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HJØRRING
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Aarbogens Vignetter er tegnet af Lærer Aage Nielsen, Brande.



/ / rifted er del bedste ffuld,
' som Sol besfraaler oner ff/Zuld, 
lad den dit S my He næret 
ffa, dersom du dig. sein har kær, 
da hold den mer end Spinel nærd/ 
^hi frihed følger fffre.

ffrihed er en Stad saa skøn,
knor Enigheden hor i S^øn, 
og f/tabo smukt sig føjer; 
knor saa man skafter egen fflrn, 
at alle ser paa f/fæstens foam, 
og ingen freiten bøjer/

ffrihed er det gyldne Skjold 
mod fflnind, Sfist og &oernold, 
knor ff elsind fører Snærdel;
bag den kan ffredens ff anker gro, 
men knor den ej kan fæste ff o, 
maa ffreden fly forfærdet.

fiBiskop biomas af Strängnäs, 
for over O OO Star siden.

IB ladet i HJerden sig. vender som S^ykkespil, 
under usynlige blænder, som ^ud det vil.

bladet, som ^ferren del vilde, vendle sig fif, 
naar det gik banemark ilde, vendte sig blidt.

Grundtvig 1853.
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Kirken i dit Bryst.
Javert Menneske bærer i sit Bryst en Kirke, et helligt Sted, 

et Rum med høje Hvælvinger, hvor der er Plads til Gud, 
en Bolig, han har beredt sig i hver Menneskesjæl. Og det er 
godt for et Menneske, om det allerede i Ungdomsaarene luks 
ker op for Kirkerummet derinde og lader Gud drage ind i 
den Bolig, der er bestemt for ham; thi kun han kan bringe 
alle de Muligheder, der ligger gemt i et Menneske, til den 
fulde Udfoldelse.

Ja, han kan gøre det; men du maa selv arbejde med ham, 
du maa lytte efter Mulighederne i dit Indre og vogte paa 
dem. Om de skal naa frem til deres Fuldendelse, afhænger 
for en stor Del af dig selv. Naar du gør, hvad du kan, saa 
gør Gud det, du ikke kan. Jeg vilde ønske, .vi vilde holde 
fast paa denne Sætning; der er saa megen Brug for den her 
i Livet. Ingensteds er der lovet os, at Gud vil hjælpe os, naar 
vi ikke selv vil gøre, hvad vi kan, som det er udtrykt i en 
anden Sætning: »Der skal Hjælp til Guds Hjælp!«

Der er en Ting, som faar saa stor Betydning i de unge 
Aar: Hvilken Paavirkning giver du dig ind under, hvem lader 
du faa Indflydelse paa dig? Mange, mange unge er gaaet 
under i Livskampen eller har faaet Knæk, som de aldrig for« 
vandt, fordi de fik daarlige Kammerater, Mennesker, der ikke 
havde vogtet paa Kirkerummet i deres Bryst, men havde lyttet 
til Røsterne fra Dybet. Thi et Dyb er der ogsaa i Menneske« 
brystet, Muligheder er der ogsaa til Fald. Hvis disse Røster 
taler højt, saa vil der komme til at staa Kampe, ikke mindst 
i Ungdomsaarene, og da gælder det om, at der bliver kaldt 
paa Viljen, denne Personlighedens Midtpunkt, at du vil gøre, 
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Udflugter kunde der ikke blive mange af, og slet ikke 
Cykelture. Men med Tog naaede vi en vellykket Hirtshalstur, 
ligesom Heldagsturen til Lønstrup, Maarup gamle Kirke, Ru* 
bjerg Knude og Fyrtaarn blev heldigt gennemført. Af Møder 
maa nævnes vor Grønlandsaften med Pastor Fenger, Tolne, 
hvor vi hørte om Landet og Folket paa Verdens største 0 og 
saa gode Film derfra. Et Par Gange havde vi oplysende og 
værdifulde Foredrag af Rejsesekretærer fra D. N. U. Og vort

Elevdagligstuen er Samlingsstedet.

Foraarsmøde blev afholdt den 12. Marts som et Elev* og 
Ungdomsstævne og med meget stor Tilslutning. Den islandske 
Forfatter Bjarni M. Gislason, der ofte har været kærkommen 
Gæst her paa Skolen, talte om et Folks Sindelagsskifte, saa* 
ledes som det maa forme sig, hvis det skal kunne gribe væk* 
kende ind i et Folks Liv, og jeg talte om det Foraar, Verden 
venter paa, og hvor vi alle maa være med til at forberede 
Marken til den kommende Sæd. Vi saa Filmen Danmark, 
Folk og Land samt en Kongefilm, og Medlemmer af Ung* 
domsforeningen opførte »Et Terningkast«. Dagen efter havde 
Gislason Lejlighed til at fortælle om sit Folk og Land, hvortil 
han viste os smukke Lysbilleder fra Island.

En Aften spadserede vi alle til Dansk Ungdomssamvirkes 
Møde i Hjørring, hvor vi saa Filmen For Folkets Fremtid.
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Og herhjemme saa vi D. N. U.s store Film om det kulturelle 
Arbejde i Grænselandet, Film fra Luzern, Amazonflodens Urs 
skove, F. D. F.s Jubilæumslejr samt Mulden drager og Blaavand 
melder Storm. Vore sædvanlige Ekspeditioner til Bibliotek, 
Musæum og forskellige Virksomheder i Hjørring naaede vi 
ogsaa, og saa var Vinteren forbi, vi maatte tænke paa Afslut« 
ningsfesten. Den 30. Marts sluttede vi saa Vinterskolen. Lidt 
paradoksalt fik vi den Dag Vinterens værste Snestorm, men

Skolen set fra Vævehuset.

alligevel var over 300 Gæster mødt frem. Eleverne viste en 
virkelig god Ungdomsgymnastik, og Udstillingerne vidnede 
om trofast Arbejde fra Dag til Dag. Ved selve Afslutningen 
talte jeg ud fra Bogen »De rejste ud og gjorde Danmark større« 
samt ud fra Bjørnsons Foredrag ved en 17. Maj Fest, hvor 
han talte om at blive hjemme og arbejde saadan, at alt ondt 
og lavt og smaat maa rejse udenlands. — Vi er alle Led i 
den danske Kæde, der holder os oppe og bærer vor danske 
Arv og Kultur. Vi maa stræbe efter at være stærke Led, der 
virkelig har Bæreevne. Der blev talt af flere fra Lærerkredsen, 
og adskillige Forældre havde Ordet. En Elevs Mor havde 
skrevet en Sang til Dagen. Med hjertelig Tak trykkes den her.

Nu er vi her til Fest igen trods disse mørke Tider. 
Farvel nu siger Ven til Ven, og mangen Taare glider. 
Men Danebrog er hejst paa Stang, i Salen lyder lødig Sang, 
og alle her sig anstrengt har, saa Festen god kan blive.
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Vi Grund til Glæde alle har, for Vintren godt er gaaet.
Vi Frygt og Sorg i Brystet bar, en Tid saa ond blev spaaet. 
Nu Foraarssolen er os god, det er, som vi har mere Mod 
til at staa fast paa begge Ben, naar de er lige lange.

Vi si’r Dem alle mange Tak for Skolens gode Arbejd.
En Tak til dem, som Læsset trak, belyst 1 har en klar Vej.
Og Orden og System er her, det mærkes let paa een og hver.
Et godt Hjem her at være i, saa mildt og dog saa myndigt.

Vi vore Børn her sender op, at de sig dygtiggøre, 
det Ballast gi’r i deres Krop, saa de som Mænd sig føre. 
Om Mændene endnu er smaa, de har dog lært det at forstaa: 
Min Søn, vil du i Verden frem, saa buk, vær flittig, ærlig.

To Brødre en Dag hjemme sad, om Skolen her de snakked. 
den ene af dem kæphøj var, Forstanden var ej blakked.
Geometri, Fysik, Kemi, lidt Tysk og Engelsk blandet i, 
jo, han ku’ sagtens klare sig, hvis han til Bagterp skulde.

— Nej, hør nu her, min gode Bror, dit Krudt du godt kan spare.
Ej Lærdom ene staar for Ror, der andet skal ta’s vare.
Deroppe lærer vi forstaa, det bedste ej at træde paa.
De prøver paa at lære os en god dansk Mand at være.

Ak gid det altid var saa vel, vi gode Danske være, 
thi Landets Lykke staar paa Hæld, vor Tid er tung at bære. 
Men gode kristne, danske Hjem, staa sammen og træd dristigt frem! 
Vort Fødeland ej savne maa en vaagen kristen Ungdom.

En Elevs Mor.

Først næste Dag efter Kaffetid drog de sidste Elever 
herfra. Det er svært at sige Farvel, vi var blevet Arbejdss 
fæller og Venner. Men vi ved, at Venskab kan fortsættes trods 
Afstand. Endnu en Gang: Tak for Vinteren!

I April Maaned sled alle Pigerne trofast med Rengøring 
gen, saa alt kunde være i bedste Stand til Sommerskolens 
Begyndelse. Hvor er det værdifuldt for en Skole at have gode 
Medhjælpere til det praktiske Arbejde ude og inde. Det har 
vi lykkeligvis, og det fortjener vore Medhjælpere den største 
Tak for. Efter flere Aars Arbejde som min Sekretær rejste 
Henning Thomsen herfra for at gennemgaa et Aarskursus paa 
Handelsskolen i Aalborg. Henning Thomsen har haft en bes
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Henning Thomsen paa Kontoret.

troet Stilling, men han 
har med Flid og Tro« 
fasthed gjort sig Tilli« 
den værdig. Med Tak 
for Aarene ønsker vi 
ham Held og Lykke 
fremover. Nu har Hans 
ne Holst Nielsen over« 
taget Kontorarbejdet.

Den 3. Maj tog Som« 
merholdet, ialt 86, Sko« 
len i Besiddelse. Ved 
Aabningsmødet talte 

jeg om de mærkelige Kaar, hvorunder Danmarks mange for« 
skellige Skoler nu aabnede deres Sommerkursus. Kampen mel« 
lem ondt og godt, mellem Mørke og Lys, mellem Djævel og 
Gud raser ikke blot rundt omkring os, men finder ogsaa Vej 
til det enkelte Menneskes Sind. Aabent maa vi vedkende os 
baade vor Vilje og vort Maal. Der er Brug for Ordene: Vi 
forsager, men ogsaa for Ordene: Vi tror! — Under den nor« 
ske Biskop Berggravs Rejser i det nordlige Norge sagde en 
lille Lappegut til ham: »Vi skal bygge det evige Liv i vore 
Hjerter«. Ogsaa paa en Skole skulde alle jævnt og stilfærdigt 
hjælpe hinanden med at bygge op baade ydre Færdigheder 
og indre Liv.

Else Nyholm og Birgit Jørgensen vendte hjem til os igen 
ved Sommerskolens Begyndelse. Desværre er der ikke længere 
noget, der hedder Garntildeling, saa Vævestuen har ligget stille. 
Vi kunde derfor ikke faa Brug for Grethe Jensen som Væve« 
lærerinde, men vi sender hende vor bedste Hilsen og Tak for 
Tiden, der er gaaet. Nu har hun sin Gerning i København. 
Rigmor Kristensen, Taars, blev Assistent hos Helga Hansen 
og tog med Dygtighed fat paa Arbejdet, og Sonja Christiansen 
spillede til Folkedans og Gymnastik, som der vist aldrig er 
blevet spillet her før. Møller Jensen, der nu var Lærer ved 
Børneskolen, og Johanne Svendsen beholdt hver sit Danskhold, 
saa Lærerkredsen var fuldtallig og parat til Sommerens Ar« 
bejde. Snart var vi alle travlt optaget, og Dagene gik hurtigt, 



43

alt for hurtigt. Else Nyholm maatte desværre snart tage hjem, 
hvor hendes Mors Sygdom nødvendiggjorde hendes Nærvær 
reise, men Signe Heilesen, Vraa, var saa venlig at hjælpe os, 
og med faa Dages Varsel overtog hun Undervisningen i Skole« 
køkkenet. Signe Heilesen skulde ellers have syet Udstyr og 
sidst paa Sommeren fejret Bryllup. Vi siger Tak til hende for

Sommerholdet 1944.

Sommerens Samarbejde. Den 26. Oktober holdt hun Bryllup 
med Slagtermester Hans Juul Knudsen fra Brædstrup, og nu 
har hun Hjem og Gerning der.

Maj Maaned bød ellers paa en kold Sommerindledning. 
Dagbogen fortæller, at vi maatte fyre hver Morgen helt til 
Pinseferien, men saa kom den danske Sommer med al sin Sol 
og rige Skønhed. Cykeludflugter maatte vi opgive. Eet Forsøg 
var nok til at overbevise os alle om det haabløse i Foretagendet. 
En Del venlige Indbydelser kunde vi derfor desværre ikke 
efterkomme. Men vi naaede dog at opleve ikke saa faa gode 
Fællesture. Kristi Himmelfartsdag var vi i Tolne Skov. Skoven 
var saa fager, som tænkes kunde. Søndag efter Pinse var vi 
med Toget til Hirtshals, hvor vi saa os om, — der er nu ikke 
kønt længere, — og derfra spadserede vi i sluttet Trop til 
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Asdalgaard, hvor Familien Andreasen sammen med Familien 
Nielsen, Asdal Brugsforening, gav os en hjertelig Modtagelse 
og fyrstelig Beværtning. Vi maatte holde os indendørs, for 
Regnen styrtede ned, og vaade blev vi, da vi senere frejdigt 
travede til Horne Station for at komme med Toget hjem. Men 
en god Tur var det alligevel. Vi deltog ogsaa i det store 
Amtsgymnastikstævne i Brønderslev, hvor der ialt var over

Signe Heilesen i Skolekøkkenet.

1600 Gymnaster. De mindre Udflugter til Hjørrings Seværdig* 
heder blev der ogsaa Tid til.

Sommerens første Møde var Pinsemødet, hvor Pastor 
Evald Kristensen, Taars, talte godt om den danske Salmesang 
og Folkesang gennem Aarhundreder. Ved Grundlovsmødet 
var Salen helt fyldt. Jeg talte om Fridtjof Nansens Indsats, 
og om Aftenen fremførte Lærerkredsen under Charles Hansens 
dygtige Ledelse Ibsens Skuespil »Et Dukkehjem«. Det blev 
en fin og lødig Aften, og ikke mindst vil vi huske Helga 
Hansens Fremstilling af Nora.

Den 15. Juni, paa vor 24 Aars Genforeningsdag og paa 
725 Aars Dagen for Danebrog, afholdt vi det aarlige Som* 
mermøde. Spejdernes Orkester spillede dygtigt deres danske 
Melodier, og Lærer Folmer Christiansen fra Højer talte hjerte* 
varmt, jævnt og frejdigt om Livet i det sydvestligste danske
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Halvorsmindegymnasterne ved Brønderslevstævnet.

Sogn og om Kulturkampen i Grænselandet. Folmer Christians 
sen redegjorde for Arbejdet med at rejse en dansk Ungdoms* 
skole i Højer, og hans djærve Tale blev forstaaet. Et anseligt 
Beløb kunde senere sendes til Skolens Byggefond med Hilsen 
fra dette Genforeningsmøde, fra Eleverne og deres Hjem. — 
Næste Sommer haaber vi paa værdig Maade at kunne afholde 
25 Aars Genforeningsfest!

St. Hans Aften fejrede vi 
i Gymnastiksalen under pri* 
vate Former. Elever og Læ* 
rerinder havde pyntet og 
»hittet paa«, saa det var en 
hel Eventyrverden, vi be* 
fandt os i. Fra Scenen blev 
ydet alsidig Underholdning, 
og Charles Hansen sluttede 
med et Lejrbaal, hvor Lys 
og Farver, Sang og Spil talte 
til os i et Skønhedssprog, 
saa der blev stille i vore
Sind. Helle plukker Blomster.
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I en trykkende Varme, — vi Mennesker er jo ikke til at 
tilfredsstille, hvad Vejret angaar, — sled vi med Forberede!« 
serne til Aarets største Dag, Elevmødet den anden Søndag i 
Juli. Der var Rekordtilslutning. Sangkoret bød Gæsterne vel« 
kommen. Jeg talte kort til Indledning og oplæste de mange 
Hilsener til Dagen. Tak for dem! Provst Hermansen holdt 
Dagens Foredrag. Med Udgangspunkt i den unge Grundtvigs 
Sjælekampe udtalte Provsten, at hvis den unge Slægt i Dag

Udsigt fra Taarnet mod Væveskolen.

vilde søge at bøje uden om og ikke staa sin Kamp igennem, 
da vilde den ikke kunne løse Fremtidens Opgaver. Men hvis 
den opvoksende Slægt forstaar, at den ikke er sin egen Skæb« 
nes Herre, men er inde under Guds Førelse, da har den Mu« 
lighed for baade gennem sit personlige Menneskeliv og gen« 
nem sin Deltagelse i Folkelivet at betyde noget for Folkets 
Fremtid. En Ungdom, der er naaet frem til denne Opfattelse, 
vil ogsaa være i Stand til at ofre paa Fædrelandets Alter, hvad 
der i en streng Tid kræves af den.

Sommereleverne viste Gymnastik og Folkedans, der var 
frit Samvær og myldrende fuldt alle Vegne ude og inde. Med 
venlig og dygtig Bistand af Lærer Anton Nielsen, Børneskolen, 
og Gaardejer Jens Baggesen, Rakkeby, opførte vi »Eventyr paa 
Fodrejsen«, og det er ingen Overdrivelse, at det blev godt 
spillet og gjorde stor Lykke. Sent paa Aftenen kom en for«
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Fra »Eventyr paa Fodrejsen«.

friskende Tordenbyge, men for adskillige blev det en vaad 
Hjemtur.

Dagen efter Elevmødet opførte vi igen »Eventyr paa Fods 
rejsen« for fuldt Hus, og da Hjørring Amts Husmandskreds be« 
søgte os som Afslutning paa sin Sommerudflugt, blev der igen 
Brug for Komedien. Eleverne underholdt Gæsterne med Folke« 
dans og Korsang. Hvor kunde de dog synge, Sommerpigerne! 
Bedre Sangkor har vi aldrig haft. Vi længes ofte efter jer!

Slutningsscenen a£ »Eventyr paa Fodrejsen«.
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Jørgen fodrer Guldfiskene.

Lyngby Mølle, hvor vi nød Sol

Den 15. Juli gav vi Som« 
merferie. Alle havde ved ær« 
lig Indsats i Arbejdet gjort 
sig fortjent til den, og naar 
det med rette kan siges, er 
det godt af faa Ferie. Under 
Højsommersol mødtes vi 
igen, opfyldt af Glæde over 
at kunne fortsætte Fælles« 
skabet. En enkelt Havtur 
klarede Cyklerne — — no« 
genlunde. Senere tog vi en 
Søndag med Toget til Vittrup 
Station og spadserede til 
og Hav.

En Lørdag Eftermiddag havde vi Besøg af Kreditfore« 
ningsvurderingsmænd med Fruer, og om Aftenen afholdt Ven« 
stres Ungdom Havefest her. Ud fra Bogen »Syv Aar for 
Rakel« talte jeg om Trofasthed og Udholdenhed. Senere dan« 
sede vi alle Folkedans og drak staaende Kaffe i den illumine« 
rede Have. Til Forældre festen den 20. August var Vejret ogsaa 
det bedst mulige. Der var over 250 Gæster, som Eleverne 

Folkedansere, Sommeren 1944.
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Arne kan avle Frugt.

bød velkommen med et smukt Tableau. Senere talte jeg om 
dansk Skoles og Ungdomsliv Syd for vor Grænse. Eleverne 
underholdt deres Gæster med forskellige Boldspil og Stafetløb, 
og om Aftenen opførte de »Den emsige Familie«.

Den 22. August havde K. S. U. i Hjørring venligt ind* 
budt os til en Festaften paa Højskolehjemmet. Der var Musik, 
Oplæsning, Kaffebord og Folkedans. »Arion« glædede os atter 
i Sommer med deres Besøg, og som sædvanlig sang de pragt* 
fuldt. Den Aften var 
U ngdomsforeningen og 
Gymnastikforeningen 

Gæster hos os.
Sommerens sidste 

Udflugt var en Hel* 
dagstur til Taars Præ* 
stegaard, hvor vi fik 
en enestaaende god 
Modtagelse. Vi deltog 
i Gudstjenesten, saa os 
om i Byen, nød Fri* 
dagen i Præstegaarden 
og lyttede til Evald
Kristensens Beretning om Danske i Amerika. Vi deltog ogsaa i 
»Sangens Dag« den første Søndag i September. Elevsangkoret 
sang i Svanelunden, men Vejret var daarligt, saa Stævnet blev 
ikke, som planlagt var. Bagterp Gymnastikforening afholdt en 
»Broget Aften« i Salen her, hvor vi var indbudt som Gæster. 
Og glemmes maa da ikke vor Høstfest, eller »Fætter«*Fest, 
hvor vi morede os godt sammen med »Fætrene«, og hvor 
ikke mindre end tre Sange var skrevet til Dagen. Konsulent 
Frk. Tang fra Det kgl. danske Landhusholdningsselskab besøgte 
os og holdt for Eleverne to Foredrag om de unge Pigers hus* 
lige Uddannelse. — September Maaned bragte nogle urolige 
Dage med alvorlige Begivenheder for Land og Folk. Vi søgte 
ikke at lukke Øjnene for, hvad der skete, men vi prøvede at 
lade det indvirke paa baade Sind og Vilje, og i et endnu mere 
sluttet Fællesskab fortsatte vi efter den fastsatte Plan. Eleverne 
arbejdede meget dygtigt og meget flittigt, og snart var vi

4
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naaet frem til de sidste Dage af September. Søndag den 24. 
September havde vi »Aabent Hus« med mange Gæster og fin 
Opvisning. Til Kongefesten var Salen fyldt. Eleverne sang 
»Der rider en Konge«, medens der blev vist Lysbilleder fra 
de store Begivenheder i Kongens Regeringstid. Carla Schibler 
talte varmt og djærvt om det danske Arbejde, hun har givet al 
sin Kraft og Evne. Hun talte om de mange unge fra danske 
Hjem i Sydslesvig, der nu maatte give Livet paa fremmede 

Slagmarker, men i deres Hjerte 
og Sind til sidste Aandedrag 
var trofaste mod det danske 
Fællesskab, de tilhørte. Og 
hun rettede Spørgsmaalet til 
alle de unge, der lyttede til 
hendes Tale: »Hvad gør vi, 
der faar Lov at leve i det 
Land, som mange unge nu 
dør for?«

Til selve Afslutningsfesten 
var der ogsaa mødt mange

Det gaar stadig »strygende« for Anna. Forældre og andre Venner, 
trods de besværlige Trafiks 

forhold. Det blev en god Dag med meget righoldige og pæne 
Udstillinger og med gode Opvisninger. Ved Aftensbordet blev 
der talt og sunget, men det var saa ualmindelig svært for os 
alle at faa sluttet Sommeren og sagt Farvel. — Vi mødes atter 
og hilser hinanden med et ærligt Haandtryk!

Et Jubilæum har vi fejret nu i Efteraaret. Der er nemlig 
nu gaaet 40 Aar, siden Anna Hansen kom hertil. I disse Aar 
har hun, som ikke mindst alle Eleverne ved, udført et stort 
og trofast Arbejde. Dagen blev markeret ved en lille Festligs 
hed, hvor en Del af Annas Venner var samlet, og hvor der 
blev talt af Far, Kristian Hansen, Lærer Anton Nielsen og mig.

Nu er vi godt i Gang med det ny Vinterhold paa 93 
Elever. Møller Jensen er vendt hjem til os igen, og hele den 
øvrige Lærerkreds fortsætter Gerningen her. Vi haaber paa en 
god Vinter og en god Vaar! Vi søger at hævde Skolens Tras 
ditioner baade i Arbejdet og i Fælleslivet, og vi søger at faa
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Finn. Birgit. Kirsten.

Bodil. Per Grane.

den Fasthed og Pligtbundethed ind i den daglige Tilværelse, 
som ikke maa savnes i et ordentligt Samfund, enten det saa 
er et helt Folk eller kun en Skolefamilie. Jeg har før i en 
Aarbog citeret Verslinien »Nu skal det frie i vort Sind til Lys 
dighed forvandles«. Den Linie holder jeg meget af, for jeg 
tror, at der baade nu og naar Krigens Ragnarok engang er 
forbi, vil blive Brug for fribaarne Menneskers frivillige Lydig* 
hed. For over 400 Aar siden skrev Peder Palladius: »Der, 
hvor ingen Ave er, er ingen Ære; hvor ingen Ære er, er 
Skam og Skændsel«.

Fællesbrevet til alle Vennerne skal sluttes nu. Og det skal 
slutte med vor inderligste Tak til alle, der har hjulpet os til 
at gøre Aaret rigt og godt, — trods alt! Tak til Eleverne og 
Medarbejderne, til Elevernes Hjem og alle Venner nær og 
fjern! »Dybt hælder Aaret i sin Gang«, synger vi i disse 
Dage. Under Adventstidens Forventning gaar vi Julen i Møde. 
Gerne vilde jeg aftrykke hele Grundtvigs Sang »Skyerne 
graane, og Løvet falder«, men jeg nøjes med at pege paa 
Linien »Solhvervet kommer, og Bladet vendes, Dagene længes 
paa ny«, samt den sidste Linie »Jul gør lyksaligt Nytaar«.

Maatte det dog ske, — og ske snart!
Glædelig Jul allesammen!

Eders hengivne Ellen og Frode Nielsen.
4»



Justits i vort Ungdomsarbejde.
J^undt i de danske Forsamlingshuse, i Gymnastiksale og 

Mødelokaler samles der Aaret rundt Tusinder og atter 
Tusinder af Danmarks Ungdom. Et dygtigt og værdifuldt Ar* 
bejde udføres mange Steder, og at mangen Forenings Formand 
eller Leder tit trækker et tungt Læs, kan vi hurtigt blive enige 
om. Men samtidig kan vi vist ogsaa godt blive enige om, at 
langtfra altid er det, som det burde være. Vi vil gerne i vort 
Ungdomsarbejde højne de unges Interesser og bringe dem i 
Forbindelse med Værdier, der har Betydning for hele deres 
Livsførelse, og vi søger at naa dette blandt andet ved at lade 
de unge selv opleve noget stort og kønt paa en saadan Maade, 
at Oplevelsen sænker sig dybt i deres Sind og er med til at 
give Næring til disse Værdier, der skal vokse frem i Sind og 
Tanke lidt efter lidt. Men netop disse Værdier er af en saadan 
Art, at der ikke skal ret megen Forstyrrelse til for at hindre 
Væksten.

Vi, der jævnlig kommer rundt for at tale og medvirke 
ved Møder og Fester i mange forskellige Foreninger og Ung* 
domssammenkomster, har rig Lejlighed til at lægge Mærke til, 
hvilken Forskel der kan være paa den Kultur, man møder de 
forskellige Steder.

Nogle Steder er Tonen saadan, at man med det samme 
mærker, man er kommet et godt Sted hen. Her er Folk mødt 
op i rette Tid til den fastsatte Mødetid, her er en fuldtonende 
Sang og en lydhør Interesse ved Mødet. Eller hvis det er en 
eller anden Fest, maaske med lidt Dans, saa er her en hygge* 
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lig og fornøjelig Tone med Humør og festglade Mennesker 
med en højt kultiveret Feststemning fra først til sidst. Man 
lægger Mærke til, at disse Forhold ofte findes der, hvor gamle 
og unge samles i et sundt Fællesskab. Og man kommer hjem 
herfra med fornyede Kræfter og bekræftet Tro paa det bedste 
i vort Ungdomsarbejde.

Men saa kan man rigtignok ogsaa komme andre Steder, 
hvor man for det første møder den Tankegang, at den fast* 
satte Mødetid er nu noget, man slet ikke skal regne med. Og 
efter en Times møjsommelig Ventetid kan man endelig be* 
gynde med en Sang og haabe paa, at den maa faa de tram* 
pende og larmende Forstuegæster til at falde lidt til Ro. Er 
der saa endelig blevet godt begyndt, saa skal minsandten 
Peter have Piben tændt, og Jens, der saa smaat var begyndt 
paa en stille Aftenlur, vaagner op og begynder med ep brum* 
mende »Hvisken« at gøre Peter forstaaeligt, at ogsaa hans 
sjunkne Livsaander trænger til at stives af med et Stop af 
Peters Pose, og inden dette er opnaaet, har de formaaet i 
samfulde 10 Minutter at lægge Beslag paa tre Bænkeraders 
Opmærksomhed.

Men værst er det dog, hvis det er en Aften med Fest og 
Dans. Saa er der nemlig to — lad os bare kalde dem Sofus 
og Nikolaj — saa skal altsaa Sofus og Nikolaj prøve paa at 
afstive hele deres vaklende Værdighed og ved en støjende 
Fremtræden med »saftige« Ord og en højst ukultiveret Op* 
førsel overbevise alle andre om, hvilke Helte de altsaa er. 
Den Aften, der var Møde eller Gymnastik, da blev Sofus og 
Nikolaj hjemme og spillede Kort, men nu er der jo »Bal«, og 
saa kan de ogsaa være med. Maaske de somme Steder endda 
har tømt en 3—4 Bajere, inden de syntes, de var skikkede til 
at sætte deres Præg paa Festen. Men det skal nok lykkes dem 
at faa hele Aftenens Festlighed pjattet til, saa det hele synker 
ned i et lavere Plan. Peter og Jens — dem med Piben — de 
skal nemlig nok synes, at der er noget, der er interessant, og 
selv om de nok ogsaa synes, det er lidt galt, saa er det i Øje* 
blikket dog mest interessant.

Og sammen med Sofus og Nikolaj er der saa de vel* 
kendte »Damer«, Frk. Fniseline og Frk. Baldriane, — det er 
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dem med Rødbedemund og ræverade Negle, med dampende 
Cigaret og fjogede Fnis. Til almindelig Mødeaften kommer 
de aldrig — muligvis til Gymnastik nu og da, »for det slans 
ker«, men begge »æsælsker« de Sofus og Nikolaj — i Aften 
altsaa — og det baade højlydt og højssynligt.

Og har først Sofus og Nikolaj faaet et lille beundrende 
Publikum, saa har de naaet deres første Maal, og saa skal det 
ogsaa nok lykkes dem at ødelægge Resten af Aftenen for alle 
de andre. Og man kommer hjem fra et saadant Sted med en 
dyb Skuffelse og synes, at alle de skønne Kræfter er spildt.

Og saa kan man ikke forstaa, at alle de ordentlige Mennes 
sker vil finde sig i, at saadan et Par Fyre skal have Lov til 
at bestemme Tonen og have Lov til at ødelægge noget smukt 
og godt for alle de andre.

Igennem de nu ca. 25 Aar, hvor jeg har virket i det 
danske Ungdomsarbejde under mange forskellige Former, er 
det blevet mig mere og mere klart, at vi i høj Grad trænger 
til en mere haandfast Justits overfor den lille Procentdel, der 
virker skadeligt i Ungdomsarbejdet. Ja, jeg tror, vi har en 
uafvigelig Pligt dertil — Pligt overfor Aanden i vort Arbejde, 
Pligt overfor de mange, der vil noget godt, ja, ogsaa Pligt 
overfor dem, som en saadan Justits vil gaa ud over.

Tolerance er nemlig en af de fineste Egenskaber hos Kuls 
turmennesker, naar Talen er om at respektere andres Tanker 
og Overbevisning, men det bliver en af de fejgeste og usleste, 
naar Talen er om at tillade de lyssky Elementer at opføre sig 
saadan, at baade de selv og alle andre maa skamme sig ders 
over.

Vi er kommet meget for langt ud, naar vi vil finde os 
i de nedbrydende Kræfters Virke midt iblandt os, saadan at 
vi tillader een snavs Person at tilgrise Tilværelsen for ti andre, 
i Stedet for at tage den ene og sætte ham udenfor i Grises 
stien, hvor han rettelig hører hjemme.

Saa vil man indvende, at disse har betalt deres Medlems* 
kort og har Ret til at være der. — Nej! man kan ikke købe 
sig Ret til at være i ordentlige Menneskers Selskab, og endnu 
mindre Ret til at ødelægge noget for andre. Sagen er jo, at 
hvis man taler med disse Fyre Dagen efter i Enrum, saa viser 
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det sig jo, at de alligevel inderst inde skammer sig over sig 
selv. Var det saa ikke bedre at hindre dem i den Opførsel, 
der senere pletter deres Sind?

Saa vil man ogsaa sige, at det jo netop er disse Menne? 
sker, der trænger allermest til at komme med. Ja, det lyder 
besnærende, men er dog en Vildfarelse, hvis det skal bruges 
som Undskyldning for, at man vil finde sig i Snavset. Vi 
har tværtimod Pligt til at lade dem klart forstaa, at de Vær? 
dier, vi samles om, er os for dyrebare til, at noget grimt kan 
faa uhindret Adgang til at grise det til.

Hvilken Moder vil staa ganske stille og se sit Barn blive 
oversprøjtet af det Gadesnavs, som Naboens uopdragne Drenge 
morer sig med at dænge over det? Og dog ser vi alt for ofte 
tilsvarende Situationer ved vore Foreningsfester.

En tredje Indvending er denne, at man skal ikke rykke 
Klinten op af Hveden for ikke at ødelægge nogle Hvede? 
spirer. Ja, lad gaa, saalænge der er Tale om Spirer — i dette 
Tilfælde altsaa Bøllespirer. Men naar nu Spirerne efterhaanden 
begynder at bære Frugt, hvadenten det er Klinte eller Tidsler, 
saa er det dog almindeligt, at man tærsker dem og skiller 
Ukrudtet fra for at faa ren Kærne. Man hører vist aldrig om, 
at Tidselspirer har baaret Hvedekærner, og lige saa sjældent 
hører man vel om, at Bøllespirer biir til Ungdomsarbejdets 
Kærne. Og hvis det sidste er muligt, saa sker det ihvertfald 
aldrig ved, at man giver Plads for det grisagtige, men tvært? 
imod kun ved at Foreningen fast og myndigt renser ud og 
holder Tonen ren.

Man undrer sig tit over, hvad Foreningens Bestyrelse 
egentlig laver, og hvor den er henne. Ja, Formanden skal jo 
byde velkommen og alt det der. Og Kassereren har jo sine 
Pengesager at passe. Men de andre?? Jeg har oplevet, at For? 
manden midt under Festen syntes, at nu vilde hån hjem og 
i Seng, og da jeg saa spurgte efter Bestyrelsen, viste det sig, 
at de tilstedeværende slet ikke havde Rede paa, hvem af dem 
der egentlig »sad« i Bestyrelsen.

Det burde gøres til en almindelig Regel, at naar Bestyr? 
elsen er valgt ved en Generalforsamling, — der desværre ofte 
snarere er en Minimalforsamling, — saa skulde Foreningens 
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hele Arbejde og Ansvar fordeles ligeligt paa alle Bestyrelses* 
medlemmer, saa hver faar det Hverv, han eller hun er bedst 
egnet til, og altsaa ogsaa faar Ansvaret for denne Del af Ars 
bejdet. Og paa de Steder, hvor det kunde tiltrænges, vilde 
det være ganske naturligt, at en af Bestyrelsen fik overdraget 
det Hverv at værne om den rette Tone ved Foreningens 
Møder og Fester — og Gymnastikaftener — og holde alt det 
borte, som er vort Ungdomsarbejde uværdigt. At han var 
udstyret med gode Armkræfter var ingen Skade til, men nok 
saa meget betyder den aandelige Myndighed og rette Indstib 
ling. Selvfølgelig skal det ikke være noget med Ordenspoliti 
eller Armbind eller noget i den Retning. Kun skal han ganske 
stille, roligt og bestemt sørge for, at der ikke forekommer 
noget af det, som de allerfleste netop ønsker ikke skal fores 
komme. Et aandeligt Vagtværn, om man vil.

Naar engang Krigen er endt, da vil der rundt om i de 
forskellige Lande finde en Udrensning Sted efter en større 
Maalestok. Danmark vil maaske ikke faa ret meget at sige 
der, men for os er det ogsaa af langt større Betydning, at vi 
faar renset ud i vore egne Kredse, for det er der, vi skal bes 
gynde, og det er derfra, de virkelig ægte menneskelige Værs 
dier skal gro frem, — de Værdier, der skal give Danmark en 
legemlig og aandelig sund og stærk Ungdom.

Charles Hansen.

Alle Skolens Medarbejdere og alle Børnene sender Aars 
bogens Læsere de bedste Juleønsker og Hilsener.

For venlige Breve og Hilsener og for Elevforeningens 
smukke Gave til mit 40 Aars Jubilæum bringer jeg min hjertes 
ligste Tak.

Med venlig Hilsen!
Anna Hansen.
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Tidens Hjul gaar centnertung!. . .
Tidens Hjul gaar centnertungt 
over Verden blodigt.
Alt, hvad der er evig ungt, 
rejser sig dog frodigt;
Folk kan knuses, Slægter dø, 
Landets Sæd forødes; 
men af Ungdomsevnens Frø 
nye Verd’ner fødes.

Saaledes skrev Holger Drachmann i 1881 i en Sang til en 
stor Gymnastikfest. Men lige saa sande, som nogle af Versets 
Linier er i Dag, Linierne om Tidens blodige Hjul og om det, 
der knuses og ødelægges, lige saa sande tror og haaber vi, 
de øvrige Verslinier maa være.

I Øjeblikket ser vi mest, at mange falder, og endnu flere 
lider i en navnløs Angst og bundløs Sorg. Med en stille 
Tanke til de mange Landsmænd, ude og hjemme, der lider 
og strider, og med Bøn om, at Lindring og Trøst maa finde 
Vej til alle, der haardt trænger dertil, aftrykkes følgende lille 
Sang, der under Verdenskrigen, det var i 1917, blev skrevet 
med Blyant paa Væggen i en Jernbanekupé i Sønderjylland. 
Hele Sangen med yderligere Oplysninger findes i Højskole« 
sangbogen.

Fjernt har dine Sønner, Danmark, faret fra din Stavn.
Der er ristet danske Runer i Piræus’ Havn.
Brede Bautastene knejser end paa Skotlands Vang. 
Og i Lejet nynner Seinen paa en nordisk Sang.

Fjernere dog Sønner af dig, Danmark, farer nu, 
for en fremmed Fane følger de med Sorg i Hu; 
fjernere og dog tillige fast i Hjemmets Favn, 
i vort Haab, vor Tro og Længsel, i vor Sorg, vort Savn.

Polens Sletter, Namurs Volde, Lüttichs Skansers Fod 
saa dem kæmpe, saa dem falde, drak af deres Blod; 
mange hviler alt derude i en ukendt Grav, 
Danebrog blev ej den Pude, Dødens Seng dem gav.

Herre, hvert et Suk du hører, trods Kanoners Brag! 
Bær du Slesvigs trætte Sønner gennem Nødens Dag, 
lad dem se dit Kors, der lyser gennem Røg og Brand, 
og dit røde Blod, der købte Vej til Livets Land.
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Taareblændet Slesvigs Datter ud af Døren ser; 
han, den kære, som hun venter, kommer aldrig mer. 
Bøj dit Hoved, Moder Danmark, klæd i Sorg din Borg, 
sæt Sordinen paa din Harpe: Dine Børn har Sorg!

Ikke blot dengang, men ogsaa nu maa danske Mænd og 
store Drenge kæmpe og falde. Den officielle Tabsliste over 
danske Sydslesvigere er paa over 150, og dertil kommer de 
mange savnede. Men ogsaa herhjemme i Moderlandet er mange 
gaaet bort, ofte af de bedste, dem vi ikke synes at kunne 
undvære. Der er Grund til at bruge Grundtvigs Ord:

Guds Fred med vore døde i Danmarks Rosengaard! 
Guds Fred med dem, som bløde af dybe Hjertesaar! 
Vor Kærlighed med alle, de store og de stnaa, 
som vilde staa og falde med Løven askegraa!

Frode Nielsen.

Meddelelse til Medlemmerne.

Sommerens Elevmøde blev afholdt Søndag den 9. Juli. Det var 
straalende Vejr, maaske næsten for varmt, men Tilslutningen var 

saa stor som aldrig før. Provst Hermansen og Frode Nielsen talte. 
Der var Korsang, Gymnastik, Folkedans og frit Samvær. Om Aftenen 
opførtes »Eventyr paa Fodrejsen«.

Da der ikke var særlig mange Ting paa Dagsordenen, blev Genes 
ralforsamlingen gjort ganske kort. Alle Valg var Genvalg. Kasserer 
Arne Nielsen fremlagde det bag i Bogen aftrykte Regnskab. Der er et 
stadigt stigende Medlemsantal, saa det med de to sidste Aargange er 
paa ca. 1550. Elevforeningen yder stadig et godt Tilskud til trængende 
Elevers Ophold paa Skolen.

Bestyrelsen er:
Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, Formand.
Asta Svendsen, Try pr. Thorshøj.
Lise Skrubbeltrang, Taars.
Ivar Ugilt, Over Ugilt pr. Lørslev.
Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp, Kasserer.

Revisorer:
Ejv. Skrnbbeltrang, Taars.
Knud Vejen, Sdr. Harridslev pr. Hjørring.
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Det aarlige Elevmøde afholdes altid den anden Søndag i Juli. 
Vi samles straks over Middag, endelig saa tidligt som muligt. Elever 
langvejs fra er velkomne før. Alle gamle Elever og deres paarørende 
er hjertelig velkomne til Elevmødet. Kaffebrød, Aftensmad og Sukker 
medbringes.

Ny Medlemmer.
Fru Poula Thomsen, Lars Dyrskjøtsvej 4, Hjørring. 
Brandkasserer Fr. Nørum, Brinck Seidelinsgade, Hjørring. 
Farvehandler Ejvind Jensen, Strømgade 2, Hjørring.
Fotograferne Ida Madsen og Asta Jarllind, Jernbanegade 24, 

Hjørring.
Lærer Anton C. Nielsen, Bagterp v. Skole pr. Hjørring.
Lærer Aksel S. Hansen, Nørre Allé 23, Hjørring.
Husejer Aksel Jensen, Bagterp pr. Hjørring.
Lærer Niels Aage Katballe, Græsdal Skole pr. Taars.
Lærer Møller Jensen, Halvorsminde.

Der gøres opmærksom paa, at alle — saavel gamle Elever som 
Venner af Skolen — er meget velkomne som Medlemmer af Elevfore» 
ningen. Henvendelse rettes til Lærer Arne Nielsen, Birkebo, Bagterp. 
Alle Medlemmer faar Skolens Aarbog tilsendt i December, og gennem 
Medlemsskab er man med til at støtte trængende Elever samt ogsaa paa 
forskellig Maade være Skolen en Hjælp i dens Arbejde.

Elevfortegnelse.
Vinteren 1943—44.

Knud Andreasen, Thise Udflytter pr. Manna.
Niels H. Bering, 0. Nistrup pr. Kvissel.
Søren Bastholm, Skeen Møllegaard, Mygdal pr. Hjørring.
Gunnar Busk, Helberskov, Als, Østjylland.
Knud Christensen, »Agersholt«, Agersted.
Jens Ove Christensen, 0. Gerndrup Mark, 0. Brønderslev

pr. Brønderslev.
Poul H. Christiansen, Folierbakken, Stenhøj pr. Frederikshavn. 
Svend Christensen, Lundbak, Hammelmose Mark pr. Manna. 
Hans Christensen, Kærgaard, Raunstrup pr. Hjallerup.
Aron Chylenski, Over Sørup, Taars.
Tage Christensen, Aalborgvej 1, Dybvad.
Verner Kristensen, Grindsted Kær pr Hjallerup.
Kjeld Kristiansen, Sdr. Risager, V. Tversted pr. Sindal.
Karlo Kristensen, Als, Østjylland.
Jens Peter Kristensen, Elholm, Hvidsted pr. Taars.
Henry Engbjerg, Horne.
Kaj Frydkjær, Mygdal pr. Hjørring.
Hans Gedsig, Gedsig pr. Kvissel.
Jens Hvirvelkær, Hvirvelkærgaard, Als, Østjylland.
Holger Hansen, Morild pr. Sæsing.
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Søren Peter Hansen, Zeeland. Lerslev.
Karl Johan Hesthaven, Fælledvang, Lørslev.
Anton Hansen, Vestermarken, Hollensted pr. Brønderslev.
Olav Hansen, Risdal, Tornby.
Ernst Lund Hansen, Ostergaard, Vrangdrup pr. Brønderslev.
Eyvind Hansen, Risborg, Astrup pr. Sindal.
Niels Helledie, Tømmerby pr. Brønderslev.
Herluf Jensen, Rountved, Sønderskov.
Svend Aage Jensen, Aistrup pr. Sulsted.
Jens M. Jensen, Vandsted Mark pr. Hjørring.
Richard Jensen, Hammelmose Mark pr. Manna.
Ove Johansen, Højvang, Lendum pr. Sindal.
Christian Jensen, Ny Nejst, Hørmested pr. Sindal.
Børge Jakobsen, Vittrup gi. Skole, Vittrup.
Jørgen Jensen, Lille Grindsted pr. Brønderslev.
Søren Jensen, Lille Kirkegaard, Sulsted.
Henry Jensen, Kristianshvile, Glimsholt pr. Sindal.
Arne Jensen, Landlyst, Taars.
Thomas Jensen, Hollensted Skole pr. Brønderslev.
Per Jensen, Skovfogedgaarden, Skæve pr. Brønden.
Per Koustrup, »Stapris« pr. Sulsted.
Tage Krogh, Houstrup pr. Taars.
Aage Sehested Kjærgaard, Pandrup.
Harry Larsen, Hvidegaards Teglværk pr. Hjørring.
Johan Lohse, Morild pr. Sæsing.
Jørn Larsen, Rævholt, Aistrup pr. Sulsted.
Poul Larsen, Sulsted Alderdomshjem, Sulsted.
Holger Larsen, Vestergaard, Ørum pr. Bjørnholm.
Niels Mortensen, Nygaards Mølle pr. Sindal.
Mogens Nielsen, Thise nordre Skole pr. Manna.
Kaj Nielsen, Dalsager, Hørmested pr. Sindal.
Tage Nielsen, Købmandsgaarden, Manna.
Egon Nielsen, Aas Mark pr. Taars.
Knud Olsen, Kraghede pr. Tylstrup.
Mads Olesen, Lundager, Bøvling pr. Bøvlingbjerg.
Arne Olesen, Aarup pr. Vraa.
Peder Pedersen, Nørgaard, Filholm pr. Manna.
Thomas Pedersen, Kraghede pr. Tylstrup.
Jens Laurits Pedersen, Klæstrupgaard, Klæstrup, Jerslev J.
Jens Laurits Pedersen, Mosbjerggaard, Kraghede pr. Tylstrup.
Knud Birket Pedersen, Birket, Sæsing.
Bent Poulsen, Flyvbjerg, Jerslev J.
Erik Pedersen, GI. Sulsted, Sulsted.
Steffen Pedersen, Hedegaard pr. Tylstrup.
Holger Pedersen, Rubjerg Mølle pr. Gølstrup.
Gustav Pedersen, Elkærs Mark, Sulsted.
Erling Pedersen, Nr. Stoksted, Taars.
Frede Pedersen, Volstrup, Plørmested pr. Sindal.
Jens Aage Poulsen, Alstrup pr. V. Hjermitslev.
Søren Pedersen, Kongsgaards Mark, 0. Brønderslev pr. Brøndersl.
Jørgen Rasmussen, Frederiksgade 11, Brønderslev.
Knud Risager, »Siverholm«, Uggerhaldne.
Gert Risager, Mellergaard, Hvilshøj pr. Brønderslev.
Karl Aage Sørensen, Kaas.
Henry Skipper, Sulsted.
Laurs Schifter, Buddum pr. Skelund.
Bent Sørensen, Mølholt, Præstbro.
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Arne Sørensen, Blokhusvej, Pandrup.
Lars Sørensen, Alstrup pr. V. Hjermitslev.
Poul K. Sørensen, Luneborg, Tylstrup.
Poul Sørensen, Snapholt, Ugilt pr. Taars.
Gunnar Søborg, Elkærs Mark, Sulsted.
Arne Steen, Roskærgaard, Blære.
Niels Sørensen, Kærgaard, Blære.
Klitgaard Sørensen, Sdr. Saltum pr. Saltum.
Knud Skov, Asdal pr. Hirtshals.
Erik Thomsen, Rubjerg pr. Gølstrup.
Ivar Thygesen, Poulstrupgaard, Als, Østjylland.
Verner Thomsen, Vittrup.
Børge Træholt, Børglum pr. Vraa.
Børge Træholt, 0. Linderup pr. Brønderslev.
Aage Vrængmose, Elbæk pr. Østervraa.
Niels Vestermark, Fristrup pr. Løkken.
Thomas Østergaard, Ny Mølholm, Jerslev J.

Sommeren 1944.
Inga Aagaard, Stenum pr. Brønderslev.
Ellen Abildgaard, V. Stokbro, Bastholm pr. Vraa.
Ellen Andersen, »Ny Rubæk«, Sdr. Vraa pr. Vraa.
Margit Andersen, Mogensbæk pr. Bindslev.
Ebba Andersen, Nørregade 6, Hjørring.
Anna Andreasen, Rendbæk pr. Saltum.
Inga Andreasen, V. Hjermitslev.
Kirsten Bjerregaard, Klastrup pr. Hjørring.
Signe Bækgaard, »Glimmergaard«, Hvorup pr. Nr. Sundby.
Lis Bøgeskov, Frederikshavnsvej, Hjørring.
Ingrid Carlsen, Mommetoft, Aasted pr. Kvissel.
Birthe Fløjen Christensen, Nørum pr. Sønderlev.
Gerda Christensen, Altona, Tuen pr. Sindal.
Margit Christensen, Frederiksminde, Vidstrup.
Mary Christiansen, Teglgaarden, Lendum pr. Sindal.
Sonja Christiansen, Vinkelsgade 8, Dybvad.
Ane Lise Dissing, Bjørnstrup, Taars.
Inger Dybro, Gunderup pr. Vraa.
Irene Ellitsgaard, Vejby pr. Vraa.
Inga Frandsen, Mejlstedgade 12, Brønderslev.
Ellen Guldberg, Bisgaardsvej, Pandrup.
Ellen Hansen, Skærumhede pr. Kvissel.
Edith Hansen, Kappelborgvej 35, Skagen.
Gudrun Hansen, Telefoncentralen, Kaas.
Lydia Jensen Haugaard, Skolegade 21, Hjørring.
Oda Holiensen, Sønderbygaard, Kaas.
Marie Hollensen, Aastrup pr. Aabybro.
Grethe Jacobsen, Aalbæk.
Bodil Jacobsen, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Henni Jensen, Sønderheden, Lendum pr. Sindal.
Ruth Jensen, Nørregade 54, Brønderslev.
Marie Jensen, Borup, Vraa.
Ellen Jensen, Sdr. Saltum pr. Saltum.
Ida Jensen, Andrupgaard pr. Fjerritslev.
Eli Mølgaard Jensen, Rountved, Sønderskov.
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Jane Jeppesen, Sdr. Saltum pr. Saltum.
Elly Johansen, Hallund pr. Brønderslev.
Else Jørgensen, Vilkærgaard, Skallerup pr. Sønderlev.
Annie Jørgensen, Aagade 24, Aalborg.
Edith Karlsen, Vcnnebjerg pr. Lønstrup.
Gunna Kidmose, Aalbæk.
Grethe Kjeldsen, Vittrup.
Kirsten Kristensen, Foldbakken, Tolne pr. Kvissel.
Ane Kirstine Kristensen, »Mosegaard«, Vust.
Ruth Klæstrup, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Ingrid Larsen, Vejby pr. Vraa.
Marie Larsen, Fristrup, Børglum pr. Vraa.
Karen Larsen, Faarup, Nr. Saltum pr. Saltum.
Lis Larsen, Skarndal, Mygdal pr. Hjørring.
Kamma Larsen, Tolstrup pr. Brønderslev.
Inga Larsen, Morild pr. Sæsing.
Martha Lomholt Hansen, Bøvling pr. Bøvlingbjerg.
Rosa Lydersen, Byrum, Læsø.
Edith Madsen, Vildmosen pr. Aabybro.
Viola Mariegaard, O. Tange, Ugilt pr. Sønderskov.
Ruth Mortensen, Doktorgaarden, 0. Brønderslev pr. Brønderslev.
Edel Nielsen, Tversted pr. Sindal.
Ingeborg Nielsen, Stenhøj pr. Frederikshavn.
Inge Nielsen, P. K. Nielsensvej 1, Skagen.
Grethe Nielsen, Byrisgaard, Hvorup pr. Nr. Sundby.
Ruth Nielsen, Skallerup Klit pr. Sønderlev.
Edel Nielsen, Vejen, Bindslev.
Gunhild Nielsen, Sterup pr. Jerslev J.
Bodil Nørgaard, Sdr. Eiaas, Bindslev.
Inga Olsen, Eskær Teglværk pr. Tolne.
Bodil Olsen, Solbakken, Taars.
Inge Olsen, Vittrup.
Elsie Overbeck, Nørregade 5, Hjørring.
Anna Pedersen, Børglum Kær pr. Vraa.
Else Pedersen, 0. Linderup, Hallund pr. Brønderslev.
Gudrun Pedersen, Retholt, Mygdal pr. Hjørring.
Inge Petersen, Bredgade 14, Brønderslev.
Ebba Poulsen, Hvashøj, Ilbro.
Else Rask, Sterup Mejeri pr. Jerslev J.
Betty Rimmen, Sønderlev.
Johanne Marie Røhr, Enghavevej 2, Hjørring.
Annalise Schou, Stenhøj Mejeri pr. Frederikshavn.
Lisbeth Skov, Asdal pr. Hirtshals.
Harriet Steffensen, Ulstedbo Mark, Sindal.
Oda Sten, Moseby pr. Kaas.
Ruth Sørensen, Vennebjerg pr. Lønstrup.
Elin Sørensen, Hørmested pr. Sindal.
Agnete Sørensen, V. Mellerup, Jerslev J.
Grethe Sørensen, Tuengaard, Tuen pr. Sindal.
Karen Sørensen, Sønderbroen, Ilbro.
Johanne Vestermark, V. Hjermitslev.
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Gave til Foreningen ved Jubilæet................ s 10,00 Tryksagskonvolutter..................................... Kr. 2.209,28
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Solgt Frimærker............................................... s 18,40 Trykning af Sang til Elevmødet.................... = 21,00
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Halvorsminde, den. 6. Juli 1944.
Knud Vejen. Ejvind Skrubbeltrang.




