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JUL 1954
Nu ville vi os samle
i Jesu Kristi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn.
Han er vor julegave,
vor girede, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor juletidsfordriv.
O Jesus, dig at finde ,
er nu vor fulde agt,
o, giv os ret i sinde
at gå med samlet magt,
din krybbe at omringe
med hjertens tak og tro,
så salmerne kan klinge
i hver mands hus og bo.
H. A. Brorson.

1953 — 1954
fterår os'O vinter
1953
02; 54 gav en Osmuk
O
O
O overgang til
vinteren med forhåbninger for den følgende vinter,
med et større elevtal til vinteren, med et større tal af lærer
inder, ialt 4, elevtallet 5 mdr. 29 og 3 mdr. 17, med tro på,
at vi ville nå de 50 og delvis fuldt hus i alle værelser, i Skov
hytten også fuldt hus, og to kom over at bo hos mig i Sol
krogen. Alt formede sig godt, og vi havde den bedste tro
— men elevtallet gik atter ned, og priser og lønninger gik
op, således at troen virkede nedslående og havde den følge,
at jeg bestemte mig for at opgive min gerning som forstan
der til oktober, da jeg ved den tid fyldte 70 år.
I sommerens løb søgte jeg da forbindelse med Marie
Herping, lærerinde fra Vestjylland, tidligere lærerinde på
Malling landbrugsskole, på Klejsgaard og flere steder og
uddannelse bl. a. i Århus ved universitetet, i København,
i Upsala og i det hele en grundig uddannelse. Vi kom ret
hurtig til enighed om skolespørgsmålet, og frk. Herping
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Vinteren 1953—54,

overtog skolen 1. oktober, og overtagelsen blev lejret for
en del gæster, især frk. Herpings slægt og venner, der ud
talte mange gode ønsker for fremtiden.
Frk. Ellen Astrup havde tidligere på sommeren med
delt mig, at hun ville rejse til februar for at overtage Århus
Husmoderskole i Parkalléen, og at frk. Ragnhild Christensen rejste med til Århus for at arbejde ved aftenskolen
og hjælpe frk. Astrup som lærerinde, når hun begyndte til
februar.
En del af skolens venner og tidligere forretningsdri
vende gav skolen en hjælp for at komme over den økono
misk strenge tid, ligesom en hel del tidligere gamle elever
dannede et hjælpefond, for at skolen, som andre steder,
hvor skolerne bliver selvejende, kan have en økonomisk
støtte. For denne støtte takker jeg dem alle, de handlende
her i byen og de gamle elever. Jeg håber, at vi kommer helt
til bunds med pengesagerne. —
Den 15. oktober fejrede vi i al beskedenhed min fødsels-
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Sommeren 1954.

dag. Der var ikke mange gæster, men alligevel var her en
del venner og gæster, der glædede mig med en lykønskning
og blomster og gaver om formiddagen. Om eftermiddagen
fejrede vi en familiesammenkomst her i Solkrogen. Det var
en stilfærdig og hyggelig dag, og de fleste af mine søskende
og niecer og nevøer var her.
Så gik oktober med møder flere steder. Hvert år holdes
et større møde, i år var det på Klejsgaard, og sidst på må
neden var jeg med til møde både på Ankerhus, Odense og
Fredericia.
Så var vi nær november. Hr. og fru Jørgen Jensen var
her endnu, men midt i måneden flyttede de ind i deres
nye hus. Det har de glædet sig meget til; men jeg blev jo
helt alene og savnede meget selskabet. Vi har haft det så
godt sammen her i sommer.
Så nåede vi til den 3. novbr. Vi havde jo været meget
spændt på, hvor mange der kom. Det er gået så godt, at vi
nu den 24. novbr. har 25 elever. Det er da helt godt, og
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Vi ser med interesse Øm kloster.

vi har mange forespørgsler til januar. Vi har grund til at
være glade for den gode begyndelse.
Jeg kan jo godt være sørgmodig over at forlade skolen,
hvor jeg nu har boet i 32 år; men lærerinderne, både nye
og gamle, er meget flinke og hjælpsomme imod mig, og
det gælder både samliv her og på skolen. Jeg har en sød
ung pige boende her. Det er jeg også meget glad for. Jeg
håber, det må gå godt for os alle i fremtiden. For ikke at
føle mig ene her har jeg taget del i husholdningsundervis
ningen på Århus universitet og får en del nyt at høre; kun
i disse stormfulde dage er jeg herhjemme. Jeg er lidt bange
for kulden, men ellers har jeg det da godt.

Nu er det jo snart jul. I år har jeg tænkt at rejse til
Falster til min familie derhjemme. Vi har igen i sommer
haft den sorg at miste en af mine kære brødre; min bror
Johannes, gift med fru Ulla, er død af galdesten. Det var
en stor sorgO for os alle og
meget
strengt
for Ulla,' der endnu
Ö
o
o
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ikke er helt rask; det er så sørgeligt, at så mange af vores
flok dør så tidligt; vi glemmer jo også, at vi kommer op
i årene. —
Jeg ønsker for jer alle og jeres hjem og mand og børn,
at I må have det godt og være fri for sorg og savn, og så
ønskes alle gamle elever og gamle venner en god og glæde
lig jul og et godt år. — Mange hjertelige hilsener.
Eders Margrete Pedersen.

»VI HAR IKKE TID!«
r dette ikke ved at være vor tids slagord, og man må
undre sig, når man tænker på hele udviklingen i sam
fundet de sidste 100 år, hvor hundredevis af opfindelser
går ud på at spare tid.
Her i landet havde vi for ca. 100 år siden det, der blev
kaldt bondesamfund, hvor ca. 58 pct. af befolkningen le
vede af landbrug (nu er det kun 23 pct.). Hele familien
hjalp hinanden med at producere det, der skulle bruges
i husholdningen — de kærnede smør, lavede ost, støbte lys,
kartede, spandt, vævede og syede tøjet. Alle arbejdsredska
ber var primitive, og arbejdet gik støt og roligt dagen igen
nem, — der var sikkert ingen, der tænkte på, at der skulle
være en vis fritid, for man havde faktisk ikke noget at bruge
den til.
Efterhånden vandt industrialiseringen indpas, og årene
igennem er det gået sådan, at flere og flere af de arbejder,
man lavede i hjemmene, nu bliver udført af industrien, og
der bliver fabrikeret maskiner i massevis, der skal lette
husmoderens arbejde — og de får mere og mere travlt.
Er dette en heldig udvikling? Ja, enten man synes det
eller ej, kan det vist ikke nytte at fordybe sig i sådan et
spørgsmål, for der er jo ikke tale om, at man kan standse
udviklingen. I stedet for må man prøve på at få tilpasset
sin tilværelse til de bestående forhold.
De fleste unge piger nu er indstillet på at lære et er
hverv, så de har økonomisk baggrund for at kunne klare
sig selv, og det er helt rigtigt, men mange unge piger glem
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mer, at de så har 2 erhverv at lære, for det huslige erhverv
kommer ingen kvinde udenom, hvad hun ellers beskæftiger
sig med. Sit udeerhverv beholder hun ofte, efter hun er
gift, og hvis hun da ikke forstår at have plan, orden og for
stand på husførelsen, vil hun aldrig få en fritime — enhver
må selvfølgelig have sine pligter hjemme, både mand og
børn, men hun skal forstå at organisere det, ellers glider
det ikke.
Det er så trist, når en mor ustandselig må sige til sine
børn — »jeg har ikke tid« — når de kommer med deres små
bekymringer eller bare føler trang til at snakke og fortælle.
Naturligvis er det mest i byerne, at husmødre har ude
erhverv, endnu er de fleste husmødre på landet hjemme,
men derfor kan de godt vænne sig til slagordet — »jeg har
ikke tid« — og hånden på hjertet — er det ikke gerne sådan,
at det, man har særlig lyst til, ja, det får man også tid til,
det gælder stadig, at:
tid er ikke noget, man har,
det er noget, man ta’r.

Det ogælder derfor om at kende sit ansvar
O ogo bruge tiden
til det, der er det væsentlige, og det gælder om at lære så
meget, at man bliver i stand til at planlægge sin tid.
Ja, jeg vil jo nok i min nye gerning få unge piger fra
byen i højere grad, end jeg er vant til, og det bliver så min
opgave at give dem forståelse af disse problemer, gøre dem
dygtige til husligt arbejde og få dem til at forstå, at har de
først børn, er deres vigtigste opgave ikke at tjene så mange
penge til dem som muligt, men at give dem den tryghed,
som de kun kan finde i et godt hjem.
Det er faktisk som tidligere lærerinde på Hadsten Hus
holdningsskole, jeg skriver dette til Dem. Da jeg i foråret
fik tilbud om køb af Aarhus Husmoderskole, slog jeg til.
Da jeg var i Norge på udveksling, var jeg ved en dagskole,
og jeg blev vældig glad for den skoleform. Aarhus Hus
moderskole er en dagskole — dog kan der bo nogle elever
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— men undervisningen er fuldstændig den samme og pi
gerne på samme alder som på alle husholdningsskoler. Det
er først til februar, jeg overtager den, men kommer De til
Aarhus efter den tid, er De velkommen til at se indenfor.
Ragnhild Christensen skal være min lærerinde, og der er
mange af Dem, der kender hende også.
Herigennem retter jeg en tak til frk. Pedersen, til alle
lærerinder, jeg har været sammen med og til alle elever,
der igennem årene har været med til at gøre mit arbejde
på Hadsten Husholdningsskole rigt og interessant.

Til alle, der læser årsskriftet, sender jeg mine bedste
ønsker om en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår!
Ellen Astrup.

MAINAU — BODENS0ENS PERLE
et er efterhånden blevet tradition, at jeg her i årsskrif
tet fortæller nogle rejseindtryk fra andre lande. Lad
mig så fortsætte denne tradition og berette lidt om en rejse,
jeg foretog til Tyskland i sommer.
Sommeren 1954 var jo ikke særlig solrig herhjemme,
enhver kan sikkert derfor forstå, at jeg med glæde greb
lejligheden til at komme sydpå, i håb om der at finde mere
sol og varme, hvilket heldigvis også viste sig at være til
fældet.
Det var sidst i juli, jeg dampede sydpå ned gennem
Tyskland, helt ned til Bodensøen, hvis smaragdgrønne
vande danner en flydende grænse mellem Tyskland, Østrig
og Svejts.
Jernbanerejsens mål var grænsebyen Konstanz, hvorfra
jeg med rutebil kørte ud til den underskønne lille ø, Mai
nau, der var rejsens endemål. Denne navnkundige ø viste
sig at svare til sit ry, idet den virkelig var et helt lille jordisk
paradis. Øen er 44 ha stor, hvoraf de 32 ha er park og have.
Allerede når man går over den smalle dæmning, der forbin
der øen med fastlandet, ser man de vældige træer rage op
over den ellers ret flade ø. Der er bl. a. nogle kæmpecypres
ser og kaliforniske mammuthtræer (sequoia), der her når
den anselige højde af 30 m.
Så snart jeg var blevet af med min bagage, gik jeg en
rundtur for at tage øens herligheder nærmere i øjesyn. Mit
første mål var den berømte orangelund, hvor jeg for første
gang i mit liv så modne appelsiner og citroner på deres
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naturlige voksested. Jeg gik videre og så kokos- og dadeL
palmer med store, vifteformede blade, og, hvad der impo
nerede mig mest, banantræer med delvis modne banan
klaser.
Hemmeligheden ved denne subtropiske plantevækst i
Tyskland er for det første, at klimaet på Mainau er ual
mindelig mildt som følge af øens gunstige beliggenhed i
Bodensøen, og for det andet, at disse sydlandske vækster er
plantet i baljer, som om efteråret bæres ind i kæmpemæs
sige drivhuse. Disse baljer er imidlertid kamoufleret så godt,
at man skal se nøje efter, før man opdager omridset af dem
under grønsværet.
Der var desuden en herlig rosenhave med ca. 10.000
roser, der stod i fuldt flor — et uforglemmeligt syn — samt
et antal af eksotiske træer og buske, så Mainau i grunden
er som een stor botanisk have.
Forklaringen på de mange sjældne vækster er, at øen
har tilhørt tyske fyrsteslægter, der har haft råd til at ofre
betydelige beløb på at drive de sjældne træer og blomster
frem.
Fra det 13. århundrede har øen tilhørt en tysk ridder
orden, der her havde et stærkt befæstet hovedsæde. Pud
sigt nok erfarede jeg, at øen under 3O-årskrigen en kort tid
var besat af svenske tropper, der endog havde en flåde i
Bodensøen!
At svenskerne senere er vendt tilbage på en mere frede
lig måde, skal jeg om lidt vende tilbage til.
I begyndelsen af det 19. århundrede kom øen i det badensiske fyrstehus’ besiddelse, og de lod de stærke fæst
ningsværker sløjfe og indrettede den gamle ridderordens
hovedkvarter til deres lystslot. Navnlig havde storhertug
Friedrich cl. 1. af Baden stor interesse for øen og impor
terede sjældne træsorter fra mange forskellige lande.
Under storhertugerne havde Mainau sin blomstringstid.
Fler holdtes der hver sommer hof, hvor datidens berømte
fyrster og kunstnere var skattede gæster. Endnu minder
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talrige marmor- og bronzestatuer rundt om i parken om
denne storhedstid.
Ved storhertuginde Louises død (en datter af den tyske
kejser Wilhelm d. 1.) gik øen i arv til det svenske kongehus,
og for tiden ejes den af den svenske greve Lennart Berna
dotte, der sammen med sin familie har taget fast ophold
på øen.
Grev Lennart, der er meget interesseret i børne- og
ungdomsarbejde (var således i flere år chef for de svenske
spejdere), har overladt to trediedele af slottet til en inter
national lederskole, der åbnedes 30. juni 1949 under navnet
»Das Internationale Institut Schloss Mainau«. Lederskolen,
der er åben for ungdom fra alle lande og fra alle kirkelige
og politiske lejre, drives af den internationale KFUMbevæselse og det fælleskirkelige ungdomsråd i Genéve.
I de forløbne 5 år har der hver sommer været afholdt
en række kortere og længere ungdomslederkursus, f. eks. i
psykologi, internationalt samarbejde, sport og lignende, og
som et led i disse kursus afholdtes der sidste sommer et
internationalt spejderførerkursus, som jeg var blevet op
fordret til at lede.
Vi var 17 deltagere fra Tyskland, Svejts, Frankrig, Fin
land, Sverige og Danmark. Selvom vi kom fra forskellige
lande, varede det ikke længe, før vi kom »på bølgelængde«
med hinanden. Jeg tror nok, at det lejrbål, vi havde alle
rede den første aften, bidrog til, at vi hurtigt blev rystet
sammen i et godt kammeratskab.
Vi havde 10 indholdsrige dage, hvor vi hørte instruk
tioner i spejdersport og diskuterede vore fælles problemer.
Ikke mindst var det interessant at høre, hvad vore tre kam
merater fra Østzonen havde at fortælle.
Den daglige ledelse havde den svenske højskoleforstan
der, pastor Hjelmquist fra Vadstena, og det daglige liv på
institutet formede sig omtrent som på en dansk ungdoms
skole med muntert kammeratskab mellem timerne.
Dagen begyndte og sluttede med andagt i den smukke
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gamle slotskirke, hvor det som regel var ganske unge, der
førte ordet. Vi anvendte den fælleskirkelige sangbog, hvor
salmer og sange er trykt på 4—5 forskellige sprog. Vi op
levede et ejendommeligt stærkt fællesskab, når hver på sit
modersmål sang med på salmer og sange. Det samme føltes,
når trosbekendelsen og fadervor blev sagt i kor på de for
skellige sprog.
De ydre rammer om dette kursus var i sandhed fyrste
lige. Værelserne var fornemt udstyrede med kostbare male
rier og smukke gamle møbler. Jeg havde et kostbart ud
styret værelse for mig selv. Det bedste ved det værelse var
imidlertid udsigten over den dybtgrønne Bodensø, der i
baggrunden flankeredes af Vorarlbergs snedækte alper.
Ikke mindst var denne udsigt smuk ved solnedgang, når
alpetoppene lyste i rødligt skær.
Vi havde rig lejlighed til udflugter i omegnen. En dag
sejlede vi ned ad Rhinen, der efter at have klaret sine vande
i Bodensøen er en rolig og adstadig flod. Målet for denne
tur var det berømte vandfald ved Schaffhausen, der lykke
ligvis endnu ikke er lagt i turbinerør, men fosser i al sin
utæmmede kraft.
Midt i vandfaldet ligger der en lille klippeø, som det
er muligt at nå med kraftige motorbåde. Det var en spæn
dende tur at sejle op gennem de brusende strømhvirvler
hen i læ af klippeøen, fra hvis top man fik et overvældende
indtryk af de tordnende vandmassers gigantiske kraft.
En anden dag sejlede vi med en af de smukke, hvide
Bodensødampere over til Unteruhldingen, hvor man har
rekonstrueret de gamle pælebygninger fra stenaldertiden.
En tredje udflugt gik til den nærliggende ø Reichenau,
berømt for sine klostre i den tidlige middelalder. Her beså
vi bl. a. den ældste kirke i Europa nord for alperne, bygget
i den såkaldte basilikastil. Flere gange var vi inde i den
nærliggende by Konstanz, der ligger både i Tyskland og
Svejts. Når man går i gaderne, kommer man pludselig til
skilte, hvorpå der står »Pas- og toldkontrol«. Havde man

16

så sit pas i lommen, kunne man tage en lille afstikker til
den svejtsiske bydel Kreuzlingen og købe billig chokolade
og kaffe.
Mainau er på flere måder et lille paradis; men som be
kendt har ethvert paradis sin »slange«, og Mainau havde
endog flere af arten.
Den første art »slanger« var turisterne, der i store hær
skarer besøgte øen, op til 1000 pr. dag. Jeg vågnede som
regel ved de første morgenduelige turisters begejstrede ud
brud over de orangetræer, der stod lige neden for mine
vinduer. Dagen igennem spyede de små dampere ny sværme
af turister ud over øen, og først hen mod aften tog de af
sted, hvorefter vi kunne have haft paradiset i fred, om ikke
der havde været en anden art »slanger«, der syntes at vågne
til dåd just ved aftentide, nemlig de store myggesværme,
der var en plage både ude og inde. Aldrig i mit liv har jeg
haft så mange myggestik som i de 10 dage; men det kan
man altså også vænne sig til!
Trods disse »slanger« kom jeg for hver dag, der gik, til
at holde mere og mere af Mainau og dens gæstfri befolk
ning, og det var slet ikke let at bryde op, da vort kursus var
forbi. En trøst var det dog, at jeg havde vundet en ny kreds
af venner, der som jeg gerne vil prøve på i al stilfærdighed
at arbejde for fred og forståelse mellem nationernes ung
dom. Institutet står som anført åbent for alle unge, og jeg
anbefaler dem, der måtte have lyst til at møde ungdom fra
andre lande, at gæste æventyrøen i Bodensøen.
Hermed sender jeg så alle gamle elever en hjertelig
hilsen med ønske om en god jul og et lykkebringende nytår.
Gunnar Mølgaard
(nu sognepræst i Dronningborg, Randers.)

ELEVMØDET 1954
år blev elevmødet særlig festligt, fordi der var kommet
så mange gamle elever — særlig af de lidt ældre årgange.
Og så var der kommet ca. 20 forhenværende lærerinder,
også dette kastede glans over dagen.
Vi samledes som morgenen og hejste begge flag, inden
vi sang morgensang. Og så strømmede de gamle elever til
med formiddagstogene. Da vi alle havde nydt en god kop
morgenkaffe, samledes vi i dagligstuen til generalforsam
ling. Fru Thorup aflagde beretningen og regnskabet; det
balancerede da heldigvis med overskud.
På valg var fru Carla Christensen, Aalborg, og fru Sigrid
Larsen, Galten. De blev begge genvalgt. Som to nye besty
relsesmedlemmer valgtes frk. Darvil-Sørensen, Herning, og
fru Hanne Gravgård Larsen.
Frk. Pedersen fortalte nu om skolens fremtid. Frk. Pe
dersen trækker sig tilbage til 1. oktober, og frk. Herping
fra Dybe bliver forstander fra næste hold.
Vi gamle elever byder frk. Herping velkommen og øn
sker, at skolen må vokse under hendes ledelse.
Ved middagen, hvor der var fuldt hus, blev der holdt
flere taler. Lærer Hanghøj takkede frk. Pedersen i en meget
smuk tale. På de gamle elevers vegne bragte jeg frk. Peder
sen en hjertelig tak for alt godt gennem årene. Frk. Her
ping havde også ordet for at sige lidt om fremtiden.
Ved eftermiddagsmødet, hvor der nu var kommet flere
til, underholdt hr. lektor Tofte Christensen med sang,
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akkompagneret af fru Hanghøj. Så talte pastor Barfod om
livssyn — udfra Jakob Knudsens digtning.
Aftensmaden måtte vi spise inde, da vejret ikke tillod
at det blev i haven.
Og så gik: »En søndag på Amager« let og kvikt over
scenen. Vi nød en kop kaffe — og så gik turen for langt de
flestes vedkommende hjem igen.
Vi håber igen
o næste åroat se mange af Dem, selv om det
bliver under nye forhold.
Og så ønsker bestyrelsen alle en god og glædelig jul!

Marie Eggert Thorup.

DE KÆRE VASKEMIDLER
vis husmødrene i dag er en lille smule forvirrede, når
de skal købe vaskemidler ind, er det virkelig tilgive
ligt. Og hvis de er endnu mere forvirrede, når de skal til
at anvende dem, er det i endnu højere grad tilgiveligt.
Ja, når man tænker på, hvor det svirrer én om ørerne
med reklamer for alverdens vaskemidler — i aviser og blade,
i biograferne, til udstillinger og julemesser — så må en stak
kels husmor gribe sig til hovedet. Til eet vaskemiddel skal
vandet blødgøres — til et andet behøver man absolut ikke
at blødgøre — og hvorfor skal det til det ene og hvorfor
ikke til det andet?
Sagen er den: Alle vaskemidler, der indeholder sæbe,
f. eks. aim. sæbespåner, stangsæbe og selvvirkende vaske
pulvere, kræver blødgjort vand. Hvis vandet ikke er blød
gjort, ødelægges sæben, idet den går i forbindelse med kal
ken i vandet, og danner kalksæbe. Til alle de nye syntetiske
vaskemidler behøver man ikke at blødgøre vandet. Disse
vaskemidler, der er fremstillet af nøjagtig det samme som
de sulfonerede opvaskemidler, har nemlig den gode egen
skab, at de ikke udfælder kalken i vandet, som sæbe gør det.
At det er en stor behagelighed at være fri for al den blødgøring, kan vi vist godt være enige om. Desværre kan man
ikke komme udenom, at de syntetiske vaskemidler, alle deres
gode egenskaber til trods, ikke har så god en vaskeevne,
som vaskemidler, der indeholder sæbe, har. Til meget snav
set tøj »batter« det altså bedst med et sæbe-vaskemiddel.
Nu kan der være nogen, der vil sige: »Hvordan skal jeg
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nu se på en pakke vaskepulver, om det er selvvirkende eller
syntetisk — om jeg skal blødgøre eller ej?« Man kan roligt
gå ud fra, at hvis man ikke behøver at blødgøre, så skal
det nok stå på pakken — den reklame lader ingen fabrikant
være ubrugt. Modsat vil det i langt de fleste tilfælde stå på
pakkerne, at vandet først skal tilsættes et eller andet blødgøringsmiddel (fra samme fabrik som vaskepulveret!)
Overhovedet skal man aldrig være bange for at benytte
brugsanvisningerne på pakkerne — de er rigtige nok. Man
skal bare aldrig bruge mere, end der står angivet.
Det sidste par år er de fleste vaskemidler blevet tilsat
C. M. C. — fiberprotect — eller skinprotect. Disse tre navne
er betegnelse for det samme stof, nemlig et stof, der beskyt
ter fibrene i tøjet, samtidig med, at det hjælper med at løsne
snavset.
Endvidere er de fleste vaskemidler nu også tilsat optiske
blegemidler. Et optisk blegemiddel er et stof, der sætter sig
på tøjet og tilbagekaster lyset på en sådan måde, at tøjet
synes hvidere. I realiteten virker det altså som blånelse.
Sammenholdt vil alt dette blive, at man ikke skal gå af
vejen for alle de gode vaskemidler, der findes for tiden,
mens man på den anden side skal se sig godt for og bruge
dem rigtigt, så man ikke smider unødige penge i vaske
baljen.
.
.
J
Annelise Bredholt.

HILSEN TIL ELEVFORENINGENS MEDLEMMER
Gennem elevskriftet vil jeg gerne sende en venlig hil
sen og samtidig udtale håbet om, at de mange tidligere
elever, der førhen har gæstet deres gamle skole, stadig vil
komme her og stadig vil føle sig hjemme her på skolen i
Hadsten.
Glædelig jul, godt nytår!
Marie Herping.

PRESSEN SKRIVER —
Aarhus- og Randersbladene skrev følgende omkring forstander
skiftet på husholdningsskolen:
Aarhus Amtstidende:
Vi spørger frk. Herping om, hvordan det gik til, at hun kom til
Hadsten, og hun svarer: Jeg har set på en del bygninger, der kunne
egne sig til skole, men ingen fundet velegnede — så kom tilbudet fra
Hadsten, og jeg begyndte at forhandle med bestyrelsen. Resultatet
blev altså ansættelse.
På vort spørgsmål om skolen og egnen svarer frk. Herping, at hun
synes, det er en af de smukkest beliggende skoler, vi har, og egnen
kommer jeg sikkert til at holde af efterhånden.
I programudtalelsen fik vi at vide, at målet bl. a. er at nå endnu
længere med den økonomiske forståelse i endnu flere fag, fordi for
kerte dispositioner meget ofte fører til, at mange hjem går i stykker.
En ny tanke fremsættes der også, og det drejer sig om at få lidt
landbrug knyttet til denne husholdningsskole, og senere ville det
være godt, om vore skoler fik knyttet en specialafdeling til sig —
noget lignende som Landbrugsskolernes Maskinstation; men foreløbig
er det fremtidsmusik.

Aarhus Stiftstidende:
Eleverne er voksne mennesker, og som sådan skal de behandles,
vel at mærke så langt som deres ansvarsfølelse rækker. Med denne
indstilling byder frk. Herping om få dage det nye hold elever på Had
sten Husholdningsskole velkommen, og dermed har hun overtaget
resultaterne af frk. Margrete Pedersens flittige virke og ansvaret for,
at skolen føres godt videre.
— Når man nævner begrebet god økonomi, tror de fleste, at det
drejer sig om at spare, siger frk. Herping. — Det er selvfølgelig rigtigt,
at spareprincippet er grundlæggende, men man må ikke glemme den
positive side af sagen, nemlig den, at man gennem en fornuftig til
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rettelægning af sine indkøb i det daglige kan opnå større dispositions
frihed.
Jeg ønsker, at skolen skal være andet end lige netop et praktisk
lærested for de unge. De skal føle, at de har et hjem her, så længe
opholdet varer, og jeg tror, man opnår de bedste resultater ved at
vise tillid.
Randers Amtsavis:
Gennem en samtale med den nye forstanderinde på Hadsten Hus
holdningsskole får vi at vide, at på en sådan skole mødes unge piger
fra såvel land som by for at få mere viden om husholdningsspørgs
målet. Mange af de unge skal tilbage til hjemmene for at hjælpe
mødrene eller husmødrene i andre hjem, men en del skal også ret
hurtig ud til arbejdet i egne hjem.
En stor del af de huslige unge piger mener, at der ikke bliver
taget hensyn nok til dem, og jeg tror, at denne påstand er fremsat
så ofte, at de unge virkelig tror på den, men det er nu min mening,
at der er mange steder både på landet og i byerne, hvor man virkelig
værdsætter den huslige piges arbejde og tager meget hensyn- til hende.
Selvfølgelig skal en ung pige, der kræver en stor løn, kunne sine
ting; det forlanges der jo også i andre erhverv, og et husholdnings
skoleophold vil kunne hjælpe meget hertil.
Randers Socialdemokrat:
Om undervisningen på en husholdningsskole som helhed kan det
siges, at vi tager teorien med ind i den praktiske undervisning, så
denne bliver betryggende, og da det er hjemmene, vi skal tjene, vil
det være vor fornemste opgave at lægge undervisningen tilrette så
ledes, at vi nærmer os hjemmenes liv så meget som muligt.
Tror De, at de mange kursus rundt om i landet er til skade for
husholdningsskolerne? spørger vi frk. Herping.
— Nej, tværtimod tror jeg, at disse kursus giver øget interesse for
at få endnu flere kundskaber på det huslige område.

70 ÅR
(Berlingske Tidende, 15. oktober 1954.)

et er sjældent, at en leder er i den grad identisk med
sin institution, som tilfældet er med forstander Mar
grete Pedersen, der i dag fylder 70, og Hadsten Hushold
ningsskole. Hadsten Husholdningsskole er i Margrete Pe
dersen, dens øvrige udmærkede lærerstab ufortalt. Hun har
selv oprettet den — i 1923 — efter en lang uddannelse på
bl. a. Askov og Ankerhus i Sorø, og hun er den dag i dag
dens primus motor. Dermed være ikke sagt, at Margrete
Pedersen har lukket sig inde med sin skole, tværtimod, hun
har trods det store og ansvarsfulde arbejde som skoleleder
stedse haft tid til at række en hjælpende hånd til arbejdet
inden for Røde Kors og Danske Kvinders Beredskab.
Efter at Hadsten Husholdningsskole i 1951 blev en selvejende institution, fortsatte Margrete Pedersen stadig som
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forstander, men med den runde fødselsdag er hun tiltrådt
som formand for institutionen, den skole, der repræsen
terer hendes store interesse og mål: Husholdningsuddan 
nelse for alle kvinder i barneskole, ungdomsskole eller hus
holdningsskole.

HILSENER
Glædelig jul og godt nytår ønskes alle »gamle« elever
med tak for tiden på Hadsten Husholdningsskole.
Ragnhild Christensen.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sender
vi de bedste hilsener til tidligere elever.
Annelise Bredholt og Gudrun Høgh.

VED INDVIELSEN AF SKOLEN
DEN 7. NOVEMBER 1925
Mel.: Vi elsker vort land

Hvor bøge og eg
gennem tusinde år
havde suset, mens slægterne kommer og rejser,
her hvor bakkerne steg
omkring »Kollerupgaard«,
og hvor kirkerne rundtom i kimingen knejser,
nær »bækken«, der snor sig imod »paraplyen«
til »engen«, hvis mosebryg omfavner byen —
her i bakkernes muld
brød nu spaderne hul —
lagde grund til det hus, som nu rækker så højt imod skyen.
Naturen forsvandt,
og kulturen gik frem,
hvor før skovene sused’, en skole man bygged’.
Hvor før grævlingen fandt
sig lidt føde og gem,
skal nu øves en gerning til slægternes lykke.
Hvor før groed’ bøge og ege alene,
skal nu kundskabens træ folde ud sine grene —
her skal fylkes en slægt,
der med alvor og vægt
vil et arbejde øve — vort folk og vort fædreland tjene.
Mel.: Der boede en kejser i Kina —

I gamle — længst henrundne dage —
langt før verdenskrig og biler kom,
man dejligt med ro den ku’ tage,
der hvor man nu tradskede om —
hvad ikke man ku’ nå,
ku’ ganske roligt stå,
man sa’e; thi i morgen er det atter dag.
Man ingen skoler ha’e
på landet, hvor man la’e,
og det var lov alene, hvad fatter sa’e.
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At holde sit hus fint i orden
var lettere dengang end nu,
man graved et hul i jorden,
og straks var der plads til en brud. —
Og kom der så lidt børn,
så skød man sig en bjørn,
en ulv — eller hvad man nu bedst ku’ li’.
Man brugte ikke tit
at regne ud med kridt,
om der var de rette vitaminer i.
Men nu — ak, De må tro mig, kære —
skal husmo’ren meget mer’ forstå.
En første klasses husmoderpære
må til, hvis det rigtigt skal gå.
En grulig bunke ting
må kendes ud og ind
af kvinden, der skal styre både hus og hjem.
Dog gudskelov, hun kan
på dette få forstand,
men dertil skal husholdningsskolerne frem.

At koge og bage og slagte
er småting, hun først lære må;
men det skal man aldrig foragte,
thi der gik vist mange i stå. —
Og husk dog på, du små,
at vil du sikkert nå
til mandens hjerte ind, må den vej du gå —
Han spiser ikke søm,
nej, mandens bedste drøm
er småbitte bøffer med spejlæg på.

Elvor meget hvert medlem kan tåle
af stivelse, sukker og fedt —
om baby har godt af at skråle,
når flasken på gulvet er gledt —
om vi hver dag skal ha’
kalorier fra fad —
om ikke vi ku’ nøjes med en lille sang —
hvor vidt at man kan nå
med sparepenge små — —
alt klares her på skolen med f. f. talang.
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Hvorledes en have skal luges,
når jorden er ler eller sand —
om kunstgødning også kan bruges —
om hønsene kun skal ha’ vand —
om mosejord er go’,
når man vil holde ko,
som Moses skriver om i sin Mose-bog. —
Ja, det er grulig svært
det halve at få lært,
men skolen klarer alt med en ophøjet ro.

Hvordan man sin sundhed skal dyrke
ved boldspil og sport — eller sløjd.
Hvordan man kan musklerne styrke,
når ikke man orker en døjt.
Hvordan man i kemi
kan go’ forklaring gi’
på alt, hvad der hænder rundt i by og land.
Ja, selv at styre stat
og rige akkurat
er med på nye skolers undervisningsplan.
Mel.: Vi elsker vort land —

Til arbejdets fest
gennem dagenes gang
for at virke for slægternes fremgang og lykke,
gemt for storme og blæst
skal nu tale og sang
gennem dagenes travl’ alle hverdage smykke.
Til ungdommens tarv skal nu kræfterne vies —
foldes ud, og de tusinde længsler befries; —
ud af bakkernes muld
skal nu løftes det guld,
der skal bære en slægt gennem dagenes solskin og lykke.

Johannes Pedersen.
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Vinteren 1953—54.
Jonna Frost, Dalbyover.
Anna Karen Nielsen, Borris.
Nicoline Jensen, Alstrup, Ullits.
Ebba Houbak, Bjergby.
Hanne Jensen, Ulsted, Rottrup, Ålborg.
Lauri Gejlager Jakobsen, Vamdrup.
Ville Larsen, Soderup, Hedehusene.
Norme Jytte Hvidt, Zonevej, Randers.
Bea Stenberg, Asferg, Fårup.
Inger Lise Christensen, Bjerregrav.
Ella Andersen, Allingåbro.
Inger Lisbeth Poulsen, Mariagervej 38, Hobro.
Elka Christensen, Slesvig, Richthofen 18, Sydslesvig.
Birgit Rasmussen, Dr. Margrethesvej 23, Århus.
Anna Lise Brun Pedersen, Vinkel, Viborg.
Inger Christensen, Chr. d. 9’ børnehjem, Århus.
Gerda Christensen, Vanggade 25, Nørreport, Sydslesvig.
Aase Jensen Møller, Femmøller, Randers.
Karen Marie Nielsen, Danmarksgade 18 a, Randers.
Ingrid Voss, Moorkjær, Østerskov, Angel, Sydslesvig.
Margit Jensen, Gassum, Randers.
.Bitten Freese, Boulevard 138, Århus.
Eli Therkildsen, Gylling.
Edith Krejbjerg, Odder.
Birgit Holm, Tømmerby, Brønderslev.
Marianne Jessen, Harreslev mark, Søndergade 28, Flensborg.
Anna Kirsten Poulsen, Røgen, Sporup.
Edith Thomasen, Sorteveje 30, Flensborg.
Bodil Hørning, Dyrlægegården, Ørsted.
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Sommeren 1954.
Inge Pedersen, Kongsradgård, Randers.
Anne Sams Alexandersen, Grenåvej 281, Riisskov.
Edith Gudrun Rasmussen, Violvej 24, Randers.
Anna Lise Sørensen, Hvidsten, Spentrup.
Karen Alice Feder, Trandum, Skovby, Vinderup.
Marie Louise Jakobsen, Fleninge, Korinth.
Esther Nielsen, Raaby, Dalbyover.
Edith Jensen, GI. Ry, Ry st.
Else Pedersen, Herskind, Skovby.
lise Christensen, Veatzgade 50, Flensborg.
Johanne Andreasen, Johan Møllers Strasse 5, Vesterland.
Anna Marie Lise Rasmussen, Øster Skerninge.
Aase Tegen, Harridslev, Randers.
Esther Kragh, Solbjærg, Bælum.
Aase Marie Andersen, Klokkerholm.
Asta Linde Hansen, Vestergade, Arden.
Thea Heise, Ruhesvej, Ny Bjernt, Sydslesvig.
Elly Jensen, Roslev.
Jytte Ravnsbæk, Laurbjerg.
Jytte Stauce, Sorø.
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3 måneder — vinteren 1954.
Else Vestergård, V. Fuglemose.
Anne Birte Jensen, Nørreå, Brande.
Anna Brandt Pedersen, Rodskov, Løgten.
Rüna Mathiasen, Askely Østergård, Odense.
Ulla Bach, Fruevej 41, Nykøbing M.
Inger Lauritsen, Thorvaldsensgade 3, Århus.
Ebba Larsen, Finlandsgade 8, Ålborg.
Bente Christensen, Fredensgade 32, Struer.
Dorte Pallesen, Stoholm.
Sigrid Munk Nielsen, Nebel, Horsens.
Nina Horup, Skader pr. Randers.
Marie Kvist, Vaarst.
Sonja Thomsen.
Ingrid Klip Mouritsen, Hjortholm, Støvring.
Else Damgård Gjessing, Skanderborg.
Arla Jakobi, Ravnkilde, Arden.
Ellen Kirstine Hansen, Lindbjerg mark pr. Ølgod.

I løbet af vinteren trykkes nye skoleplaner,
og der oprettes måske et nyt 3 mdr.
kursus — derfor komme)' kursusplanen
ikke med denne gang.

