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JULEVERSAf N. F. S. Grundtvig.

Guds Engle i Flok! synger liflig i Kor,
Som den første Jul,

Om Barnet, Gudsbarnet, som fødtes paa Jord, 
Om Jesus, vor Helt og vor Herre!

Guds-Folket paa Jord! tager Barnet i Favn, 
Som den første Jul!

Med Fred kom vor Frelser i Faderens Navn:
Vor Jesus, vor Helt og vor Herre!

Al Æren er Guds over høieste Sky 
For den glade Jul,

I Billede sit har Han skabt os paany 
Med Jesus, vor Helt og vor Herre!(Her fra Dansk Kirketidende 1849 nr. 12.Fjerde søndag i advent den 23. december.)

Med denne hundred år gamle julesalme, optrykt som den stod i Dansk Kirketidende, sender vi alle gamle elever og venner af Egå Efterskole en hjertelig hilsen og de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Karin og Tage Dybkjær.



Adventstid — ungdomstid.Det er adventstid, når Egå-bogen sendes ud til sine læsere. De fleste af jer gamle elever er endnu så unge, at I tydeligt husker, ja, måske endnu oplever den stærke, barnlige forventningens glæde, som fylder de sidste uger før jul. Advent betyder »Komme«, d. v. s. Herrens komme, og adventstiden skulle være en forberedelse til julefesten, ligesom fasten var en forberedelse til påskefesten. Sindet skulle stemmes til modtagelse af julebudskabet; derfor var i middelalderen alle larmende forlystelser forbudt i adventstiden, og ingen bryllupper måtte holdes.Der er stadig en forberedelsens og en stor forventningens glæde over tiden før jul. Da skal der slagtes og bages og gøres rent, der skal købes juletræ og laves julepynt, der skal tænkes på julegaver til store og små, og luften er så fuld af hemmeligheder, at det næsten ikke er til at holde ud. Hvor man har en adventskrans, tændes lysene i den eet for eet på adventstidens søndage^ indtil de stråler alle fire og fortæller, at nu er der ikke flere søndage før jul. Mange børn har en julekalender, hvor de hver morgen må lukke op til en hemmelighed bag et tal, og højere og højere spændes forventningen, indtil de kommer til den 24. med juletræet ikke blot på kalenderen, men også i virkeligheden.Jo, adventstiden er en forberedelsens og forventningens tid, og for dem, der ikke længere er børn, og som har tanke også for det dybere indhold af adventsbudskabet, bliver den fyldt med en glæde af en anden og inderligere art. Første adventssøndag er kirkens nytårsdag, og advent er den festlige optakt til den del af kirkens år, som er blevet kaldt Herrens halvår, fordi det rummer 



ade højtider, som minder os om Kristus: hans fødsel, død og opstandelse. Derom handler Grundtvigs adventssalme »Vær velkommen, Herrens år«, som blev skrevet for netop hundrede år siden, og endnu tydeligere kommer det frem i den meget ældre salme, der har ligget til grund for Grundtvigs digt. Deri findes et par vers, som Grundtvig ikke har taget med; de indledende linier er de samme som i de andre vers, og så hedder det (citeret fra »Dansk Kirketidende« 1849 med det deri anvendte sprog):Lanng-fredag lod wor Herre sig pine, for wor skyld og ikke for sine.Hellig-thorsdag mon hannd opfare thill Himmels y Guddoms Ære.I denne gamle form går adventssalmen helt tilbage til tiden før reformationen; den vidner for os om, at man også dengang kendte til adventstidens feststemte forventning: sindene forberedtes til modtagelse af det glædelige budskab om Kristus, der lod sig føde til frelse for mennesker. Men det budskab forkyndes også for os, og kun hvis vi vil åbne vore hjerter for det, får vi del i den rette adventsglæde.Ungdomstiden er også en forberedelsens tid og en forventningens tid. Da gælder det om at dygtiggøre sig til at kunne løfte de opgaver, som livet vil stille til en. Da kommer man ind i drømmene om alt det, som man skal få udrettet her i livet, og store forventninger fylder sindet — ikke sjældent så store, at de aldrig kan blive indfriet. Men alligevel hører de ungdommen til. En ungdom uden drømme og forventninger er en fattig ungdom. Man skal sætte sig høje mål i sin ungdom; hellere mål, der ikke kan nås, end slet ingen mål, for de kan hjælpe til, at retningen holdes.For nogle unge kan det være vanskeligt at udnytte forberedelsestiden på rette måde. De synes at være så kortsynede. De vil gerne have noget ud af livet, men lever, som om det vigtigste var at få fornøjelser, under- 















































































































60om ad stranden til tyregården i Skjæring. Otte dage senere var det den første teatersøndag, som vi benyttede til også at aflægge et besøg i »Den gamle By«. De tre teaterstykker på Jydsk Skolescene var i år Shakespeares »En Skærsommer- natsdrøm«, Holbergs »Jeppe på Bjerget« og Moliéres »Scapins Skalkestykker«, altså et fint klassisk program, som da også gjorde stor lykke hos det unge skolescenepublikum. De to sidste teaterture knyttede vi sammen med besøg i Århus museum, hvor navnlig oldsagssamlingen interesserer os, og i domkirken. En stor flok, som ikke var tilfreds med kun at få tre teaterture, tog en aften ind i teatret for at se »Nøddebo Præstegård«. De andre morede sig nu også godt herhjemme, da skolebordene var sat til side! Før jul fik vi desuden set Naturhistorisk museum, og sidst i marts, da det var ved at blive forårslunt i luften, tog vi et par længere cykelture, dels til F. D. B.s fabrikker i Viby og Århus rådhus, dels en rundtur over Lystrup—Elev—Fodbjerg—Hesselballe—Vorre—Løgten —Skjødstrup—Skjæring.De møder i foredragsforeningen, vi i år har været indbudt til, var med pastor Isager, Hasle, Maren Sørensen, Valsbøl, og pastor Bennedsen, Fruering, som talere. Desuden overværede vi en generalprøve på Poul Sarauws »Den kloge Mand«.Men også på skolen har vi haft underholdning og møder. 1 december gav Århus amts Skoleorkester en god koncert med et vel tilrettelagt og vel udført program. Det var både fornøjeligt og lærerigt. Magister Nørgaard havde selv de mest umusikalske med sig, når han fortalte om de forskellige instrumenter og deres brug. Vi håber, at orkestret vil komme igen hvert år. I vor tid med den næsten alt for lette adgang til at høre

Vinter hygge.



61den fineste musik gør det et meget tiltrængt arbejde på den folkemusikalske opdragelses område.Den 10. januar talte fhv. statsminister Knud Kristensen på skolen. Salen var fuld af tilhørere, men havde man vidst, at Knud Kristensen dagen efter i et brev til folketingets formand gav meddelelse om sin udtræden af rigsdagen som protest mod den førte Sydslesvig-politik, ville tilstrømningen have været langt voldsommere. Nu var der ingen, der anede noget om det sensationelle, der ville ske. Bagefter tror jeg, at Knud Kristensen var lige ved at røbe det ved kaffebordet efter mødet for en mindre kreds. »Det var jo en hyggelig afslutning,« sagde han, men skyndte sig at tilføje: »A mener på det her møde.« Der er dog vist ingen tvivl om, at han i det øjeblik tænkte på, at han nu for sidste gang havde talt som folketingsmand i sin opstillingskreds.Der var stort rykind på skolen både til forældredagen og vintermødet. Vi oplever gang på gang, at så godt som alle elevers forældre tager imod indbydelsen, også de, der bor i andre dele af landet. Det er glædeligt for skolen at mærke en sådan interesse, men jeg tror også, det har stor betydning, at forældre og børn får nogle fælles minder fra skolen. For- ældredagene hører til de allerbedste fester, vi har på skolen. Det samme gælder vintermødet og elevmødet om sommeren, hvor gamle elever tropper op på deres gamle skole til foredrag, samvær og underholdning. Ved vintermødet talte i år højskoleforstander Nissen, Antvorskov, og valgmenighedspræst Siliam Bjerre, Træden. Om aftenen spilledes Holbergs »Pernilles korte frøkenstand«.I skolestuen har vi haft »gæsteoptræden« af konsulent

Orden i sagerne.
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Familien Christensen.
Mehlsen, »Dansk Brandværnskomité«, der fortalte om brandårsager og deres bekæmpelse, af landbrugskonsulent Hartvig Larsen, Lyngby, der talte om landboungdommens dygtiggørelse, af sekretær frk. Fogtmann, Fredsvenners Hjælpearbejde, (nu »Mellemfolkeligt Samvirke«), der viste film og fortalte om hjælpearbejdet i Finland og Polen, af kriminalassistent Andersen, politiets tekniske afdeling i Århus, der på spændende måde gjorde rede for politiets arbejde navnlig med opklaring af forbrydelser, og endelig af en god gammel kending, forstander Jens Marinus Jensen, der en aften viste lysbilleder og berettede om vore nordiske folkelige ung-

En vigtig arbejdsplads.
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I Viby.
domsforeninger, som han jo kender bedre end nogen anden, fordi han som formand for »De danske Ungdomsforeninger« ikke blot kommer rundt i Danmark, men ofte også til vore nordiske nabolande.Vinterskolen var knap sluttet, før vi måtte forberede os til at tage imod en flok nye elever. Det var Læssøesgades og Finsensgades ungdomsskole fra Århus, som under lærer Dethlefsens ledelse kom på weekendbesøg for at få et lille indtryk af, hvad en kostskole er for noget. Det kunne snart mærkes, at det var byungdom, vi havde fået på skolen; det var livligere unge, end vi er vant til at have dem — i visse henseender

Er det ikke fint nok?



64næsten lidt for frie i tale og opførsel. Men morsomt var det at liave dem, selv om det kun var en kort tid, og lærerigt for begge parter, tror jeg. Ungdomsskolerne i forskellige byer er ved at oprette deres egne ungdomskostskoler. Det er en udvikling, som jeg er noget betænkelig ved; det ville efter min mening være meget bedre, om man bestræbte sig på at lade de unge fra by og land mødes på vore skoler. Vi har ikke brug for at uddybe skellene, men bør snarere arbejde på at skabe gensidig agtelse og forståelse for hinanden, hvor udviklingen, forskellen i arbejds- og livsforhold er ved at gøre os fremmede for hinanden. Jeg håber, at det indledede samarbejde mellem ungdomsskolen i Århus og Egå Efterskole må blive fortsat. Det vakte begejstring hos vore drenge, da de blev inviteret til en underholdning i ungdomsskolen i Århus. De unge har ikke noget imod at besøge hinanden, navnlig da ikke, når det kan ske på den måde!Det festlige ved sommerskolens åbningsmøde understregedes i år af et strålende solskinsvejr. Når det sådan spirer og grønnes ude i naturen, har vi den allerbedste baggrund for begyndelsen af sommerskolen; da kan vi rigtig synge: Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frænde . . .Det er næsten synd for drengene, at de aldrig kan opleve en sommerskole. Ganske vist er det daglige skolearbejde ikke himmelvidt forskelligt fra vinterens, selv om der ganske naturligt findes fag, som drengene ikke har, sådan som håndgerning, vævning, husholdning o. L, men det er alligevel, som om det hele får et helt andet skær over sig. Vi får i hvert fald mere ud af skolens smukke og ideelle beliggenhed. Stran-

Søndagskaffe ved stranden.



65den, som vi om vinteren glæder os over ved spadsereture, frister nu til svømmeture, og selv om der om sommeren også er nogle, der synes bedst om at se på vandet, er der dog også mange, der bader, så snart vejret er til det og de har tid til det. Vi nyder også haven om sommeren, og hvor har vi glædet os over den forbedring, som drengene i vinter hjalp os med at få gennemført. I, som var her i sommer, så, hvor pænt der er bleven. Udflugterne er også anderledes om sommeren, selv om det delvis er til de samme steder. Det kan jo ikke nægtes, at det ser festligere ud, når pigerne i deres lyse sommerkjoler som et spraglet bånd snor sig gennem det sommergrønne landskab til Mindeparken, Jelshøj, Moesgård strand, til kirke i Hjortshøj og Hornslet, til Den gamle By, Vibyfabrikkerne, Rosenholm slot eller hvad målet nu kan være, end når drengene om vinteren kommer cyklende i deres mere ensfarvede mørke vintertøj.Det vækker opsigt, når sådan en flok kommer forbi. Mange steder er vi kendte, fordi vi kommer næsten på samme tid fra år til år. Den store Molstur har vi endda foretaget på nøjagtig samme dato tre år i træk! Ikke fordi det skal være den 19. august, men det skal nu helst være sidst på sæsonen, dels fordi det er højdepunktet på alle udflugterne, dels fordi vejret er behageligere at cykle i på den tid. I år var det sådan, at vi i ingen henseende kunne ønske os det bedre. Næsten stille, tilpas varmt, umådelig klart. På Trehøje kunne vi konstatere, at det virkelig er rigtigt, at man derfra kan se Sjælland! Havde de tre høje stået oven på hinanden, kunne vi sikkert have set Sverige!Af møder og foredrag på skolen af gæster i sommer kan

Hvil på Moesgårdturen.
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Jordbæraften.
jeg nævne følgende: 27. maj talte højskoleforstanderne Sune Andresen, Engelsholm, og Jørgen Jessen, Flensborg, ved det store møde, som »Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds« lod afholde; om aftenen læste skuespiller Børge Møller Grimstrup, København. Konsulent, frk. Agnete Tang har talt om unge pigers huslige uddannelse. Lærer Verner Jensen, Brejninggård, viste film og talte om alkoholens skadelige følger for det enkelte menneske og samfundet. Til supplering af boliglæreundervisningen har vi haft film og foredrag af konsulent fru Maja Kempp. I denne forbindelse skal også nævnes, at boliglæreholdene har aflagt nogle meget lærerige

En sommerdag.



67besøg i Den gamle By, hvor direktør, dr. Helge Søgaard på en levende og fængslende måde gav »timer« i boliglære med demonstration af gamle møbler i museet. Derfra gik holdene hen i F. D. B.s møbellager. Forskellen var ret iøjnefaldende! Ved vort høstmøde sidste søndag i august talte forstanderinde frk. Maren Grosen, Testrup, og forstander Niels Marinus Jensen, Kalø; om aftenen læste forstander Jensen og hustru »Ullabella«.Med knap en uges mellemrum følger om sommeren de tre fester, der er sommerskolens højdepunkter: Sankt Hans, for-

Kasper: . . . det passer akkurat. Vil I se, herre?
ældrebesøg og elevmøde. Sankt Hans var i år, som den burde være: en stille, fin sommeraften, hvor vi først dansede om midsommerstangen på boldpladsen, derefter nød kaffe og samvær i gymnastiksalen med svensk oplæsning af fru Setter- berg-Jørgensen m. m. og til sidst gik tur og sang aftensang ved stranden. På hjemvejen var der så mange, der plukkede blomster og gik og blev så mærkværdig tavse, som havde de syv segl for munden. Desværre hørte jeg ikke, om de fik gode varsler i nattens drømme, men mælet havde de i hvert fald fået igen i løbet af natten! Andetsteds fortæller elevforeningens formand om elevmødet. Både det og forældre- dagen var også begunstiget af fint vejr. For den sags skyld kunne vi godt have spillet »Der var engang« som frilufts- skuespil, men nu var det indøvet til indendørs brug, og i salen var det også lettere at blive fri for forstyrrelser af uvedkommende ting. Opgaven var jo stor, men skuespillerne med Willemoes og fru Christensen i hovedrollerne mere end 



68indfriede de forventninger, man med rimelighed kunne møde med. Musiklærerinde Agnes Tavsen havde heldigvis ladet sig overtale til at »holde ferie« netop på den tid, da vi havde brug for hende, så vi fik hendes hjælp til musikken.I lærerkredsen kan jeg lykkeligvis ikke notere mange forandringer. I stedet for Gudrun Jensen har vi som husholdningslærerinde fået Elsebeth Lerche Madsen, som vi håber at have her næste sommer igen. Ellers intet nyt fra lærer- familierne? Jo, Åse er nu ikke længere sine fire brødres eneste søster. Til stor glæde for alle kom der en lille søster 30. september.

Udsigt mod Århus fra et elevværelse.
Der har været adskillige udlændinge her det sidste år. Jeg tænker dermed ikke på Sigfred og Manfred fra Celle, der var her som elever på vinterskolen, og som imponerede os ved deres sprogfærdighed og deres evne til efter en vistnok lidt vanskelig begyndelse at falde godt til i en fremmed flok. Men vi har også haft besøg af mange fremmede, der ønskede ved selvsyn at skaffe sig lidt kendskab til en dansk efterskole, f. eks. de tyske studenter, de engelske lærerinder, skolemanden J. A. Smith (assistent director of Education) fra Skotland og kommandøren i U. S. A.s flåde Hardy Steeholm og frue samt slægtninge til fru Boogaerdt fra Holland, der også selv aflagde os et langt besøg i sommer. For de fleste udenlandske gæster er en ungdomskostskole som efterskolen her som regel noget temmeligt ukendt. Men det giver indtryk af at være andet end almindelige høflighedsfraser, når de udtaler deres beundring, ja næsten misundelse over vore 



69danske efterskoler og højskoler. Ikke mindst var mr. Smith både under besøget og i et takkebrev senere fuld af lovtale over vor skole; det var hans store ønske at kunne omplante noget af det, han så her, til engelsk jordbund, da man netop i disse år er i færd med at udbygge nye skoler for de unge i hans hjemland.Det er en kendt sag, at noget, man har i sit eget hjem, kan man komme til at glæde sig mere over, når andre udefra har udtalt sig beundrende om det. Der er mange fremmede, der i årene efter krigen har fortalt os både i tale og bøger, at vi i vore skoler for ungdommen har noget enestående godt,

Fra hovedbygningens tag.
som de ville ønske kunne gro i deres eget land også. Det sker på samme tid, som vi herhjemme har vanskeligt ved at få fyldt skolerne for den voksne ungdom. Ikke at vi her på stedet har nogen grund til klage. Men det er en kendsgerning, at der findes mange unge mennesker, som enten slet ikke kender noget til alle vore ungdomsskoler eller også ikke gider tage hen på en af dem, skønt de intet bedre kunne gøre, og skønt der nu er store muligheder for at få en god understøttelse. Det burde endda ikke indskrænkes til et enkelt skoleophold i ungdomstiden. Det er rigtigt, som den engelske pædagog, profesor Livingstone skriver i sin bog »Skolens Fremtid«, at det at standse undervisningen ved 14-års alderen er lige så unaturligt som at dø ved 14-års alderen. Hvis man lærte et barn bogstaverne i alfabetet og så indstillede undervisningen, ville man sikkert anse den tid for spildt, man havde brugt til at lære det ABCen. Men lige så lidt bør man indstille under-



70

Sønderhøjgård.
visningen, når børnene forlader folkeskolen, der jo kun er det første trin på stigen. Der er kun grundlaget lagt for den meget betydningsfulde voksenundervisning, som enhver bør få del i på den ene eller den anden måde. Og her peger professor Livingstone bl. a. på den danske folkehøjskole, om hvilken han bruger udtrykket »et virkeliggjort ideal«.Det ville være trist, om dansk ungdom ikke i stort tal ville søge hen til en så ideel skole. Derfor vil jeg slutte min beretning til jer gamle elever med et ønske om, at I, der med et

Det meste er da med!



71efterskoleophold har taget endnu et trin på undervisningens stige efter børneskolen, heller ikke dermed føler jeres trang til dygtiggørelse og åndelig udvikling tilfredsstillet. Den skulle tværtimod gerne være styrket, så I også i fremtiden, på skoler eller andre steder, holder jer åbne for god og sund påvirkning til berigelse livet igennem.Oktober 1949. Tage Dybkjær.



DødsfaldVi mennesker oplever gang på gang, at vort liv er fuldt af de store modsætninger: lys og mørke, glæde og sorg, liv og død. Juleaften 1948 erfarede vi det yderligere på en smertelig måde. Det var, da vi lige efter at have været samlet omkring juletræet med vore børn modtog det triste budskab om Ingas død. Nogle dage i forvejen var det blevet sagt til hende, at hun ikke så rigtig rask ud, men hun mente slet ikke selv, at der var noget i vejen. Hun var feberfri og gik derfor oppe og passede sit arbejde. Først dagen før juleaftensdag lod hun sig overtale til at gå om til sit hjem her i byen og bede om lægehjælp. Der konstateredes mundbetændelse, men ellers ikke noget særligt foruroligende. I løbet af natten og næste formiddag indtrådte imidlertid en alvorlig forværring, Inga blev indlagt på sygehuset, men stod ikke til at redde. Det var en sukkersyge, der sammen med betændelsen så hurtigt førte til døden.I mere end to år havde vi Inga som en god hjælper i køkkenet. Hun var kun 15 år, da hun begyndte hos os, men vi mærkede snart, at hun var en lille energisk og lærelysten pige, og da hun også var i besiddelse af gode evner, blev hun i forhold til sin alder en meget dygtig pige, en af de flinkeste og dygtigste, vi har haft. Dertil kommer, at hun med sit gode humør havde let ved at gøre sig afholdt, hvor hun kom. I over et år havde vi, da Inga døde, uden ændring haft en og samme flok kvindelige hjælpere på skolen. Der havde været et ualmindeligt godt sammenhold. Så meget større var derfor sorgen iblandt dem, da de seks andre bar kisten med Inga ind 



73i kirken, der var fyldt til sidste plads ved begravelsen. Den store deltagelse ved begravelsen var et bevis for, hvor afholdt Inga havde været. Derfor var det også let nok at få samlet bidrag til at få rejst en sten på hendes grav. Mange var glade for på den måde at få lov til at bevidne deres deltagelse og taknemmelighed. Hendes minde vil leve iblandt os. *Per Krogh Mikkelsen (elev 1942—43) døde i efteråret 1948 på Marselisborg hospital af tuberkuløs meningitis. Han havde tidligere været angrebet af sygdommen, men havde nu ellers håb om helbredelse gennem behandling med et nyt amerikansk middel mod sygdommen. Der indtrådte imidlertid et tilbagefald, og det blev døden. Vi mindes Per som en flink, evnerig og lovende ung mand. I sløjdsalen var han pinlig nøjagtig, og det er altid et godt tegn. At det har været meget strengt for forældrene at miste ham, forstår vi.
Aage Pedersen (elev 1940—41) døde 24. januar. Nogle dage i forvejen var han pludselig bleven syg på vejen hjem fra et møde og styrtede med cyklen. Han blev kørt til Randers amtssygehus og derfra senere overflyttet til Århus kommunehospitals neurokirurgiske afdeling, da årsagen var en blodprop i hjernen. Men også her stod lægerne magtesløse. Aage døde få dage efter. Igen blev en af vore tidligere elever revet bort midt i sin bedste ungdomstid, og igen en af de mest lovende. Som vi husker ham fra dengang, da han var elev på skolen, forstår vi, at der kunne skrives sådan om ham, som vi læste i Randers Dagblad efter hans død: han var en af de unge, man umiddelbart havde store forhåbninger til, idet han var ualmindelig vågen og interesseret, og man hørte kun lovord om ham. Blandt kammeraterne vil han blive savnet stærkt for sit friske og ærlige væsen. Han var som skabt til at blive leder for en god og frisk ungdom. Dybest og mest smerteligt vil savnet dog føles i hjemmet, hvor 



74han altid med sit lyse humør og store hjælpsomhed var et eksempel på en god søn.
*Jeg ved, at de elevhold, der har kendt dem, jeg her har måttet fortælle er afgået ved døden, vil modtage meddelelsen med sorg og deltagelse, der rettes mod de hjem, hvor de unge nu savnes. Vi vil alle være med til at ære deres minde. T. D.



Vil du med til Norse i sommerferien? oCådan blev tidligere Egå-elever spurgt gennem årsskriftet i 1947, og i 1948 fandt den første Egåtur sted. Den gik helt ud til Hardanger og havde meget stor tilslutning. I sommer blev der igen arrangeret en tur, denne gang rundt i Telemarken med sejltur ad Bandakkanalen, besøg på Telemarkens højskole, biltur til Haukelisæter og fodtur til Gaustatoppen (1883 m over havet).1 sommeren 1950 er tidligere Egåelever igen velkommen til at tage del i en Norgesrejse. Der er ingen, der skal presses til at tage med; men de, som vil benytte sommerferien til en udenlandsrejse, anbefales det at tage turen i selskab med andre, der har været elever på samme skole. Der er mest fornøjelse ved at rejse sammen med nogenlunde jævnaldrende, som man har fælles interesser med.Når Egåelever indbydes til en sådan tur, er det hensigten at vise dem noget mere, end de får lejlighed til at se på en vanlig turistrejse arrangeret af et bureau. De skal have lejlighed til at se ind i norske hjem og have kontakt med norsk ungdom.Rejsen i 1950 bliver antagelig 20.—27. juli og går via Frederikshavn^Oslo gennem Hallingdal over de øde Hemse- dalsfjælde til Lærdal ude ved Sognefjord. Der er dalen så snæver og fjældene så høje, at solen ikke ses i over halvdelen af året. Tilbageturen går forbi Borgund gamle stavkirke, over Filefjæld til Tyin i Jotumheimen og derfra videre ned gennem Valdres. Jeg er meget godt kendt i denne skønne dal og for resten på hele turen, og jeg glæder mig til at vise Egåelever denne del af Norge.Når årsskriftet er læst, kan de interesserede sende mig deres adresse; de vil da til sin tid få tilsendt en plan for rejsen med flere enkeltheder og alle nødvendige oplysninger. Den endelige indmeldelse skal først finde sted i forsommeren. Men skriv blot efter en plan (adr.: Frederiksgade 34, Århus).Venlig hilsen til de Egåelever, jeg kender.
Jens Marinus Jensen.



Til elever fra 1939—40 og 1940 oI har velsagtens ikke før prøvet at være »jubilarer«, men nu er I det altså. Derfor skal der også gøres lidt stads af jer her i Egåbogen. Med dagbogen til hjælp lader jeg tankerne gå 10 år tilbage i tiden og mindes den hårde vinter, da vi ved vinterfesten vandrede fra de opvarmede små lokaler i hovedbygningen over i den kolde store gymnastiksal for at få plads nok at more os på, selv om temperaturen der vist var ca. på frysepunktet; den steg hurtigt adskillige grader! Men ikke blot når der var fest, var I flinke til at tåle kuldens ubehageligheder. Da sne og isslag berøvede os elektrisk lys, vand, telefon og radio, så vi følte os sat et århundrede tilbage i tiden, tog I det hele med så godt humør, at det var lettere for os at komme igennem. Det samme kan jeg sige om pigerne på sommerskolen 1940. Da var det andre ting, der trykkede os. Vi havde fået 9. april som baggrund. Jeg husker tydeligt, at jeg netop en dag, da jeg stod og fortalte om en af danskhedens største forkæmpere i Sønderjylland, Peter Hjort Lorenzen, så nogle tyske soldater holde øvelse udenfor. Men derved blev det blot endnu mere betydningsfuldt at høre om det kapitel i Sønderjyllands historie! De 10 år, der snart er gået siden dengang, har været rige på verdenshistoriske begivenheder med dybt- indgribende følger også for vort folk. Men trods alle ulykkesvarsler fik vi lov til at holde sommerskole i 1940. Vi var endnu ikke rigtig indstillede på at tage de materielle vanskeligheder, der efterhånden kom, men sommeren blev alligevel en lykkelig arbejdstid, måske ikke 



77mindst på bagrund af de mørke skyer, der hang over verden.Af de mange hilsener, som vi har fået i anledning af jeres »jubilæum«, og som jeg her takker jer hjerteligt for, kan jeg forstå, at I også mindes jeres skoleophold her med glæde. Jeg tænkte mig — og jeg har i mange af hilsenerne fået det bekræftet — at de forløbne 10 år har rummet betydningsfulde oplevelser også af personlig art for jer. Så er jeg endda klar over, at man ikke i en sådan hilsen kan fortælle om alt, hvad der er oplevet, ja, ofte har man netop i de 10 første ungdomsår oplevelser af den art, at man ikke bryder sig om at fortælle andre om dem, hvor lidt eller hvor meget de så end har betydet for en selv. Det er måske en af grundene til, at ikke alle har fået besvaret mit lille brev. Men mange har svaret, og det har glædet mig at læse brevene, og jeg går ud fra, at det vil interessere også jer at høre lidt af, hvad vi har fået at vide om adresseforandringer, livsstillinger og fremtidsplaner. Så håber jeg, at det kan give yderligere lyst til at mødes til sommermødet i stort tal for at hilse på hinanden igen. Vi ved fra i sommer, hvor morsomt det er, når der kommer mange »jubilarer«.Så går vi over til lidt personligt smånyt:
Viggo Brandstrup Andersen bor for tiden på Astridsvej 68, Kastrup. Har været på Århus Akademi, Dalum landbrugsskole og mejeriskole og er nu mejeribrugsstuderende ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han vil tage eksamen som mejeriingeniør.
Jens Bak, nu Tarup danske skole, Flensborg, har været på Vallekilde højskole og Silkeborg seminarium og er blevet lærer i Sydslesvig. I en artikel til Egå-bogen fortæller han om sit arbejde dernede. Han er gift med Ester Bollerup fra Resen skole ved Skive.
Harald Brahe, Hasselager, har været på Askov højskole og Århus husbygningsteknikum og er nu assistent hos ingeniør Harding, Århus.
Knud Bjerregaard Christensen, »Damgård«, Assendrup, Daugård, har været på Rødding højskole og Korinth landbrugsskole, er landmand og stræber efter at få selvstændig stilling.
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Sven Erik Hedemann-Hansen, Bjeragerhougård, Neder- Randlev, har været på Askov højskole og Ladelund landbrugsskole, er forvalter på en gård på Koldingegnen.
Anders Høgh, for tiden Helgesvej 221, København F., har været på Vallekilde højskole og Korinth landbrugsskole. Læser nu til landbrugskandidat på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Svend Høgh, Hjortshøj, har mest været hjemme for efter en broders død og under sin faders sygdom at hjælpe til med bedriften. Var som CBUer med på flere flygtningetransporter fra den store Oxbøllejr, hvor der var 45.000 flygtninge.
Hakon K. Jensen, nu i Balle pr. Odder, er gift daglejer og agter at købe landbrugsejendom.
Jørgen Jensen, »Ruddalsgård«, Nielstrup, Randers, har været på Ryslinge højskole, Brejdablik og Næsgaard Agerbrugsskole. Skal til 1. november 1949 overtage »Ruddalsgård«.
Henning Jørgensen, nu »Rønbæk«, Grundfør, Hinnerup, har været på Vejlby landbrugsskole og er nu boelsmand.
Peder Nielsen, nu Vig brugsforening, Vig, Sjælland, har været på Vallekilde højskole og er for tiden førstekommis. Håber at blive uddeler engang. Træffer undertiden vor tidligere sløjdlærer Alfred Nielsen, der er lærer i Mørkøv og formand for Holbæk Amts østre Gymnastikforening.
Peter Holm Nielsen, for tiden Gedved seminarium, Horsens, har været på Vrå højskole, hvor han fik lyst til at blive lærer. Håber engang at få arbejde i Sydslesvig.
Viggo Dahlgaard Nielsen, nu Døstrup, Himmerland, på Store Restrup husmandsskole, er gift og har arbejdet ved gartneri den sidste tid. Har købt jord i Kærby ved Hald, skal bygge til foråret og vil have planteskole og frugtavl.
Niels Erik Pallesen, Balle, har været på Vallekilde højskole og er i vinter på Malling landbrugsskole, håber derefter at få sit eget.
Chresten Pedersen, »Staragergård«, Galten, Hadsten, har bl. a. været på en gård på Varbergegnen i Sverige og lært svensk landbrug at kende. Er nu hjemme, men håber at få egen bedrift.
Søren Blichfeldt Pedersen, nu Vemb, er portør ved DSB og agter at gå videre frem ved DSB.
Viggo Brnus Pedersen, nu Stadilø, Ringkøbing, har været på Rødding højskole og Vejlby landbrugsskole, er forkarl og agter at købe landbrugsejendom.
Hans Peter Petersen, Drengsted, Døstrup, har været på Rødding højskole og haft forskellige pladser, men arbejder nu hjemme.
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Carl Schmidt, Drengsted, Døstrup, har været på Rødding højskole. Er gift, har købt et hus med 3 tdr. Id. og sammen med en kammerat startet en maskinstation, men vil købe en gård, når tiderne bliver mere stabile.
Ejnar Sørensen, Skovby brugsforening, Skovby Østj., er kommis derhjemme, har været ved brigaden i Tyskland og skal til februar næste år have et 8 mdr.s ophold på Den danske Andelsskole.
Ellen Brandstrup Andersen, nu Østbanetorvet 6, Århus, har været på Rødding højskole. Er udlært som syerske og er på »Grethes Kjolesalon«, Borggade 16, Århus.
Kirsten Balle, nu Kuranstalten Hald, Viborg. Har gået på Rønde kursus og Teilmanns institut, er lægeaut. massøse og sygegymnast og vil søge videre uddannelse i behandlinger specielt af børnelammelsespatienter.
Lillian Kristensen, f. Buch, nu Kolholt, Vejle, har været på Snoghøj gymnastikhøjskole, hendes mand arbejder for tiden på Østengård Kiselgurfabrik, men er landmand og håber på at få eget landbrug.
Ellen Rasmussen, f. Dalsgård, har været på Rødding og Snoghøj højskole og lærerinde ved Uldum og Skals højskole. Er gift med lærer Rasmussen, Mjesing, Skanderborg, og har tre drenge.
Kirsten Dalsgård, »Råhøj«, Højbjerg, har været på Rødding, Snoghøj, Sigtuna (Sverige), Askov og Herzberg (Svejts) højskole. Har arbejdet som lærerinde på Rønshoved, Fana (Norge) og Fårevejle fri- og efterskole. Skal nu til Sydslesvig som ungdomssekretær for »Dansk Kirke i Udlandet« og »De danske Ungdomsforeninger«. Him har glædet os med en artikel til Egå-bogen i år.
Elisabeth Fredslund Pedersen, f. Djernæs, er gift med en gårdejer, adresse nu: Tendrupgård, Hundslund.
Clara Høimark, nu Tage Hansensgade 15, Århus, har været sekretær på et handelskontor og har påbegyndt en uddannelse til danse- og balletlærerinde hos Egdø-skolen for at få sin egen danse- og balletskole.
Karen Sofie Nørgaard Gotfredsen, er gift med en gårdejer og har nu adressen: »Dalsgård«, Lyngå, Hadsten.
Magda Petersen, f. Knudsen, er gift og har to børn, bor nu: Bredkildegade 15, Vejlby, Risskov.
Ellen Margrethe Laursen, nu »Godthåb«, Holbæk, Ørsted, er for tiden husbestyrerinde, men håber at kunne blive soldat i »Frelsens Hær«.
Elise J. Mikkelsen, har gået på Den jydske Handelshøjskole 



80i Århus og er nu bogholderske hos Skjødt & Jørgensen, Randers. Adresse: Århusvej 86, Randers.
Johanne Dam Jochumsen, f. Nielsen, nu »Røigårdsminde«, Løjenkjær, Assedrup, har været på Testrup højskole og elev på Århus amtssygehus. Er gift og har en lille dreng. Hendes mand har forpagtet sin fædrenegård.
Margrethe Christiansen, f. Nielsen, nu »Mellergård«, Terpet, Tårs, Vendsyssel, er gift med en gårdejer og har en lille pige på to år.
Annelise Christensen, f. Olesen, nu Demstrup »Motor Service«, Sjørslev, har været på Ry husholdningsskole, er gift og har en lille dreng.
Herdis Norup, for tiden husassistent på De gamles Hjem, Rønde, har været på Vallekilde højskole og var i sommer med på Jens Marinus Jensens Norgestur for tidligere Egå-elever. En herlig tur, siger hun.
Inga Skovbølling Nielsen, f. Rasmussen, har været på Engelsholm højskole og Silkeborg seminarium, er nu gift med en lærer ved Als skole, Østjylland.
Else Johnsen, f. Sørensen, nu Spørring, Århus, er gift og har to børn. Hendes mand er landpost; de har et hus, som de selv har bygget, og lidt landbrug ved siden af.
Cecilie Tøpholm, for tiden Skærbækvej 26, København, Valby, fik her lyst til at blive lærerinde. Har uddannet sig på Snoghøj og Askov højskole. Har været lærerinde på Antvorskov, Askov og Haslev udv. højskole. Er gymnastiklærerinde i København og læser samtidig dansk og historie for yderligere at dygtiggøre sig til sin gerning som lærerinde.
Ikke sandt — det var morsomt at høre lidt om hinanden igen! Desværre har vi ikke kunnet svare på alle de mange breve, vi har modtaget, men siger her til sidst endnu en gang tak for dem. Og gør så alvor af at komme til elevmødet i sommer, hvis I overhovedet har nogen mulighed for det.Med venlig hilsen og på gensyn!

Tage Dybkjær.



Elevmødet 1949Lørdag aften den 9. juli begyndte det årlige elevmøde på Egå efterskole.Vi begyndte aftenen med at se jagtkonsulent Bjerg-Thom- sens smukke jagt- og natur-farvefilm. En film, som slet ikke kan beskrives, så fin og farverig er den. — Herefter en tre timer med dans, afbrudt af en forfriskning i haven.Under festen om aftenen var der amerikansk lotteri, som gav 250 kr. til Den frie lærerskole i Ollerup. Dette beløb fordobledes fra elevforeningens kasse, så der blev ialt 500 kr.Der sluttedes med aftensang, og så blev pigerne sendt ned til Petra Bomholt, og karlene sov på skolens gård.Søndag morgen efter morgenmad gudstjeneste i kirken ved pastor Holger Sørensen.

Else (elev 1949) med sin mor (elev 1924).



82Kl. 10,30 generalforsamling, som der var ret god tilslutning til — og hurtigt overstået.Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.Af bestyrelsen var på valg: Ellen Grosen, Gerda Sørensen, Asger Bak og Jens Krause-Kjær samt revisor Ellen Larsen. Alle blev genvalgt, og generalforsamlingen sluttede med en sang.Så var det middag og efter denne et par timer med frit samvær. Nogle gik tur til stranden, selv fandt jeg en tom kaffekop over på gården hos »de gamle« (altså dem på 25), det var hyggeligt. Håber, der er flere, der vil mødes på samme måde ad åre.Så holdt sognepræst Søren Andersen fra Hvejsel foredrag kl. 15, og kl. 16,30 viste sommerpigerne, hvad de havde lært af gymnastik.Kl. 18 aftensmad og herefter skuespil, i år var det »Der var engang«, meget fint spillet med lærerinde fru Bodil Christensen og lærer Willemoes i hovedrollerne.Til slut kaffebord og en aftensang — et par gode dage var til ende.
Jens Krause-Kjær.

Bestyrelsen arbejder med Egåbogen.



MIN FRE M TID OG VEJEN D E R T IL



Forskelligt
Vintermøde afholdes søndag den 12. februar med foredrag af frimenighedspræst Richard Andersen, Ågård, og forstander Dons Christensen, Ladehind landbrugsskole, og underholdning om aftenen.
Elevmøde lørdag-søndag den 8.—9. juli.
Høstmøde søndag den 27. august.
Vallekildemøde søndag den 3. september.
Egå-nåle å 1,75 kr. kan las på skolen eller ved indsendelse af 2 kr. til girokonto nr. 39268, Egå Efterskole, Hjortshøj. Ttn- gåede nåle ombyttes for 1 kr.
Bidrag Hl Egå-bogen 1950 bedes sendt til et medlem afbestyrelsen eller til skolen inden 15. september.
Adresseforandringer eller rettelse af den ved udsendelse af Egå-bogen benyttede adresse bedes meddelt skriftligt til: Egå Efterskoles elevforening, Bynksminde, Hjortshøj.Hertil sendes også eventuelle udmeldelser, men vi vil dog gerne opfordre gamle elever til ikke at svigte elevforeningen, selv om I måske også er med i andre skolers elevforening. Folen ringe betaling kan I både få den årlige hilsen fra jeres gamle skole gennem Egå-bogen og være med til at støtte elevforeningen og dens arbejde for skolen og dens elever.
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Elevforeningens regnskab 1948—49.

Indtægt:Kassebeholdning....................................................................... 3482,63 kr.1220 medlemsbidrag.............................................................. 2928,00 -Porto refunderet ...................................................................... 717,00 -Solgt Egå-nåle............................................................................ 330,75 -Billetsalg ved elevmødet..................................................... 1166,00 -Billetsalg ved vinterfesten ................................................ 432,00 -Indvundne renter .................................................................... 50,97 -Overskud fra indsamlingen.............................................. 46,34 -Forkert betalt på giro.......................................................... 45,63 -Ombyttet en Egå-nål ............................................................. 1,00 -Balance . . 9200,32 kr.
Udgift: 

Elevmødet:Bespisning ................................................ 660,50 kr.Indbydelse ................................................. 188,00 -Musik ............................................................. 228,25 -Foredrag ..................................................... 110,00 -Adgangstegn ............................................. 6,70 -Leje af dragter ...................................... 62,50 -Annoncer .................................................... 12,00 -Fragt af bænke ....................................... 8,00 ----------------  1275,95 kr.Elevunderstøttelser .................................................................. 300,00Egåbogen:Trykning og klicheer .......................... 2375,99 kr.Frimærker ................................................ 991,60 -Blanketter ................................................. 58,50 -Konvolutter ............................................... 95,00 -Fragt af bøgerne ................................. 5,00 ------------------- 3526,09 kr.Vinterfesten:Baltegn ....................................................... 8,00 kr.Kaffe ............................................................ 177,60 -Musik ........................................................... 183,00 -Andel i dragter .......................................... 96,87 ----------------- — 465,47 kr.Kranse og blomster ............................................................... 40,00 -Købt Egånåle .............................................................................. 350,40 -Forkert girering tilbagebetalt ........................................... 45,63 -Ialt . . 6003,54 kr.Kassebeholdning ...................................................................... 3196,78 -Balance . . 9200,32 kr.



86Foreningens formue pr. 10. juli 1949 : Landbosparekassen ................................................ 2781,89 kr.Girokonto .............................................................................. 90,39 -Kontant beholdning ....................................................... 324,50 -Ialt . . 3196,78 kr.Bynksminde, den 10. juli 1949.
Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og fundet at være i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. Kassebeholdningen forevist.Egå, den 10. juli 1949.
Evald Pedersen. Ellen Larsen.

Egåfondets regnskab 1948—49.
Indtægt: Kassebeholdning den 10. juli 1948 .............................. 536,12 kr.Benter fra Landbosparekassen ...................................... 40,71Gave fra E. Pedersens arvinger.................................... 1000,00Kupons pr. 11. december 1948 og 11. juni 1949 . 40,00 -Balance . . 1616,83 kr.
Udgift: Kassebeholdning den 10. juli 1949 .............................. 1616,83 kr.Balance . . 1616,83 kr.Formuen den 10. juli 1949: Landbosparekassen .................................................. 1584,13 kr.Kontant ................................................................................... 32,70 -Ialt . . 1616,83 kr. + Obligation, stor 1000 kr. 4 pel.Bynksminde, den 10. juli 1949.

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret, og der er intet fundet at bemærke.Egå, den 10. juli 1949.
Evald Pedersen. Ellen Larsen.
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Efterskolens bestyrelse.Gårdejer Tage Bomholl, Elsted, Lystrup (formand).Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.Fhv. gårdejer Marias M. Jensen, Egå, Hjortshøj.Gårdejer E. Nielsen, Andigården, Mørke.Fhv. gårdejer N. Nielsen, Lisbjerg Terp, Lystrup.Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.

Elevforeningens bestyrelse.Gårdejer Jens Krause-Kjær (1936—37), Egå, Hjortshøj (formand).Landmand Asger Bak (1946—47), Rodskov, Løgten.Husassistent Ellen Grosen (1944), Egå, Hjortshøj.Husassistent Gerda Sørensen (1945), Egå, Hjortshøj.Husassistent Else Grosen (1939), Egå, Hjortshøj.Landmand Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå,Hjortshøj.Landmand Peder Andersen (1943—44), Hårup, Hjortshøj.For elevholdet 1948—49: Kristian Johnsen, Allelev, Trustrup. For elevholdet 1949: Jette Boes, Hem Skovgård, Skanderborg.Elevforeningens kasserer og sekretær: Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj. Elevforeningens postgironummer: 35297.



Elevfortegnelse
Vinteren 19^8—4.9.1. Jørn Alleslev, Banegårdsvej 27, Skanderborg.2. Bent Andersen, Havhusene, Løgten.3. Jørgen Peter Andersen, »Bakken«, Mørke.4. Kristian Andersen, »Ovesdal«, Mårslet.5. Karl Tage Andreasen, Thomasminde mk., Hjortshøj.6. Niels Peter Arildsen, Vennebjerg, Lønstrup.7. Kaj Richardt Berthelsen, »Fælledgård«, Aså.8. Erik Bjerre, Nakkebjerggård, Galten, Hadsten.9. Eskild Bjerre, Nakkebjerggård, Galten, Hadsten.10. Peder Bruun, Gjerrild.11. Sigfrid Bürger, Trift 8, Celle, Tyskland.12. Egon Christensen, Vestergade 78, 1. th., Århus.13. Erik Østergaard Christensen, Abildhøjgård, Ommestrup, Mørke.14. Knud Nielsen Dam, Foldby, Hinnerup.15. Svend Dam, »Sofiehøj«, Hvilsager, Mørke.16. Hans Robert Erichsen, Rådhusgade 17, Flensborg.17. Frands Jørn Frandsen, Glarbjergvej 82, Randers.18. Bent Grosen, Egå Bro, Risskov.19. Gerhard Robert Gøhring, Angelbogade 31—35, Flensborg.20. Erling Bøge Hansen, Kvanløse, Holbæk.21. Frede Shandorff Hansen, Dyrehavegård, Nr. Eskildstrup, Tølløse.22. Henning Hansen, Trige, Århus.23. Henning Dalsgaard Hansen, Hår, Hinnerup.24. Niels Erland Hansen, Valby, Karise.25. Svend Faurschou Hastrup, Kankbølle, Hjortshøj.26. Jens Nielsen Hauberg, Mjesing, Skanderborg.27. Erik Bent Havmose, Tinning, Hinnerup.28. Peder Ove Hjortshøj, Hårup, Hjortshøj.29. Marius Horup, Hesselballe, Hjortshøj.30. (Christian Peter Hübner, Vestergade 15, Silkeborg.)31. Bent Jensen, Saxild Søndergård, Odder.32. Ejner Hougaard Jensen, Søby, Hornslet.33. Herluf Jensen, Norring Vestergård, Hinnerup.34. Jens Chr. Juhl Jensen, Lilmoesgård, Rude, Odder.



8935. Penthi Olavi Jensen, Lystrup.36. Tage Jensen, Limegård, Mørke.37. Vagn Risgaard Jensen, Bækholm, Tinning, Hinnerup.38. Viggo Jensen, Fuglsig, Tvingstrup.39. Rasmus Ejler Jeppesen, Fløjstrup, Beder.40. Willy Johansen, Oldebjerg Teglværk, Sorø.41. Knud Johnsen, Dejrhøj, Bale, Mørke.42. Kristian Johnsen, Allelev, Trustrup.43. Ejner Jørgensen, Kastrupgård, Pindstrup.44. Erling Kjær Jørgensen, Boes, Alken.45. Ole Klejs, Petersborg, Trustrup.46. Peter Christensen Knudsen, Vårhøj, Rinkenæs.47. Søren Hougaard Krog, Langskov, Hadsten.48. Arne Kjær Larsen, Grønnegyden, Søhus.49. Knud Wittendorff Laursen, Thomasminde mk., Hjortshøj.50. Henning Lindskov, Sabro, Mundelstrup.51. Jørgen Hansen Loft, Fårvang.52. Jens Erik Lund, Søby, Hornslet.53. Arne Madsen, Framlev, Harlev.54. Knud Holm Madsen, Lærkevej 7, Randers.55. Jørgen Anton Møller, Foldby, Hinnerup.56. Anders Baastrup Nielsen, Hemstok, Skanderborg.57. Frode Aaes Nielsen, Hår, Hinnerup.58. Jørgen Nielsen, Trige præstegård, Århus.59. Niels Nielsen, Ålsrode, Ålsø.60. Sven Folmer Nielsen, »Borupholm«, Hornslet.61. Søren Peder Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.62. Aksel Harry Pedersen, Staragergård, Galten, Hadsten.63. Jørn Petersen, Skjoldelev, Hinnerup.64. Carl Rasmus Pibl, Thorsager.65. Manfred Pieper, Fuhrenkamp 13, Celle, Tyskland.66. Karl Evald Poulsen, Gravlev Møllegård, Hyllested.67. Hans Werli Monrad Rasmussen, Agerkrogsgård, Hellestrup, Holbæk.68. Jens Kjeld Rasmussen, Lading mk., Mundelstrup.69. Jørgen Fogh Rasmussen, Fulden, Beder.70. Niels Bjerregaard Rasmussen, Ødum, Århus.71. Peter Aage Rasmussen, »Nordlund«, Ålsrode mk., Balle.72. Søren Peder Rasmussen, Søby, Hornslet.73. Poul Skjerk, Hornslet præstegård, Hornslet.74. Vagn Skov, Tåstrupgård, Harlev.75. Bent Petersen Svendgaard, Nygårdsholm, Ry.76. Aage Svidt, Ålsrode, Ålsø.77. Børge Sørensen, Hedeskovgård, Lystrup.78. Jens-Anker Secher Sørensen, Skovvang, Thorsager.



9079. Ole Sørensen, Røved Nedergård, Århus.80. Rasmus Gye Sørensen, Mejlby, Hjortshøj.81. Knud Therkildsen, Koustrup, Kolind.82. Vagn Egon Velling, Galten, Hadsten.83. Erik Winther, Nyvangsgård, Langå.
Sommeren 19M.1. Ellen Abild, Halling, Kanders.2. Birgit Andersen, Todbjerg, Hjortshøj.3. Dagny Andersen, Bjedstrupgård, Alken.4. Grethe Andersen, Øster Hurup.5. Selma Andersen, Bækkelund, Jaungyde, Ry.6. Tove Søndergaard Andersen, Skovby Østj.7. Tove Bendix Andreassen, Mjesing, Skanderborg.8. Kirsten Birkegaard, Hasselager.9. Else Bjørnlund, Tinning, Hinnerup.10. Jette Randløv Boes, Hem Skovgård, Skanderborg.11. Tove Bojesen, Hjortekærvej 117 B, Klampenborg.12. Anna Marie Bomholt, Hovgård, Lystrup.13. Thyra Bønløkke, Lyngbygård, Brabrand.14. Inger Elisabeth Christensen, Hårup, Hjortshøj.15. Vera Christensen, Klæstrup, Nibe.16. Gudrun Dalsgaard, Søften, Hinnerup.17. Ellen Dam, Borupgård, Løkken.18. Lissi Grøn, Tinning, Hinnerup.19. Astrid Hansen, Skåde Børnehjem, Højbjerg.20. Grethe Braad Hansen, Tinning, Hinnerup.21. Sigrid Hansen, Ajstrup mk., Malling.22. Ester Hjortshøj, Todbjerg, Hjortshøj.23. Anna Marie Elgård Høj, Erslev, Hadsten.24. Vera Jakobsen, Jaungyde central, Ry.25. Edith Jensen, »Johannelund«, Vrold, Skanderborg.26. Elly Kræmer Jensen, Snæbum, Hobro.27. Erna Jensen, Trige mk., Århus.28. Ester Lemmer Jensen, Audi, Mørke.29. Gudrun Elgaard Jensen, Vorning, Hammershøj.30. Inger Marie Jensen, Låsby, Låsby st.31. Lis Munk Jensen, Banegårdsvej 30, Skanderborg.32. Maren Jensen, Sall.33. Lissy Kallesøe, Vestergade 63, Skanderborg.34. Herdis Kastbjerg, Tjele savværk, Ørum Sdl.35. Ulla Knudsen, Knudsminde, Feldballe.36. Else Viola Kristensen, Tåning, Skanderborg.37. Hildegard Landau, Lyksborggade 8—10, Flensborg.



9138. Anna Larsen, Voer, Ørsted.39. Eli Larsen, Hørby, Holbæk.40. Else Larsen, »Iris«, Mørdrup, Espergærde.41. Inger Margrethe Larsen, Rosenholmsvej 66, Hornslet.42. Åse Larsen, Uglerup Huse, Holbæk.43. Jonna Ebbestrup Lassen, Perstrup, Kolind.44. Doris Skov Laursen, Dørup, Tåning, Skanderborg.45. Anna Margrethe Lindquist, Fuglslev, Hyllested.46. Karen Lundgaard, Lillering.47. Annalise Madsen, Adslev, Hørning.48. Inger Skou Mathiesen, Trige, Århus.49. Inger Mikkelsen, Sparrevogn, Astrup, Hjørring.50. Dagny Jensine Møller, Adslev, Hørning.51. Edel Borrisholt Nielsen, v. Borrisholt, Astrup, Hjørring.52. Ruth Nielsen, Skivholme, Skovby Østj.53. Tove Nielsen, Østrup, Hornslet.54. Wiebke Ottens, Flensborggade 1, Lyksborg.55. Bodil Pedersen, Skæring, Hjortshøj.56. Else Pedersen, Skellerup, Ullerslev.57. Birthe Poulsen, Egå, Hjortshøj.58. Asta Heilskov Rasmussen, Rosenholm, Hornslet.59. Helga Tanggaard Rasmussen, Tulstrup, Malling.60. Lis Rasmussen, Ry.61. Metha Rasmussen, Aptrup Overgård, Sall.62. Mona Rasmussen, Stokkebro mk., Gjerrild.63. Ingrid Revsbech, Voer, Ørsted.64. Edel Marie Secher, »Søballegård«, Nim.65. Doris Simonsen, Lystrup.66. Lillian Skovgaard, Hørning.67. Herdis Stadsgaard, Skjød, Hadsten.68. Birte Søndergaard, Bøgebakken, Lillering.69. Aase Taarsted Sørensen, Skivholme, Skovby Østj.70. Anna Sørensen, Hvolbæk Nedergård, Skanderborg.71. Anna Sørensen, Jaungyde, Ry.72. Annelise Sørensen, Enslev, Thorsø.73. Elly Sørensen, Gern østre mk., Fårvang.74. Else Damgaard Sørensen, Gjesing, Skanderborg.75. Grethe Sørensen, Sinding, Skægkær.76. Merete Ladefoged Sørensen, Hårup, Hjortshøj.77. Sonja Sørensen, Foulum, Ørum Sdl.78. Ruth Thøgersen, »Brunballegård«, Låsby mk., Låsby.79. Betty Vangekjær, Jægerspris.80. Margit Warming, Syv Veje, Mørke.81. Anna Windberg, Skæring, Hjortshøj.82. Johanne Holland Sørensen, GL Ry, Ry.
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