethe Petersen, Adr. Hmd. A. Hansen, Saaderup
Ullerslev
389 Dagmar Vig, Lyhne, Tarm

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384'
385
386
387
388

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

Vinterholdet 1912-13.
Murer, Søren Gade, Gaarslev, Børkop
Murer, Arnold Jensen, Gadbjerg
Murer, Marius Mikkelsen, Mørkholdt, Børkop
Murer, G. L. Jensen, Bredballe, Vejle
Murer, Marius Pedersen, Taulov Mark, Taulov
Tømrer Joseph Henriksen, Haldrup
Søren Søndegaard. Ejstrup, Nr. Snede
Jens Arnoldsen, Mausing, Kjellerup
Stefan Larsen, Slagteriudsalget, Nykøbing Sj.
Sofus Ibsen, Autrup, Faaborg, Varde
P. H. Petersen, Oustrup, Egtved
Thomas Dahl, Varmark
Jørgen H. Nielsen, Oksby Plantage, Oksbøl St.
E. Eliasen, Koldby, Samsø
Kjeld Kjeldsen, Harresø, Jelling
K. M. Andersen, Vammen Viborg
Bertel Petersen, Erritsø, Fredericia
Rasmus Mathiasen, Malle, Tistrup
Jens Ditlevsen, Fjeldstrup, Slesvig
N. P. Krog Nielsen, Malle, Tistrup
Johs Knudsen, Revninge
Hans Bentsen, Vaalse, Nr. Alslev
Hans Bejskjær, Jennum, Vejle
Vilh. Kruse, Tved, Knebel
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414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
525
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

N. Olsen, Hjelmdrup, Egtved
Harald Poulsen, Toftegaard, Harte, Kolding
N. K. Hansen, Uhe Mark, Farre
Johan Jensen, Fjelstruprød, Fjelstrup, Slesvig
Johs. Petersen, Hjerupsted, Højer, Slesvig
N. Kr Nielsen, Aastrup, Holsted,
Anders J. Andersen, Grauballe Kro, Silkeborg
Hans Paulin, Uhre, Ejstrup SI.
Niels P. Petersen,Hornum, Hobro
Kr. Henneberg, Dollerupgaard, Lunderskov
Jobs. Nielsen, Højgaard, Ringe
Theodor Ladegaard, Enemærke, Skærup, Børkop
N. J. Møller, Faarup
Chresten Dahl, Ødis Bramdrup
August Andersen, Pjedsted, Fredericia
Andreas Kaltoft, Gjesten, Vejen
Ejnar Petersen, Aalsrode, Aalsø
Marius Enevoldsen, Rimmerslund, Hedensted
Martinus Maach, Brejning, Børkop
Søren Thomsen, Gaarslev, Børkop
Tømrer, Johan Ibsen, Antrup, Faaborg, Varde
Tømrer, Nis Nissen, Hjortlund, Gredstedbro
Alfred Ravn, Ryslinge
Karl Ravn, Vaskeriet, Ryslinge
Sommerholdet 1913.
Anna Olsen, Kaastrup, Kallundborg
Johanne Nytoft, Haunstrup, Herning
Nielsine Kristensen, Munksjerup, Hornum
Klara Bundgaard, Enkeboligen, ¿ousted, Bjerregrav
Anna Kristensen, Terpgaard, Bjerregrav
Alma Bahr, Sandager, Kværndrup
Agnes Thygesen Jensen f. Klostergaard, Abildskovgaard,
Funder
Else Bertelsen; Jyllerup, Varde
Petra Georgine Jensen, Ulfborg
Christine Mortensen, Keldstrup, Hyldemark, Slagelse;
Agnes Sørensen, V. Vedsted, Ribe
Anna Christiansen, Bøgetofte, Kædeby
Mikka Hansen, Egtved
Kristine Nielsen, Hallundbæk, Filskov
Anna Rasmussen, Boslunde, Éorsør
Marie Pedersen, Nørregaard, Ulkind, Filskov
Jensine Kornmaaler, Koldby
Signe Bech, Egebjerg, Horsens
Dagmar Frandsen, Ammitsbøl, Vejle
Maren Stell ensen, Sæsing, Taars
Johanne Andresen, Ullerup, Sundeved, Slesvig
Johanne Petersen, Næsby v. Stranden, Slagelse
Maren Johanne Rasmussen, Sødover, Bredsten

46
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Marie Petersen, Snogbæk, V. Sottrup, Slesvig
Marie Bech, Ullerup Sundeved, Slesvig
Ingeborg Madsen, Gammelby, Ringgive, Filskov
Marie Jensen, Nisset, Silkeborg
Johanne Pedersen, V. Vedsted, Ribe
Kathrine Hansen, Bakkely, Lunderskov
Margrethe Jacobsen, Ullerup, Sundeved, Slesvig
Magdalene Andersen, Kongsbjerg, Tønder, Slesvig
Anna Jensen, Højme Mark, Holmstrup
Kjerstine Qvist, Gaarslev, Børkop
Petra Petersen, Sødo ver, Bredsten, Vejle
Kristine Bach, Kjeldstrup, Thisted
Ane Jørgensen, Vingsted, Bredsten
Anna Nielsen, Ejstrup, Nr. Snede
Elsken Pedersen, Korkendrup, Ullerslev
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