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SCadsten ^ymnastiH- og SftersHole.

^årsskrift 1928.

Hadsten Bogtrykkeri.

Sotens pædagogiske Studiesamling 
København



Meddelelser.

Repetitionskursus: 6.—13. Januar for mandlige Delings
førere, der leder Drenge og voksne Gymnaster.

Delingsførerkursus: 13. Januar til 16. Februar for mand
lige Delingsførere.O o

2. September til 6. Oktober for kvindelige Delings
førere.

11. November til 14. December for mandlige Delings
førere.

Efterskolen: Sommerskole for unge Piger fra 3. Maj 
til 1. August. Almindelige Skolefag, Haandarbejde og Hus
holdning.

Vinterskole for unge Mænd fra November til April. 
Almindelige Skolefag, Træ- og Fysiksløjd.

Venlig Hilsen fra os alle paa Skolen med Ønsket om en 
glædelig Jul og et godt og velsignet Nytaar!

Laurine og P. Lauridsen.



ALTING STRØMMER!

Den græske Filosof Heraklit, som levede ca. 500 Aar 
f. Kr. Fødsel, sagde: „Alting strømmer“! Ved sin Søgen 
efter den Kraft, hvorved alting bestaar, fandt han, at der 
overalt var Bevægelse, Foranderlighed og Omdannelse, og 
at denne Strøm var det styrende Princip baade i Naturens, 
Statens og det etiske Liv.

Denne Søgen efter at udgranske Naturlovene og Livslo
vene har været fortsat siden Heraklit’s Dage og fortsættes 
den Dag i Dag med uformindsket Kraft.

TU alle Tider har Menneskeheden — Slægt efter Slægt — 
grublet over Tilværelsens Gaade, forsøgt at udfinde Men
neskets Plads i Tilværelsen og komme i Forbindelse med 
Skaberen — med Gud.

Vi finder denne Længsel hos de mest primitive Natur
folk, hvad enten de har levet eller lever i Tropernes fro
dige Urskove eller i Polaregnenes Isørkener. Og vi finder 
den hos de gamle Kulturfolk, som for 6—7 Tusind Aar 
siden levede i Verdens frugtbareste Floddale; Ægypterne 
ved Nilen og Babylonerne ved Eufrat og Tigris. Og hos 
Europas gamle Kulturfolk Grækerne og Romerne og i vor 
nuværende Verdenskulturperiode er denne Søgen efter Li
vets Love fortsat.

Gennem Nutidens Kæmpekikkerter faar vi at vide, at 
der foregaar et Kredsløb i Verdensrummet. Vor Jord 
kredser sammen med sine Søskendeplaneter omkring Solen. 
Vor Maane kredser omkring Jorden ligesom de andre Pla
neters Maaner omkring deres Kloder. Vor Sol drejer sig 
om sin Akse een Gang rundt i Løbet af 25 Jorddage. I 
dens Indre foregaar vældige Strømninger — Solpletter, 
som tiltager og aftager periodisk — og den kredser i Ver
densrummet med sine Planeter kredsende omkring sig,som 
de andre Millioner af Sole kredser med deres Planeter. 
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Mælkevejens Ring- og Stjernehobe, som f. Eks. i Syvstjernen, 
er fjerne Solsystemer, Gg Gastaagerne er vordende Verdens
systemer, hvor det første Skaberord „bliv Lys“ har lydt. 
Kometer, Stjerneskud og Ildkugler er allesammen Kloder 
og Stumper af Kloder, som strømmer i Verdensrummet. 
Og nu er det lykkedes Videnskaben at opdage, at de mind
ste Atomer bestaar af en positiv elektrisk Kærne, om 
denne Kærne kredser smaa, negative elektriske Legemer, 
Elektroner, i forskellige Baner, det er disse Elektroner, 
der bærer Ord og Toner gennem Rummet til vore Radio
apparater. I det mindste som i det største — i Atomernes 
Indre som i Verdensrummets Dybder — foregaa det samme 
Kredsløb, som styres af to modsatte Kræfter, en midtpunkt
flyende Magt, som vil slynge Legemet længere og længere 
bort fra deres Centrum, og en midtpunktsøgende Kraft, 
som drager indad. I Naturens Verden er Heraklits Udta
lelse „alting strømmer“ rigtig. Sammenligner vi Naturens 
vældige Kræfter med den Kraft, vi selv ejer, kommer vi 
let til at betragte Samfundslivet og det enkelte Menneskes 
Liv som Ubetydeligheder, som smaa Atomer, som Fnug i 
Verdensrummet. Det er ingen Skade til at erkende sin 
egen Lidenhed overfor Guds vældige Skabermagt; men, 
paa den anden Side maa vi huske paa, at Mennesket er 
Tilværelsens ypperste Skabning, og at det er den menne- 
skellige Aand, der har skabt den Kultur, vi nu ejer. I 
Tidernes Morgen lød de Ord til Mennesket: „Opdyrk Jor
den og gør Eder den underdanig, tag Naturens vældige 
Kræfter i Eders Tjeneste.“ Og Historien kan fortælle os, 
hvorledes Slægt efter Slægt har gjort det ene Skridt frem
ad efter det andet, hvorledes disse Kulturstrømninger 
kommer fra Verdensdel til Verdensdel — fra Land til Land.

Vi kender alle, at vore Forfædre her i Norden var et 
Stenalderfolk, d. v. s. de kendte ikke andet Materiale til 
Vaaben og Redskaber end Sten og Træ. Senere kom 
Broncealderen og Jernalderen. Disse Kulturstrømninger 
kom fra Asien til Ægypten, langs Afrikns Nordkyst, langs 
Europas Vestkyst og hertil.

Vor nuværende vesteuropæiske Kultur har haft sit 
Udspring fra tre forskellige Kilder. Fra Oldtidens Græken- 
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land fik Europa sin Kunst, Literatur, Filosofi og Matema
tik. Fra Italien, ved Fysikeren Galilæ, Naturvidenskab 
og Teknik, den moderne Industrialisme, og med den Tro
en paa Guldet og Magten. Fra Palæstina Kristendommen, 
Kærlighedens og Troskabens Aand. Af disse tre Bestand
dele er den fælles vesteuropæiske Kultur sammensat. Hi
storien giver altsaa ogsaa den gamle græske Vismand Ret. 
Kan vi finde noget lignende i det enkelte Menneskes Liv, 
foregaar der Strømninger, som i Naturen og Samfunds
livet. Menneskets Sjæl og Aandsliv kan ikke udgranskes 
hverken med Kikkert eller Mikroskop; men at der fore
gaar Strømninger mere eller mindre stærke gennem et 
Menneskes Sind og Tanker, er der ingen Tvivl om.

Ligesom vort Legeme er opbygget af Millioner af Cel
ler, som hver for sig er ubetydelige, men samlede udgør 
et Hele, saaled.es er vort Sjæleliv opbygget af Forestillin
ger, Følelser og Vilje. Og ligesom Legemet skal have 
Næring for at leve, ligesaa skal Sjælen. Alt det, som 
strømmer ind til Sjælelivet gennem Sanserne, er vor aan- 
delige Føde, og disse smaa og store Oplevelser danner vor 
Personlighed.

Men „Mennesket er et dobbeltsidigt Væsen, der ikke 
kan mættes ved Videnskab alene. Det, vi kan opfatte med 
Sanserne og forfølge med vor Forstand, er kun en Del. 
Der er en Verden over Stoffet, og det er kun ved at kom
me ind i denne Verden, at en Menneskesjæl faar Maal for 
sin evige Higen. Der er en Samhørighed mellem Aanden og 
Stoffet, i skøn Enighed udtrykker de Skabningens højeste. 
Og de virker ind paa hinanden. Sjælen kan ikke virke 
paa egen Haand, uden at Legemet tager Del deri, d. v. s., 
at der sker dertil svarende legemlige Ting.“ Omtrent 
saadan har afdøde Prof, la Cour sagt i en Tale til Delings
førere.

Aandsliv kan kun forklares ved Hjælp af Billeder. 
Jesus brugte Billedtale, naar han talte til Diciplene og 
Folket, og det var kun om det Aandsliv, der udgaar fra 
Faderen, han vidnede om. Vore Digtere bruger ogsaa 
Billeder, naar de skildrer Aandslivet.

Den Sommermorgen Jakob Knudsen gik paa Mellerup

saaled.es
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Bakker og saa Solen stige op af Havets Skod og skrev 
sin herlige Morgensang, „Se, nu stiger Solen“, har han haft 
en aandelig Oplevelse, og vi kan opleve noget lignende, 
maaske ikke saa stærkt som han, naar vi synger denne 
Sang og Ingemanns Sang:

„Der strømmer en Flod mod det evige Hav
med Kraften hel underfuld;
hver Bjergets Malm i dens Bølgegrav
dens Strøm forvandler til Guld.“

Det er ikke det Guld, der udvaskes af Bjergets Malm 
og bruges til at slaa Mønt af, Digteren tænker paa, han 
bruger det som Billede paa den Aandskraft, der kan gen
nemstrømme et Menneskes Sind og Tanker og der skabe 
det ædleste, en Menneskesjæl kan rumme.

Og Ingemanns og Grundtvigs Julesalmer, som vi syn
ger i denne Tid, kan blive en aandelig Strøm til os, som 
det har været for Digterne, da de skrev disse herlige 
Salmer og Sange.

I Ungdommens Sind er der mange Kræfter, der bry
der paa. Midtpunktflyende Kræfter, som vil adsprede; men 
heldigvis ogsaa midtpunktsøgende Kræfter, som samler 
om Livets egentlige Maal. Christoffer Bruun, Norge, skriver 
i sin Bog „Folkelige Grundtanker“:

„Den Skønhed, som udmærker Ungdommen udvortes 
— altsaa rent legemligt — er vel et Udtryk for en Gen- 
nemstraaling af den indre Skønhedsverden, som i disse 
Aar opgaar i ethvert Menneskeliv“.

Gid der derfor mere og mere maa foregaa den For
andring i vor Sjæl, at vi mere og mere maa søge hen til 
den aandelige Strøm, som udgaar fra Jesus Kristus, og 
som fører os ind i et inderligere Forhold til Gud.

Chr. Richard synger:
„Lær os du Jord, paa Aandens Ørnevinge 

trofast som Du,
os om vort høje Himmellys at svinge 

trøstig i Hu,
hente fra ham alt Lys, som vi begære, 
hente fra ham Livsvarmen i vort Bryst, 

grønnes Gud til Ære, 
gyldnes til Høst.“

P. Lauridsen.
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STUDENTERLIV I AMERIKA.

Da det mulig kunde interessere Eder som Elever af 
vore danske Højskoler at vide lidt om, hvordan Studenter
livet former sig her i Amerika, og hvordan man arbejder 
sig gennem Skolen, saa skal jeg lige hermed fortælle Eder 
et Par enkelte Træk.

Den Skole, som jeg de sidste to Aar har gaaet til, er 
„Dana College Blair Nehr“, det er de danske Kirkes Skole, 
hvor man uddanner Præster, og hvor man kan faa baade 
Akademisk- og den første Del af Universitetsuddannelse. 
De fleste af Eleverne bor paa Skolen i 2 store Bygninger, 
en for Herrer og en for Damer, men man spiser i en stor 
fælles Spisesal. Det daglige Liv paa en saadan Skole gaar 
jo ved Slid og Slæb fra Morgen til Aften, men ellers har 
vi jo mange andre Ting. Vi har forskellige Foreninger, 
nogle for Literaturens Fremme, andre for Kunst, og atter 
andre, som er af mere religiøs Natur.

Skolerne her i Amerika er lukket 3 Maaneder om 
Sommeren, og i denne Tid er det, at vi maa ud og lave 
Penge til næste Aars Skolegang. Det kan ofte knibe lidt 
at faa skrabet saa meget sammen i disse 3 Maaneder, saa 
man kan gaa paa Skole de andre 9, men er man heldig, 
og man sparer, saa gaar det. Og saa har man gerne lidt 
at lave ved Siden af, medens man er paa Skolen, f. Eks. 
ved at varte op ved Bordene, naar der spises, og Lvaske 
op bag efter o. s. v. For dette betales der 20 c i Timen, 
men har man et Par Timer om Dagen, kan det godt beløbe 
sig til ca. 150 Dollars om Aaret, saa det er ikke saa ringe 
en Hjælp. Andre fungerer som Agenter for et og andet, 
medens andre mener, at Hovedet er Hovedsagen, og slaar 
sig ned som Barberere, paa den Maade er det, at man 
slaar sig igennem; men det er langt fra en let Ting at 
afrßide sig gennem Skolen, dem, der tror, at dette at ar
bejde sif, gennem Skolen i Amerika, er ensbetydende med 
at ligge og Age Solbad paa Strandbredden af Missisippi med. 
en Bog for Næsen, tror forkert. Der maa arbejdes og 
spares hele Titten; man maa vende hver Cent, inden man 
giver den ud, og saa kan det endda knibe. Man maa ikke 
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være bange for at tage fat paa hvad som helst, selv om 
det ikke er saa tiltalende; er man det, kan man godt op
give at gaa igennem Skolen paa denne Maade.

Da det for et Par Maaneder siden var ved Tiden, at 
vi skulde til at tænke paa at faa noget at lave for Som
meren, viste det sig, at det var næsten umuligt at opdrive 
noget Arbejde. Nu havde vi en paa Skolen, som var Gene
ralagent for et Firma, som sælger noget Stof til at rense 
i, dette anbefalede han os og mente, at vi kunde tjene en 
hel Del Penge paa det, saa vi var en Del, som lavede Kon
trakt med ham, vi mente jo, det maatte være en god Sag 
at arbejde for Renlighedens Fremme, saa vi erhvervede 
Titlen som „Traveling Salesmen“, og da Skolen sluttede, 
spredtes vi alle ud omkring i forskellige Distrikter. Til 
mig var det højtideligt, overladt at være Eneforhandler for 
Racine Distriktet, saa i min livlige Fantasi saa jeg en 
Runke af Forretninger foran mig. En anden havde hele 
Chicago Opland. Han og jeg besluttede, at vi vilde køre 
i Ril fra Diair til Chicago (600 Mil) og saa forsøge Lykken 
paa Vejen. Saa startede vi ud med vore Demonstrations
kasser, men da vi kom ud til en lille Ry ved Navn Elk
horn, hvor vi havde besluttet at forsøge Lykken først, viste 
det sig, at baade Vejret og vort Handelstalent var daarligt, 
hvilket resulterede i, at vi ikke kunde faa noget solgt, saa 
vi kom til det Resultat, at Folkene i den Stat maatte være 
nogle sære nogen, derfor gav vi Moses (vor Bil) en ekstra 
Snaps, og saa lod vi ham løbe, saa hurtig han vilde, ad 
Chicago til.

Efter at have overnattet i Chicago hos nogle Venner 
startede jeg for mit endelige Bestemmelsessted Racine, 
hvor jeg ankom til Middag og blev modtaget af en af mine 
gode Venner, hos dem skulde jeg være, til der var noget 
Arbejde at faa. Der var i disse Dage stort Kirkemøde i 
Racine, hvor hele den danske Kirke i Amerika var repræ
senteret; dette Møde varede i 4 Dage, og da jeg ikke havde 
andet at bestille, gik jeg med til dem for at Aøre, hvad 
de lærde Herrer havde at drøfte. Det varede imidlertid 
ikke længe, inden jeg fik Arbejde hos en Entreprenør (jeg 
har gerne Heldet med mig). Mit første Arbejde var at 
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komme ud til en Millionær ude i en lille By ved Lake 
Michegan, der skulde laves noget i hans Have, og det 
mente Entreprenøren, at jeg kunde være en passende 
Mand til. Sammen med en anden Randersmand, som 
under Krigen havde fungeret som Skydelærer i Frankrig, 
havde jeg nogle gode Dage iKenocha; men da de var for
bi, var def gode ogsaa ovre. Nu mente Entreprenøren, 
at del vist var det bedste, at jeg kom til at arbejde for 
Oplysningens Fremme, da jeg jo var Skolemand, og da han 
lige for Tiden er ved at bygge en stor ny Skole, saa satte 
han mig til at køre Cement ind, hvor de støbte. I to Dage 
kørte jeg med Trillebør, saa hurtig jeg kunde rende fra 
Morgen til Aften. Jeg maatte holde Trit med en 250 Pd.s 
Nordmand og en lige saa stor Vendelbo. Jeg var mere 
død end levende, naar Aftenen kom, og jeg kom vel i Hu, 
hvad en Amerikaner engang sagde, at naar man kom til 
Amerika, maatte man arbejde for 3. Mit eneste Haab, naar 
Dagen var forbi, var, at jeg havde haft et andet Arbejde, 
for skulde jeg blive ved paa den Maade hele Ferien, saa 
kunde jeg nok regne ud, at der ikke vilde blive nogen 
Skolegang for mig næste Aar. Det viste sig virkelig, at 
dette Ønske skulde blive opfyldt, inden jeg havde ventet 
det, for da jeg en Aften havde hvilet mig lidt efter Dagens 
haarde Slid, kom to af mine Kammerater op til mig. De 
var glade, for nu havde de efter en lang Tids Søgen ende
lig faaet Arbejde, og det var ikke det eneste, men den ene, 
som hed akkurat ligesom jeg, havde faaet to Pladser, saa 
nu kom de og foreslog, at jeg skulde tage den ene, hvilket 
jeg var meget villig til, da den var en god Del lettere og 
mere vellønnet, end den jeg havde. Saa den næste Mor
gen stillede jeg nede paa Nash’s Bilfabrikker og fik mine 
Papirer udfyldt paa den Anvisning, den anden havde givet 
mig. Det gik meget strygende, til jeg kom ind til Inspek
tøren, som havde talt med den anden Dagen i Forvejen. 
Da han saa mig, sagde han: „De er da ikke den Mand, jeg 
fæstede iGaar?“ „Nej,“ svarede jeg, „det er jeg heller ikke, 
men jeg hedder ligesom ham og er lige saa god.“ Saa 
kiggede han lidt paa mig og sagde: „I believe, you are 
all-right.“ Denned var jeg traadt ind i en af Verdens stør- 
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ste Bilforretninger, og denne Plads har jeg endnu, og den 
giver gode Penge. Ja, saadan er det at arbejde sig gennem 
Skolen i Amerika, man maa prøve lidt af hvert. Nu har 
jeg i det sidste Aar været Blomstergartner, Student, Tal
lerkenvasker, Handelsrejsende, Landmand, Murerarbejds
mand og endelig Bilfabrikant.

Jeg var tilbudt Pladsen som Gymnastiklærer paa Dana 
College næste Aar, og mine Kammarater var allerede be
gyndt at kalde mig Professor, men saa kom der en Skri
velse fra Statens Skolekommission, der lød paa, at det ikke 
var lovligt at lade en undervise i Statsskolerne, som ikke 
var Borger i U. S. A., saa det. røg i Luften. Præsidenten 
er for Tiden ved at forhandle med dem om det, men det 
kan antagelig ikke lade sig gøre. Der ofres umaadelig 
meget paa Skoler i Amerika, vel mere end i nogen andre 
Lande, og Lærerne faar en meget god Uddannelse. Man 
bruger her et helt andet System, det saakaldte Credit System. 
Det er paa en Maade daglige Eksamener, saa i mange Maa- 
der er det at foretrække for det danske; men I unge danske 
Højskoleelever husk paa dette, at I i de danske Højskoler 
har noget, som man ikke har her. Her er Skoler, hvor 
der er mere end 10,000 Elever, og hvor man kan lære alt; 
hvad mian kan tænke sig af Videnskab i denne Verden, 
men der er een Ting, I har paa de danske Højskoler, som 
de ikke har her, I har det danske Aandsliv, og I lærer, 
hvordan I skal leve selve Livet — det ideale Liv, og det 
er vel tilsidst mere værd end en Del Kundskab. Men husk 
paa^dette, I som er unge nu, at det er Eder, der har An
svaret for, hvordan Danmark skal blive i Tiden, der 
kommer, det er Eder, der skal „Bære vor gamle Moder 
ind i Dagen ny“. Derfor maa I være vaagne, ikke lægge 
Eder tilfRo og tænke, at I er Jordens dygtigste Folk. Endnu 
er I det maaske paa enkelte Omraader, men der arbejdes 
haardt her ude i den store Verden, og skal Danmark hol
de den Plads, som den har i Dag, saa skal den nuværende 
Generation arbejde endnu haardere. Man maa ikke bygge 
kinesiske Mure, for saa vil man en Dag finde, at det kun 
var i ens egne Tanker, at man var Jordens dygtigste Folk. 
Skal Skansen klares, maa der arbejdes haardt paa alle
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Omraader og gives Afkald paa meget af det løse værdiløse.
Ja, det var kun nogle spredte Træk, jeg skrev ned fra 

Livet herude. Haabende for alle I gamle og nye Elever, 
at I maa have en god og lykkelig Fremtid hilses I hjerte
ligst fra Eders

John Pedersen.
P. T. 1235 w. Laur Ave., Racine, Wis.

MEDDELELSE OM KURSUS SIDSTE VINTER.

Det første Kursus, der blev afholdt, var et Repetitions
kursus fra 8.—16. Januar. Der var ikke saa mange Delta
gere som de foregaaende Aar. Der afholdes nu mange korte 
Kursus paa de forskellige Skoler, og derved bliver Holdene 
mindre til de enkelte Skoler. Aarsagen kan ogsaa søges i, at 
Træningen til Dybbølfesten allerede paa dette Tidspunkt 
var begyndt, og dette Forarbejde krævede baade Tid 
og Penge.

Januar-Febril ark ursus 1928.

Af samme Aarsag var Januar—Februar Kursuset heller 
ikke saa stort som tidligere Aar. Gymnasterne — vordende 
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Delingsførere — var paa denne Tid i de fleste Foreninger 
begyndt med Samøvelsen til Dybbølfesten.

Lærerne S. P. Hansen og N. Aggerholm var Medarbej
dere ved Kursus og Efterskolen. Sidstnævnte ledede Sang
undervisningen.

Kursusdeltagere i September Oktober 1928.

TIL KURSUSDELTAGERNE
DEN 9. SEPTEMBER TIL 12. OKTOBER 1928.

Jeg maa indrømme, at jeg skylder Eder en Tak for, hvad 
jeg hørte og saa, I kunde udrette; men da jeg ikke fik det 
sagt til Eder, haaber jeg, at jeg med disse Linier skal faa 
det forsømte oprettet.

Det er Efteraar, og nu falmer Skoven trindt om Land; 
Høsten er i Hus; Bladene falder af Træerne og spredes 
for alle Vinde; men da jeg saa Eder, tænkte jeg, det er 
godt, der er endnu Foraar i Luften; thi I var jo som Jor
den ved Foraarstide, tjenlig til at lægge Sæden i, den Sæd, 
der skal spire, vokse og give den rige Høst: Sundhed, 
Livsglæde og mange gode Minder til Danmarks Ungdom.
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Jeg behøver vist blot at nævne et Minde, som alle Dage 
vil staa levende for Eder, „Skolen“!

Hvor Dagene kom med Sol paa Kind, 
som I modtog med Barnesind, 
skønt „bøj“ og „stræk“ var temmelig haard, 
var det herligt i Ungdomsvaar.

Og skal jeg ligne Ungdomsaarene ved noget i Naturen, 
maa det blive, som at

tænke den som en Rosenknop, 
der sidder højt i Træets Top, 
hvor den i Solskin foldes ud, 
bliver køn som en Blomsterbrud.

Som det gaar, naar man plukker en Blomst, og Saften 
siver ud af Saaret, saaledes følte I det vist ogsaa den Dag, 
I som Bladene skulde spredes for alle Vinde. Men vær I 
kun glade; thi I er ikke knækkede af Træet endnu. Nej, 
det, der skete den Dag, var ikke andet end en Muskel
strækning, og naar den igen trækker sig sammen, kommer 
I tilbage til Træet igen, hvor I vil blive modtaget med 
moderlig Kærlighed. Og saa komme igen

de Dage, I staar I sluttet Ring
med „bøj“ og „stræk“, „Hop“ og „Spring“.
Hviler ud i den bedste Stol, 
mens det skinner fra gylden Sol.

Naar I nu gaar ved det daglige Arbejde, kan I da lyse 
og gavne som en gylden Sol; da vil I ogsaa komme til at 
føle, at den Sang, „vi Livsglæden stræber at fange“, gaar 
i Opfyldelse for Eder og andre.

Jeg vil nu til Slut

saa gerne sætte et Ønske til, 
Held og Lykke Jer følge vil. 
Op gennem de mange Aar 
I synger Jer glad, som Fugl i Vaar.

A. Fangø.
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KURSUS FOR KVINDER.

Ligesom sidste Aar blev der i Aar fra 9. September 
til 14. Oktober afholdt et Kursus for kvindelige Gymnaster. 
Tiden blev i Aar forlænget til 5 Uger, og det viste sig at 
være en udmærket Ordning. Den sidste Uge betyder meget 
for den praktiske Del af Arbejdet, Gymnastik og Under
visningsøvelse, og man behøver ikke at jage saa stærkt for 
at komme igennem den teoretiske Del som paa et fire 
Ugers Kursus. Kursuset blev meget vellykket og vil blive 
fortsat næste Aar. Frk. M. Smidt og S. D. Lauridsen ledede 
Gymnastikken.

Gymnastik i Haven.

En smuk, klar Septemberdag havde Kursuset en vel
lykket Udflugt pr. Bil til Kathrinehøj — Landets femte
højeste Punkt, som ligger Syd for Gudenaaen mellen Langaa 
og Randers. I klart Vejr har man derfra en vid Udsigt 
over Lilleaadalen og Gudenaadalen helt oppe fra Ulstrup 
og ned til Støvringgaard Skov, hvor Randers Fjord bøjer 
mod Nord og løber ud i Kattegat. Mod Nord har man 
Udsigt over hele Landskabet mellem Randers og Mariager 
Fjorde. Mod Sydvest over de skovrige Landskaber helt ud 

•’ til Frijsenborg og mod Syd til Højderne Nord for Aarhus.
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Fra Højen kørte vi ned gennem Lerbjerg til Voer Mølle, 
som ligger i Lyngaadalen. Der mødte vi Modsætningen: 
Paa Højen, det vide Udsyn; i den snævre Dal med Skov 
paa begge Sider kan man næppe se 100 Meter frem, men

Saftevand og Kager nydes ved Voer Mølle.

et idyllisk Stykke Landskab, som der ikkejfindes Mage til 
ret mange Steder i Landet.

Efter ovennævnte Forfriskning og nogle Sange spad
serede vi i den smukke Lyngaadal langs den rislende Bæk



16

til det smukke Parti ved modsatte Side af Gaarden „Skov
lide“, hvorfra man har en henrivende Udsigt over den 
smalle, bundløse Dal med Skov og Enebærbuske. Derfra 
gik Turen hjem efter en meget vellykket Udflugt.

SANGEN!

„Syng dig glad, syng dig glad, 
som en Fugl bag dugget Blad. 
Syng i Tak, syng i Tro, 
syng hver Tvivl og Sorg til Ro! 
Naar din Sangfugl spænder Vingen, 
holdes Modet frisk i Bringen.“

Der er ikke et Land i Verden, der ejer en saa- 
dan Sangskat, som vort Land. Lad os derfor skønne 
derpaa og bruge Sangen, som Vilh. Gregersen siger i oven
nævnte Vers, meget mere end vi gør. — Sangen har stor 
Betydning for Sundheden; thi ved den faar visse af Lege
mets Organer en Slags Gymnastik, som forøger dets Elasti
citet og Modstandskraft mod Sygdomme. Dette gælder først 
og fremmest Lungerne. Erfaringen har vist, at Sangere 
sjælden angribes af Lungetuberkulose; thi ved de dybe og 
hurtige Indaandinger, som ledsager Sangen, udspændes 
Lungerne af Luft og bliver derved ventilerede. Brystkassen 
udvides, og Blodet drives hurtigere end sædvanlig gennem 
Legemets forskellige Dele.

I første Række er det dog Sjælen, som paavirkes. Man 
kan synge sig glad og stærk. Hvad Luften er for Lungerne, 
det er Sangen for Humøret. Der er sikkert ikke noget, der 
har saadan en Indflydelse paa os, som Sangen. Vi faar 
gennem Sangen Trøst og Opmuntring, og alt gaar saa let, 
som mangen en Gang har tynget.

David sang og spillede paa Harpe for Kong Saul, og 
det lettede Sauls Tungsind.

Det er derfor af stor Betydning, at saa mange som 
muligt faar Del i Tonernes Kraftkilde, og det kan ske gen
nem de simple Folkesange, som alle kan deltage i. Det er 
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særlig Ungdommen, der skulde synge og være glade over 
alle Ting; men det synes, som om voksne Mennesker ikke 
rigtig har Lyst til at bruge Sangens Gave i Hjemmet, i 
Kirke, i Mark og Eng og i Forsamlingshuset. En umotiveret 
Undselighed binder Stemmen, selv om Sjælen er fuld af 
Længsler, som gerne vil have Luft. Vi trænger til en Væk
kelse, som kan bortjage Tavsheden, aabne Hjertets Kilder 
og lade Tonerne strømme frit og naturligt fra Ungdom
mens Læber. I dette Vækkelsesarbejde kan Gymnasterne 
være med, og de bør være med.

De fleste Gymnastikhold indleder og slutter Øvelses
timerne med en Sang og ofte synges til Øvelserne; det 
vilde derfor være naturligt, om Gymnaster og Delingsførere 
ogsaa fører an og leder Sangen i Hjemmene og i Forsam
lingshuset, hvor Ungdommen mødes. Sidste Vinter indførte 
vi daglige Sangøvelser ved Delingsførerkursus, og vi fort
sætter i Aar dermed. Sangstemmen kan ved daglig Øvelse 
opøves meget i Løbet af 5 Uger, der kan læres mange 
Melodier og Sange; men hvad der er det allervigtigste er, 
at Deltagerne faar vakt en levende Interesse for Sang og 
gode Sange.

Syng vore gode Fædrelandssange og brug flittig Høj
skolesangbogen, som indeholder en Sangskat af stor Værdi. 
Disse gode Sange bør fortrænge den moderne Visesang, 
som mange unge interesserer sig for at faa fat i.

Syng i Hjemmene, syng til dit Arbejde, og syng naar 
i unge kommer sammen.

Sangen har Lysning — derfor den gyder 
over dit Arbejd’ Forklarelsens Skin.
Sangen har Varme — derfor den bryder 
Stivhed og Frost, saa det ta’r i dit Sind.

(Bjørnson.)

P. Lauridsen.
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EFTERSKOLEN.

I Aarsskriftet for 1926 skrev jeg lidt om Efterskolen; 
men da der hvert Aar kommer nye Medlemmer i Elev
foreningen, tillader jeg mig atter i Aar at skrive et Par 
Ord under Efterskolens Elevbillede. Efterskolen — Ung
domsskolen eller Skolen for Overgangsalderen som denne 
Skoleform ogsaa kaldes — skal ikke være Børneskolen om 
igen; men en Fortsættelse af Børneskolen. Den skal heller 
ikke være Højskole, den kan udfylde det tomme Bum, 
der bliver mellem Børneskolen og Højskolen, altsaa en

Efterskolen 1928—29.

Forberedelse til Højskolen, og ledes paa samme Grundlag 
som Højskolen, paa dansk og kristen Grund.

Da den hverken skal være Børneskole eller Højskole, 
maa vor Arbejdsmaade ogsaa være anderledes end disse 
Skolers. I Børneskolen er Klasseundervisningen den her
skende Metode, paa Højskolen er det mundtlige, Foredra
get, det vigtigste. I Overgangsalderen er der kun ganske 
faa, der kan holde ud at høre paa flere Foredrag hver 
Dag. Det kniber ofte haardt jiok for voksne Elever paa 
Højskolen. Paa Efterskolen er det Elevernes Selvarbejde, 
der lægges Vægt paa, det er en Arbejdsskole, hvor den 
enkelte faar Lov at arbejde los med de Evner og Kræfter, 
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han eller hun ejer. Foruden Læsning, Regning og Skrivning 
og enkelte ugentlige Historietimer er Sløjd og Gymnastik 
vigtige Hovedfag. En velafpasset Gymnastik, en sund, næ
rende Kost er en Nødvendighed i Overgangsalderen, for 
at Legemet kan udvikles sundt, smukt og stærkt. Et sundt 
Legeme er Betingelse for en arbejdskraftig og arbejdsly- 
sten Sjæl. Sløjd i den unge Alder er et udmærket Fag for 
enhver, hvad enten han bliver Landmand, Haandværker 
eller kommer i andre Livsstillinger. Sløjd udvikler Skaber
evnen, som er en velsignet Evne. Der er vel ikke mange 
Arbejder, hvor Haand og Tanke arbejder saa godt sammen, 
som i Sløjd.

ANVEND BOLDSPIL.

I disse for Gymnastikken saa bevægede Tider, hvor 
Gymnastens store Maal er Smidighed, anser mange Gym
nastikledere „Boldspil“ for intet mindre end et uartigt Ord. 
Boldspil udvikler nemlig lige saa lidt, som f. Eks. Hæve
øvelser, Smidighed hos Udøveren, og man giver da Hæve
øvelser en lille, beskeden Plads paa Programmet, medens 
man med Flid undgaar Boldspil.

Efterskolen spiller Bold.
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Da imidlertid Boldspil fremmer mange andre værdi
fulde Egenskaber som Behændighed, Kraft, Hurtighed, 
Snarraadighed o. s. v., turde det være en stor Fejl at skubbe 
det til Side, ikke mindst da Smidigheden oftest vindes paa 
Bekostning af flere af disse Egenskaber.O O

Efterskolen spiller Bold.

Den mest alsidig virkende, mest motionsgivende og 
velfornøjeligste Form for Boldspil i Sal er Haandbold, og 
da dette Spil sikkert er godt kendt af Gymnastikledere, 
skal her blot nævnes et Par Ting om Ledelsen:

Spil ikke med mere end 6—7 Mand paa hvert Parti! 
Er der for mange, bliver Spillet vildt og tilfældigt, og en
hver Taktik falder til Jorden. Er der 20—30 Mand, bør de 
inddeles i 3—4 Hold, som saa spiller mod hverandre skif
tevis, f. Eks. Halvlege å 5 Minutter.
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Brug ikke Fløjten mere end højst nødvendigt. Den 
korte Spilletid kræver hurtigt og, saa vidt muligt, uafbrudt 
Spil. Husk, det skal være Kamp uden dog at være Slags- 
maal.

Den, som har spillet Haandbold, føler bagefter en 
Oplagthed og et Velvære, som selv en Gymnastiktime ikke 
fremkalder bedre. Dette og den Iver, hvormed alle Delta
gerne gaar op i Spillet, er ikke den daarligste Anbefaling 
for Spillet. løvrigt fremmer Boldspil jo i høj Grad Kamme
ratskab og Samfølelse og noget bedre Middel til at „ryste 
Folk sammen“ findes vist ikke.

I Haab om, at det lille Ord, jeg her har lagt ind for 
Boldspil, vil virke til Gavn og Fornøjelse for adskillige 
Gymnaster, sender jeg hermed Hilsen til Venner og Be
kendte, hvem Aarsskriftet kommer i Hænde.

N. Aggerholm.

Delingsførerkursus i Novbr.-Decbr.

GYMNASTIK OG UNGDOM.

Har Gymnastik og Ungdom noget med hinanden at 
gøre? Mange unge mener: „Nej! vi behøver ikke at gaa til 
Gymnastik om Aftenen, for vi faar Gymnastik nok ved 
Arbejdet om Dagen.“ Paa en Maade er det rigtigt, for Le
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gemsbevægelse er det i begge Tilfælde, men der er rigtig
nok stor Forskel i Maaden at drive disse to Grene af Le
gemsøvelser paa, hvad enhver ved, der blot en lille Smule 
har arbejdet i en Gymnastiksal. Andre siger absolut: „Ja! 
Ungdom, Gymnastik og sund Idræt hører sammen.“ Og 
det er særlig Delingsførerne sammen med mange Gymna
ster, som har denne Overbevisning og tillige dette Ønske, 
at der vilde komme mange til Gymnastik, for saa kunde 
der rigtig blive Gang i en frisk og sund Ungdomsbevægelse.

Hvorledes ser Folk paa en Delingsfører og hans Arbejde 
med Ungdommen i Gymnastiksalen? Mange opfatter ham 
som en, der kun vil kommandere andre, og det skal de 
ikke have noget af: at lade sig kommandere af ham eller 
hende. Det er en fuldstændig fejlagtig Opfattelse. En Delings
fører tjener sine Kammerater, og har han eller hun det 
rette Tjenersind og gør sig Flid for at praktisere det paa 
rette Maade, vil denne Misforstaaelse snart forsvinde. De
lingsførere og ældre Gymnaster kan pege paa mange Ople
velser i Gymnastiksalen, som hører Ungdommen til, og 
jeg vil nævne nogle enkelte af forskellig Art. Angaaende 
den praktiske Færdighed i Gymnastik er det saaledes, at 
jo dygtigere man blev, jo mere gik det op for en, at der 
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var mange Ting, man endnu skulde lære for at kunne 
beherske sit Legeme til Fuldkommenhed. Her er, synes 
jeg, det interessanteste ved Gymnastik. Man bliver stillet 
over for en Række Opgaver, som skal løses. Disse Opgaver 
gaar direkte til mig selv, og det er min Vilje, der skal 
løse den. Det ei' ikke en død Ting, der skal arbejdes med, 
men mig selv, min egen Krop, og det er den, der lægger 
Hindringer i Vejen for at naa Maalet. Og dette, at man 
øjner et Maal, selvom det er vanskeligt at naa, er en her
lig Oplevelse.

Under den daglige Træning er det ganske vist Gymna
sten selv, der arbejder med sig selv; men der er ogsaa 
andre i Gymnastiksalen, der arbejder mod det samme 
Maal, og denne Fællesfølelse, at vi arbejder bedst, naar vi 
arbejder i Flok, er ogsaa en værdifuld Oplevelse. Vi Men
nesker vil gerne hjælpe hinanden, og det er der rigelig Lej
lighed til i Gymnastiksalen. Ofte arbejder to og to sammen,

og der er altid nogle enkelte, som er lidt bagefter i et og 
andet. De, der er dygtigere, vil gerne hjælpe dem, og naar 
Hjælpen giver det Resultat, at vedkommende kan være 
med som de andre, bliver det en Oplevelse for begge 
Parter. Naar en Modstand overvindes, bliver man glad, og 
man kan ofte faa at se, hvorledes Glæden straaler ud af 
Øjnene, baade paa den der bliver hjulpen, og den der 
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hjalp. Det er mange Gange kim Smaating, det drejer sig 
om; men Ting, som kan blive til en rig Oplevelse i Gym
nastiksalen. En Oplevelse til, som man kan faa ved at 
være med blandt Gymnaster, den sidste som jeg vil nævne,, 
men vel ogsaa den kønneste og rigeste en dansk Kvinde 
eller Mand kan opleve. Vi har et Flag med rode og hvide 
Farver. Det har mange set vaje baade det ene og det 
andet Sted, uden dog at tænke noget synderligt over det. 
Jeg har aldrig, og tænker, mange af mine Læsere har det, 
som jeg, følt mig mere dansk og følt, at Danmark er mit 
Fædreland, saa stærkt, som naar Dannebrog i dyb Tavshed 
fra Tilskuerne og i Ærbødighed fra Gymnasterne er bleven 
sænket foran en Flok unge. Da er det, som Danmark ryk
ker en meget nærmere, og det bliver den skønneste Ople
velse, man kan faa.

Se, alt saadan noget er det, en Gymnast er med til. 
Og saa bryder det i mange unge: Kunde jeg faa Lov til 
at være med til at bringe mine Kammerater noget af det 
samme, som jeg selv har oplevet ved at være med til 
Gymnastik. Delingsføreren begynder at vaagne i vedkom
mende unge Mand eller Kvinde, men det er ikke uden 
Bekymring og Overvejelser, at det første Spring tages: at 
komme paa Kursus. Et Par Dage efter, man er kommen 
paa Kursus, har man en Fornemmelse af, at man er 
sprungen lige midt i Aaen og staar i Vand til Halsen. Det 
løber en koldt ned ad Ryggen, naar man skal til at lade 
sin Røst høre ved „Kommandoøvelser“ og frem med Gym
nastikkens Teori, eftersom den bliver proppet ind i Hove
det. Vi Ledere af Kursus søger at give vore Elever For- 
staaelse af, at disse Vanskeligheder ogsaa kan overvindes 
og skal overvindes for at blive Leder, og før man kan 
hjælpe andre. Vi søger at give Delingsføreren en Forstaa- 
else af, at Gymnastik skal ledes paa en saadan Maade, at 
alle Deltagerne gaar fra Gymnastiksalen friske, maaske lidt 
trætte, men med en god Portion mere Livsglæde, end 
da de begyndte. Saadan, udrustet med Viden og Ledermod, 
vil vi gerne sende de nybagte Delingsførere ud fra vore 
Gymnastikskoler, ud til Arbejdet i Forsamlingshusene.

Paa hvilken Maade kan den menige Gymnast hjælde 
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til at faa Gymnastikken til at gøre Fremgang i en Kreds. 
Selvfølgelig er det Lederen, der skal bestemme Farten og 
holde Orden, men det afhænger jo ogsaa af Gymnasterne, 
om de kan det. En af Betingelserne, for at Arbejdet skal 
lykkes, er, at der altid mødes med god Vilje til Arbejdet, 
og at dette begynder præcis og slutter til Tiden. Det er 
vanskeligt at gennemføre, men hver Mand maa være paa

sin Post overfor dette, og skal en fast Arbejdsplan gennem
føres, maa en Leder ikke være bange for at begynde, selv 
om der kun er 3 af maaske 20 Deltagere. Efterhaanden, 
som Efternølerne kommer, skal de snart komme af Tøjet 
og i Gang med Arbejdet, og dette gentages ikke ret mange 
Gange, før alle, der har Lyst til at være med, er der til Tiden, 
og Lederen faar mere Herredømme over sine Gymnaster..
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Der skal være Liv og Ungdom i Gymnastiksalen. Ung
dom er der som Regel, men Livet kniber det ofte med. 
Delingsføreren og Gymnasterne skal hjælpe hverandre med 
at faa det frem, men det er Lederen, der skal tænde de 
andre, og har han ikke selv Gnisten, kan han ingen tænde. 
Først Liv og Humør over Arbejdet, derefter Form. Sam
tidighed og alt det, som skal indøves og læres i Vinterens 
Løb. Naar den Dag saa kommer, at Resultaterne af Arbej
det skal vises frem for Offentligheden, skal det nok erken
des, at Gymnastik og Ungdom i allerhøjeste Grad hører 
sammen.

Søren Damkjær Lauridsen.



Elevforeningens Medlemmer.

Mandlige Medlemmer 1928.

1 Aagaard, Carl A., Knudstrup, Laurberg.
2 Andersen, Anton, Malskær, Orting.
3 — Anders P., Spørring, Spørring.
4 — Evald, Trolborg, Lindtun, Sindal.
5 — Erode, Virkevadgaard, Øj tved, Sjælland.
6 — Herluf, Vormark, Hesselager.
7 — Jens Harbo, Nørbæk, Eaarup.
8 — Ole, Vollerup, Kallundborg.
9 — Peter, Try Møllegaard, Dronninglund.

10 Boje, Jens Hjort, Raaby, Dalbyover.
11 Bengtsen, Karl, Houlbjerg, Laurbjerg.
12 Brandt, Karl Krabbe, Thisted.
18 Buch, Laurids Damkær, Askely, Skærup, Børkop.
14 Bonde, Peter, Lyhne, Ølgod.
15 Christensen, Ole Lundal, Lund, Horsens.
16 Christoffersen, Carl Skytte, Kædeby, Langeland
17 Dickmann, Chr., Kæret, Herning.
18 Dolmer, Harald, Volby, Djursland.
19 Dalgaard, Karl, Sendels, Thisted.
20 Daugaard, Niels A., Houlbjerg, Laurbjerg.
21 Eriksen, Anders, Almind, Rindsholm.
22 Espersen, Anders, Borup, Roslev.
23 Fangø, A. C., Faarvang.
24 Fisker, Anders, Sinding, Skægkær.
25 — Kr., Lyngaa, Lerberg.
26 Geil, Erik, Ovtrup.
27 Gjedde, Jens, Kaas Mølle, Kaas.
28 Glerup, Kresten, Drammelstrup, Allingaabro.
29 Glipstrup, Kresten, Veerst.
30 Gedsø, Troels, Glarbo, Ry.
31 Hansen, Alfred, Hesselø.
32 — Gunnar, Stenstrup, Højby.
33 — Haakon Foged, Fogedgaard, Stensved.
34 — Johannes, Allesø, N. Broby.
35 — Karl, Nyvangsgaard, Skibby.
36 — Olaf, Lammestrup, Borup.
37 Haugesen, Magnus, Vivild, Allingaabro.
38 Henriksen, S., Ejbygaarden, Oure.
39 Haaning, Alfred, St. Taarnby, Vallø.
40 Holdensen, Holden, Sd. Søndrup, Gørding.
41 Hole, Kresten, Sennels, Hvidbjerg.
42 Hoe, Peder, Mellerup, Randers.
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43 Holse, Rudolf N., Rødby.
44 Homoæk, Søren, 0. Alling, Anning.
45 Jensen, Aage, Nørgaard, Støvring
46 — Alired, Vejle Skov, Allested.
47 — Ak-el Clir., Styvel Østergaard, Hvidbjerg.
48 — Erik, Vandsbæk, Haderslev.
49 — Eli Chr., V. Aabølling, Brøns.
50 — Hans, Vindslev Mark, Skibby.
51 — Hans Chr. Ellegaard, Faarup, Voldum, Randers.
52 — Holger Bonde, Skovgaard, Skammelstrup, Randers.
53 — Jens A. H., Raaby Mark, Dalbyovre.
54 — M., Vraaby, Haarlev.
55 -■ N. P., Taanun, Randers.
56 — Niels, Rostrup, Arden.
57 Jakobsen, Ejner, Terndrup.
58 — Kristian, Santung, Hanning, Sædding.
59 Juni, Arne, Hverring, Flemming.
60 Jespersen, Jesper, Kirkegaard, Fjaltring.
61 Jessen, Kr., Agerhøj, N. Bork.
62 Johansen, Martin, Stenshøj, Stensved.
63 Jørgensen, Aage Hald, Børdal, Dybvad.
64 — Aage, Gjerrild.
65 — Alfred, Vibyholdt, Fakse.
66 — Johannes, Alken St.
67 — Karl, Skovby, Nr. Alslev.
68 — Karl, Hornstrup, Vejle.
69 — Marius, Løvel, Viborg.
70 - Ove, Dalbygaard, Hedensted.
71 Kristensen, Alfred, Videbæk.
72 — Harald, Kollerup, Todbøl.
73 — Harald, Spjellerup, Karrise.
74 — Peter, Karup.
75 — Ole Lund, Lund, Horsens.
76 Kristiansen, Karl, Skals.
77 — Ole, Skals.
78 — Thorvald, Haarby, Skanderborg.
79 Klimer, Karl, Hulebæk, Nykøbing F.
80 Krogsgaard, Kristian, Stagstrup, Hordum.
81 Kjeldsen, Jakob, Obling, S. Bork.
82 Kip, Laurids, Majbølle, Guldborg.
83 Klausen, Niels P., Guldbjerg Gudme.
84 Knudsen, Søren, Vorre, Løgten.
85 Krog, Lars, Gjested.
86 Lauridsen, Hans, Broballe, Norborg.
87 — Marius, Østergaard, Skærlunde, Brande.
88 Larsen, Alfred M., Aagerup, Helsinge.
89 — Laurids, Egholm, Skibby.
90 — Niels, Snekkerup, Borup.
91 Otto Th., Blaksmark Kjær, Varde.
92 Laursen, Jens Joh., Gjandrup, Randers.
93 Lambertsen, Otto, Laastrup, Skals.
94 Leth, Laurids, Klørup Mark, Randers.
95 Lorentsen. Lorents, Hyllinggaard, Haarlev.
96 Lund, J. P., Skals.
97 Lundager, Jens Chr., Laanum, Stohohn.
98 Madsen, Anders, Stoholm.
99 — Alfred, Nørrevang, Tistrup.

100 — Aksel, Ringsebølle, Rødby.
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101 Madsen, Arnold, Hylling, Storehedinge.
102 — Gudike, Jebjerg.
103 — Mads, Ørum, Viborg.
104 Mathiasen, Hans, Jennelsgaard, Egebjerg, Falster.
106 Mejlhede, Karl, Gøtterup, Fjerritslev.
106 Nielsen, Alfred, Bovense, Ullerslev.
107 — A. Lund, Skals.
108 — A. Kjær, Haastrup, Fredericia.
109 — Erling, Odstrup, Grevinge.
110 - Kristian Th., Oksbøl.
111 — H., Risgaard, Jelling.
112 — Holger, N. Ørslev, Karlby.
113 — Marius, Rødby.
114 — Niels Juni, Allerup, Holbæk.
115 — Niels Kr., Værslev, Værslev St.
116 — Peter, Toksværd, Olstrup.
117 — Peter, Strøby, Sjælland.
118 — Valdemar Frands, Skaarup, Bogense.
119 — Valdemar, Haarby, Skanderborg.
120 — Viggo, Tværsig, Auning.
121 Nissen, Emil, Hammeløvgaard, Hammeløv.
122 — Harald, Landbrugsskolen, Borris.
123 Nørgaard, M , Hvam.
124 Olesen, Aksel, Rugtved Asdal, Hjørring.
125 Olsen, Osvald, Døstrup.
126 — Lars P., Lille Skensved pr. Skensveds
127 Overgaard, Ejner, Kragelund, Silkeborg.
128 Petersen, Alfred, Hillestrup, Sdr. Ørslev.
129 — Carl, Kroghave, Nykøbing F.
130 — Jens Møller, Frørupvej, Ørbæk.
131 — Jens Kr., Aidt, Thorsø.
132 — Johannes, Boholdt, Øksendrup.
133 — Johannes, Aastrup, Løvel, Viborg.
134 — Kristian, Romsdal, Give.
135 — Niles, Uglerup, Holbæk.
136 — Valdemar, Thise, Manna.
137 Poulsen, Kr. Karl, Sd. Rind, Rindsholm.
138 — Otto, Skaarup, Thisted.
139 — Chr. Poul, Sjørring.
140 — Poul, Galtrup, Erslev M.
141 — Sofus, Taarneby, Maribo.
142 Rasmussen, Georg, Gunneslev, Stubbekøbing F.
143 — Knud, Højby St., Fyn/
144 — Sehested, Hjøllund, Hammerum.
145 Røj, Hans, Haastrup, Fredericia.
146 Sørensen, Elmer, Ullerup, Give.
147 — Georg H. V., Lykkesholm, Slangerup.
148 — N. A. Lyhne, Ølgod.
149 — Søren K.. Voldby, Hammel.
150 Smidt, Johan, Silstrup. Thisted.
151 — Rasmus, Silstrup, Thisted.
152 Sønderstrup, Anders, Munksjørup, Vilsted.
153 Steffensen, Chr., Viby Vestergaard, Nr. Aaby.
154 Stevns, Folmer, Voldby Højskole, Voldby.
155 Skov, Jens, Soldalgaard, Oue, Hobro.
156 Skjærlund, Kristian, Korsgaard, Blaahøj.
157 Svolgaard, N., Frederiks.
158 Steffensen, Peter, Vium, Sjørslev.
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159 Svendsen, Kr. Svend, Røjkjær, Tim, Ulfborg.
160 Thomsen, Bengt, Hysel, Rabsted, Sønderjylland.
161 — Jakob B., Toftegaard, Haasum, Ramsing..
162 — Magnus, Brovst.
163 — S. Lang, Segalt, Løgten.
164 Thougaard, B. Madsen, Loldrup, Viborg.
165 Udsen, Johannes, Voldby.
166 — Søren, Karl by, Voldby.
167 Vormsdort, Albert, Ovre, Aastrup, Haderslev.
168 Villadsen, Ingvard, Nors.
169 Vinter, Jens, Haarup, Hjortshøj.
170 Veis, Svend, N. Nebel,
171 Vestergaard, Søren, Dyssegaard, Ringsted.
172 Yde, Johannes, Aarup, Snedsted.

Kvindelige Medlemmer 1928.

1 Andersen, Anna, St. Rørbæk.
2 Banke, Karen, Strandby, Haarby.
3 Bonde, Anna, Homaa, Trustrup.
4 Boli, Marie, Brugsforeningen Snedsted.
5 Bording, Solveig, Højskolen, Ry St.
6 Bendtsen, Thora, Smørengegaard, Solbæk, Bornholm.
7 Gade, Kirstine, Gadebjerggard, Skals.
8 Hansen, Domenika Jebjerg St.
9 Høj, Sigrid, Aars, Tvingstrup.

10 Jensen, Dagmar, Hjerridslevdals Mølle, Hobro.
11 — Helga, Lovgaarden, Vraaby, Haarlev.
12 — Kirstine, St. Kirkestræde Nykøbing F.
13 Larsen, Hilda, Bruntoftegaard, Stege.
14 — . Kirstine Bork, Vægger St.
15 Lund, Margrethe, Brønds.
16 — Ingeborg Jessing, 0. Jølby, Erslev M.
17 Nielsen, Asta, Mosegaard, Ejby.
18 Ovesen, Marie, Rugholm, Ørbæk.
19 Olsen, Mathilda, Haridslev, Randers.
20 Petersen, Anna,. St. Ramsing, Ramsing.
21 — Asta Tr., Skolen, Faarvang.
22 — Elna J., Grauballe, Grauballe.
23 — Elsa, Buttenschøn, Skørring, Galten.
24 Boulsen, Sinne, Fjeldsø, Aalestrup St.
25 Ramme, Ester, Bjernes Skole, Rødby.
26 Rasmussen, Karen-, Mellerup, Randers.
27 Ravn, Ellen Haar, Kristinesminde, Dons, Almind.
28 Schødt, Agnete, Apoteket, Hvidbjeig.
29 Stenz, Agnes, Bjerregrav St.
30 Scheker, Dagny, Højstedgaard, Askildrup, Randers.
31 Skovbo, Elisabeth, Terp, Bjerregrav.
32 Sørensen, Johanne. Nourup, Esbjerg.
33 Svinning, Karen Vibeke Nielsen, Højskolen, Kerteminde.
34 Overgaard, Mariane, Lund, Herning.
35 Østerlund, Marie, Sejerslev, Storehedinge.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Kursus i November 1928.

Andersen, Ehner, Ringeby, Rønne.
Jørgen, Toftegaard, Strøby, Sjælland.

Egeskov, Hans, Heagergaard, Eilskov.
Hjortfod, Niels, Østergaard, Billund.
Jensen, Edvard, Sandagergaard, Skuldelev, Krogstrup.

— Jens, Peirup, Fyn.
Kidmose, Johannes, Engsvang.
Lundsgaard, Alfred, Kathinkasminde, Viborg Vesterm., Viborg.
Mathiasen, Niels, Sørresig, Madum, Ulfsborg.
Nielsen, Niels P., Egelund, Blilund.

— Kr. Toftdal, Villerslev, Hørdum.
Nørgaard, Magnus, Krejbjerg, Balling St.
Petersen, Petei' Valdemar, Stensved, Sjælland
Ravn, Hans E. N., Grønbjerg, Filskov.
Skov, Svend, Augustenborg, Alken.
Tønnesen, Ejnar, Køldstrup St., Fyn.
Utoft, Klaus, Karlskov Søndergaard, Farre.


