
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 









En Del af Skolegaarden.

Ungdomsskolen vil gerne yde sit Bidrag til det Ung« 
domsarbejde, hvis Maal er at hjælpe vort Lands opvoksende 
Slægt til at blive en vaagen, dansk og kristen Ungdom. Gen« 
nem en grundig og tilrettelagt Undervisning, gennem sunde 
Legemsøvelser og gennem hele den Opdragelse, der ligger i det 
daglige Samarbejde og Fællesliv, vil Skolen gerne være Hjem« 
menes Medhjælper i Arbejdet for at føre Ungdommen lykkeligt 
gennem den vanskelige Overgangsalder og gøre den dygtig til 
Fremtidens Gerning og Liv. Baade i de egentlige Skolefag og 
i de mere praktiske Haandens Fag lægges der Vægt paa, at 
Eleverne arbejder selvstændigt med Opgaverne, hvorved Inter« 
essen øges, og større Forstaaelse og Færdighed opnaas. I Fore« 
dragstimerne og Fortællefagene vil Skolen gerne hjælpe de 
unge til at faa udvidet deres Tankers Horisont og give dem 
gode Idealer for deres personlige Liv og Udvikling.

Gennem Skolens Elevforening og dens Aarsskrift samt 
gennem det aarlige Elevmøde og andre Sammenkomster søges 
Forbindelsen mellem Skolen og dens tidligere Elever bevaret, 
og hvis Skolen med et Vidnesbyrd eller paa anden Maade 
kan være de tidligere Elever til Tjeneste eller hjælpe dem til 
Arbejds« og Lærepladser, er det os en stor Glæde.



Skolen set fra Vævehuset.

Hver Dag indledes med fælles Morgensang og Andagt. 
Skolen har forholdsvis mange daglige Undervisningstimer; 
men der skiftes mellem Skolefag og praktiske Fag samt Gym* 
nastik og Boldspil. Det virker derfor ikke trættende paa 
Eleverne, men giver dem paa alsidig Maade sund Beskæftigelse 
i Dagens Timer. Der er ingen Lektielæsning eller skriftligt 
Fritidsarbejde, da alt udføres i de regelmæssige Timer. Hver 
Aften samles alle til fælles Aftensang, inden man gaar til Ro.

Om Lørdagen slutter Undervisningen til Middag. Ele* 
verne kan da rejse hjem, om de ønsker det, eller blive paa 
Skolen Søndagen over. Saavel Lørdag Aften som om Søndagen 
har vi i Fællesskab forskellig Underholdning og munter Ad* 
spredelse, saasom Boldspil, Lege, Musik, Oplæsning, Lysbilleder, 
Film, Spadsereture, længere Cykleudflugter eller lignende. En 
Del af Aarets Søndage ønsker vi dog, at alle Eleverne bliver 
paa Skolen for at deltage i Møder og festlige Sammenkom* 
ster her eller sammen med os foretage Fællesudflugter af for* 
skellig Art.

Baade Sommer og Vinter afholdes der en Række offent* 
lige Møder paa Skolen, hvor dygtige og kendte Talere fører 
Ordet, og Eleverne deltager ofte sammen med os i Guds* 
tjenester, Møder eller god og lærerig Underholdning inde i 
Hjørring eller andre Steder.

I Tilknytning til Undervisningsfagene aflægges en Række 
Besøg hos forskellige af Hjørrings industrielle Virksomheder, 
Centralbiblioteket, Musæet m. m., ligesom der foretages læn*


