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cm

Naar repræsentanter fra Skoleforeningen for Gudenaadalens Ungdomsskole hen
vender sig til Dem for at tegne Dem som medlem, da gør de det i den sikre tro paa, 
at det er en god sag, de støtter.

Alle føler sikkert, at det nuværende slægtled, der har oplevet de unormale livs- 
vilkaar under og mellem to verdenskrige, er ført mer eller mindre paa afveje. Det 
ville være godt for land og folk, om det opvoksende slægtled kan vende tilbage til 
sundere livsforhold.

Vi anser Gudenaadalens Ungdomsskoles arbejde paa vor egn for at være en god 
hjælp i den rigtige retning. Forstanderparret har vist, at de har den rette indstilling, 
og at de forstaar at røgte den ellers vanskelige Opgave paa rette maade.

De fleste elever gaar efter 5 maaneders ophold ud fra skolen med et sundere 
livssyn og bedre udrustet til at komme godt igennem de vanskelige ungdomsaar. Vi 
ældre har ogsaa god lejlighed til at nyde godt af skolen, idet vi jævnlig kan deltage 
i møder og lignende.

Tag derfor ikke i betænkning at tegne Dem som medlem og vær med i arbejdet 
ved at paavirke venner og naboer til at blive medlemmer af Skoleforeningen for Gu
denaadalens Ungdomsskole.

Skoleforeningens styrelse.

Gudenaadalens Ungdomsskole
er en skole for unge i 14—18 aars alderen, og dens gerning øves paa et folke'igt, 
dansk og kristent grundlag. Det er skolens opgave at hjælpe de unge i overgangsal
deren til at leve som dygtige, ansvarsbevidste og ærlige mennesker, der vil være i 
stand ti! at løse de opgaver, livet og samfundet byder dem. Skolens arbejde ti'sigter 
en almen opdragelse af de unge, saa man i undervisningen altid har det karakterdan
nende for øje.

I undervisningen tilstræbes der en vekselvirkning mellem haandens og aandens 
arbejde, saa der ogsaa tages et rimeligt hensyn til de praktiske fag saavel for piger 
som for drenge. - Ved henvendelse til skolen tilsendes en undervisningsplan, der in
deholder fyldige oplysninger om skolearbejdet. Ligeledes faas skema til ansøgning om 
statsunderstøttelse til eleverne. Understøttelse kan søges lige til skolen begynder sit 
kursus.

Fra sin start kan skolen melde om god tilslutning, idet der til det første hold 
var indmeldt 21 elever, til første vinterhold 46, og til tredie hold over 50. Der er 
saaledes grund til stadig at udvide og forbedre lokalerne, saa skolen til enhver tid 
kan være tidssvarende.

Gudenaadalens Ungdomsskole er en egnsskole, og det maa derfor anbefales eg
nens befolkning at slutte op om det arbejde, der her udføres, til gavn for dansk ungdom.

Aksel Nielsen.



Vedtægter
for

Skoleforeningen Gudenoodolens Ungdomsskole

§ i.
Skoleforeningens navn er: »Gudenaadalens Ungdomsskole«.

§ 2.
Foreningens formaal er at oprette og støtte en ungdomsskole for unge i 14—18 

aars alderen.
Skolens gerning skal øves paa et folkeligt, dansk og kristent grundlag.

§ 3.
Foreningen arbejder for at fremskaffe midler til oprettelse af skolen, at sikre 

den en sund økonomi, samt i saa vid udstrækning, som det er muHgt, at arbejde for 
at der kan blive midler til senere udvidelser af skolen og til eventuel overtagelse af 
Ulstrup købmandsgaard og dannelsen af en selvejende institution.

§ 4.
Endvidere optager foreningen et folkeligt og kulturelt arbejde med afholdelse af 

møder og foredragsvirksomhed. - En mødeplan udarbejdes af styrelsen i samarbejde 
med ungdomsskolens forstander.

I fællesskab med skolen udsendes hvert aar ved juletid et aarsskrift til skolens 
tidligere elever og skoleforeningens medlemmer. Aarsskriftet redigeres af skolens for
stander.

§ 5.
Medlemmer til skoleforeningen tegnes i Ulstrup by og omegn, saa langt inter

essen for Ungdomsskolen rækker. Alle, der er fyldt 14 aar, kan blive medlemmer.

§ 6.
Medlemsbidraget er mindst 6 kr. om aaret, for ægtepar mindst 10 kr., der teg

nes for eet eller flere aar.
Det er tilladt at tegne sig for et større medlemsbidrag, f. eks. kr. 10—25—50— 

75 o. s. v.
Medlemsbidraget for et kommende kalenderaar maa være indbetalt inden 1. febr.

§ 7.
Hvert medlemsbevis giver ret til een stemme - og kun een - paa foreningens 

generalforsamling. Ingen kan eje mere end eet medlemsbevis. Der udstedes et med
lemsbevis til baade mand og hustru.

Alle medlemmer har ret til at deltage i foreningens møder og sammenkomster, 
og alle medlemmer har ret til at modtage et aarsskrift, der udgives i samraad med 
skolens forstander. Aarsskriftet er gratis; til ægtepar sendes kun eet eksemplar.



8 8.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert aar omkring fastelavn. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, 
naar formanden eller styrelsen ønsker det, og skal afholdes, naar mindst 50 af fore
ningens medlemmer skriftligt stiller krav herom til styrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig indbydelse eller ved avertering 
i de lokale blade med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet paa 
genera'forsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalfor
samlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger beretning og regnskab.
4. Styrelsens forslag til arbejdsplan og budget for det 

kommende aar.
5. Valg i henhold til vedtægten.

, 6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§ 9.
Paa den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for foreningens 

virksomhed i det forløbne aar, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 
sidste aar til godkendelse. Regnskabsaaret gaar fra 1. januar til 31. december. End
videre fremlægger styrelsen forslag til arbejdsplan og budget for det kommende aar 
til forhandling.

Generalforsamlingen vælger 7 styrelsesmedlemmer. Styrelsen udpeger selv sin for
mand og kasserer. Styrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg paa 3 medlemmer.

Valgene til styrelsen gælder for 2 aar. Der væ’ges 3 suppleanter for styrelsen.
Paa den første generalforsamling vælges 4 styrelsesmedlemmer for 2 aar og 3 for 1 aar.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der begge maa være regnskabskyndige, og 

1 suppleant for disse, valgene gælder for 2 aar. Samtlige valg afgøres ved almindelig 
stemmeflerhed. Stemmeafgivningen skal være skriftlig, hvis ikke generalforsamlingen 
stiller forslag om anden afstemning. Genvalg kan finde sted.

§ 10.
Generalforsamlingen udpeger sognerepræsentanter, 2 eller 3 i hvert sogn, hvor 

der naturligt findes interresse for skoleforeningens arbejde og formaal.
Repræsentanterne vælges for 2 aar ad gangen. Deres arbejde bestaar i at virke 

for Tilgang af nye medlemmer og udbrede oplysning om foreningens formaal.
Repræsentanterne indkaldes til møde mindst een gang om aaret, eller saa ofte 

styrelsen anser det for nødvendigt.

§ li-
Styrelsen kan nedsætte udvalg af repræsenterne eller overdrage enkelte medlem

mer særlige opgaver indenfor foreningen.
Styrelsen er beslutningsdygtig, naar halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Ved eventuel stemmelighed gør formandens stemme uds'aget.

§ 12.
Styrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, herunder opkrævning 



af kontingent og anbringelsen af foreningens midler udover en disponibel kassebe
holdning.

Foreningens pengemidler anbringes saa sikkert og fordelagtigt som muligt i' bank, 
sparekasse eller paa lignende maade og kan kun hæves mod kvittering af baade for
mand og kasserer.

§ 13.
Retningslinier for foreningens arbejde:

Til at lede skolen antages et forstanderpar, og de faar fuld frihed til at lede 
skolen efter deres bedste overbevisning, dog i overensstemmelse med foreningens for- 
maalsparagraf.

Med forstanderparret oprettes en kontrakt, der skal indeholde klare linier for de 
økonomiske forhold.

§ 14.
Foritanderparret og styrelsen afslutter i fællesskab lejekontrakt om leje af loka

ler og plads ti! skolen med interessentskabet »Ulstrup Ejendomsselskab«.
Forstanderparret bliver ansvarlige for skolens drift. Det modtager indtægterne, 

elevbetaling og alle statstilskud, og dækker de løbende udgifter: Kostforplejning, løn
udgifter, lejen af lokaler og plads til skolen, samt en leje af inventar og materiel, 
som skoleforeningen sætter ind paa skolen.

§ 15.
Efter aftale med forstandeparret udstyres skolen med inventar og materiel i saa 

vid udstrækning, som det er nødvendigt og forsvarligt til skolens drift.
Foreningen ejer invertar og Materiel, men udlejer det til skolen. I kontrakten 

med forstanderparret træffes der aftale om lejens størrelse, vedligeholdelse og nyan
skaffelser.

§ 16.
Foreningen søger interesserede kommuner, institutioner og privatpersoner om til

skud til skolens drift.
Tilskud kan gives i penge, dels i form af gavebreve eller direkte tilskud til ele

ver, der søger skolen.

§ 17.
Det forudsættes, at skolen paa et forsvarligt økonomisk grundlag kan hvile i sig selv. 

Forstanderparret modtager ikke nogen løn fra skoleforeningen, men der stilles fra 
foreningens side en garanti for, at skolen vil blive hjulpet gennem økonomiske van
skeligheder, i henhold til kontrakten.

§ 18.
Naar styrelsen skønner, at foreningen raader over økonomiske midler dertil, har 

den bemyndigelse til at bevilge et paa generalforsamlingen nærmere bestemt beløb som 
understøttelse til vanskeligt stillede Elever.

§ 19.
Til ændringer i disse vedtægter kræves to trediedele flertal paa 2 generalforsam

linger, som afholdes med 14 dages mellemrum, medens alle andre afgørelser træffes 
med almindeligt stemmeflerhed.

K. WALLENTIN-NIELSEN 
BOGTRYKKERI RØDKJÆRSBRQ



enådolens Ungdomsskol

Ja, tal nu sandt om småt og stort 
og jævnt om alt det høje, 
thi godt er alt, hvad Gud har gjort 
og klart er barnets øje.

Grundtvig.

Årsskrift 1948

Udgivet af Skoleforeningen 
for Gudenådalens Ungdomsskole, 

Ulstrup.



Ind under jjull

ALTING er saa stiv, mor, og der er glas 
✓ Ni paa vandet, slet ingen blomster paa jor
den, og skyerne har taget solen! Mor, hvor- 
naar gaar skyerne væk, saa solen kan skinne 
paa os igen.

Det er de spørgsmaal, der lyder fra hundreder af barnelæber hver 
dag. - Kom lille børn! - saa følges vi ad ud i haven og klipper forsigtigt 
grene af den store ædelgran. - Løber om kap ind i varmen igen, for det 
prikker af vinter i næse og fingre.

Tre par spørgende øjne stirrer paa mig, mens jeg binder adventskranse 
til stuerne. Vi hænger dem op i røde silkebaand og tænder det første lys. 
Se børn! saadan en krans har far og mor ogsaa paa hænderne, det bety
der kærlighed, og at vi altid skal prøve at være gode mod hinanden.

Den grønne krans, vi nu har bundet fast i loftet er en gave, Gud 
har givet os mennesker at se paa, naar det bliver mørkt og koldt om vin
teren, og vi bliver kede af det, fordi solen og blomsterne er blevet borte. 
Kan I se, hvor den lille sol paa kransen straaler? Næste søndag tænder 
vi en til, og til sidst straaler alle fire sole ned paa jer.

Jah, jublede børnede, og saa kommer Gud med julesolen, der skinner 
over hele jorden, saa den bliver varm og blød igen, og alle mennesker 
bliver saa glade, ikke mor? - Jo, og englene flyver uden for vinduerne og 
synger: det var ved midnatstide, vor Herre han blev født!. . . Englene slaar 
paa strengespil, og strengene er stemt paa smaa menneskehjerter, for det 
er noget af det bedste, vi har paa jorden. Glansen fra jeres øjne straaler, 
og alle voksne prøver af hjertet at blive som børn igen, for ellers kan vi 
ikke modtage julesolen fra Gud og aldrig komme ind i himlen. -

Første gang, Gud aabnede himlen for os, var, da det lille Jesusbarn 
blev født julenat. Og se! nu sidder gamle Bedste der oppe i himlen og 
rækker hænderne ned mod os og siger, at hvis vi vil være rigtig gode, 
kommer englene, engang naar vi bliver gamle og bærer os op til hende 
og Gud i himlen - til evighedslandet, hvor solen altid skinner, og blom
sterne aldrig dør.

Derfor skal vi være stille, naar kransen er tændt, og glæde os til 
julesolen.



Hvem bærer skyld?

EN historiebogsforfatter indleder sit værk med tre spørgsmaal:Hvem er vi? - Hvorfra kommer vi? - Hvor gaar vi hen? Det er de spørgsmaal, mennesker altid er stillet overfor, og som vi ønsker at faa besvaret. - Altid spørgsmaal! Og der er grund til at spørge. Vi staar med undren over for alt og alle, men ingen er i stand til at give os svar paa det, vi spørger om.Vi følger med ængstelse udviklingen ude i verden og haaber, at vi en dag maa faa svar, men det er stadig en gaade. Vi hører og læser »store« og smaa mænds udtalelser om, hvordan det maa og skal blive. Det er, som vor egen mening bliver fejet til side, og at der er andre, der tænker og handler for os.Vi er klar over, at det enkelte menneske er kun lidet regnet, og at det er andre størrelser, man opererer med. Vi ved ogsaa, at der finder et opgør sted mellem to stormagter, men det hele er alligevel saa uvirkeligt for os. Vi fatter ikke, at det er nogle faa mennesker med magt og indflydelse, der raader tor os og vor skæbne. Og dog er det saaledes! Vi er ubetydelige brikker i det store spil. Vi har grund til at spørge: hvem er vi?Vi er smaa ængstelige mennesker, der er bange for os selv og den verden, der omgiver os. Saa langt er vi naaet. Med angst i blikket spejder vi etter det, der kan bringe os svar, men møder kun den haarde og kolde tvivl. Tvivl? - ikke tro? nej, for der er saa faa, der har mod til at tro.Nye strømninger - nye stemninger dukker op derude i menneskehavet, smaa og store profeter forkynder nye løsninger og gør krav paa at have fundet det rigtige. Hvad forkynder de da?Fra en side fortælles der, at nu er Gud død for mennesker, at vi er i stand til at hjælpe os selv, at vi kan løse livets og dødens gaade. Andre forklarer ved videnskabens hjælp, at der aldrig har været en gud til, men at det hele er blevet til af sig selv. Det er de to modpoler, men utallige andre forkynder en ny religion, som ved nærmere bekendtskab dog viser sig at være noget gammelt, men i ny klædning.



5Det er spørgsmaalet om tro og viden, der optager sindene. Saadan har det været i det sidste par aarhundreder, men det er, som striden er særlig stærk i vor tid, kampen er blevet mere hensynsløs.Der er nok at lytte til, om man da ellers er vaagen for det, der sker omkring os. Men nu vor egen stilling midt i kaos?Vi spejder efter en fredens verden, at der maa komme en afgørende vending, saa man kan genopleve de gode gamle dage fra tiden før 1914. De ældste kan vel endnu huske en tid, da der var fred og fordragelighed. Man glædede sig og var stolt over fremskridt og udvikling i teknik og videnskab, men man var ikke klar over, at man satte noget til.I 1920 stod man med erfaring for, hvad mennesker var i stand til at udrette, naar det gjaldt ødelæggelse, men nu længtes man efter at se andre kræfter taget i brug, de kræfter, der skulle skabe freden. Der var virkelig vilje til fred, men den var ikke stærk nok, og den var ikke omfattende nok. Derfor blev det organisation i ydre rammer, livet manglede, og freden - den virkelige fred - udeblev.Men der var glæde over fremskridtet, man jublede over hver ny ting, der skabte mulighed for oplevelse og fart, det betød materiel fremgang for nye millioner mennesker. Havde der været enighed, kunne al nød afhjælpes, men der manglede noget. Man fik noget at leve af, men man fik ikke noget at leve paa. Man dyrkede kroppen - alt det, der rent fysisk kunde tilfredsstille mennesket, men man glemte, at mennesket bestaar af mere end krop, der er ogsaa sjæl, det maa der være!I mellemkrigstiden oplevede vi, at alle stillede store krav, men kun faa var villige til at indfri kravene. Ubegrænset frihed for alt og alle, det var parolen, og den blev ret nøje efterlevet. Resultatet blev da ogsaa, at vi paa mange maader endte i den rene ansvarsløshed. Vi var rede til at stille krav - at nyde livet - at tage det hele let. Kun de færreste tænkte paa, at der ogsaa var et arbejde at gøre: politisk, socialt, folkeligt og kristeligt. - Der var vel nok en del, der kunde se, at den ulykkelige udvikling førte vort folk paa afveje. - Selv om en del af aarsagerne er at finde ude i verden, og at vi er stærkt prægede af det, der sker der, saa er det alligevel saadan, at vi selv maa tage ansvar for vort folks skæbne, og især naar det drejer sig om folkelivet.Vi lod os imponere af vor egen dygtighed, det var jo rent utroligt, hvad mennesket var i stand til, vi lod os beruse af alt det nye. Men der var ogsaa en skyggeside! Fremskridt paa et om- 



6raade, - nye vanskeligheder paa et andet. Vi husker endnu de ulykkelige kriseaar omkring 1930, de kendetegnes ved tvangsauktioner og stigende arbejdsløshed, social uretfærdighed og bolignød.Hvem havde ansvaret derfor?Det var klart, at det ikke blot var en del af verdenskrisen, vi maatte selv tage skyld og ansvar for det, der skete. Gjorde vi saa det? Nej, tværtimod, enhver søgte at skyde ansvaret fra sig, det gjaldt den enkelte, og det gjaldt partier og organisationer. Man kunne altid se fejlen hos de andre og finde ud af, hvad de burde gøre. Der var aldrig fejl hos en selv.Det forekommer mig at være almindeligt for vi danske, vi skyder altid ansvaret fra os, men saadan har det sikkert været siden det første syndefald.Eva lod sig friste af slangen, og Adam lod sig friste af Eva. Da opgøret kom, og Gud Herren spurgte dem, hvem der havde giort det, skød de skylden fra sig. »Adam, hvad har du gjort?« »Ja, men det var Eva, der fik mig til det!« »Eva, hvor kunne du?« »Det var ikke mig, det var slangen, der begyndte!« - Saadan gik det første gang, men er det anderledes nu?Vi maa blive klar over, at vi kan ikke redde os selv ved at skyde ansvaret over paa andre, vi maa selv tage skyld for det skete. Desværre ser det ud til, at organisation og masse tager ansvaret fra den enkelte, at fællesskabet kan føre os i fortræd og blive folkestyrets værste fjende.Det er indlysende, at det er godt at løfte i flok, det har vi talrige beviser for i vort folks historie. Men det er vel knapt saa indlysende, at det kan blive til ulykke for os, naar den enkelte løber fra ansvaret og skyder det over paa organisationen. Eksempler herpaa har vi i den overhaandtagende administration og i den maade, hvorpaa staten er barnepige for os alle sammen. - Alle kender »Dagens historie om varedirektoratet«! Uha! Fri os for alt det. Ja, men da maa vi selv tage ansvar.Mellemkrigstid blev til krigstid og nu - foreløbig da - til efterkrigstid. Som i 1920 staar vi undrende og spørger, hvor gaar det hen? Hvad nu? De andre har ansvaret for det, der er sket! - Kan du med sandhed sige det? Vil vi ikke endnu forstaa, at vi alle har vor del at skylden. Det gælder den krig, vi frygtede, og den krig, vi frygter skal komme.Een verden - eller ingen! Altsaa ingen isolering, vi kan ikke hygge os i smug. Naar vi sætter ris paa julebordet, efter at vi i mange aar har »lidt nød og savn«, da maa millioner af børn i østen dø af sult, fordi der e r ikke ris nok til dem alle. Kommer 



7det os ved? - Lad mig blive fri for at svare. Du, som læser dette, maa selv finde svaret, det er ikke saa langt borte. Vi kan ikke hygge os i smug, mens hele verden brænder om vor vugge.Det er glimt derude fra den store verden, der lyner og flammer i vor egen lillepufverden og siger os, at vi ogsaa er med i striden og kampen for det daglige brød. Vi er afhængige af hinanden, vi maa tage ansvar for hinanden.Ud fra det perspektiv skal vi finde den situation, vi staar i i dag. Vi maa se tilbage, og vi maa se frem, forstaa, at vi er børn af tyvernes og tredivernes Danmark, selvom en del er præget af den tid, der ligger før 1914. Med alt dette bag os og med en angstens og uroens verden omkring os staar vi i arbejdet med at hjælpe en ny slægt til at forstaa tiden og dens vanskeligheder. Og vi skal hjælpe den til at leve et sandt menneskeliv.Det er ikke lidt, der forlanges af os? Det kan ikke være mindre! Hvor det gælder om al hjælpe børn og unge til at forstaa livet og dets foreteelser, da kan vi ikke nøjes med at give dem noget halvt - eller endnu værre - give dem noget forkert. De kan ikke nøjes med at faa noget at leve af, de maa have noget at leve paa. Vi skal give dem det.Vi! det er alle forældre, der bærer ansvar for deres børn, og det er alle, der i skolens og samfundets tjeneste har myndighed at udøve ovei' for børn og unge. Vi maa gang paa gang erkende vor lidenhed og magtesløshed over for stærke onde kræfter ude i verden, den enkeltes indflydelse er tilsyneladende kun ringe, og dog maa vi ikke give op.I vor opdragelse af børn og unge har vi derimod større mulighed for at lede den nye generation ind paa veje, der ikke fører til folkeligt nederlag, men til genrejsning for en verden, der i angst og nød er paa vej mod afgrunden. Vi skal lede vor ungdom mod bjergets top, hvorfra vi kan se ned over al vor usselhed og smaa- lighed, og hvorfra vi kan skue mod den blaanende himmel, der hvælver sig over os. Vi skal faa vore unge til at forstaa, at det er ikke dernede i bunden nær afgrunden, vort liv skal leves, det maa føres fremad og opad mod lyset.Der er jo i hvert menneske en mindelse om, at vi engang har hørt hjemme i lysets rige, men at vi ved vor synd forspildte retten til at leve der. Hvad vil der ske, hvis det minde fortrænges fra vort hjerte? Der vil ske det, at vi aldrig kommer længere end i bunden af dalen. Vort liv vil blive bestemt af alt det, vi kan leve af, men ikke leve paa. Vi vil gribes af aandløs materialisme og være paa evig jag efter nydelse og adspredelse for kroppen og 



8opleve, at der i stedet for et varmt, groende hjerte vil blive et tomt, sjælløst indre, der vil sukke efter liv. - Hør hvad profeten siger derom:
Føler vi ej i vort hjerte, 
vi oprandt af gudeæt, 
ej vi føle kan med smerte, 
at vi arted os kun slet, 
kun med spot det ord vi møde, 
at genløse og genføde 
Gud os vil som sine børn.Det er betingelsen! Vi maa bekende, at vi er af gude-æt, d. v. s. at vi er Guds børn. De fleste danske mennesker er da forøvrigt ogsaa døbte til at være Guds børn, men mange er mærkeligt uvidende om, hvad det vil sige - eller hvad det betyder for dem. Kun naar vi vil bekende, at vi er Guds børn, og at vi tror, at han vil forløse os, kan vi føle smerten i det liv, vi lever, - at vi arter os saa slet.Her er vi tæt ved kærnen. Kan vi nu blive klar over, hvordan det hele hænger sammen? Og vil vi nu indrømme, at vi kan intet ved egen hjælp - ud over det at forpeste livet tor hinanden? Hvad hjælper os alle vore fremskridt - al vor dygtighed, naar vi kun med spot møder ordet, at Gud vil frelse os og tage os hjem som sine børn?Vi har hidtil levet og troet paa, at vi kunne klare os selv. Det førte os mod afgrunden, nu maa vi finde en anden Vej og hjælpe den opvoksende slægt til ikke at gentage vore fejl.Hvad ønsker danske forældre, at der skal ske med deres børn? Det er egentlig kun saa faa, der er i stand til klart at give udtryk for det maal, de ønsker rejst forude til deres børn at stræbe hen imod. Lad mig gøre rede for forskellige synspunkter, jeg har mødt, naar torældre kom for at sætte deres store dreng eller pige paa skolebænk.Det er desværre alt for mange, der har den tro eller mening om det hele, at blot deres børn lærer faglig dygtighed og praktisk færdighed, da vil de være svært tilfreds, og man vil have hjulpet dem paa bedste maade. Andre har den opfattelse, at blot drengen og pigen lærer at begaa sig mellem andre mennesker, og der vinde magt og indflydelse, da er alt naaet. Mange andre defineringer kan man blive stillet over for, og der er noget, der er fælles for dem alle: det er alt sammen bestemt af det rent materielle, altsaa det man skal leve af.Elevens adfærd svarer som regel ret nøje til forældrenes øn



9sker, de er præget af den indstilling, forældrene har, det er ofte alt for jordbundet, og der kan være langt mellem de forældre, der først taler om, at deres børn skal lære at leve som mennesker skabte i Guds billede og døbte til at være Guds børn, saa kan alt det andet maaske komme i anden række.Der er to grupper af forældre, og vi møder begge synspunkter. Det stemmer ganske nøje med hele voi situation: Der er mennesker, der kan klare sig selv, og der er andre, der ønsker, at Gud skal lede deres veje. Men kan der længere være tvivl om, hvad vi har at gøre? Vi har set, at det, vi gjorde, og det, vi gør hver dag, fører os nærmere mod afgrunden. Kun der, hvor vi lægger vor skæbne og vort liv i Guds haand, er der mulighed for frelse. Det er den grundindstilling, vi skal opdrage vore børn paa.Det vil da ogsaa gøre det enkelte menneske friere og lykkeligere. Vi vil komme bort fra angsten og utrygheden - mistænksomheden mod hinanden. Det vil blive menneskeværdigt at hjælpe en bror i nød, fordi vi alle er af samme blod. - Det vil blive nødvendigt for os at tage kampen op mod egoisme og selvtilstrækkelighed, det vil blive nødvendigt at sige mere vi og mindre jeg.Skal vi saa tage fat der? Er det paa det grundlag, vi kan møde forældrene og tale om, hvad der er at gøre med deres store børn? Ja, det maa det være. Prøv dog at forstaa, at barnet skal bevares i de unges sind, mens kroppen modnes til mand eller kvinde. Mange forældre er alt for ivrige efter at faa deres store dreng eller pige skubbet ind i de voksnes verden, det er, som man er bange for, at de ikke tidligt nok skal naa at komme med i det stærke og hidsige liv, de der møder.»De unge vil selv!« Aah ja, men var det mon ikke en udvej at lede deres vilje paa en anden maade, at give dem noget andet at være optaget af? Det er kun sundt og naturligt at gøre oprør, mens man er ung, men det er heller ingen skade til, at forældre følger de unge med større opmærksomhed i de første vanskelige aar.Man kan læse meget i et ungt menneskes ansigt. Der kan være noget glædeligt og tillidsvækkende, men alt for ofte kan man se, at vedkommende har været ude i noget, som man ikke var moden nok til at komme igennem. Der er noget hærget, erfarent og uroligt over mange unges ansigter. 15—16 aars pigeansigter kan være fyldt med kendskab og erfaring til ting, de slet ikke er i stand til at fatte, det gør dem haarde og kyniske. Paa samme maade forholder det sig med store drenge. Man kan snart se paa dem, naar de har været ude for oplevelser, de ikke har været gamle nok til at forstaa.



10 Det er, som de unge i dag tømmer livets bæger i for store drag. De kan ikke nyde hastigt nok, de er bange, at de ikke skal naa det hele, og dog bliver resultatet, at mange er udbrændte i en meget ung alder. De sidder tilbage med dyrekøbte erfaringer og maa indrømme over for sig selv og andre, at de har været alt for ivrige med at gøre deres erfaring.Man kommer til at længes efter unge, hvis øjne endnu skinner af forventning og forundring tor det store i livet. Ungdom, der har mod til at drømme og vilje til at omsætte drømmen til daad.Maatte vi som forældre - som mennesker med ansvar og pligt over for vore børn forstaa, hvad der kræves af os. Vi skal hjælpe det nye slægtled til at overtage den verden, vi har ført mod afgrunden, og give den forstaaelsen af, at den ikke skal følge vort spor, men bane nye og bedre veje, hvor vi ikke havde mod til at gaa.Er det almengyldigt? Vel ikke helt, men det gælder som karakteristik for mellemkrigstidens slægtled. Der er ikke meget, der tjener os til ære, men vi kan vel være med til at redde en del endnu, om vi ellers tør' se sandheden i øjnene og erkende vor lidenhed og magtesløshed.Vi vil da tro, at der, hvor vi ydmygt bøjer knæ for livets Gud og beder ham tage vor sag i sin haand, skal vi finde den hjælp, vi har brug for. Det er den erkendelse Grundtvig naaede frem til, og derfor kunde han sige:
Du jord-klimp, du synder! 
hvad tænker du paa? 
Hvad kødet begynder, 
maa aanden forsmaa! 
Du Gud vil undvære, 
til du er ham lig, 
nej, giv ham sin ære, 
saa hjælper han dig! 
Fra døden til livet 
kun én det var givet 
paa vinger at hæve sig selv!Kan vi begynde der, kan vi ogsaa føle med smerte, at vi arted’ os kun slet. Men vi vil ogsaa have mulighed for frelse, og vi vil have mulighed for at hjælpe vor ungdom til det samme liv.Det er let at sige det og skrive det, men gøre det, det er noget helt andet. Jeg er da heller ikke uvidende om vanskeligheden, der for øvrigt for en stor del bestaar i, at man ikke har kendskab til de faktiske forhold, og at man ikke vil eller tør se sandheden i øjnene. Det er nok ikke saa slemt endda? - Det er maaske meget værre!



11I den tro vil vi da folde vore hænder og sige: Din vilje ske, som i himlen saaledes ogsaa paa jorden! Og vi vil tro, at naar vi paa den grund møder forældre og den Ungdom, vi skal tjene, da har vi de største muligheder for at blive forstaaet. Det er ikke popularitet, men ærlig stræben, vi har brug for. Saa bærer vi ogsaa vor del af skylden, og vi kan da med rette sige:
Luk op i en lyksalig stund 
dig for Guds ord, hvert øre! 
Og luk dig op, du folkemund, 
med ord, som du kan føre!

o4£üß^ Wtß&ßH.
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»GRUNDTVIGSKE SKOLETANKER!«
Statsskolekonsulent Johs. Novrup, der paa saa mange maader 
har været os en god hjælper, udsendte for et aars tid si
den en bog: Skoleformer og Skoletanker. Af sidste afsnit 
»Grundtvigske Skoletanker« har vi faaet lov at bringe af
slutningen. Novrup har omtalt, hvorledes Grundtvigs skole
tanker opfattedes for 100 aar siden og gør nu rede for, 
hvorledes de bør opfattes og omsættes til handling i dag.Hvad Grundtvig vilde have tænkt og ment i dag, kan vi ikke vide. Men een ting er ganske sikker. Han vilde, nu som dengang, have staaet midi i det danske samfund, gennemlevet dets vanskeligheder og lidelser. I 1844 var han klar over, at skulle Danmark under folkestyre gaa en taalelig fremtid i møde, maatte vi have nye skoler for voksne, der kunde vække dem til fri deltagelse i fædrelandets liv. I 1944 vilde han have forstaaet, at der foruden denne opgave er mange andre i forbindelse med dansk ungdom. Han vilde have set særlige problemer knyttet til landsbyungdommen i dag. Den vokser jo ikke mere, som i 1844, op inden for et sogns snævre og rolige rammer, men har faaet hele Danmark som tumleplads.Hans øjne vilde ogsaa have fulgt storbyens unge, set mekaniseringens triumftog, de unges flugt ud i forlystelsernes hvirvel og deres forsøg paa, gennem idræt, sport og vandrebevægelse, foreninger og sammenslutninger, at skabe former for værdifuldere ungdomsliv. Han vilde have fulgt de arbejdsløse og arbejdsdrengene, og han vilde ikke have nøjedes med at se.Og saa vilde han endelig smertelig have oplevet Europas selvødelæggelse. Han vilde have gjort sig tanker baade om det danske folks stilling til de andre nordiske folk, til Europas stormagter og til muligheden for nye, mellemfolkelige styreformer. Maaske vilde han hundrede aar efter den første højskoles oprettelse have sagt: Hvad enten vi ønsker det eller ej, vil der komme en eller anden form for et mellemfolkeligt styre, overordnet de enkelte nationer. Men en forudsætning for, at dette kan blive til velsignelse, er, at vi skaber nye skoler, hvori de unge, samtidig med at de knyttes til deres eget folk, faar forstaaelsen af, at de ogsaa er knyttet til et større folkenes samfund. Nøjagtigt saadan tænkte han i hvert 



13fald i 1844, da det var folkestyret, der var i færd med at fødes til verden.Hvis hans højskoletanker var blevet til i 1930erne og 1940erne, vilde de have været gennemtræng! af alle vore problemer. Men deraf følger, at man ikke forvalter Grundtvigs højskoletanker paa den rigtige maade, hvis man i 1947 ganske undlader at sætte dem i relation til tidens nye problemer. Ikke ved at gaa uden om tiden og klynge sig til det skrevne ord, men ved at gaa ind igennem tiden og gennemleve den med sind, der som Grundtvigs har tidernes dyb i sig, kan vi holde hans tanker virkelig levende. De er dybe og rummelige nok til den dag i dag at være fundamentet i dansk ungdomsopdragelse.Det er ikke en frase, lavet til lejligheden, om man siger, at Grundtvigs skoletanker næppe nogen sinde siden deres fremkomst har haft større mulighed for at blive forstaaet og nyoplevet i hele deres bredde og dybde end i de to aartider 1930erne og 40erne, hvori de har fejret deres 100 aars dag.Hvornaar, siden 1830erne, er vi blevet stillet over for spørgs- maalet folkestyre som i 1930erne? Dengang var folkestyret endnu ikke blevet til. Det havde derfor baade det forlokkende og æng- stende skær over sig, som alt fremtidigt har. Først ængstedes Grundtvig. Og angsten drev ham ud i handling. Senere blev han modig og fyldtes af en ny stærk tro netop paa et folkestyret Danmarks muligheder.I 1930 stod vi derimod direkte over for folkestyrets krise, dets tilsyneladende undergang efter mangen fiasko og fallit.Lige uden for vor grænse sang man i nye monotone hymner det genfødte enevældes pris, og folkestyret sparkedes som gammelt afbrugt værktøj ud i skrammelkassen til almindelig foragt.Der gik dom over folkestyret. Selv mange af folkestyrets trofaste tilhængere havde en fornemmelse af, at de ikke havde magtet, og en angst for, at de i fremtiden ikke vilde kunne magte de opgaver, folkestyret stillede til dem. Tvivlen aad sig ind ogsaa i dem. Var folkestyret ikke for svag en styreform i en tid, hvor storindustrien og storforetagender af mange slags dominerede samfundet, hvor altsaa nogle faa var konger over tusinder og vant til at herske og byde, mens menneskemasserne som led i store maskinerier blev mere og mere uselvstændige? Passede folkestyret ikke bedre til det gamle bonde- og haandværkersamfund, hvor alle virkelig saa omtrent var hinanden lige, og hvor hver enkelt var selvstændig paa sin jord eller i sin bedrift?Og var folkestyret ikke ogsaa kommet til kort paa hele op



14dragelsens omraade? Det havde ganske vist skabt skoler som ingen anden tid. - Men resultaterne? - Svarede de til indsatsen? Hvad nyttede det at give børn skolepaladser at lære at læse og regne i, naar de, saa snart timerne var forbi, drev hjem- og rodløse omkring paa gaderne?Hvad nyttede det, at de unge fik bedre lønninger, naar de snart kastedes paa gaderne som arbejdsløse og maaneder igennem drev omkring i selvopgivende ørkesløshed eller i deres fritid blev blinde ofre for en anden industri end den, de arbejdede i, forlystelsesindustrien? Hvad nyttede det altsammen, hvis resultatet af den nye tid blev, at mennesket gik til grunde i masserne, og samfund og fædreland blev tomme og ligegyldige ord?Jeg deltager ikke i det almindelige raab om moderne ungdoms forvildelser. Men jeg vedkender mig en angst for hele den vesteuropæiske menneskeheds skæbne midt i den mekaniseringens og totaliseringens flodbølge, der taarner sig skyhøjt omkring os i dag.Jeg vedkender mig ogsaa en angst for, at det dristige eksperiment, som folkestyret er, skal strande paa, at vi ikke er medborgerlige og medmenneskelige nok til, at det kan lykkes.Jeg vedkender mig med andre ord en angst tor, hvilken vej hele livet vil tage her i Vesteuropa og norden.Mere vigtigt end angsten er, nu som paa Grundtvigs tid, troen.Tør vi tro, at der er rige kræfter tilbage i det baade paa legeme og sjæl sønderslaaede Europa?Tør vi tro, at der op af de forskellige kredse i den danske befolkning, fra de mange arbejderkredse, fra bøndernes og de politiske partiers, fra alle de unge, der besøger vore mange skoler, kan rejse sig baade vilje og evne nok til at menneskeliggøre den umenneskelige verden, vi lever i?Man skal ikke raabe sin tro ud, men bekende den eller simpelthen omsætte den i arbejde.Godt at de, der nu staar i arbejdet, kan støtte sig til Grundtvigs vældige lidenskab og hans muntre, lyse og smittende tro paa, at et mangesidet og frodigt folkeliv vil folde sig ud og forplante mennesket uafkortet, i dets fylde, fra slægtled til slægtled — hvis arbejdet bliver gjort.Et kendt, ofte citeret vers af Grundtvig lyder saadan:



15
Er os tomme ord og lyde: 
eget folk og fædres land, 
ved vi ej, hvad de betyde, 
mer end mængde, muld og strand, 
tant er og hvert ord, vi tale, 
om Guds riges bjerg og dale, 
om Guds folk og menighed.Sat i forbindelse med hans tanker om, at dansk ungdom paa folkehøjskolen skal lære deres fædreland at kende og faa kærlighed til det, kan man maaske gengive digtets tanke saaledes: Selv om vort menneskeliv til syvende og sidst ikke kan forklares i sig selv, men kun ved, at vi paa en eller anden underfuld maade har del i en guddommelig verden, er folk og fædreland, denne verdens anliggender, ikke ting af kun relativ værdi. For den guddommelige verden kan ikke virke i et tomt rum. Hvis menneskesjælen løber tør, saa den ikke elsker eller frygter mere, er det spildt mælk at tale til den om Guds rige.Det synes mig det største ved Grundtvigs skoletanker, at han, der ikke tvivlede om kristendommens sandhed, havde dristighed til at tro, at en skole, der vækker sine elever menneskeligt og folkeligt, og som lærer dem at elske, dermed har bragt dem et skridt frem ad deres sande bane.
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Candbrug og ungdom.Det gærer stadig rundt omkring i verden. Trods krigens afslutning for næsten fire aar siden, er freden stadig et ømt punkt i verdenspolitikkens spændende debat. Man søger at bevare freden gennem de »forenede nationer«, man holder møder og kongresser, men kommer kun til det punkt, hvor der bliver nedlagt veto, et nej til sagens gennemførelse. Fao skulde gavne landbrugets kaar verden over. Marchallhjælpen er det lod i vægtskaalen, der skal bevare vestens demokratier. Alt, alt forsøger man, og alligevel er kampen om jordens raastoffer lige haard, det, vi lærer i erhvervsgeografien om kul, jern og olie, det er de enkelte lande ogsaa klar over, disse stoffer er nødvendige for os, hvis vi skal bevare vor eksistens, man lukker sig inde i selvforsyningspolitikkens rige i stedet for at føre et friere handelssamkvem med andre lande og derved faa et bedre forhold ind i verden.Inden for det enkelte land er der ogsaa splittelser. Bybefolkningen hævder, at landbruget lever paa den grønne gren, det kender vi fra vort eget land, hvor landmanden til gengæld mener, at veekend og frihed optager al for megen tid i en bymands gerning.Det maa vi ud over, vi skal alle være her, og har den ene gode kaar, har eller faar den anden det ogsaa.Ingen vil benægte, at det var bedre at være landmand under krigen, end det var for 15 aar siden, men med de sidste par aars mindre gode høst, er forrentningen i landbruget stærkt dalende, trods det, at der i visse lande er stærk mangel paa fødevarer. Det er heller ikke et faldende bruttoudbytte, men en stærk stigning i driftsomkostningerne, der gør sin indflydelse gældende med hensyn til forrentningsprocenten.Disse driftsomkostninger er det, at man vil forsøge at holde nede ved hjælp af mekanisering eller rationalisering, to ord der bruges meget i dagens samtaler og gennem presse og radio. Man vil gøre disse to ord analoge, men det er forkert, for selv om mekanisering er den største rationaliseringsforanstaltning inden for landbruget, saa griber rationaliseringen ind paa saa mange andre omraader, saasom produktionen, uddannelsen, nye fremgangs- maader o. s. v.Man kan indskrænke produktionen med fordel for landman- 



17den, men til skade for samfundet, saa det maa man fra det offentliges side gennem økonomiske foranstaltninger forhindre. Et eksempel skal vise, hvad jeg mener. Lad os sige, at en landmand ombytter 1 ha rodfrugt med græs, saa sparer han ca. 300 arbejdstimer, udbyttet gaar derved ned, saa en ko maa sættes ud, herved spares yderlig 200 arbejdstimer eller ved ombytningen ialt 500 arbejdstimer, eller en sjettedel karls arbejde. Det kan ikke nøjagtig gøres op i penge, men lad os sige at udbyttet bliver ca. 3000 F. E. mindre, og en besætning kan give 20 Øre for 1 F. E., altsaa et tab paa 600 kr., men samtidig faar landmanden en fortjeneste ved at spare en sjettedel karl, som i løn, til kost og logi skal have et tilsvarende beløb. Der bliver ikke noget tab for landmanden, hvorimod samfundet taber 600 kr., fordi der produceres for saa meget mindre i bedriften. Arbejdsmangel i landbruget rammer samfundet haardere end den enkelte Landmand.Der er ikke noget at sige til, at landbruget sparer, hvor skoen trykker haardest, de store lønninger, der er tre—fire gange højere end før krigens udbrud; flyvepladser og moser var ikke let at konkurrere med. Mekanisering kom derved i forgrunden som løsning paa spørgsmaalet. Men siger man mekanisering, maa man huske paa, at det er en dyr foranstaltning, og alle forhold maa være klarlagte, inden man disponerer. Traktor hører hjemme paa de store gaarde, hvor man kan spare en stor del af hestekraften, hvad der ikke er tilfældet med en almindelig bondegaard eller de endnu mindre brug, hvor heste- og arbejdskraft er en fast udgift, som skal udnyttes, og jo bedre den udnyttes, desto bedre bliver resultatet. Skal man paa de smaa brug mekanisere, er maskinstationen en god foranstaltning til at tage spidsbelastningen i de travle perioder, men derudover skal man ikke disponere med den som en fast del af bedriften. Der maa skaffes landbruget maskiner dertil ved forøget import, en præferencestilling maa landbruget have ved importen af kunstgødning og foderstoffer, at mulighederne indenfor landbruget kan bevares, saa ikke den vigtigste rationaliseringsforanstaltning - uddannelsen af de unge - biiveren malplaceret opgaveDen unge kvinde og mand, der fra barndommen af har dyg- tiggjort sig til den frie gerning under den aabne himmel, maa sikres en mulighed til at blive ved landbruget, enten gennem støtte fra udstykningslove eller ved forbedrede kaar som landarbejdere, de gamle landarbejderboligers tid maa være forbi, der maa skabes taalelige kaar for de mennesker, der ikke kan faa egen bedrift, men alligevel vil blive ved landbruget, produktionen maa give et overskud, at gifte folk kan benyttes.



18 Mulighederne for at faa egen bedrift ved egen hjælp er ikke store i dag. Uddannelsen koster penge, og den skal være i orden for at blive en dygtig husmoder og en dygtig landmand. Skatterne er store, saa store, at enkelte spekulerer paa, om sparsommelighed stadig kan betale sig, men de store tilskud fra statens side kræver penge, og de skal ind et sted. Udgifter til tøj og andet nødvendigt er ikke smaa, saa selv om en ung mand eller kvinde i dag tjener en god løn - endog en stor løn - saa skal de spare for tilsammen at have 10,000 kr. at købe for, den dag de gerne vil have deres eget lille hjem, det aar, soldatertiden varer, giver jo ikke noget stort overskud.For fik man jorden gratis, er byggeomkostningerne saa store, at de i forbindelse med køb af besætning og inventar samt det nødvendigste private indbo, vii overstige de fleste unges egne kræfter.Alt det tænker den maalbevidste ungdom paa, naar de drømmer og bygger slotte og luftkasteller, man drømmer om at blive det og det. Det er en gærende periode, der begynder, naar konfirmationsdagen er et overstaaet stadium, og det er kun godt, det er saale- des, men bag drømmen skal der være en virkelighed og ogsaa chance for at naa det maal, der nu engang er fostret inde i hjernen, for ellers ender det blot med, at der bliver en stadig stigende strøm af unge, der vandrer til byen, skuffede og med det i sindet: Der var ikke plads derude.Vi, der staar i ungdomsarbejdet, skulde gerne have det saa- dan, at vi stadig kan pege paa fremtiden i landbruget. Naar de kommer til ungdomsskolen for at finde svar, kommer de saa forskellige: een mangler noget til gnisten at brænde i, andre mangler een til at styre ploven, for de har ageren. De unge i denne alder maa lære kærlighed til naturen, dyrene og livet paa den danske ager, de maa sættes i gang og lære at udnytte fritiden, for sammen med de tre grundpiller i vort samfund, hjem, skole og kirke, har vi fritiden, som i dag hævdes at betyde lige saa meget, som selve arbejdet. Her i fritidens fagre land ligger de uanede muligheder, men ogsaa de store farer. Kammeratskabet skal dyrkes, »men sig mig, hvem du omgaas, saa skal jeg sige dig, hvem du er.«Men naar vi lærer de unge at tage sig noget godt for i deres fritid, naar de i deres første ungdom besøger en opdragende skole, og senere paa høj- eller landbrugsskoler faar en aandelig ballast med ud i livet, og faar at vide, at det er godt at blive landmand, maa der ogsaa skabes muligheder for, at de kan blive der, gennem en forsvarlig udstykning paa ejendomsrettens grund og med en lønnende produktion. Naar det er klaret, kan vi sige til de 



19unge: En dygtig ungdom skal der til, hvis vi med Aakjær skal synge:
Tak, bonde med din sædekurv! 
lad landet grønnes i dit spor, 
saa vi med stolthed aar for aar, 
tør pege paa den danske jord. 
Saa længe du i furen gaar, 
saa længe du har arbejd’ kær, 
skal Danmark lægge fold til fold 
i sol og storm og bygevejr.

Med det haab, at det skal lykkes, og at ungdommen holder ud, 
sender vi aarsskriftets læsere de bedste ønsker 

for det nye aar.

GERDA OG PETER E. ERIKSEN.

Elevværelse.
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Sløjdens maal og midler
i ungdomsskolen.Naar der her skal gives en kort berelning om sløjdens maal og midler i ungdomsskolen, vil det være naturligt først at forklare, hvad sløjd egentligt er. Begrebet lader sig vanskeligt definere i nogle enkelte sætninger, og en længere redegørelse er her ikke plads til. I Skolens plan staar der, at der for de mandlige elevers vedkommende vil blive sløjd et passende antal timer. De fleste er sikkert klare over, at dette har noget med høvlebænke og træ at gøre i forbindelse med en udløsning af kræfter hos drenge, og ud fra dette mener mange saa, at sløjden er et nødvendigt onde i ungdomsskolen - en slags underholdning og tidsfordriv, der nu engang er med paa skolens plan, videre gaar man ikke i tanken om dette.Denne slutning er vist noget for hastigt draget, og vi, der ar- bejder med sløjden, mener da ogsaa at kunne se dybere perspektiver og mere vidtrækkende muligheder end de før nævnte, ja, gennem de hold, jeg indtil nu har haft til sløjd, kan der spores positive resultater baade i materiel og aandelig retning.Selvom sløjden har en del til fælles med baade haandværk og husflid - materiale og værktøj - er der alligevel en væsentlig forskel, og det er selve ideen.Ideen i haandværk er jo ret let at faa .øje paa. idet nutids- haandværk samler sig om det ene at give dets udøvere noget at leve af. Glæden over selve arbejdet kommer ;i anden række, hvis der da i det hele taget er tid til at faa den med. Husflid har maa- let i sig selv, idet der her lægges vægt paa at forfærdige nyttegenstande og ting, der enten direkte eller indirekte bliver en økonomisk vinding. Man lægger mindre vægt paa form og udseende, ja, blot man faar frembragt en brugbar genstand, er man tilfreds, selvom der saa skulle mangle lidt i udførelsen hist og her.Ideen i sløjd gaar i en anden retning. Vi søger at give Eleverne et reelt grundlag at bygge videre paa i form af en grundig gennemgang af værktøj og materialer saaledes, at de hurtigt kan se, hvilket værktøj, der skal anvendes, naar de staar overfor at skulle fremstille en æske, en skaal eller hvad det nu er, de skal til at begynde paa.



21Vi gør sløjden til et skolefag paa linie med f. eks. dansk eller historie. Vi ser i sløjden et effektivt middel til at naa maalet, der for en skole som denne er en aandelig udvikling hos eleverne.Vi mennesker ser forskelligt paa tingene, og som følge deraf er vore handlinger ogsaa af forskellig art. Disse vore handlinger er, naar lige undtages vore refleksbevægelser, først blevet til i hjernen - haandens arbejde er altsaa en tanke, før det bliver til handling. Med andre ord: haanden bliver dirigeret af aanden.Mange hjernespecialister er kommet til det resultat, at de nerver, der leder vore handlinger, staar i saa nøje forbindelse med aandens værksted paa en saadan maade, at det er vanskeligt at sige, hvad der er det ene eller det andet.Det er en kendt sag, at mange mennesker har lettere ved at huske, hvad de har nedskrevet, end det, de hører mange gange. At denne grund er det, at mange børneskoler mere og mere gaar over til at lade eleverne nedskrive hovedindholdet af det, der een gang er blevet fortalt. Derved huskes det langt bedre. Man kan altsaa ogsaa opfatte noget gennem dette, at lade haanden føre en pen eller blyant hen over papiret.Men naar nu dette kan lade sig gøre, ligger den tanke nær, at haandens arbejde - foruden at styrke hukommelsen - ogsaa skulle kunne virke ind paa tanken og derved være med til at gøre denne klar og sund.Flere af de elever, der kommer paa vore ungdomsskoler, har svært ved at følge med i dansk og regning f. eks. Men kommer de saa ind i sløjdsalen, viser det sig, at netop disse, der har lidt svært ved at klare hjernearbejdet, i mange tilfælde er forud for de øvrige, naar det gælder om at bruge haanden. Her kan kun være en forklaring: Evnen til at tænke er blevet forringet, mens evnen til at handle er betydeligt skærpet. Uvilkaarligt kommer man til at grunde over, hvordan dette kan være gaaet til, og svaret maa være dette, at de gennem flere aar har været vænnet til at handle mere end at tænke. Men ved at vi i sløjdsalen sætter system i handlingen, skabes der mulighed for gennem haandens arbejde at vænne den enkelte til at bruge sin hjerne paa en sund og klar maade.
Midlerne i sløjden i ungdomsskolen.Vi maa begynde med det enkle, vi maa lære eleverne een ting ad gangen. Det kan ikke nytte, at begynde med store indviklede møbler, der kræver en fagmands haand for at kunne udføres. Det er ikke meningen, at vi vil købe halvfærdige møbler hjem, som eleverne saa gør færdige. Vi maa væk fra disse vaklende bogreoler 



22og dette halvfabrikata, som en haandværker eller læreren skal gøre færdige. Det er ikke sløjd, det er en mellemting mellem haandværk og sløjd, som skader mere end det gavner.Hvad er det da, vi vil? Vi vil give eleverne mulighed for at lære noget gennem selvarbejde. De maa lære selv at udføre et arbejde etter egen tegning, men under kyndig vejledning. Derfor maa det i begyndelsen være mindre genstande med en enkel udformning, ellers lærer de ikke at stole paa sig selv saaledes, at de selv kan klare en situation, naar der ikke er en lærer eller sløjdsal lige for haanden.De maa lære selv at skærpe høvl og stemmejern, file en sav og i det hele taget kende brugen af værktøjet paa en saadan maade, at det kan blive dem til gavn senere hen i livet. Del er af stor vigtighed, at der arbejdes med pinlig nøjagtighed ved disse smaa modeller, vi begynder med, ellers kan der aldrig blive et reelt arbejde, naar der kommer mere indviklede ting til udførelse.Gennem dette, hvor den omhyggeligt udførte tegning bliver til virkelighed, hvor de enkle linjer og detaljer danner en harmonisk enhed, skabes der noget, eleven sent vil glemme. Det maa være noget af dette, Anders Nielsen, Askov, giver udtryk for i følgende linier:
Vi skærper øjet for kunstens værd, 
for tanken aabner vi snildets verden. 
Vi styrker viljen til rette færd 
og danner haanden til livets færden.

Snild haand og tanke 
og viljer ranke, 
ja, øjne blanke 
vi fostrer her.

Knud Jensen.
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FOLKELIGE GRUNDTANKER
Der er tre mænd, den danske ungdomsskole skylder umaadelig meget 
for de grundtanker, de har givet os om folkeliv, menneskeliv og kristen
liv. Det er Grundtvig, Kristen Kold og den norske højskolemand, Chri
stopher Bruun, der er Grundtvigs og Koids dicipel. Grundtvigs skole
tanker er mest kendte, hvorimod man ved mindre om Koids og Chr. 
Bruuns folkelige grundtanker. Fra de to mænds bøger har jeg valgt nogle 
citater, der siger os noget om vort forhold til børn og unge og deres 
skole:Kundskab er en god tjener, men først maa livet komme. Vi skal være varsomme, vi ved ikke, hvad vi oplyser de unge til. Kundskaben opblæser dem og gør dem simplere end før. Egoister og pralere har vi nok af. Lad os ikke stadse de unge op med kundskaber og give dem rovdyrkløer til at rive til sig af verdens gods. Livstræet skal staa midt i haven, og bøin og ungdom maa faa lejlighed til at spise af det første, dernæst af kundskabstræet paa godt og ondt. Naar de har spist af livstræet først, saa bliver det sidste træ ogsaa godt.De fleste børn lærer at læse alt for tidligt. Maatte de smaa høre i nogle aar, førend de begyndte at læse, saa skulde de se en slægt vokse op, der kunde tro og handle.Lad kun den raske dreng fantasere! Lad ham kun sætte maa- let højt! Menneskelivets maal er jo dog i virkeligheden et højt maal. Den Dreng, der ikke naar videre med sin fantasi, end til at staa bag en disk, spise nogle rosiner og sælge resten, han bliver næppe til noget i verden.Børneopdragelsen er forældrenes sag. Dette ansvar maa staten ikke tage fra rette vedkommende, og fader og moder maa ikke skyde det fra sig. Det er jo her i Danmark blevet en almindelig mening, at naar forældrene blot sørger for klæder og mad til børnene, saa har de ikke stort mere at gøre som opdragere. Den aandelige side af opdragelsen tager staten sig af, og herfra maa forældrene holde deres fingre. Men denne opfattelse er saa forkert som noget i denne verden kan være. Nej, danske forældre maa lære at sige, ja, sige med hele hjertets alvor og varme: »Den vig



24tigste side af vore børns opdragelse vil vi ikke overlade til en fremmed magt, der ikke elsker og ikke kan elske de smaa, som er os betroet. Vi holder af dem, og derfor kan vi bedst opelske dem. I en saa vigtig sag vil vi ikke træde til side og blot nøjes med at se til. Vi overtager, det hele og fulde ansvar for vore børns opdragelse; og trænger vi til hjælp, saa vil vi selv skaffe denne hjælp, staten maa helst holde sine fingre derfra«. - Se, i en saa- dan tale er der mening. Naar blot nogle faa familier i ethvert sogn i Danmark lærer at sige saaledes, saa er vi i sandhed inde paa oplysningens vej.Ligesom fortællingen om menneskeslægtens barndom, som den findes i de første Mosebøger, og om kristendommens barndom i Apostlenes Gerninger, er mest egnede til at fortælle for børn, for at vække deres religiøse og kristelige liv, saaledes er Nordens billedsprog mest skikket til at begynde med, naar man har til hensigt at vække det folkelige liv hos dem.Lykkes det kun at vække aanden, hvilket vil kunne ske med en del, dog langt fra med alle, enten det saa er i religiøs eller i folkeligt henseende, da vil resten saa komme af sig selv, den hunger efter oplysning, man saa længe forgæves har haabet som frugt af vor almueskole i sin nuværende skikkelse, vil da indfinde sig, og der vil tydelig spores en aandelig vækst, saavel i kundskab som i dygtighed.
K. Kold.

Af Christopher Bruuns ,,Folkelige Grundtanker“:Et barn tror alt, hvad det hører, det indre er saaledes bygget, at det maa tro paa hvert ord, som trænger derind. I saa stykke er det ufordærvet og helt. Derfor har det en medfødt ret til at faa høre sandhed, og kun sandhed. Og ligesaa har sandheden en uafviselig ret til alle børn, de hører efter retten den til. Den, som siger et barn den første usandhed, som barnet opdager, den som lærer det den kunst at tvivle paa det ord, det hører, han river riften i dets fine sjæl. Han aander livets smitte ind i det.Men saa indtræder der igen et skifte. Naar den unge kommer op omkring attenaars-alderen, da viser der sig gerne, selv i hans udvortes, en kendelig forandring. Der kommer holdning over hans skikkelse, skønhed i hans bevægelser. Hele legemet bliver fastere og mere afrundet i sine former. Mennesket naar i sin »blomstrende ungdoms« tid gerne den højeste skønhed, det kan opnaa. En tilsvarende forandring er foregaaet i det indre. Den skønhed, som 



25udmærker ungdommen udvortes, er vel et udtryk for, en gennem- straaling af den indre skønhedsverden, som i disse aar opgaar i ethvert menneskeliv, som faar en virkelig fortsættelse. Naar planten blomstrer, samler den alt, hvad den ejer i sig af skønhed, af finhed i tegning som af straalende farver, sammen til sin blomsterkrone. I den blomstrende ungdomstid samler menneskesjælen alt det, den ejer af skønhed og farverigdom. Og den unges indre øje dvæler ved de fagre billeder. Indbildningskraften maler saa stærkt og saa fagert, som den nogensinde i livet kan det. Og det er en naturlig trang for enhver ung i denne tid at have i alle fald nogen frihed fra det legemlige arbejde, nogen ro til at lade blikket faa fæste sig ved den indre billedverden, og til at tænke over det han der ser. Der hvor ungdommen ikke faar nogen frihed eller ikke faar ro til at bruge den ret, der vil det ikke let kunne und- gaaes, at hele livet faar et paatageligt stempel af poesiløs materialisme. Thi ungdommen er poesiens tid fremfor nogen anden i menneskelivet. Det er idealernes tid, da vi danner os et billede af tilværelsen, ikke saadan som den er traadt os i møde i vore omgivelser, men saadan som vi selv skulle ville forme den, om vi kunne, et billede af en tilværelse som den skulle være. Det er længslernes, det er ungdomsdrømmens fagre tid. Og det drømmen sysselsætter sig med, er jo aller mest ens eget fremtidige liv, som sindet i disse aar fuldt af forventning vender sig imod, den tid da én selv som mand skal bryde sin egen bane, bygge sit eget hus og smede sin egen lykke. Og dette fremtidens liv maler indbildningskraften med de bedste farver, den hos hver enkelt ejer: hans virksomhed, hans hjem, og den kvinde som skal følge ham igennem livet. Billedet af . n kvinde bærer vel næsten enhver ung gut i de aar i sit indre, som det fagreste billede han kender: hun som er »dronning i den unges rige drømmeland«.Om ungdommens begejstring gengiver Chr. Bruun et digt af Welhaven og siger derefter:......... Men de vigtigste øjeblikke i ungdomstiden, de som ungdommens livskraft topper i, det er begejstringens store stunder, naar al den ideale kraft, vi ejer, samler sig og løfter os.
Salig den isse som begejstringens ørn 
har suset over med de brede vinger! 
Salig den strid, at være gennembævet 
af navnløs higen under vanmagts kval, 
og dog til sidst at vorde mægtigt hævet 
til store syner over jorders dal.Det er begejstringens øjeblikke, som er mest afgørende for, 



26hvad menneskelivet kan blive til. Thi højere end ungdommens begejstring stiler, naar ikke gerne manddommens kraft. Det som et menneske ikke glødede for i de unge dage, det arbejder han ikke lettelig for som mand.Men saa mødes den unges begejstring af den gængse tankegang, at idealerne og begejstringen kan klæde ungdommen godt, mens den er ung, men i det virkelige liv hører den ikke hjemme uden ved festlige lejligheder i en begejstret tale.At ville føre begejstring ind i hele sit liv, det er at spilde sin kraft paa umuligheder, det er at gaa glip af livets lykke og stemple sig selv som en sværmer og fanatiker. Og denne »forstandige« tale, den faar desværre som aller oftest overhaand. Den unge slipper sine stolte fagre drømme for at holde sig til »det visse«, til det sikre levebrød, den faste ansættelse og den tryggede anseelse. — Men derfor er ogsaa det »praktiske liv« hos os saaledes sunket ned i aandløshed og prosa. Derfor ligger vort folk i det hele saa lavt, som det gør Skal folkets og skal den enkeltes liv reddes fra at synke, saa maa de unge, som har lært at gløde for høje idealer og fagre tanker, ogsaa lære at holde dem fast.

Gudenaaen.
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Musik af Karen Dahl, Ulstrup

'Jtvor Gudenaa igennem dalen slynger 

sig frem mod maalet i det fjerne hav 
og ty st om livets vej bestandig synger, 
og om alt stort og rigt naturen gav.

Her mellem skov og eng og brune banker 
er ungdomsskolen rejst i Ulstrup by, 
her skal nedfældes stærke, dybe tanker, 
som spire skal til vækst og høst paany.

Her vil vi mødes talrigt, Danmarks unge, 
fra Skagens gren til Ejdrens strøm i syd, 
saa vidt som lyder end den danske tunge, 
og Skræp paany skal klangfuldt give lyd.

Vi mødes her fra byen som fra ploven 
med løftet blik fra alle samfundslag, 
med styrket tro paa almagts Gud foroven, 
der først og sidst kan bære Danmarks sag.

Ja, her vi lytte vil med aabent øre 
til slægtens saga gennem tidens spor, 
ved aand og haand uddannes til at føre 
et jævnt og muntert, virksomt liv paa jord.

Saa efterhaanden som de gamle falder, 
vi vel udrustet, kvinde vel som mand, 
kan møde frem, naar livets røster kalder, 
og bære videre vort gamle land.

Poul A. Poulsen.
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Qudenaadal ens ungdomsskole
fra april til november.Det var først i april, det hele begyndte. - Efter 5 aars lærervirksomhed pakkede vi lastbilen og kørte af sted. En skøn for- aarsdag med sol og lærkesang over pløjemanden paa de danske agre. Stor var forventningen og spændingen mod fremtiden, det er ikke en liden sag at køre mod ens fremtidsvirke.Sent glemmer vi det første indtryk, da vi fra Sønder Vinge kørte ned mod Ulstrup - en dejlig bøgeskov lige i løvspringstiden. Det jublede af glæde og tak i sindet og mod til at tage fat. - April er vaarbrudstiden, og jeg saa for mig mange unge med røde kinder, rankhed i ryggen og trofasthed i sindet, med kræfter og sundhed til at smile gennem foraarsstormen for med evne til undren at modnes til sommer.
Jeg vælger mig april! 
i den det gamle falder, 
i den det ny faar fæste, 
det volder lidt rabalder, - 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil.
Jeg vælger mig april, 
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter, - 
i den bli’r somren til!



29Ude fra saa den gamle købmandsgaard i Ulstrup tung og alvorlig ud, og det utrolige rod omkring den gjorde ikke billedet lysere. Men inden døre var der liv og fart, - maaske var det os, der var saa glade, maaske var det virkelig sandt, at der her arbejdedes i fællesskab for en stor sag. En snes haandværkere hamrede og savede, murede og malede, hvert hammerslag klang af fest og forventning, hvert malestrøg blev af mester gjort med syn for, at skønhed forpligter. Vi er vore haandværkere stor tak skyldig - ikke mindst bygmesteren. Mange forstaar næppe, hvad skønne rammer betyder for en skole, hvilken hjælp der ligger i det, at harmoni og ro præger stuer og værelser.

Elevernes DagligstueI elevernes dagligstue har vi en bue muret af røde sten, den er for os symbolet i nybyggerarbejdet her paa Gudenaadalens ungdomsskole. Murer Juel har givet ideen til buen, den ville have været os endnu kærere, om han selv havde lagt hver sten. Foros viser den daglig opad som buerne i de gotiske domkirker, mennesker maa stadig have noget synligt til at pege mod maalet, og vi ved, at den mand, der har givet ideen til buen, tror paa det bedste i mennesket, og derfor har han ladet buen symbolisere forbindelsen fra jord mod himmel. Stenen er fællesskabet - nødvendigheden for alt rigt i menneskelivet.Det kneb haardt at faa det hele færdigt, men det lykkedes nogenlunde. Den 3. maj oprandt med straalende sol og foraaret 



30struttende af hver svulmende knop i have og skov Den største stund for os i alle disse begivenhedsrige dage var det øjeblik, da vi om morgenen samledes i haven med alle vore hjælpere for at hejse flaget. Aksel havde fat i snoren, men jeg tror nok, det for os var en guddommelig ting, der skete, da flaget gled op mod den blaa foraarshimmel. Blikket fortsatte ud i rummet og mødte der syner af alt det, som skulle komme.Hvad er det i grunden, vi gaar ind til? Intet mindre end at hjælpe de unge bort fra afgrunden og op paa den vej, der først slutter i evigheden. Det kan nok knuge sindet i angst, for hvem aner ikke den dybe afgrund i menneskesjælen, og hvem har ikke som voksen staaet og stirret i et altfortærende dyb af raahed og ondskab, løgn og hæslighed.Kæmper ikke menneskeslægten der i afgrunden. En hoben kroppe indfiltret i hinandens løgne og magtbegær, og ikke een magter i tro at række armene mod himlen og sige: det er sandheden! følg med! -Hvordan kan man da bære det store ansvar med ungdommen ved haanden at gaa langs svælget, naar det mindste fejltrin faar det hele til at knuses i dybet.
Mennesket er i Guds billede skabt med levende 
ord paa sin tunge . . .Det er det gamle ord, som masser af kloge mænd har talt om før og efter Grundtvigs dage. Jeg skal ikke stille mig ved deres side i viden og livserfaring, men enhver maa i de store stunder gøre rede for sit saa godt, som han evner.Holger Kjær fortæller i »Kampen om skolen« om Platons digteriske billeder, hvor sjælen lignes ved en fast sammenvokset helhed af en kusk og to vingede heste. Kusken er fornuften, den ene hest er modet og den anden begærel. Den første af ædel afstamning og karakter, den anden er lige modsat.Naar vognen starter fra Olympen paa køretur op mod himlen, er det med største besvær, at kusken klarer kørslen, for den sorte hest trækker hele tiden mod dybet, og hvis ikke kusken har den godt tilkørt i stramme tøjler, gaar hele vognen til bunds. Men lykkes det kusken at styre hestene, saa han en gang imellem ved den yderste anstrengelse naar at faa hovedet løftet op i den højere sfære, da er det glimt, han der ser af evigheden, alt, hvad han tør haabe paa. Kun guderne er det givet at køre vognen saa fuldkomment, at de over alle sole ser den rene sandhed, den virkelige godhed og besindighed og den ægte skønhed.Det glimt, menneskesjælen saadan saa i tidernes morgen, er 



31den guddommelige kærne i hver sjæl, og den kærne bærer i sig mulighed for frelse. Det bliver da vor sag at hjælpe de unge til at være rigtige kuske, der styrer hestene saadan, at det onde og mørke erkendes og holdes nede, saa den hvide hest faar lov at sprænge fremad mod lyset og sandheden, og det sker ikke ved at sige: søde lille Peter, kære lille Maren, du maa godt være ulydig og bryde dit ord hver dag, bare vi har det godt og hyggeligt, er alt klaret.Nej, det sker ved at stramme tøjlerne om os selv og vor egen levevis. At leve saadan og tale saadan, at de unge ikke kan gaa udenom, fordi den vej fører til evig fortabelse. Derfor mener jeg, at det inderste i ungdomsskolens arbejde er ordet. - Kun det menneske, der selv har været i afgrunden og i sin vogn styret mod de højeste tinder, har erkendt sin lidenhed og ved Guds naade faaet sin oprejsning, og kun den kan tale saa levende til andre, at ordet kan bære fremad. Kun de ord, der drejer sig om livet og døden, den gode og den onde hest, lyset og mørket, evigheden og fortabelsen, er livsviden. Alt andet, der sker paa en skole, er smaat ved siden af det store. Os lærere er det givet at række de unge haanden, vise dem afgrunden og saa længselen efter sandhed i sjælen. Til hjælp har vi ordet - ogsaa Jesu egne ord i bønnen, der slutter kontakten mellem himmel og jord.Da mit blik vendte tilbage, havde det hvide kors i flaget foldet sig ud over skolen, og vi tog med tak og ydmyghed mod den velsignelse, korset til alle tider og steder symboliserer.Og saa kom eleverne med deres forældre! -Jeg tror nok, jeg tør sige, at lokaliteterne blev beundret. Elevværelserne ikke mindst, da det endnu er flot paa en skole med skab til hver elev. Badeværelse med fliser og vaskekummer og bruser med varmt og koldt vand.Det blev en festlig dag, og travle dage, der fulgte til den 6. maj, da den officielle indvielse af skolen skulle finde sted. Eleverne hjalp med udsmykning, og dagen overgik al forventning.Ca. 500 mødte op! Forstander Thyregaard, Salling, og statskonsulent Novrup var de egentlige talere. For os var det en glæde, at vor gamle Askovlærer ville komme og være med. Mange af de 



32tanker, der har bragt os frem til det afsnit, vi staar i, har Novrup givef os. Ogsaa Thyregaards var vi glade for at have med. Man efterlyser saa ofte hos de ældre skolefolk vore forbilleder - virkelig uegennyttige folk, der kan sige vi - ikke jeg, og omslutte vi unge i dette fællesskab. Mange gange møde man hos de ældre skepsis og vist ogsaa lidt misundelse. For os er det ofte strengt, da det enten maa være, fordi de ikke synes, vi er gode nok til vor gerning, eller fordi de paa en eller anden maade regner med, at vi kan komme til at genere dem i deres arbejde. Jeg turde jo paastaa, at alt sundt samarbejde mellem skolerne saa er udelukket. Det, vi unge gerne vil have, er store forbilleder og ædle traditioner at værne om. Men vi vil gerne se dem, mens slægten er i live og ikke siden, naar mindet kaster forskønnelse over billedet. Intet ville vi hellere end hjælpes, vi er ikke hovne og egensindige, men vi har ungdommens mod og render af og til panden paa, det giver buler, men endnu mere smerter det, naar vore gamle skole- mænd lukker sig til og siger: færdig med dem, det gaar alt for godt, de ramler ned en skønne dag. - Jeg synes, de samme mænd maa kunne forstaa, at enten det er opgang eller nedgang, forpligter det os, og vi har hjælp og tillid behov. Thyregaards hjælp til os og de mange skolefolk, han sætter i gang, har vist, at egoismen ikke altid spiller med.Alle øvrige folk, der var strømmet sammen den 6. maj, fik en festlig dag. Taler og sang afløste hinanden, og alle var stolte og glade over, at det var lykkedes at rejse Gudenaadalens ungdomsskole.Om aabningsmøde og indvielsesfest blev der fortalt vidt og bredt i egnens blade og aviser, saa referater skal ikke gentages her.Vi modtog den 9. de sidste af vore 5 sydslesvigere, og skoledagene kom snart i en god gænge. - Naar jeg nu ser tilbage paa den sommer, der er gaaet, rummer den mange og herlige minder, men ikke alt er godt nok. Ofte har det undret mig, naar jeg har læst »Aaret og dagen« fra andre skoler, at alt er i orden. Alle bliver klappet paa skulderen - ikke mindst eleverne, dem er der aldrig noget at sige paa. Saadan har vi ikke evnet at faa billedet til at se ud, for os er der altid en masse, som vi selv har svigtet, og som vi ønsker anderledes hos eleverne. Mange glæder, men ogsaa mange skuffelser. Vi havde stillet meget store forhaabninger til vort første hold elever, derfor blev vi ogsaa mange gange grundigt dukket.Vi har til hjælp kun haft en husholdningslærerinde, frk. Møn- sted, og vore 3 piger. Mønsted havde en ærlig vilje, men anede





34neppe selv, hvad et skolearbejde ville sige ud over det rent praktiske i køkkenet. Søster og Klara derimod er vore gamle elever og forstod os bedre, de var med i fællesskabet og var en stor hjælp i den første vanskelige sommer, hvor ydre ting spiller saa haardt ind og tager tanker og tid. - Folk der mødte os med skepsis, meget ekstra arbejde med administration, have og gaard, mange spekulationer om nybygning og lign , alt sammen med til at sprede fra det egentlige.

Paa tur tu Tange sø.Mon en skole kan rejses paa en skønnere plet? Snart var vi med i iivet, ud i omegnen paa cykelture om søndagen - lige fra æbletræerne blomstrede og bøgen stod nysudsprungen i pinsen og frem til høsten og lyngblomstringstiden, til sidst de falmede blade og sensommerens gyldne farver. Jo, vi mindes med glæde turene rundt om Tange sø, hvor vi beundrede det store Tange værk. Traveturene til Sukkertoppen og Busbjerg. Busbjerg har vundet vort hjerte, i sol og regn og stille sommerdage har vi undret os over den storslaaede udsigt, ladet os gribe af stilheden over dalen, leget røvere og soldater rundt i bakkerne, ja, selv røverne paa Busbjerg er blevet kopieret.Vor tur i lastbil til Kalø mindes vi ogsaa som en af sommerens oplevelser trods silende regn og vaade trøjer. Sommerpigerne siger tak til vognmand Sørensen, fordi han gav os den gratis køretur til det skønne Mols Besøgene i hjemmene, der gæstfrit indbød os, var med til at give den første sommer sit særlige præg, og jeg tror, vore piger med os er alle vore værtsfolk svært taknemmelige for de festlige stunder. Besøget paa Ulstrup Hovedgaard begejstrede især pigerne og var lidt ud over det daglige.Det store sommerstævne paa Busbjerg med opførelse af »Den 



35skotske kvinde paa Tjele«, ved jeg, blev for pigerne det store sus, vel ogsaa fordi de havde forventningen om sommerferien i forgrunden.Til først i august havde vi planlagt en 8 dages lejrtur til Frederiksborg højskole i Nordsjælland, men den maatte opgives, da den dels blev for dyr og dels paa andre omraader bød paa vanskeligheder. Da det glippede, kom to af vore elever fra Himmerland og indbød os som gæster i deres hjem Vi tog mod tilbudet, og for de herlige dage er vi vore værtsfolk slor lak skyldig.Turen gik over Hobro, Bold skov og kalkgruberne i Tindbæk og til Rebild. Overnatning i hjemmene i Arden og tilbage over Mariager. Hvornaar er Rebild ikke en oplevelse, og i en kammeratskabskreds er saadan en tur dobbelt skøn. Men det fører for vidt at gaa i enkeltheder.En oplevelse mere i rækken af sommerminder er gymnastikopvisningen ved sommerfesten i Ulstrup den 27. juni. Alt, hvad man kan lægge i gymnastikken i reining af stræben mod ærlighed og ranke rygge, havde vi lagt i den, og jeg ved, at naar pigerne i deres sang og øvelser hængte i, var det, for med de bedste tanker om skønhed og rene linier at give tilskuerne en oplevelse. Sent skal jeg glemme den harme og skuffelse, da de opdagede, at pladsen, hvor opvisningen skulle være, paa forhaand var optaget af luftgynger, radioskraal og alt andet gøgl og pjat. Vi kunne ikke lave fadæse og maatte gennemføre opvisningen uden særlig liv,

Haandaroejastime i skolen.



36fordi det var Umuligt med skuffelsen i sindet og spektaklet i ørerne at præstere noget ordentligt.Nej, lad os skærpe kravene td vore arrangører, ogsaa naar det gælder sommerfester. Hvorfor ikke lade gøgl være et og gymnastik og al anden sund ungdomsstræben noget andet. Heldigvis havde vi ikke nogen fane af føre frem, vi ville have skammet os ved det. Man maa kunne forstaa, at naar man lægger noget af det bedste, man evner og tænker, ind i gymnastikken, stiller det frem til offentlig beskuelse og til gengæld møder luftgyngehalløj og pjat, saa er man med rette saaret.

Uden mad og drikke . . .Sammen med skoleforeningen har vi i sommerens løb haft en række møder paa skolen. Det første ungdomsmøde holdt Aksel selv. Vi saa hen til aftenen med stor forventning og var klar over, at det kunne blive til hvad som helst. Vi er ikke blinde for, at der staar en flok unge paa gadehjørnet over for skolen. Ej heller har vi kunnet undgaa at mærke den skjulte og mindre skjulte modstand samme flok har vist os. - Nonnekloster - fængsel o. s. v. har været vore titler fra tid til anden. Det rører os nu kun lidt, men hvorfor skal en flok staa udenfor, naar fællesskabet om noget godt bliver dem tilbudt?Der mødte ca. 130 unge op, Aksel fortalte om en ungdomsskoles arbejde, og vi sang meget. Mange var glade og tillidsfulde, men vi er sikker paa, at en flok falder fra. Ved næste offentlige møde talte forstander Rasmus Nielsen, Vivild. Et stærkt personligt foredrag, der blev modtaget med stor interesse af den store forsamling. Forstander Klausen, Hadsten, der talte ved vort næste møde, gav os ogsaa en god oplevelse.



37Af sommerens foredrag var Mads Nielsens dog det bedste for os. Det kunne til tider knibe lidt at faa den rette forstaaelse frem hos eleverne, men Mads Nielsens stærke, mandige og bundærlige tale holdt med en ildhu og begejstring man skal lede længe efter, gik eleverne direkte til hjertet. Fra den stund begyndte vor egentlige sommerskole, tak for din hjælp M. N.!Sidst paa sommeren afholdt vi et stort sydslesvigmøde for ca. 250 mennesker. Den unge sydslesviger, Villy Møller, talte om livet dernede og viste farvefilm. Eleverne havde pyntet salen og bordene smukt, og vi sang meget, og elevernes historiske optrin høstede fortjent bifald. Folk talte til os om mødet længe efter.Som slut paa møderækken holdt vi efteraarsmøde den 22. sept. med valgmenighedspræst Jakob Busk, Lemvig, og forstander Poul Grosbøl, Støvring, som talere. For os var det en oplevelse at høre et par foredrag om de dybe menneskelige problemer, vi selv til daglig gaar og tumler med. Saadan et møde, tror jeg, giver de fleste mennesker hjælp til at klare hverdagen. Om aftenen læste vi Poul Hansens folkevisedrama - Tovelille.
Det var blade af sommerens bog.Pigerne lavede et nydeligt mindealbum, hvor de samlede sommerens oplevelser, de arbejdede med det i fritiden og aftentimerne, skrev om ture og møder, indsatte billeder og udklip vedrørende skolen og deres oplevelser her, lavede smaa fine tegninger og mange andre personlige ideer. Albumet brugte vi ogsaa som poesibog. Omslaget var broderet med korssting i mange fine mønstre, og paa bagsiden staar: tro skal der til - kækhed og ild. Den bog, tror vi, pigerne faar megen glæde af, og de vil sikkert drage den frem i stille stunder.Til mindebogen hører ogsaa sommerens sang: Det store hav, som omslynger jorden, - og ikke at forglemme Poul A. Poulsens lille digt til skolen, vor musiklærerinde fru Dahl komponerede selv melodien dertil. -Ja, saadan en mindebog er en vrimmel af blade - lyse og friske som pigerne selv. Fødselsdagsgilder lyser med komedie, festlige optrin og smukt pyntede borde. Over alle muntre fester lyser kostumefesten - Hiv og sving, husker I store Käthe, eller Gladis og Lissi eller Klods Hans? Ha! ha! Ja, det var morsomt.Hvad der ellers blev det bedste minde for pigerne kan ikke siges, maaske en lille daglig ting eller et ord talt i en foredragstime blev den store oplevelse. - Ringe paa vandet, megen sølvglimt i solen.Jeg lukker nu sommerens mindebog til og knuser et lille suk, for mange unge kommer til os med en fejl indstilling, de tror, at 



38det, de skal paa en skole, først og fremmest er at blive dygtige samfundsborgere, der kan klare sig økonomisk og materielt, men der hører mere til end det at kunne tage førstepræmie paa skuerne. Mennesket - sjælen, livet og døden, hvorom det hele drejer sig, interesserer dem ikke i begyndelsen. De fleste unge har hverken lært at lytte eller forstaa, derfor heller ikke begyndt at drømme eller se syner, og naar man begynder at kalde paa disse ting, stejler de og lukker op for et uhyggeligt tomt og trist sind. Krigen har sat spor i os, vi har grund til at være bange for vor egen hulhed, vi maa raabe ud til alle hjem i Danmark: staa sammen! - Maalet er livet i os selv og vore børn, at kalde paa respekten for de gamle dyder igen, godhed og ærlighed og alt det, vi kender saa godt og frydes ved, naar vi en enkelt gang møder det uden forbehold. Væk med den haarde skal, pigtraadshegnene og betonblokkene, de fleste mennesker bygger op omkring sig, lad sindet ligge aabent, lad os indrømme, at vi og de ældre slægtled har svigtet, og tage fat paa en frisk. - Byt grammofonen og Skipper Skræk for Gøngehøvdingen, Ingemanns romaner og H. C. Andersens eventyr. Lad dog vore helt unge slippe for al den krigsskraal og politisk snak. Lad ordet i enventyret og fortællingen præge hjemmet og børnene, lad om nødvendigt grisen tage en 2. præmie og fortæl i stedet børnene, at Gud skabte himlen og jorden og gav os et evigt liv - tanker og sjæl, ikke til forraaelse og usselhed, men til at kæmpe og leve for sandhed og ret.
Karen Ballisager Nielsen.

Her arbejder vi.
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Jüidt om UNGDOMSSKOLENS
tißß&wdLse.

Den første begyndelse.Fabrikant Andresen meddelte i sin tale ved indvielsen af skolen, at Hansen, Sindinggaard, er den første der har udtalt sig om ønskeligheden af en ungdomsskole her paa egnen.Der blev afholdt adskillige møder i Andresens hjem, hvor der efterhaanden kom flere og flere deltagere med. Engang i oktober 1945 blev der sammenkaldt til et større møde, hvor J. P. Skriver, Glamsbjerg, var indbudt for afgive oplysning om muligheden for oprettelse af en skole.Efter denne dag blev der talt om spørgsmaalet ved flere lejligheder. Flere forslag blev bragt paa bane af forskellige interesserede. Et af de forslag, som bragtes frem, var købet af gaarden »Sofienlund«. Dei var stor interesse for denne løsning, men alligevel kunne man ikke linde en praktisk løsning af problemet.Efter at der var forløben en længere periode, hvor forskellige mænd og kvinder gav sit besyv med, uden at det førte til noget resultat, blev der endelig nedsat et udvalg, som gik mere grundig til værks, og som samlede sig om en bestemt opgave.Dette udvalg kom til at bestaa af følgende:Fabrikant Af. Andresen, Ulstrup, gdr. Jens Nielsen, Rugballegaard, gdr. Hansen, Sindinggaard, murermester N. Juel Ditlefsen, Gjerning, 



40savskærer N. Geertsen, Vellev, fru næstformand Rasmussen, Ulstrup, gdr. Harald Laursen, Sdr. Vinge, gdr. Poul Krogh, Sdr. Thulstrup.Dette udvalg har ofret megen tid og arbejde paa forundersøgelser. Utallige er de møder, der til langt ud paa natten er afholdt i formanden, M. Andresens hjem.
Det afgørende møde.Et møde paa Ulstrup hotel den 11. december 1947 blev det afgørende for ungdomsskolens tilblivelse.Ved tidligere møder kunne man ikke rigtig komme i gang, ikke samles om et bestemt forslag eller finde den rigtige form, og man var egentlig ved at køre træt og opgive haabet. Man var vist ogsaa klar over, at saafremt det ikke denne aften lykkedes at tinde en løsning, ville sagen blive henlagt paa ubestemt tid. Men det gik heldigvis ikke saaledes, der kom nye folk til, som havde frisk mod og tro paa sagen og ikke var saa bange for det økonomiske ansvar. Jeg tror nok det var P. M. Pedersen, Maagaarden, Gerning, der tik sagt de rigtige ord: Vi skal sætte ryg mod ryg og skulder mod skulder, danne et interessentskab med solidarisk ansvar, saa kan vi let rejse den nødvendige kapital, saaledes plejer vi at bære os ad, naar vi i landbruget skal løfte i flok.Den udtalelse sammen med andre lignende, havde den rette indflydelse paa flertallet, der indsaa, at dette maatte være det rigtige.Da man nu tillige var saa heldig at have Ulstrup købmands- gaard paa haanden, blev man enig om at danne et interessent- selskab og købe denne gaard og lade den indrette som skole.Ved mødet blev der straks tegnet ca. 50 medlemmer. Det blev bestemt, at naar tallet 60 var naaet, var tegningen bindende, og dette tal blev naaet faa dage efter, og gaarden blev købt for en sum af 117,000 kr.Samme aften blev der udpeget et større udvalg af interesserede mænd og kvinder fra byen og oplandet til at gaa i spidsen for oprettelse af en skoleforening, hvis opgave det skulle være, sammen med forstanderparret, at starte, administrere og støtte den vordende ungdomsskole.Delte udvalg kom til at bestaa af følgende:

P. Mogensen, Sdr. Vinge, N. Pedersen, Enslev, pastor Clausen, Hvorslev, A. M. Bøttern, Hagenstrup, Schaltz Andersen, Hvorslev, fru 
Rasmussen, Ulstrup, Simon Christensen, Rønge, Henning Jensen, Sdr. Vinge, Martin Laursen, Ulstrup Mark, Frode Vinther, Ulstrup, fru 
Krogh, Sdr. Thulstrup, Holger Jensen, Torup, Johan Hedegaard, Hjort



41hede, Frode Møller, V. Velling,' K. Ravn, Koudal, Hans Sørensen, Lille Torup, Daniel Pedersen, Ulstrup, Knud Svane, Terp, fru Geertsen, Vellev, Mogens Lund, Ulstrup, frk. Mikkelsen, Sdr. Vinge, O. N. Høegh, Ulstrup, Karl Sørensen, Ulstrup, Marius Olsen, Thostrup, fru Marie 
Andersen, Thostrup, P. M. Pedersen, Gjerning, Sigvald Andreasen, Bor- ridsø, Rasmus Rasmussen, Borridsø.
Skoleforeningens arbejde paabegyndes.Den 27. december (3. juledag) var forannævnte udvalg sammenkaldt til møde, desuden var indbudt statens tilsynsførende for ungdomsskoler, forstander Thyregaard, Jebjerg, og ungdomslærer 
Aksel Nielsen, Haubro.Thyregaard, der som skolemand ønskede til lykke med opgaven, udtalte: Jeg er glad for, at man ogsaa her paa egnen vil gøre en indsats for den opvoksende ungdom. Det er et særdeles godt forarbejde, der er gjort til dato, der kan udmærket begyndes efter den plan, som er skitseret, jeg skal nok godkende lokalerne.Aksel Nielsen udtalte, ät han havde fulgt sagen med stor interesse og var glad for, at skolen nu var en kendsgerning, og at den kom til at ligge i den smukke gudenaadal. - Gav forskellige oplysninger om starten, bl. a. om skoleforeningens formaal.Mødet sluttede med at vælge 5 styrelsesmedlemmer og antage Aksel Nielsen og frue som forstanderpar for den nye skole, som skulle være færdig til at modtage det 1. hold piger den 3. maj.
Den stiftende generalforsamling.Straks efter nytaar begyndte alle forberedelser. Førnævnte udvalg (kaldet repræsentanterne for skolen og skoleforeningen) hængte tappert i med at tegne medlemmer til skoleforeningen. Inden den stiftende generalforsamling var der tegnet 700 medlemmer, og der var fuldt hus til generalforsamlingen paa Ulstrup hotel - det var over al forventning.Generalforsamlingen indledtes med en tale af forstander Nielsen, der blev paahørt med stor interesse. Der fortes en livlig forhandling om de forskellige emner, som var til behandling, og mange havde ordet. Der blev bl. a. valgt styrelse og vedtaget love.
Indkomne Gaver.Foruden de penge, der er kommen ind i kontingent, ca. 4000 kr., er der en del enkeltpersoner, som har skænket, gode Pengegaver, ialt kr. 18,000, samt fra en enkelt person 1000 mursten. De største gaver er dog fra Hvorslev-Gjerning sogneraad, nemlig 12,000 



42kr., fra Landboforeningen i Bjerringbro og Omegn af samlestaldens midler 2000 kr., og fra Aidt og Omegns Mergelselskab 1,780 kr., desuden har Vesler-Velling Gymnastikforening skænket 100 kr.Disse skænkede midler har været os en særdeles kærkommen hjælp ved starten til indkøb af inventar, køkkenudstyr og mange andre ting, som var nødvendige for at komme i gang.Ifølge regnskabet andet sted i aarsskriftet, har skoleforeningen til dato ialt haft en udgift ved starten af sommerkursuset til inventar m. m. paa ca. 20,000 kr. Det er jo egentlig en større sum, end vi havde regnet med, derfor har styrelsen ogsaa forhandlet meget om, hvorledes vi skal skaffe de nødvendige midler til start af vinterskolen - vi har, om ikke anden udvej findes, vedtaget personligt at hefte for et midlertidigt laan, indtil likvide midler indkommer i form af kontingent, leje af inventar og eventuelle gaver, en ulempe er det, at statens tilskud til skolen først falder efter skoleaarets slutning. - Al begyndelse er svær, men vanskeligheder er til for at overvindes, og nu har vi haab og tro paa, at det ogsaa nok skal lykkes os at finde en udvej i dette tilfælde. Et stort lyspunkt er det, at der til vinterskolen er indmeldt fuldt hus, 46 elever, forstanderen har sagt nej til flere, af mangel paa plads. Naar vi tænker rigtig over det, har vi alle grund til at være taknemlige over det resultat, der til dato er naaet.
Til skoleloreningens medlemmer.Skolen er nu i fuld gang, jeg tror man er enige om, det er et smukt resultat, med hensyn til lokaliteternes indretning og skolens ledelse.Det var en stor dag den 3. maj 1948, da det første hold unge piger med deres forældre rykkede ind paa skolen, og forstanderen bød dem velkommen. Vi var ikke saa lidt spændte paa at erfare, hvorledes de første 5 maaneder vilde forløbe, vi var klar over, at skolens fremtid i nogen grad afhang deraf.Og Kristi Himmelfartsdag, da skoleforeningens medlemmer var stuvet sammen til den officielle indvielse, der vekslede med taler og sang, mon ikke de fleste forældre følte, at her maatte være et godt sted at sende deres store børn.Den kulturelle opgave for de ældre har heller ikke helt været glemt, selv om pladsforholdene endnu ikke er i den bedste orden til store møder, saa har der alligevel været afholdt flere gode møder, som sikkert ogsaa har haft sin store betydning. Mange har vel nok savnet et hyggeligt samvær efter møderne, men paa grund af rationering og pladsmangel, maa dette udskydes til bedre tider.Ved afslutningen af sommerskolen, hvor elevernes arbejder 



43var fremlagt, og som mange beundrede, var en borgen for, at der har været arbejdet godt. Forstanderens afskedstale til eleverne og forældrene var gode ord at mindes.De første unge piger var ogsaa et ualmindeligt flittigt hold, de blev gode kammerater, og efter den maade, de opførte sig paa uden for skolen, var de egentlig en hel pryd for vor lille by, det var helt rørende at se dem tage afsked med hinanden.Skoleforeningen sender hermed 1 21 unge piger en hjertelig hilsen, fordi I har været med til at give skolen en god start. Ved hele eders maade at være paa har I givet et godt eksempel til efterfølgelse, derfor tror jeg ogsaa, vi holder mere af jer, end af kommende Hold her paa skolen, fordi I har været banebrydere. Vi haaber da heller ikke vi taber forbindelsen med jer, men at I stadig føler jer tilknyttet skolen, og at I vil være medlemmer af skoleforeningen, det kan I blive for 3 kr. pr. aar de første 5 aar, derefter 6 kr. for enkeltpersoner og 10 kr. for ægtepar. I tilgift faar I gratis hvert aar et aarsskrift tilsendt.Til slut vil jeg gerne paa styrelsens vegne bringe en velment tak til alle de institutioner og enkelte personer, som har skænket os gaver, uden dem ville det ikke have været muligt at løse de opgaver, som vi har løst. Og sidst, men ikke mindst, en tak til alle skoleforeningens medlemmer for den interesse, I har vi>t for skolen i det aar, der er gaaet, det er jer, der danner rammen om skolen, og I skal ogsaa være med til at værne om den i fremtiden.Begyndelsen har ikke været let, men den har over al forventning været god. Vi haaber og tror paa, at vi, naar hver især yder vort lille kontingent og er med i arbejdet, maa kunne samles i stort tal til møder o. 1., for der at hente værdier til styrkelse i hverdagen i de mange hjem. O. N. Høegh.



44
Repræsentanter for Skoleforeningen:

Hvorslev:
Pastor Clausen, fru Amdisen, Schaltz Andersen.

Hvorslev Bakker og Hagenstrup:
A. M. Bøttern.

Amstrup:
Fru Marie Pedersen, Chr. Ravn, Koudal.

Gjerning:
P. M. Pedersen, Ejner Bech, Hans Nygaard.

Danstrup:
Jens Rohde.

Thostrup:
Marius Olsen, fru Marie Andersen.

Enslev:
Fru Grethe Nielsen.

Vellev:
Fru Thora Geertsen.

Borridse:
Kristian Pedersen, R. Rasmussen.

Hjorthede:
Joh. Hedegaard, fru Krogh, Kristian Jakobsen, Niels Dyhr

V. Velling:
Frode Møller, Niels Jensen, Anders Nielsen.

Terp:
Knud Svane, Chr. Fly, Laurits Christensen.

Lille Thorup:
Hans Sørensen, P. Gregersen.

Thorup:
Holger Jensen, Alfred Olsen.

Sdr. Vinge:
Henning Jensen, frk. Mikkelsen, P. Mogensen.

Ronge:
Martin Laursen, Simon Christensen.

Ulstrup:
Mogens Lund, Daniel Pedersen, fru næstform. Rasmussen, 
Carl Sørensen, Anlæget, J. Breth Sørensen, Frode Vinther, 
O. N. Høegh.

Lee:
R. Johansen.

Tindbæk:
P. Fonager.

Houlbjerg:
Jens Daugaard, Jens Jørgen Jensen, Lægsgaard Madsen.

Thorsø:
Jens Schøler.
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Uddrag af regnskab

for skole foreningen den 29. nov. 1948.

Driftsregnskabet:

Gaver og tilskud................................................ 
Kontingent fra medlemmer...............................

— - — for kommende 4 aar..
Rabat................................................................... 
Indtægt ved møder og foredrag....................... 
Privat tilskud til elevér fra Sydslesvig...........  
Udgift ved møder og foredrag......................... 
Omk. til papir, annoncer m. m.......................  
Renter................................................................... 
Tilskud til elever fra Sydslesvig....................... 
Udgift til elever fra Sydslesvig........................  
Diverse udgifter.................................................  
Aarets overskud.................................................

Indtægt 
Kr.

18,465,46 
4,000,00

140,00 
34,47

810,24 
110,00

Udgift 
Kr.

315,75
651,99
109,50

1,000,00
372,68
102,00

21,008,25

Balance 23,560,17 23,560,17

Formuekonto:
-

Aktiver Passiver
Kr. Kr.

Indestaaende i bank..................... ..................... 1,572,90
Formue i inventar, køkken, stue, sløjdsal.... 27,223,77
Laan i bank og løs gæld................................... 7,788,42
Aarets overskud.................................................. 21,008,25

Balance 28,796,67 28,796,67

Til ovenstaaende regnskab kan der tilføjes, at en del medlemmer har 
tegnet sig for kontingent i de kommende fire aar, herved er der sikret sko- 
leforeningen 5,512 Kr.

Det endelige regnskab vil blive fremlagt ved generalforsamlingen.
Ulstrup, den 29. november 1948.
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TIL OPLYSNING!Paa et andet sted i aarsskriftet har Karen fortalt om begivenhederne i tiden fra april til november, og jeg skal kun ganske kort gøre rede for det, der er sket siden.Naar ret vi tænker os om, er der egentlig saa meget, der burde tages med i vort første aarsskrift for at billedet af starten kan blive saa fuldkomment som muligt. Der er meget, vi gerne vil huske, men der er ogsaa noget, som vi ønsker at glemme snarest muligt.Det sidste aar har for os været fyldt med uro, angst og spænding for den nye og store opgave, vi gik ind til. Der er stillet store krav og forventninger til os, og mens vi gik deroppe i Himmerland og talte om fremtiden, standsede vi gang paa gang ved spørgs- maalet: hvad mon de egentlig venter sig dernede i Ulstrup? og hvorfor vil de have rejst en skole?Endnu er det ikke let at svare paa de spørgsmaal, men vi kan sige, at de mennesker, vi er kommet i nært samarbejde med, har vist en stor interesse for skolesagen, og det er en vældig hjælp for os. Vi tror da ogsaa, at de, der betragter os rent forretningsmæssigt i dag, før eller siden, vil forstaa, at en skole paa en egn er mere end et sted, hvor man sælger sine varer. Fra vor side ønsker vi, at det skal være noget mere. Ellers bliver det blot et forretningsobjekt, og det har ikke noget med en fri dansk ungdomsskole at gøre.Vi lodder dybden og forholder os afventende, saa kommer vi vel ogsaa uden om de skær af misforstaaelser og halvskjult uvilje, der altid er til stede, hvor noget nyt bryder frem. Vi rækker haand til de unge og ældre, der vil søge skolen, og vil sammen med dem tale og synge om det, der knytter os sammen som folk. Den rette forstaaelse er vel ikke til stede første gang, man mødes, men naar der vises god vilje, bliver det til gavn og glæde for os alle.Det er slet ikke faa mennesker, vi staar i taknemmelighedsgæld til. Foruden de folk her paa egnen, der har rejst skolen, skylder vi alle vore Haubroelever en stor tak. Vi var nye og ukendte her paa egnen, men de gamle elever kendte os, og de viste os en umaadelig stor tillid ved at sende deres søskende og kammerater til os som elever. Over halvdelen af de elever, vi har indmeldt til nu paa de tre første hold er søskende til gamle Haubroelever. Det er vi dem dybt taknemmelige for.Man spørger sig selv, om man nu ogsaa har fortjent saa megen medvind, for det er for en ny skole en ganske pæn fremgang at begynde med 21 elever, stige til 46, og nu ved juletid at kunne melde fuldt hus til næste sommerskole.



47Det giver os mod og tro til, at opgaven skal lykkes, at der er en fremtid for Gudenaadalens Ungdomsskole. Det kan ogsaa være med til at sætte humøret et par streger op, naar det er gaaet paa nulpunktet over irritationsmomentet i naboens radiogrammofon eller gene og ulemper ved at være fælles med andre om huset.Jo, vi har opdaget, at der skal tages hensyn til byggerestriktionerne, mere hensyn end godt er. Med utaalmodighed har vi ventet paa, at der skulle ske noget mere her paa stedet, saa man ogsaa udefra kan se, at der er skole her. Det er trist, at brandtomten paa tredie aar ligger hen med røgsværtede mure og er et kedeligt udtryk for den stilstand og dødvande, byggearbejde af den art er ude i.„ Hvor har vi mange gange gaaet rundt i ruinerne og drømt om, hvor herligt, det kunde blive med en ny gymnastiksal, en større skolestue, flere elevværelser og lærerlejlighed, men det maa blive ved drømmen. Alle murer Juels gode tegninger er vist indtil videre havnet i en eller anden ministeriel skuffe, hvor det er vanskeligt at faa dem fra igen.Man kan harmes, og man kan undres: Hvorfor sker der ikke noget mere, der hvor staten og det offentlige skal raade? Her var sandelig en opgave for en initiativrig mand, der ikke lader sig standse af det første nej, men fortsætter, til sagen er gennemført og huset bygget.Er det arbejdsministeren fra Ulstrup, der skal sætte hjulet igang, eller er det helt andre kræfter, der skal til? Det er at haabe, at folk med fornøden forstaaelse af sagen vil gøre deres indflydelse gældende.Om de økonomiske forhold er der endnu ikke saa meget at sige, det vil vi først have fuld klarhed over, naar det første aar er gaaet. Som det vil være de fleste bekendt har vi to foreninger bag os, I/S Ulstrup Ejendomsselskab og Skoleforeningen. Førstnævntes opgave bestaar i at administrere ejendommen, istandsætte den og udleje den til skole. Det er sket i saa vid udstrækning, som det er muligt at komme, naar der ogsaa skal tages hensyn til andre lejere. Om selskabets økonomi oplyste snedkermester Andresen ved et orienterende møde for interessenterne, at det tegner ganske godt for det første aar, saa det vil være muligt at løse de mest nærliggende opgaver, uden at der skal paaføres garanterne nogen udgift.Skoleforeningens arbejde er der gjort rede for af bankbestyrer Høegh. Foreningens opgave er i væsentlig grad at forvalte de midler, der indkommer i form af kontante bidrag og medlemsbidrag.Som det vil ses af det foreløbige regnskab, har omsætningen
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VOR MØDEPLAN

For det kommende oor har vi tilrettelagt en 

række møder, som vi her bringer oplysning om

Nytaarsmødet: Det vil være godt, om der kan blive bestemte møder, som 
der er tradition for. Saa vil det gaa ind i folks bevidsthed som noget sikkert, 
og resultatet maa da blive, at man ikke arrangerer noget andet til den tid, 
hvor vi holder møde.

Vi regner med at afholde et nytaarsmøde hvert aar den første søndag 
efter nytaar. I aar blivei mødet 2. nytaarsdag kl. 14 i hotellets sal. For
stander Folke Trier Hansen fra Abild ved Tønder taler om eftermiddagen om 
myter og sagn, og han fortæller og læser op om aftenen. Folke Trier er en 
mand, der paa en forunderlig rig og stærk maade har forstaaet at tale det 
levende ord, saa det bærer bud til vort folk i dag.

Mødets anden taler bliver forstander Dahlerup Pedersen, Vestbirk Højskole 
Hans foredrag vil dreje sig om spændingsforholdet mellem det ældre og det 
yngre slægtled.

Skoleforeningens generalforsamling er bestemt til lørdag den 12. februar, 
ligeledes paa hotellet kl. 14. Ved denne lejlighed taler forstander Drevsen, 
Borris Landbrugsskole om emnet »krig og fred«.

Onsdag den 9. Marts taler forstander Svend Haugaard, Skive, om det inter
nationale hjælpearbejde. Han har været deltager rundt om i Europas forskel
lige lande. Muligvis farvelysbilleder.

Sommerens møder er ikke endeligt fastlagt.
Omen række ungdomsmøder, der vil blive afholdt i løbet af aaret, frem

kommer der nærmere meddelelse i de lokale aviser.

Efteraarsmødet bliver i aar onsdag den 29. september. Talerne bliver om 
eftermiddagen frimenighedspræst Harald Bredsdorf, Trængstrup, og forstander 
K. Møller, Hammerum Landbrugsskole. Emner er endnu ikke fastlagt, men 
det er folk, der har noget at sige os. Om aftenen bliver der oplæsning af 
skuespil ved seminarielærer Børge Troelsen, Silkeborg.

Endelig er der en lille privat sammenkomst for gamle elever, endnu er 
der kun tale om Sommerpigerne. Velkommen hos os til en festlig aften den 
1. januar, dagen før nytaarsmødet. Bliv hos os om natten, men husk at tage 
lagner med. Vi vil til den tid tale noget om Norgesrejsen.

Velkommen til møderne!

Naar vi saadan indbyder tidligere elever til en særlig aften, tænker vi 
med vemod paa vore Sydslesvigere. I kan ikke saadan komme og være med 
og fortsætte fællesskabet fra i sommer. Men lad os fatte haab, vel er udsig
terne ikke alt for lyse for jer dernede, I maa stadig slaas med fattigdom og 
nød. Men vi tror, at retten vil sejre, og saa vil den dag ogsaa komme, da vi 
kan bryde de spærrende Grænser. Tak for jert arbejde i sommer, lad haa- 
bet leve i jeres sind

AKSEL NIELSEN.
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SOMMERPIGERNE 1948

Det første elevhold paa Gudenaadalens Ungdomsskole

Brink, Inger, Hannerup pr. Hobro
Boysen, Käthe, Handevittfeld, Flensborg, Sydslesvig
Christensen, Lissi, Vellevvej, Ulstrup
Gertsen, Gladis, Mjallerup, Løgstør
Hansen, Henny, Hørnum, Sild, Sydslesvig
Jensen, Bodil Ilsø, Lille Thorup, Ulstrup
Jespersen, Karen, Hjorthede Central, Bjerringbro
Jørgensen, Jydda, Resenbro
Jørgensen, Karen, Thorsø Bageri, Thorsø
Krause, Margareta, Set. Peder, Ording, Ejdersted, Sydslesvig
Mejlby, Herdis Neergaard, Astrup, Arden
Mogensen, Anna Lise, Alleen. Ulstrup
Olesen, Ester, Grauballe, Sminge
Olesen, Grethe, Lille Arden, Arden
Oellerich, Käthe, Tønning, Ejdersted, Sydslesvig
Pedersen, Karen Margrethe, Thorsø
Sørensen, Ida Margrethe, Lille Thorup, Ulstrup
Sørensen, Vita Ostergaard, Rønge, Ulstrup
Thomsen, Vibeke Cæcilie, Rasmus Hansens Allé, Bjerringbro
Vestergaard, Anne Margrethe, Kølby, Løgstør
Wallenstein, Gerda, Møllegade 29, Kappel, Slien, Sydslesvig

ELEVFORTEGNELSE VINTEREN 1948-49

Andersen, Gunnar, Lundby, Løgstør 
Andreasen, Bendt Andreas, Stevnstrup 
Asmussen, Ib Bruhn, Svinding, Randers 
Astrup, Troels, Mammen, Bjerringbro 
Bach, Evald Sørensen, Kvorning, Hammershøj 
Bak, Viggo Søndergaard, Fyrkilde, Arden 
Ballisager, Erik Tage, Haldrupgaarden, Haldrup 
Christensen, Aage Bach, Hjorthede, Ulstrup 
Christensen. Aage Gøtterup, Sparehusene, Onsild 
Christensen, Søren Peder, Kvorning, Hammershøj
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Christensen, Vagn Huns, Hjorthede, Bjerringbro 
Dockweiler, Johannes Christian, Sydslesvig 
Fabricius, Jens Jørgen, Stevnstrup 
Hammershøj, Mikael, Taanum, Randers 
Harbo, Bent, Ny Moestrupgaard, Hald 
Hermansen, Poul, Permelille, Pillemark, Samsø 
Hinrup, Harry Carlo, Sdr. Onsild, Onsild 
Jensen, Erling Aakjær, Hald 
Jensen, Otto, Hindskov, Thyregod 
Jeppesen, Axel Mulvad. Seide, Roslev 
Johannesen, Ole Mosbæk. Overfussing, Bjerregrav 
Larsen, Knud Klitgaard, Nyrup, Nibe 
Laugesen, Erik Møller, Svinding, Randers 
Lorentzen, Tage, Vinterslev, Hadsten 
Madsen, Hans Rokkedahl, Gundersted, Gatten 
Møller, Jens Aage, Faarup
Nielsen, Anders Peder, Rugballegaard, Bjerringbro 
Nielsen, Svend Erling, Hejring, Hobro
Pedersen, Helge Trier Hedevang, Hald, Højslev 
Pedersen, Jakob Borup, Toftagerholm, Giver, Aars 
Pedersen, Svend Aage, Tandrup, Aars 
Pedersen, Thorkild Vinther, Lindet, Vesterlund 
Pløn. Nis Julius, Risum, Sydslesvig 
Rasmussen, Niels, Lee, Bjerringbro 
Røgild, Bertel, Holmgaard, Skals 
Simonsen, Jens Christian. Sjørring, Onsild 
Skipper, Lars Aastrup, Hald 
Skjødt, Per Marinus. Hald
Sørensen, Anker Emil, Katholm, Orenaa 
Sørensen, Preben Kragh, Haslund, Randers 
Sørensen. Svend Aage. Vammen, Viborg 
Thisted, Børge Bodal, Hvidding, Hammershøj 
Thomsen, Henry Lange, Svendsgade 20, Vejle 
Thomsen, Kaj Egon, Thyregodlund, Thyregod 
Vinther, Arne, Sønderbæk 
Winther, Henning, Stouby, Gerlev


