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JIIIUIDSEN

Og saa kom Julen til Lande igen 
med »Solhverv for Hjerterne bange«.

Og Tankerne spinder sit gyldne Spind, 
og Traadene slynger sig ud og ind 

til Billeder, lyse og mange.
Halvglemte Minder faar Glans paany.
Stærkest dog klinger fra Bethlehems By 

de Toner fra Himmelen klare, 
der Budskab fra Gud os bare.

Alt, hvad vort Hjerte fik kært paa Jord, 
har Glans fra det Budskabs Vælde!

Al Barneglæde — al Sorg og Nød — 
al Livets Fryd — selv den bitre Død — 

vort Liv i Ungdom og Ælde —: 
a 11 lysner i Lyset af Englenes Sang, 
der toner i Dag, som det hin Nat klang:

Guds Frelse og Fred er oprunden, 
og Livets Sejer er vunden!

Saa kan vi da trøstig favne med Fred 
vort lille Liv i det lave, 

og glædelig fejre vor Julefest 
med Minder og Venner, som vi kan bedst, 

og takke for Livets Gave.
Med Gaver og Hilsner fra Hjem til Hjem 
vi øger Glæden paa Vejen frem.

Til Venner, fjerne og nære, 
vor Hilsen og Tak vi frembære!

Andr. Hansen.



ET LIDET BARN

Tegnet paa Julens Budskab er et Barn, svøbt og liggende i 
en Krybbe. Et lidet Barn, som Brorson siger. Et Barn under 
ringe Forhold, kun overgivet til sin Moders og sin Plejefars 
Omsorg. I Sandhed: et lidet Barn.

Og i Modsætning dertil: Alverden! Hele Menneskeheden 
med dens utallige Af guder, med dens Tro paa sig selv og paa 
den ydre Magts Betydning og Fordel.

Denne Modsætning: det lidet Barn og Alverden syntes stor i 
Tidens Fylde; men forekommer den os ikke langt større nu i 
vor egen Tid? Denne Verdens Herodes er blevet saa stor og saa 
forfærdelig mægtig. Han tramper over Barnet saa trodsigt som 
nogensinde, og der staar Blod i hans Fodspor, mens Barnet 
fjæler sig i en ussel Vraa.

Lad os ikke klage over vor Tid — den Lyst har der altid 
været indenfor Menigheden — og der skal nok komme Menne
sker, der vil tale om vor Tid som de gode, gamle Dage — men 
lad os erkende Virkeligheden, som den er i Forhold til det lidet 
Barn. Virkeligheden, som er den, at Barnet, dette Barn, afslører 
os i vor Vantro, i vor Selvtillid og Tro paa, hvad vi selv er i 
Stand til at udrette. Ikke sandt, dette Barn viser os jo Guds Af
magt. Intet var her, og intet er her, som paa Verdens Vis kan 
gøre sig gældende. Saa tit vi har hørt det glade Juleord, lige saa 
tit maa vi undre os over, at saadan er Gud, at han mod Alver
dens Nød og Ondskab og Synd satte et lidet Barn. Vi er saa 
langt borte fra den Virkelighed, der øjensynlig er Guds, og saa 

5



bundne i Tillid til, hvad vi formaar. Vi er netop bundne i Sind 
og Tanker, hildede i et Begær efter Alverdens Riger og deres 
Herlighed og bestemt af vor egen Opfattelse af, hvad Livet skal 
give os, og hvordan vi skal faa det. Dette moderne Hedenskab 
sidder dybt i os alle, saa at vi endog fristes til at spænde Gud 
for vor egen Lykkes Vogn.

Paa Trods af alle Storhedsdrømme, paa Trods af alt, hvad 
der skinner os i Øjnene, kom Gud i et lidet Barn, det, der for os 
er saa hjælpeløst i denne strenge, konsekvent onde Tilværelse. 
I dette Barn aabenbarede Gud. for os, hvordan han er, og i dette 
Barn giver han os Adgang til sit eget Hjerte.

Overalt, hvor Guds Aand faar Ordet gjort levende, saa at 
Mennesker ser dette Barn som Guds underfulde Vej midt imod 
al Herrevælde, saa at de ser Guds milde Ansigt bag dette Barn, 
vil der ogsaa i vor Tid skabes en glædelig Jul.

K. H. Thorsager.









































































































































SÅNG TILL BLEKINGE
Bleking, mitt drömland, 
tjusande hägring.
Runt kring ditt havsband 
lockar din fägring.
Lekande, smekande 
brusar din bris.
Vågorna sorla 
sakta mot stranden, 
sjunga och porla 
rastlöst i sanden, 
sköljande, döljande 
gåtfulla djup.

Rodnande dyning 
morgonon bådar, 
skönare gryning 
livet ej skådar, 
ösande, slösande 
färgernas prakt. 
Lummiga lindar 
susar i kvällen, 
murgrönan vindar 
mjukt över hällen, 
gungande, sjungande 
näktergaln slår.

Blomfyllda lundar 
dofta i natten, 
stormfågeln blundar 
lugnt på sitt vatten, 
simmande, glimmande 
månskenet ler. 
Här vill jag vara, 
lyssna och drömma, 
ekon som svara 
kullarne gömma, 
blånande, lånande 
himmelens färg.

D. Feverabend.

Efter at vi havde faaet anvist vore Værelser for de næste Dage, kom vi 
ind i Rektorens Privatbolig, og her trakteredes med Saft, lækre Kager, 
Melon og Vindruer. Saa var det blevet Tid til at gaa til Ro, hvad vi alle 
trængte til efter en begivenhedsrig Dag.

Tirsdag var der Afslutningsfest for Sommereleverne paa Skolen. Fe
sten begyndte Kl. 10, hvor der blev aabnet Adgang til Elevernes Udstil
lingslokaler, og her var noget at se paa. Det mest fremtrædende var de 
mange vævede Ting: pragtfulde Tæpper, Bordløbere og Puder, Duge, Ser
vietter og Haandklæder, Kjolestoffer og Kostumestoffer, Kjolesyning kunde 
man ogsaa se, at der var lagt stor Vægt paa; men Haandarbejder som paa 
danske Skoler var der ikke meget af, og det, der var, var altsammen holdt 
i de blekingske Farver: Rosa, lyseblaat og sort paa lys Bund. Kl. 11,30 
var der Gymnastikopvisning, og derefter viste nogle af Eleverne en ble
kingsk Dans fra gammel Tid. Siden var der Sang af Eleverne, og de tog 
os Danske om Hjertet ved at begynde med »Moders Navn er en himmelsk 
Lyd«. Efter Sangen talte Rektor Feuk til Eleverne og deres Forældre og 
rettede atter en Hilsen til os fra Bornholm og omtalte Samarbejdet mellem 
vore to Skoler paa en smuk Made. Rektoren takkede de Elever, der nu 
forlod Skolen, og uddelte flere Flidspræmier, til sidst modtog alle Eleverne 
et Vidnesbyrd fra Skolen; paa os virkede dette lidt fremmed. Men Afslut
ningen med en kort og smuk Andagt var vi hjemme i.

Forstander Lauridsen udtalte en hjertelig Tak for Velkomsten, omtalte 
det nordiske Samarbejde, hvor vi kunde faa Lejlighed til at lære hinanden 
nærmere at kende, og udtalte, at vi kunde lære af Svenskerne; men saa 
vilde de ogsaa kunne lære noget af os. Forstander Lauridsen sluttede med 
at hilse Eleverne.

Onsdag var vi Foreningen Nordens Gæster i Ronneby. Vi kørte i Biler 
fra Skolen Kl. 9 og blev modtaget paa Torvet i Ronneby af Redaktør Wes- 
ström og Formanden for Foreningen Norden i Ronneby, Hr. Fängström, 
Viceinspektør ved Ronneby Realskole, og derefter blev vi ført rundt i Byen 
for at se nogle af Seværdighederne der.
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Sammen med Familien Wirén i deres Hjem.

Ved et Kaffebord paa Brunns Hotel, Sveriges største Træbygning, bød 
Hr. Fängström os velkommen som Ronnebys første danske Gæster fra 
Aakirkeby Afdeling, og Forstander Lauridsen takkede, og vi udbragte et 
Leve for Ronneby og for Samarbejdet mellem Blekinge og Bornholm.

Deværre maatte vi nu tage Afsked med Redaktør Wesström og Hr. 
Fängström, da vi skulde fortsætte i Biler til Karlskrona. Det første, vi 
foretog os her, var en Sejltur i Taxabaad ud gennem Skærgaarden. En 
pragtfuld Tur paa godt en Time, der krydredes med Sang og Latter. Der
efter besaas Byens Musæum og senere to Kirker. Først Hellig Trefoldig- 
hedskirken, der hvad Udsmykningen angik var en stor Modsætning til 
Ronneby Kirke, idet den helt var holdt i Graat og Rosa. Frederikskirken 
var uden Tvivl den Kirke, der tiltalte os mest. Den var hvidkalket, og hvad 
der straks fangede Blikket, var det store, pragtfulde Orgel.

Der var nu ca. en Time, hvor vi frit kunde foretage os, hvad vi vilde, 
og saa var vi naturligvis rundt i Byen og se paa de dejlige Forretninger, 
der lokkede med de mange Herligheder, som vi jo desværre maatte nøjes 
med at beundre.

Kl. 5 skulde vi være paa Restaurant »Regnbogen«, og her var vi Karls
kronas Bys Gæster til en Middag. Viceborgmester Lindblom og Medlem af 
Blekinge Landsting, Hr. Woldgast, tog imod os.

Paa Vejen til Bräkne-Hoby gjorde vi Holdt ved en gammel Gaard, 
»Augerum«, der ejes af Dommer v. Kock fra Göteborg. Her blev vi først 
vist rundt i den smukke Park af Dommer v. Kock og Frue, og senere viste 
de os Gaardens Stuer. Pragtfulde Værelser var det, baade Kontoret, Spø
gelsesstuen, Spisestuen og Sofastuen. Denne sidste bar ikke sit Navn uden 
Grund, da der her var brede Sofaer langs alle Vægge.

Hos disse prægtige Mennesker, Dommer v. Kock og Frue, nød vi en
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»Såningskvinnan«.
Paa Pladsen foran den høje Ho
vedtrappe til Bräkne-Hoby folk
högskola staar denne smukke 
Skulptur, der er udført af Per 
Hasselberg, symboliserende den 
blekingske Saakviude.

Forfriskning, og vi sang med Glæde nogle Sange for dem, inden vi kørte 
derfra direkte til Bräkne-Hoby, som vi naaede ved 21-Tiden.

Torsdag tog vi til Højskolelærer Folke Wiréns Bostad, et ganske vid
underligt Sted ved Søen »Blanksjö« inde midt i Skoven. Hvilken Fred og 
Idyl herskede der ikke her, og vi nød det da ogsaa alle i fulde Drag. Saa 
snart vi var kommet derud og var blevet budt velkommen af Fru Wirén, 
viste hun os ned til Søen, hvor der laa en Robaad, vi maatte benytte. Det 
lod) vi os naturligvis ikke sige to Gange, og roede ud til en lille 0, hvorfra 
vi badede. Klokken ca. 2 fik vi Middag, og som Dessert serveredes Sved
sker, hvilket Hr. Wirén efterhaanden havde opdaget vi holdt af. En Times 
Tid senere trakterede Fru Wirén os med Kaffe, og saa gik vi Turen gen
nem Skoven tilbage til Skolen.

Saa kom Fredag, Dagen før Afrejsen. — Bilerne holdt atter for Døren, 
og vi kørte ud til Rektor Feuks Bondestuga, hvor Fru Feuk trakterede os 
med Chokolade. Ved Middagstid sejlede vi en Tur i en lille Motorbaad ud 
gennem Skærgaarden. Vejret var straalende og Humøret ligesaa. Først 
gjorde vi Holdt ved en lille 0, hvorfra vi nød Udsigten ud over Skærgaar- 
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den. Derfra sejlede vi til vort egentlige Maal, en 0, hvor der fandtes for
skellige vilde Dyr.

Ved Aftensbordet tolkede Forstander Lauridsen vor Tak til Hr. Wirén 
for de dejlige Dage, vi havde haft sammen med ham, og rettede en Tak til 
Skolen og Husmor og sluttede med at overrække Hr. Wirén de danske 
Farver med Foreningen Nordens danske Naal, de fem nordiske Vaaben- 
skjolde i Miniature.

Klokken 20 stillede vi igen paa Skolens Trappe for derefter at gaa til 
Bräkne-Hobys Husholdningsskole, hvortil vi var blevet indbudt. Vi blev 
hjertelig modtaget af Forstanderinden, Lærerindei- og Elever og blev budt 
ind til et smukt Kaffebord. Stemningen var munter lige fra Begyndelsen 
og steg efterhaanden, som vi smagte det forskellige Brød og kom til den 
fjerde Kop Kaffe. Eleverne paa Husholdningsskolen sang et Par Sange, og 
vi fra Bornholm gjorde Gengæld med at synge en dansk Sang. To svenske 
Piger underholdt derefter med et Par Musiknumre for Klaver og Violin, 
og ogsaa vores Forstander maatte give et Par Numre paa Violinen, hvilket 
vakte stort Bifald.

Forstander Lauridsen takkede sluttelig for den hyggelige Aften, vi 
havde haft paa Husholdningsskolen.

Saa tog vi Afsked, og næppe var vi kommet neden for Trappen, før de 
svenske Piger istemte den danske Nationalsang og bagefter den svenske, 
og saa vendte vi tilbage til Folkehøjskolen lidt trætte maaske, men alligevel 
glade og taknemmelige for denne hyggelige Aften.

Klokken 6 Lørdag Morgen ringede Klokken; man var ikke helt klar 
over, hvad det betød; men pludselig gik det op fob én, hvad Meningen var, 
og saa kan det nok være det gik i en Fart med at blive vasket, klædt paa 
og faa pakket Kuffert, altsammen i Løbet af en halv Time, da der blev 
ringet til Morgenmad Kl. 6,30. Det sidste man hørte Fredag Aften, inden 
man faldt i Søvn, var Anna, der sang »Du gamla, du fria«, og det var og
saa det første, der hørtes om Morgenen, før man rigtig blev vaagen. Saa 
der var dem af os, der spekulerede paa, om hun i det hele taget havde 
været i Seng; men det paastod hun nu, hun havde. Klokken 7 holdt Bilen 
for Døren, og vi begyndt Tilbagerejsen.

Før vi kørte tog vi Afsked med Skolens Husmoder, en Lærerinde og 
Hr. Wirén, som havde været med os og vist os rundt hver eneste Dag, des
værre var det kun en ringe Tak, vi kunde give Hr. Wirén, men vi mente 
det endnu mere og haabede alle, at vi engang kunde gøre Gengæld.

Mellem Kristiansstad og Simrishamn gjorde vi Holdt ved et gammelt 
Slot, Trolle Ljungby, og fortsatte derefter uden Ophold til Simrishamn; 
som vi naaede Klokken 10,30. Baaden skulde sejle Klokken 11,15, saa der 
var lidt Tid til at sunde sig, inden man skulde om Bord.

Fra Allinge kørte vi med Tog til Almindingen, vi naaede Skolen ved 
6,30-Tiden efter en meget vellykket Tur takket være Kandidat Wirén og 
Forstander Lauridsen. Inger.

Ja, det var herlige Dage, som vi er vore Venner i Bräkne-Hoby usige
lig taknemlige for.
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Den 23. og 24. var der D. S. U.-Lederkursus for Bornholm hos os. Og 
saa kom de sidste Skoledage og Festen den 28. (Jeg vil gerne her takke 
Sommerpigerne for den smukke og gode Festdag.) Der var saa mange 
flinke Hænder til at pynte; jeg tror næppe, at Salen nogen Sinde har 
været saa fin som den Aften. •— Dagen efter sluttede vi Skolen og tog Af
sked med hinanden, og det er aldrig rart at tage Afsked med et Hold 
Elever, som man er kommet til at holde af.

Sommer og varme Dage ved Boderne.

Nu er Dagbogen allerede blevet alt for fyldig, selv om maaske nogen 
vil tænke, at baade det ene og det andet, som ikke er taget med, burde 
være omtalt. — Det skal nævnes, at vi denne Sommer havde alt for lidt 
Hjælp og var ved at køre sammen i Slid; men saa skal det ogsaa fortælles, 
at af og til kom der en hjælpende Haand fra vores Vennekreds, en Hjælp, 
som vi var usigelig glade og taknemlige for. Jeg synes ogsaa, at vi i disse 
vanskelige Aar lærer at skønne paa det gode, der bliver os givet, og bliver 
taknemlige for Hjælp og Støtte.

6. og 7. September havde vi Instruktionskursus for Lærere i Aften- og 
Ungdomsskolerne. Det var meget vellykket.

Midt i September var der Feriekursus for Husmødre. Der var ikke 
mange Deltagere; men vi havde fire hyggelige og fornøjelige Dage sam
men. Det var Frøken Anna Nørgaards Efterfølger som Husholdningskon
sulent, Frøken Grethe Lawaetz, der forestod dette Kursus. Vi glæder os 
over, at den Velvilje og Hjælpsomhed, vi altid mødte hos Frøken Nørgaard, 
bliver videreført af Frøken Lawaetz.
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Høsten køres ind.

Saa kom Efteraarsmødets fire store Dage.
Talerne var i Aar: Højskolelærer fil. cand. Folke Wirén fra Bräkne- 

Hoby i Sverige, Højskolelærer Dr. Holger Kjær, Askov, Statsminister 
Knud Kristensen, Højskolelærer cand. jur. Jørgen Schou, her, og Højskole
forstander Arnfred, Askov. Og Skuespillerinde Fru Louise Jørgensen, Kø
benhavn, gav os en enestaaende Oplevelse ved sin Recitation af Leonora 
Kristines »Jammersminde«. Det var et godt Efteraarsmøde, og lægger vi 
alle fire Dages Mødedeltagelse sammen, saa bliver det den største Del
tagelse, som vi endnu har haft.

Et Par Dage efter Mødet rejste jeg til København til Farmors Fød
selsdag, og derefter fortsatte jeg ud paa en længere Rejse til Schweiz sam
men med tre andre Højskolemænd: Forstander Bjerre, Høng, Nissen, Ant
vorskov, og Haastrup Petersen, Ollerup Folkehøjskole.

Jeg havde vægret mig temmelig ved at tage af Sted fra min Kone; 
men hun holdt fast paa, at jeg ikke maatte lade den Indbydelse gaa fra 
mig, som jeg sammen med en Del andre Højskolekvinder og -mænd havde 
modtaget fra vor schweiziske Ven Dr. Wartenweiler.

Vi fire rullede saa med Europabussen ned gennem Jylland, Sydslesvig 
og Tyskland. Meget saa vi paa den Tur, langt, langt mere end man faar 
at se fra Toget naturligvis, og selv om vi var noget forbumlede af de halv
anden Døgns Bilkørsel, saa fortrød vi ikke paa, at vi havde valgt netop 
dten Rejsemaade. Det er trist at se et Land i Ruiner; men endnu mere ned- 
slaaende syntes jeg det var at se det tyske Folks sløve og passive Frem
træden. Man sagde til sig selv: Der maa og skal gives dette Folk Mulighed 
for at begynde en virkelig Genopbygning; det haster. — Men hvor ser det 
haabløst ud.
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Sytimen er blevet forstyrret af Fotografen.

Det virker voldsomt at rejse fra Tyskland ind i Schweiz; her er der Liv 
og Foretagsomhed, og her er pynteligt og ordentligt.

Da vi naaede frem til Dr. Wartenweilers Skole, Herzberg i Kanton 
Aargau, modtog jeg en glædelig Hilsen i Telegram fra min Kone, der 
meddelte mig, at vi havde faaet en lille Datter, og at de havde det godt 
herhjemme. Nu kunde jeg med virkelig Glæde tage Del i de straalende 
Dages Oplevelser. Det var jo nemlig dette, der var i Vente, og derfor 
havde jeg ikke kunnet glæde mig forud til Rejsen. Men en enestaaende 
Venlighed og Hjælpsomhed blev vist min Kone i den Tid. Men alle vil for- 
staa, at det var en stor Dag for mig, da jeg den 14. Oktober naaede hjem 
til Bornholm igen.

Paa Grund af den alt for ringe Tilslutning, der de to sidste Aar har 
været til Oktoberkursus’et for unge Piger, bestemte vi os i Aar til at lade 
det drive over en Gang.

Nu er vi saa begyndt Vinterskolen, og det tegner til at blive en god 
Vinter. Jeg er i hvert Fald aldrig før, i den Tid jeg har holdt Skole her, 
gaaet saa tryg og glad ind til en Skolevinter.

I Anledning af 50 Aaret for Bornholms Valgmenigheds Oprettelse og 
Anerkendelse som Valgmenighed blev der i Dagene 2. og 3. November af
holdt Festligheder i Rønne og Aakirkeby, hvor ogsaa tidligere Præster ved 
Menigheden var til Stede med Undtagelse af Pastor Kirkegaard Jensen, 
der desværre maatte nøjes med at sende sin Hilsen.

I den Forbindelse finder jeg god Anledning til at nævne, at Menig
hedens Medlemmer og Gæster savnede Pastor Karl Andersen, Gyrstinge, 
der døde ved en Kørselsulykke i København den 25. September. Her i Aars- 
skriftet vil vi mindes ham som et redeligt, hjertevarmt og festligt Menne
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ske, som en god Medhjælper ved Skolen, mens han var Præst ved Valg
menigheden, og dybt beklage hans alt for tidlige Død.

Først i November døde Anton Kjøller, Østermarie. Ved hans Jordefærd 
udtalte Pastor Andr. Hansen bl. a.: I sin tidligste Ungdom kom han med i 
Højskolebevægelsen og blev derved paavirket ved Samhørigheden af det 
kristelige, menneskelige og folkelige. Med ægte bornholmsk Trofasthed 
holdt han sine Ungdomsidealer højt, der blev den Grundvold, hvorpaa han 
levede sit Liv. — Vi vil ogsaa mindes ham som en af Bornholms Højskoles 
faste og trofaste Støtter, der altid villig gav sin Indsats for, at Skolen 
kunde leve. I en lang Aarrække var han Medlem af Skolens Bestyrelse.

Til Slut skal fortælles, at Gerda og Vilhelm Rasmussen er gaaet over i 
Efterskolens Tjeneste og har forladt Bornholm. De virker ved Vivild Ung
domsskole paa Djursland. I deres Pladser her virker Højskolelærer cand. 
jur. Jørgen Schou og Fru Lisbet Schou. Vi ønsker og haaber, at de maa 
være glade for Arbejdet og faa Lykke til at tjene Skolen og derigennem 
den Ungdom, der samles her. Ved Vinterskolen i Aar har vi ogsaa som 
Medarbejder Gymnastiklærer Oluf Nielsen fra Testrup i Himmerland. Pa
stor Andr. Hansen og Pastor Gregersen kommer her i hver Uge og taler 
til Eleverne, og Konsulent Kjeldsen Rasmussen underviser i Landbrugs
fagene, som efter Eleverne Ønske er medtaget paa Timeplanen i Aar.

Inden vi slutter Beretningen om dette Aars Gang, bringer vi 
alle Skolens gamle Elever og Venner en Tak for, hvad vi i det 
forløbne Aar har mødt af Vennesind, og ønsker for jer alle en 
velsignet Jul og et godt Nytaar.

Kristine og Aksel Lauridsen.



Meddelelse

Et Forslag fra nogle Tilhørere ved sidste Elevmøde om at 
flytte Elevmødedagen er taget til Efterretning. Det er med Be
klagelse, at vi har maattet tage det Skridt at bryde den gamle 
Tradition med Elevmøde 3. Søndag i Juli, men med den ringe 
Tilslutning, der har været de senere Aar, kan vi ikke forsvare 
at fortsætte. De, der har været med til Elevmøde de sidste Aar, 
vil vist give mig Ret i, at det var været ualmindelig gode Møder, 
hvor baade Forstanderpar, Lærere og Elever har haft et kolos
salt Forarbejde for at naa det Resultat, som har været Tilfældet, 
og derfor kan vi ikke være bekendt, at der ikke er ordentlig Til
slutning; vi har stadig haabet paa, at det skulde komme, men 
vi er blevet skuffet. Derfor vil Elevmødet blive afholdt i Til
slutning til Højskolens Sommermøde sidst i Juni, og saa vil jeg 
haabe og opfordre alle gamle Elever til at møde godt frem og
saa om Lørdagen.

Som De vil erfare, er Kontingentet til Elevforeningen blevet 
forhøjet med 1 Krone (en Vedtagelse ved sidste Generalforsam
ling) baade for enkelte Medlemmer og Ægtefæller; det vil maa- 
ske falde enkelte for Brystet, at der ikke skal være større For
skel, men Aarsagen er den, at Ægtefæller nøjes med eet Elev
skrift, og jeg vil gøre opmærksom paa, at det er Udgivelsen af 
Elevskriftet, der er steget saa ganske kolossalt de senere Aar; 
det koster ca. 3 Kr. pr. Eksemplar.

Og vi har altid Brug for Penge til Understøttelser.

Markus Hansen.



Nye Medlemmer

Vinteren 1946—47:
Erik Sonne Nielsen, Brejdablik, Knudsker.
Ole Vagn Jørgensen, Dalegaard, Aaker.
Aage Westh Mortensen, Engegaard, Rutsker.
Jens Hald, Ravnsgaard, Aaker.
Edgar Jensen, Listed.
Carl Anker Jensen, Lærkegaard, Olsker.

Sommeren 1947:
Anne Iversen, St. Nustrup.
Dyveke Bøgelund Larsen, Bækstrup pr. Ørbæk, Fyn.
Kirsten Dam, Smedegaard, Nylars.
Birthe Lundsted Andreasen, Skjulhøj Allé 28 x, Vanløse.
Harriet Bruun, Outrup.
Inger Nielsen, Stationsvej, Outrup.
Anna Jensen, Bakkegaard, Ørbæk, Tarm.
Kirsten Thim, Rejsby.
Berta Petersen, Sdr. Smedeby, 0. Flensborg.
Erika Spieler, Storegade 47, Flensborg.
Helmi Schmidt, Eslingholt, Sdr. Brarup.
Erika Andresen, Sdr. Brarup.
Ursula Gottschalk, Brebøl, Sdr. Brarup.
Dorothea Bauer, Sdr. Brarup.
Kari Bjørnholt, Bjørnholt, Lørenskog, Norge.



Regnskab for B. II. E. 1 »40

Indtægt.
Kassebeholdning % 1946 .. 783 74
Medlemsbidrag .................. 1987 00
Indkommet ved Elevmøde . 291 50
Rente .................................. 5 11

Udgift.
Trykning af og Porto til 

Elevskriftet ................ 1067 00
Understøttelse:

Sommerskolen . 215 00
Vinterskolen .... 300 00 

----------- 515 00
Udgift ved Elevmødet...... 250 00
Annoncer............................ 190 50
Brevkort ............................. 29 90
Blomster............................. 30 00
Porto og Papir .................. 10 00
Kassebeholdning 3%2 1946 . 974 95

Kr. 3067 35 Kr. 3067 35

Regnskab over Midlerne 
til Udsmykning af Skolen.

Restgæld til B. H. E............... 59 70
Overskud ved Elevmødet ..... 41 50

Restgæld... 18 20

B. H. E. Hjælpefond. 
Kassebeholdning % 1946 ......  1199 30
Rente ...................................... 42 33
Kassebeholdning 31/i2 1946 ... 1241 63

Ny Elleskov, Januar 1947.
H. C. Dahl.

Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og intet fundet at bemærke. 
Kassebeholdningen var til Stede.

Myreby, den 27. Februar 1947.
Arne S. Punch. Olaf Henriksen.




