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Barn Jesus i en krybbe lå, 
skønt himlen var hans eje; 
hans pude her blev hø og strå, 
mørkt var det om hans leje! 
Men stjernen over huset stod, 
og oksen kyssed barnets fod, 
halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, 
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad 
til trøst for hvert et hjerte; 
til barnet vil vi stige ind 
og blive børn i sjæl og sind, 
halleluja, halleluja, barn Jesus!

H. C. Andersen.

Denne lille julesang af H. C. Andersen er ikke ret kendt, skønt der er skrevet en dejlig melodi til den. Melodien findes i en samling små klaverstykker af Niels W. Gade, som han kalder »Børnenes Jul«, om hvilket en musikkritiker har sagt, at det er et af hans allerskønneste og fineste arbejder. Charles Kjerulf fortsætter: »Og det allerskønneste og prægtigste i det er den ganske lille jævne salme, der ligesom har listet sig ind mellem alle klaverstykkerne og bly synes at skjule sig der .... Det er sangen »Barn Jesus i en krybbe lå, skønt himlen var hans eje« — måske det allerherligste, Gade nogen sinde har skrevet. En sådan skønhed, renhed og ynde, en sådan sum af troskyld og uskyld — i melodiføring og harmonisering — findes kun hos de allerstørste. At denne sang ikke synges hele jorden over, hvor man fejrer jul, det er ubegribeligt ...«Nu aftrykker vi da både sangen og melodien her og lader den bringe vore hilsener til jer alle med de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Karin og Tage Dybkjær.
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Ungdom i »Den gamle By«.len, fordi man agtede at forsøge noget lignende i Sverige; højskoler er der mange af dér, men man har ikke før haft skoler som de danske efterskoler; jeg har erfaret, at det nu er blevet til virkelighed med oprettelsen af sådanne skoler i Sverige. Derimod har jeg ikke hørt, om UNESCO-stipendiaten fra Ægypten, Saad El-Din Hussein Aly, kan omplante vor skoleform til dette fjerne land; han lod i alt fald til at være interesseret i at gøre et forsøg.Som bekendt for jer, til hvem dette er skrevet, ligger Egå efterskole i nærheden af en stor by, hovedlandets hovedstad, og tilmed i Østjyllands frodige og skønne natur. Det er let for

God udsigt mod Egå.
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Der er sivet noget ud her, mener Vestergård.os at foretage gode udflugter, ind til Århus eller ud i omegnen, og selv for os, der har været nogle af stederne mange gange før, er der altid noget nyt og interessant at se. På Århus teater har vi set »Som man behager« og »En spurv i tranedans«, der spilledes på »Jydsk Skolescene«. Naturligvis har alle haft lejlighed til at komme med til »Den gamle By«, til domkirken, rådhuset, Mindeparken, FDB’s fabrikker i Viby m. m. Men vi må jo også imødekomme de særlige interesser, så drengene fik lov til at se Midtkrafts store anlæg, DSB’s centralværksteder og Jydsk Andels Foderstofforretning; pigerne

»Her på Kalø sad Gustav Vasa som fange . . .«.
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På de vilde vover.har vandret mellem møbler i FDB’s møbelafdeling (for resten også siddet i nogle af dem) og studeret fine ting i Håndarbejdets Fremme. Et aftenbesøg i Århus i vinter gjaldt Spare- og Laanekassen, der gav os et indtryk af pengenes betydning i det store som i det små. Opsparingen har de unge ikke altid så meget til overs for, som de burde have, og desværre har de ikke altid forståelse af, at det er for deres egen skyld — ikke for bankers og sparekassers — at de bør lære at spare.Om sommeren bruger vi for det meste cyklerne på vore udflugter. Ikke just af sparehensyn, men fordi det er en frisk og herlig måde at komme rundt på, ikke blot til de nærmeste steder, men også til de fjernere som Jelshøj og Moesgaard strand, Hornslet og Rosenholm, ja, også heldagsturen til Mols. En og anden synes nok, at det havde været behageligere med et par rutebiler, navnlig lettere. Men hvor friskt og herligt at rulle frem gennem landskabet på de to gummihjul, en vidunderlig opfindelse, og nu om dage er vejene så fine, at anstrengelserne er blevet mindre. Desuden er den længste af vore ture lagt sådan til rette, at der er mange ophold og 



57hvil undervejs — i sommer var der endda ekstra mange, fordi vi blev budt indenfor både hos Ritas forældre i Egens og Irmas forældre i Strands. En sådan indbydelse tog pigerne med begejstring imod, begribeligvis. Vi siger endnu en gang tak for opfordringen til at foretage en invasion de to steder.Har jeg glemt noget? Ja, turen op til Vejlby landbrugsskole grundlovsdag, hvor vi hørte foredrag om eftermiddagen af højskoleforstander Brandt Pedersen, Vrå, og biskop Skat Hoffmeyer, Århus, og underholdning om aftenen af skuespillerinde fru Ellen Reenberg Dich. Og så må jeg også nævne gymnastikstævnet på Århus stadion 26. juni; det var en slags generalprøve på forældredagen og elevmødet herhjemme, pigerne var vist en lille smule nervøse, men efter næste dags avis at dømme skilte de sig alligevel nydeligt fra det.Vi har vist aldrig før haft så lang en badesæson som i sommer. Den 1. september var vandet endnu 22 grader varmt, så det var noget helt andet end sidste sommer, hvor der ikke var mange gode badedage. Heldigvis har vi fået forbedret vor vandforsyning, der ellers i tørre somre har svigtet nu og da. Vi fik nemlig lagt en ledning fra Egåbro vandværk op til skolen i vinter, fordi Egå bys vandværk fandt det vanskeligt at forsyne skolen med vand. Det må vist siges at være et stort held for byen, at vi fik den nye forbindelse oprettet til vandværket ved landevejen. Da byens eget værk brød sammen, kunne der forholdsvis nemt ordnes en nødforsyning ned til byen. Selv om det medførte en lille uregelmæssighed i skolens vandforsyning, var vi meget glade for, at vi på denne måde kunne træde hjælpende til i en frygtelig vanskelig situa-

Ved den dejlige strand.
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Det er dem, der sørger for vort 
velbefindende.

tion. Jeg mindes, hvordan vi en sommer, da byens vandværk også var i stykker, måtte have en vandvogn til at bringe os vand i 6 uger. Hvordan ville man mon have klaret byens forsyning et par måneder i sommer, hvis ikke vi havde fået den nye ledning?Bortset fra, at vi til vinter får en anden til at hjælpe med gymnastikken, nemlig Lauge Grønkjær, i stedet for Ebbe Vestergaard, der har fået andet arbejde, er der ingen forandringer i lærerkredsen. Da dette skrives, ligger Arne Vestergaard hjemme med et brækket ben. Han havde uheld med en traktor, et hjul greb fat i hans tøj, men heldigvis lykkedes det ham at få motoren standset; ellers er det ikke sikkert, at han var sluppet fra det med livet i behold. Vi glæder os med ham over, at han slap så forholdsmæssigt billigt, og håber, at han må komme over uheldet uden varigt mén.I disse måneder er skolespørgsmålet sat til debat. Der er i folketinget fremsat forslag til en ny lov, der bl. a. rummer bestemmelse om et tvungent 8. skoleår; det vil sige, at hvis 



59loven bliver gennemført, skal alle børn gå i skole, til de er 15 år.Der er mange, som finder det nødvendigt at få indført dette 8. skoleår af forskellige grunde, som jeg ikke her skal komme nærmere ind på. Men mange er også imod det. Naturligvis må alle de unge, der vil fortsætte med at læse, gå i skole mere end 7 år, også mere end 8. Men for dem, der forlader skolen, når børneskolen er forbi, vil udbyttet af det 8. skoleår være tvivlsomt. Det glædede mig meget for nogen tid siden at se en førstelærer (H. K. Sandholt, Sejet) skrive i et dagblad: »Desværre ser det ud til, at de folk, som har beskæftiget 
sig med det nye skolestrukturforslag, har overset den skole
form, som hedder efterskolerne.« Hans tanke er, at et år mere i børneskolen ikke kan give så meget som et efterskoleophold. Jeg tror afgjort, at han har ret. Ikke fordi efterskolelærere er dygtigere end kommuneskolelærere, men simpelthen fordi efterskolen er en skoleform, der byder langt rigere muligheder for både lærerne og eleverne. Jeg kunne fremføre mange begrundelser herfor, men jeg vil hellere lade en af folkesko-

Kønt, men alligevel, det kan gå for langt!



60lens egne lærere gøre det. Ovennævnte førstelærer har ordet: »Det viser sig også, at der under et efterskoleophold kan læres meget, netop fordi interessen for mere omfattende skolekundskaber er vågnet. — Endelig må ikke glemmes, at kammeratskabet på en kostskole har langt rigere mulighed til at udfolde sig og vise sine positive sider end på en almindelig skole. Det er på mange måder gavnligt, at de unge for en tid kommer bort fra de daglige omgivelser. Dansk, regning og skrivning er det gavnligt at få genopfrisket og suppleret, men man må heller ikke glemme det, som kan få større betydning, og som er den bærende idé for efter- og højskoler. Der tænkes her på, at de unge gennem foredrag og anden tale kan blive gjort til åndeligt levende mennesker. Kan de blive ført hen til rigdommen i kristenlivet, historien, litteraturen og kunsten, er det største nået, som kan times et menneske.« Og han slutter: »Lad os få det 8. skoleår på frivillig basis og forskån os for det obligatoriske. — Henvis de store børn til efterskolerne, efter at de i mindst 1 eller 2 år har være ude i det praktiske liv.«Der er langtfra enighed om det nye lovforslag, så det er ikke til at forudse, hvad resultatet vil blive. Men vi må inderligt håbe, at tanker som de her citerede må blive taget med ind i overvejelserne. Hvis alle I tidligere efterskoleelever skulle give jert besyv med, så ville I sikkert også sige, at et efterskoleophold er mere værd end en udvidelse med et år mere i børneskolen. Men skulle det alligevel blive til noget med et tvungent 8. skoleår, så er det min faste overbevisning, at efterskolen fortsat vil have sin store betydning. Kravet om flere kundskaber, forståelsen af den personlige udviklings betydning i de tidlige ungdomsår, muligheden for at opleve et rigt kammeratskabsliv vil stadig føre de unge til vore ungdoms- og efterskoler.
Tage Dybkjær.



Per PedersenSå mærkeligt kan det gå. Jeg havde lige været ved at afslutte arbejdet med Egåbogen og tænkte på, at jeg i år ikke kendte noget dødsfald, som skulle omtales i den. Samme dag fik jeg da den triste meddelelse, at Per Pe
dersen, som var her på skolen vinteren 1952—53, var død den 11. oktober i år.Da Per kom hertil, var han kun godt 14 år gammel, en af de yngste på holdet, men vi forstod snart, at han var en dygtig, flittig og målbevidst dreng. Derfor satte alle vi lærere stor pris på ham, og det gælder også hans kammerater, som han var et et godt eksempel for.Der er en sjælden enstemmighed i udtalelserne om ham: evnerig, pålidelig, fin opførsel. Vi forstår ikke, at en sådan dreng skal rives bort midt i en blomstrende ungdom. Meddelelsen om hans død vil vække sorg hos alle, der har kendt ham. Vi ved, at den må være særlig 



62tung at bære for dem, der stod ham nærmest. Jeg kan på manges vegne udtale vor medfølelse med dem, der rammes hårdest. Vi bevarer mindet om ham som en løfterig og eksemplarisk ung mand.Jeg har bedt en af dem, der kendte Per bedst, om at skrive et par ord om ham til Egåbogen. Denne mindeartikel bringes nedenstående.
Tage Dybkjær.Den 11. oktober døde Per Pedersen kun 17 år gammel, efter at han i et par måneder havde været angrebet af en ondartet hjernebetændelse. — Per var sine forældres eneste søn, og de havde med rette sat store forhåbninger til ham, for Per var en af dem, der vidste, hvad han ville, og som satte sine evner og kræfter ind på at dygtiggøre sig til det mål, han havde sat sig. Efter at han havde valgt at gå handelsvejen, kom Per ud blandt fremmede, men hans glade smil, hans retlinede væsen og det åbne og tillidsfulde sind, hvormed han mødte alle, skaffede ham hurtigt mange kammerater og venner; de vil savne ham, og mindet om Pers færd iblandt dem vil sikkert altid stå for dem som et smukt eksempel. — Men mest og stærkest føles sorgen og savnet naturligvis af Pers forældre, hans søster, svoger og af lille Ib, for de holdt af Per, som han holdt af dem. I sit hjem følte Per sig tryg og glad, og han forsømte aldrig nogen lejlighed til at komme hjem og være sammen med sine kære. — Personlig har jeg de bedste minder om Per fra hans skoletid; han var en lille kæk og frisk dreng, som jeg altid kunne stole på, og velbegavet, som han var, nåede han også at blive en af de første i sin klasse. — Vi er mange, der vil savne Per, fordi vi holdt af ham, sådan som han var, og vi vil bevare mindet om han i taknemmelighed.V. Alling skole.

Vilh. Christensen.



Til eleverne fra 1945-46 og 1946.Et par glimt fra dagbogen minder mig om, hvordan det var her på skolen for 10 år siden. Under omtalen af vinterfesten, der i øvrigt måtte udsættes på grund af snestorm, har jeg skrevet: »Herligt at have en vinterfest uden mørkelægning.« Og om udflugten til Mols sommeren 1946 står der: »57 med cykler + 25 uden cykler tog med båden til Knebel.«Det var lige efter krigens afslutning. Mange gange i vinterens løb glædede vi os over, at lyset måtte tændes også udenfor og frit have lov til at strømme ud fra skolestuer og værelser. Selv midt i den mørkeste vinteraften er der noget festligt over skolen, når lyset stråler ud fra de mange vinduer. Men sporene af krigsårene mærkedes stadig. Næsten en trediedel af sommerskolens elever havde ingen cykel eller en, som var for dårlig til at cykle en længere tur på. Det er jo noget anderledes i dag, hvor det ikke er ualmindeligt, at man har både almindelig cykel og knallert. Da I var her på skolen, var krigens hærgen i verden hørt op, men sporene var langtfra udslettede — heller ikke i sindene. Jeg tænker ikke blot på sorgen og savnene i de mange hjem, men også på den angst, der lå over verden, da vi havde set, hvad en enkelt atombombe kunne afstedkomme af død og ødelæggelse. Den, der havde et sådant våben, kunne beherske verden. Derfor kom der også et kapløb om at sikre sig overmagten med dette farlige tilintetgørelsesvåben. Nu, ti år senere, har vi begrundet håb om, at den vældige atomkraft skal blive udnyttet på fredelig vis, fordi det er menneskehedens selvmord, hvis den udnyttes som krigsvåben. Så klog er man da tilsyneladende blevet. For godt 



64ti år siden faldt den første atombombe. I år har man haft den første verdenskonference om fælles hjælp til at bruge atomkraften i fredens tjeneste. For ti år siden stod vi ved indledningen til »den kolde krig«, der afløste »den varme«. I år har »de fire store« været samlet til møde, og det er ikke helt hen i vejret at tale om en afspænding i verden.Jo, vist er der sket meget i den store verden i de ti år, siden I forlod skolen her for at tage fat på den opgave, der lå og ventede på jer. Men jeg er blevet klar over ved at læse jeres mange breve, at der også er sket meget i jeres lille verden, betydningsfulde begivenheder i jeres liv. Nogle skriver lidt derom, andre fortæller mere; jeg er blot ked af, at jeg ikke må bruge så meget plads i Egåbogen, at jeg kan berette alting videre; men her er nu lidt af, hvad brevene har meddelt mig om de enkelte af jer.
Henning Boge, Bendstrup, Hjortshøj, har haft pladser ved landbrug både i Sverige og i Norge. Er nu chauffør på Århus traktor lager.
Ragner Dueholm Christensen, Tvorup, Thisted, fortsatte først med landbruget, kom senere på præliminærkursus og studenterkursus, nu studerer han jura i København. Han håber at se nogle af jer ved elevmødet.
Jens Foged, Todbjerg, Hjortshøj, har været på Malling landbrugsskole og tjent forskellige steder, bl. a. i Holland sammen med sin fætter Jørgen Mahler fra Vejlby.
Erich Funch, St. Myregård, Tejn, Bornholm, har været på Rønshoved højskole og har i øvrigt i forskellige pladser set det meste af Danmark, men mærkeligt nok ikke været her siden 1946. Håber at komme til elevmødet.
Torkild Hansen, Hovedgård, nu: skolen, Gredstedbro; aflagde svendeprøve i tømrerfaget 1948, kom på bygmesterskolen og senere ingeniørskolen i Horsens, er nu ingeniør ved Ribe amts vejvæsen, hvor han regner med at blive, hvis regeringen da ikke bruger alle pengene i vejmillionerne til andre formål. Torkild Hansen er gift med Ella Poulsen, derer lærerinde; de har en lille dreng.
Arne Jensen, Brandstrupgård, Ry, har været på Vejle idrætsskole og Korinth landbrugsskole, er nu hjemme igen efter at have aftjent sin værnepligt, bl. a. som korporal i Tyskland.
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Peder Hvidkjær Jensen, nu: Harlevholni, Ormslev; har været på Ladelund landbrugsskole, oplyser i øvrigt om sig selv, at han er »på ingen måde straffet«.
Ove Hald Johansen, nu: Grønnegade 10 \ Hillerød, er slagtersvend, så han er blevet ved det fag, som han lærte hjemme.
Per Lysthauge, nu: Cascade Rt. 2, Montana, U.S.A.; var på Asmildkloster landbrugsskole 1954; rejste i foråret 1955 til U. S. A. som »exchange student« for 18 måneder, han er cowboy på en »ranch« med et tilliggende på 10.000 acres land og befinder sig godt derovre.
Helles Madsen, nu: Rosenvangsallé 38, Århus, er støberiarbejder; han er gift og har en søn på 2 år.
Th. Kjeld Mathiasen, »Skovgård«, Tinning, Hinnerup; har været på Ollerup folkehøjskole og Vejlby landbrugsskole, har haft plads i nærheden af Örebro i Sverige, hvor han kun savnede den danske bøgeskov; er nu hjemme og håber selv at få en gård.
Erode Engmark Mogensen, Smedegade 59, Horsens; hans mor fortæller, at Frode er udvandret til Edmonton i Canada (men hans hjemadresse kan stadig bruges); efter opholdet her kom Frode i tømrerlære, tog sin svendeprøve og rejste så til Canada i 1954, hvor han har en god stilling og er meget tilfreds.
Villy Frank Møller, nu: »Rirkely«, Rettestrup, Lov; var på Vestsjællands landbrugsskole, Høng, 1948—49 og blev dér kontrolassistent, fik plads som kontrolassistent, men »det driverliv« kunne han ikke med, blev så fodermester og har haft flere pladser siden; regner i øvrigt så småt med at have fundet den rette at dele livet sammen med og tænker så småt på at købe ejendom; i alt fald kommer han til elevmødet, hvis det er ham muligt.
Anders Nielsen, nu: Valby Langgade 178, Valby, har været på Ollerup gymnastikhøjskole og Tune landboskole, blev gift i sommer, læser til landbrugskandidat og venter at blive færdig i foråret 1957.
Johannes Hedegård Nielsen, Hårby skole, Skanderborg, er for tiden på »Toftegården«, Mjesing, Skanderborg; har været på Rødding højskole og Malling landbrugsskole; ellers haft forskellige pladser, bl. a. som elev på Statens forsøgsstation i Tystofte.
Niels Vagn Nielsen, Skjød, Hadsten, har gået på handelsskole, er nu rutebilejer, men har stadig samme adresse.
Peder Nørgaard, nu: »Højlund«, Sandby, Hinnerup, har været på Malling landbrugsskole, købte i januar en gård på 54 td. land og blev gift 10. april med Rirgit Elkjær fra Todbjerg.



66

Kaj Pedersen, nu: »Mosevang«, Forvang st., var først hjemme en tid, blev så elev på Niels Bukhs gård »Løgismose« (og traf der Grethe, som har er gift med nu), blev elev på Olle- rup gymnastikhøjskole, var senere underforvalter på avlsgården ved Statens redskabsprøver »Bygholm« og kom så som forkarl til ungdomsskolen »Tårupgård«s landbrug, inden han fik sit eget i 1952; har to små piger.
Knud Erik Pedersen, »Staragergård«, Galten, Hadsten, havde først forskellige lærerige pladser og kom dernæst på kontrolskolen Dronningborg; finder det meget interessant at være kontrolassistent, men holder op med det til november, fordi han i vinter vil have sprogkursus på Kalø landboskole; det er nemlig hans hensigt at tage på 1% års studieophold i U. S.A. fra april 1956.
Johan Laurits Schøler, Vitved, Skanderborg, er bleven uddannet som smedesvend og er hjemme hos sine forældre i Vitved.
Ejnar Schaumann Sørensen, Hadrup Nygård, Hundslund, har været på Ladelund landbrugsskole; var først bestyrer og nu efter faderens død forpagter på gården hjemme.
Kjeld Baastrup Sørensen, nu: Lisbjerg, Århus; har en vognmandsforretning i Lisbjerg og er gift med Elin Jensen, der var her på skolen 1948; de har tre piger.
Svend Aage Sørensen, Elev, Lystrup, er for tiden på en gård i Knebel; blev gift sidste år og regner nu med at købe ejendom engang.
Preben Sørensen, Dovergård, By, har været på Askov højskole og Korinth landbrugsskole; landvæsenselev på forskellige danske herregårde, et år i England, er lige kommet hjem fra et 18 måneders studieophold i Amerika.
Tom Thomsen, nu: Klode Mølle brugsforening, Engesvang; var først ved landbruget % år, kom så i handelslære og fik forskellige pladser, før han fra 1. juli 1954 blev uddeler; samtidig blev han gift.
Edith (Andersen) Hansen, nu: Hår Overgård, Hinnerup; blev gift for tre år siden, hendes mand har en gård i forpagtning; de har en lille dreng.
Esther (Andersen) Sørensen, nu: Sabro mk., Mundelstrup; hun og hendes mand forpagtede først Esthers fars gård, da han døde i 1951, men siden 1953 har de haft deres eget, et husmandssted i Sabro; de har en pige og en dreng.
Inger Bakkestrøm, nu: Silkeborgvej 60, Århus; har gået på frisørskolen og har nu selv en frisørsalon i Århus.
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Betty (Christensen) Olesen, nu: Lisbjerg, Århus, blev gift i november 1951; hendes mand har maskinstation; de har en pige på tre år.
Birgit (Gammelgård Hansen) Tholstrup Andersen, nu: »Stavn- agergård«, Stevnstrup; var på Frederiksborg højskole 1950, er gift og bor nær Randers, har en lille dreng.
Edith (Helbo) Mogensen, P. O. Box 845, Rangoon, Burma. Kom på Randers handelshøjskole, fik efter eksamen først plads som kontormedhjælper i Randers, senere som sekretær ved åndssvageforsorgen i København; blev tre år senere barneplejerske i Nice i Frankrig, så hun fik lejlighed til at lære fransk. Hjemme på ferie i 1954 traf hun sin tilkommende, som hun blev viet til i Rangoon 4. juni 1955; hendes mand er ansat i 0. K. og leder en af afdelingerne i Rangoon. Edith skriver: »Vi bor i et dejligt hus 8 km fra centrum, og herude bliver konen aldrig overanstrengt. Vi har 1 kok, 2 bagere, 1 gartner og 1 dørvogter, så det er begrænset, hvad der er af arbejde for mig.« Klimaet med regntid og tørtid er ikke særlig behageligt, men der er et rigt planteliv, ligeså fugle- og dyrelivet; insekter er der i alle mulige variationer. De er 20—25 danske i byen, men ca. 1000 hvide tilsammen, hvoraf amerikanerne tæller den største part.
Inger Doris (Holst) Jensen, Byleddet 7, Brabrand; gift med en chauffør fra Vrinners, der nu er fast ansat på ruten Årslev-Brabrand-Århus; de har en dreng på 7 år, en pige på 5% og en dreng på 4 år.
Anna (Jensen) Gammelgaard Hansen, nu: »Elstrupgård«, Tåstrup, Harlev J.; har været på Rønshoved højskole, blev gift 1950 og har nu 3 dejlige drenge; gården er på 34 tdr. Id. og ligger lige ved Randers-Skanderborg landevej.
Anna (Jensen) Larsen, før Søften, nu: Enevold Sørensens- vej 44, Kolding; på Rødding højskole 1950, gift 1954 med Jens Peter Larsen, der arbejder ved Kolding Oplands Højspændingsværk; i juni fik de en datter, »selvfølgelig jordens dejligste pige (når hun ikke skriger)«, skriver Anna.
Anna Marie Jensen, før »Fuglsang«, nu: »Lillemosegård«, Skovby mk., Skovby Østj.; blev gift 1951, men har stadig samme efternavn, da hendes mand hedder Kristian Jensen; de har hans fødehjem og en dejlig pige, der snart er tre år. 
Bagnhild Jensen, Foldby mk., Hinnerup; har været i en børnehave i Århus i 4% år og ellers haft plads i huset.
Dagny Marie (Johnsen) Ørnstrnp, nu: »Kildevang«, Torrild, Odder; har haft forskellige pladser, blev 19. februar i år gift; gården, som de indtil videre har forpagtet, er hendes mands fødehjem.
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Anna Jørgensen, Virup skov, Hjortshøj, var på Vestbirk højskole 1950—51; har også været kokkepige dér og er nu samme sted som væveelev.
Anne Lise (Kristensen) Brandstrup Andersen, Adslev Højgård, Hørning, er gift med en tidligere egåelev, Hakon Brandstrup Andersen (1937—38); de har en gård på 23 tdr. Id.
Ruth (Kristoffersen) Knudsen, nu: Hårup, Hjortshøj; blev udlært som syerske på Århus Tilskærerakademi; gift 1951 med en elektriker, der arbejder på Århus flydedok; de har to drenge.
Kirsten Kruse, nu: Hoffmeyersvej 7 st. th., København F., har været på Engelsholm højskole 1951 og bl. a. haft plads i England; tog i juni 1955 eksamen fra Handelshøjskolen i Århus; er kontorassistent ved Plumrose Ltd. i København og vil fortsætte ad kontorvejen; i fritiden læser Kirsten til engelsk korrespondent.
Margith (Laursen) Petersen, nu: Nørregade 50, Skanderborg; telefonistinde indtil 1951; derefter sygeplejeelev på Kysthospitalet i Juelsminde ved Horsens og amtssygehuset i Skanderborg; blev gift i december 1953.
Anna Marie (Madsen) Knudsen, nu: Spettrup mk., Hedensted; var i sommeren 1950 på Uldum højskole; blev gift i april 1954 med Johannes Knudsen; samtidig købte og overtog de hans hjem, en ejendom på 18 tdr. Id. ved hovedvej 10 midt imellem Horsens og Vejle.
Bodil Kirk (Meger) Kristensen, nu: Terp, Lystrup; har været på St. Restrup husmandsskole; er gift med en gartner, de har købt en lille landejendom; Bodil har ellers været på systue i 6 år.
Eva (Møller) Lajer, nu: Skjørring, Galten; var på Den jydske Handelshøjskole i Århus, senere på kontor i Århus og København; gift 1953 med Anker Lajer, hvis fødegård, »Kul- kjær«, de overtog.
Inga Schon Møller, nu: Mjesing skole, Skanderborg; begyndte 1952 på Th. Langs forskoleseminarium i Silkeborg, blev færdig i år og er nu lærerinde i Mjesing.
Tove (Møller) Bærnthsen, nu: St. Blichersvej 3, Kølvrå, Karup J.; kom i boghandlerlære og på Boghandlerfagskolen i København; fik plads i hovedstaden og blev gift 1952; hendes mand er kontorassistent i flyvevåbnet, de har en dreng på 2 år og bor i den nye by Kølvrå, som er dukket op på heden i løbet af tre år.
Gerda (Bak Nielsen) Jørgensen, nu: Farre, Sporup; var på Vallekilde højskole 1952, blev gift i foråret 1953 og har 



69siden boet på en lille ejendom nær hendes hjem, men håber at få en større.
Inger (Aagaard Nielsen) Brandt Jensen, nu: »Enggård«, Rørth, Odder; var på Grundtvigs Højskole, Frederiksborg, 1950; blev gift i juni 1954 med en tidligere egåelev, Carl Brandt Jensen (1943—44); de købte en dejlig, men gammel gård på 45 tdr. Id., som de håber ad åre at kunne modernisere en hel del.
Ketty (Sølvbjerg Nielsen) Almstrup, nu: Vestergårds vej 19 S Viby J.; var først i lære som hjemmebagerske, hvad hun måtte gå fra p. gr. af en eksem, blev så smørrebrødselev på et hotel i Århus og er nu gift med en chauffør; har to drenge på 5 og 2 år og en pige på 10 måneder.
Kirstine (Nielsen) Hegelund, nu: Sjelle mk., Skovby Østj.; var på Vallekilde højskole 1953, har nu eget hjem at passe.
Magda (Nielsen) Axelsen, nu: Ålborggade 30, København 0.; kom til hovedstaden, da hun var 18 år; lærte først som syerske, blev senere gift med en mand, der havde to moderløse børn, som Magda så blev mor for, og nu har hun også selv en, som er to år.
Margit (Overgård) Mondrup, nu: »Arnen«, Allingåbro; kom i lære i Egå brugsforening, hvor hun var i omtrent 5 år, indtil hun tog på Frederiksborg højskole; var senere i et par andre brugsforeninger og blev så gift i marts 1955; hendes mand er inseminør, men de regner med engang at få et landbrug; de har købt en lille bungalow, som de nu bor i.
Ingrid (Pedersen) Andersen, nu: Voldby skole, Voldby; har været på Snoghøj gymnastikhøjskole og Odense husmandsskole; er gift — hendes mand er lærer — og har to piger.
Ellen Poulsen, Ødum, Århus; var på Danebod højskole 1952, har før og efter haft forskellige pladser, men skal nu hjem, fordi hendes mor nylig er død og hendes far er ikke rask; Ellen er forlovet og regner med at blive gift inden jul.
Elin (Fogh Pasmussen) Melvang, nu: Askov, Vejen; har været på Danebod højskole, fik i Askov plads i huset samtidig med, at hun fulgte håndarbejds- og kunsthistorietimerne på skolen, var senere i en broderiforretning; er nu gift med en elektriker og har en pige på to måneder.
Elise (Riddermann) Knap, nu: Tirstrup Østj.; blev i 1951 gift med installatør Mogens Knap, efter at de havde købt en installationsforretning i Tirstrup; de har en dreng på 3 år og er ved at bygge et nyt hus.
Anna (Riis) Bent Andersen, nu: »Skovlide«, Hørning; har været på Frederiksborg og Askov højskole; var 1951 i Norge, hvor hun havde plads hos forfatteren Krokann i 



70Gausdal; blev gift 1952, de overtog hendes mands hjem; har to drenge.
Huth (Schøler) Jensen, nu: Kirkevej 6, Skanderborg; tog barneplejeuddannelse og kom til Norge i Dansk Røde Kors astmahjælp; derefter på Testrup sygeplejehøjskole og Århus kommunehospital; er nu sygeplejerske på Skanderborg amts- og bysygehus og gift med rutebilejer Vagn Jensen.
Asta Sørensen, nu: Kystsanatoriet Kalø Vig, Skødstrup; har været på Århusegnens Husholdningsskole og er nu køkkenassistent.
Bodil (Sørensen) Oxe Pedersen, nu: »Hjemly« fri- og efterskole, Højrup, Fyn; var på Rønshoved højskole 1950—51 og 1951, blev gift 1952; hendes mand var ungdomssekretær i Eckernførde og Rendsburg amter i Sydslesvig; de boede i en lille bitte lejlighed i en træbarak, der dog var såre god efter sydslesvigske forhold; skønt det var et interessant arbejde, foretrak de at komme hjem til Danmark igen; nu har de altså en fri- og efterskole, 60—70 børn i friskolen, om vinteren desuden efterskole for ca. 40 drenge og piger.
Ellen (Sørensen) Jensen, nu: »Lykkedal«, GI. Hinnerup, Hinnerup; blev gift 1950 med en tidligere egåelev, Ejnar Jensen (1939—40); de har en gård på 23 tdr. Id. og tre børn, to piger og en dreng.
Karen Margrethe (Sørensen) Pedersen, nu: Louisevej 34 st., Åbyhøj; havde først forskellige pladser i huset og kom så i lære som konfektureelev; blev gift 1951, og da hendes mand er i hæren, har de måttet flytte lidt omkring: Padborg, København og Århus; de har en dreng på 3 år.
Ketty Loftager Sørensen, p. t. Væth, Langå; har været på Ryslinge højskole og er for tiden husbestyrerinde.
Margit (Sørensen) Hongård Sørensen, nu: Gram mk.. Stilling; har været på Vallekilde højskole, blev gift 1951 med en tidligere egåelev Henning Hougård Sørensen (1946—47); de har en pige på 4 år og en dreng på 2 år og er for tiden på en gård i Gram.
Sigrid (Sørensen) Pedersen, nu: Viby mk., Viby J.; har været på Askov højskole, blev gift 1954 og har en lille dreng; hendes mand hedder Peter Dam Pedersen; de har en ejendom, og Sigrid skriver, at kammerater fra Egå altid skal være velkommen til at besøge dem.Hver enkelt af jer skal have tak for jeres hilsen. I forstår sikkert, hvor interessant det er for os her på skolen at få lidt at vide om jeres oplevelser i de sidste 10 år og om jeres nuværende virke. En spredt og broget 



71flok er det blevet, så det er umuligt, at vi alle kan samles her igen. Men mange har skrevet, at de vil gøre, hvad de kan, for at komme til elevmødet i sommer; det er så mange, at jeg holdt op med at referere det fra ethvert brev, der havde nogle ord derom. Men I må såvidt muligt gøre alvor af at komme. Er det morsomt at læse nyt om hinanden, så er det endnu morsommere at se, om vi kan kende hinanden. En af drengene tvivler i hvert fald på, at vi kan kende ham, for han »har fået briller og bliver sjældent klippet,« siger han, men så ved vi da, at det er »Thybo«, hvis vi ser en sådan fremtoning.I sommer kunne vi glæde os over stor tilslutning til jubilæumssammenkomsten. Vi håber på ny rekord, når I møder op søndag den 8. juli.Med hilsen til jer alle fra os alle her på skolen.
Tage Dijbkjær.

Generalforsamling 10. juli 1955.Som sædvanlig afholdt elevforeningen generalforsamling i forbindelse med elevmødet — vi har flyttet lidt med tidspunktet for at få den mest repræsentantive forsamling, og det var et nyt forsøg i år med at afholde den lige efter eftermiddagens foredrag.En meget kort beretning og regnskabet godkendtes enstemmigt. Jes Thomsen indledte sin regnskabsaflæggelse med at oplyse, at det denne gang var 25. gang, han havde fornøjelsen at aflægge elevforeningens regnskab — dog ikke i træk. Den første gang balancerede regnskabet med 280 kr., medens balancesummen nu var 12.350 kr., og vi benytter lejligheden til her at sige Jes Thomsen tak for trofast arbejde for elevforeningen gennem årene, enten det har været som formand eller som sekretær.Bestyrelsesvalget resulterede i, at Anne-Marie Balle, Helgenæs, Ingeborg Bent Pedersen, Lisbjerg, og Jørgen Brandstrup, Egå, nyvalgtes, medens formanden genvalgtes. Under Eventuelt fik bestyrelsen mandat til en mindre kontingentfor



72højelse, når denne blev sat hen til et byggefond til anvendelse den dag, nybyggeriet ved efterskolen skal i gang. — Og så gik vi til gymnastikopvisning.Nu har vi så sat medlemsbidraget op med 50 øre, og det samlede beløb, det giver, bliver hensat til et byggefond til anvendelse den dag, byggeriet bliver en realitet. Det er mange penge, der skal bruges til den tid, og en sjettedel af det samlede beløb skal skaffes ad privat vej, så i første omgang lader vi disse halvtredsører blive gamle elevers beskedne bidrag til skolens udbygning.
Frede Bak.

Bryllup på »Bynksminde«.



Forskelligt.
Vintermøde afholdes søndag den 26. februar med foredrag om eftermiddagen, hvortil der er adgang for alle, og underholdning om aftenen, som vi desværre kun kan lade være for tidligere elever. Mad kan den dag ikke købes på skolen, men der kan fås te til medbragt aftensmad.
Elevmøde lørdag—søndag den 7.—-8. juli. Program sendes til alle medlemmer af elevforeningen, men også alle andre tidligere elever er velkomne. Man skal dog i alle tilfælde indmelde sig til mødet ca. 8 dage før.
Vallekildemøde søndag den 2. september; bekendtgøres i de lokale dagblade onsdagen før.
Åbent-hus aftenerne bekendtgøres i det lokale annonceblad »Landbobladet«. Interesserede, der ikke ser dette, bedes søge oplysninger hos kammerater eller på skolen.
Egånåle (af sølv) kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen forud indsendes (3 kr. + porto, i alt 3,30 kr.). Brug indbetalingskort til girokonto nr. 39268, Egå efterskole, Hjortshøj; eller send frimærker som betaling, men husk: penge må ikke sendes i almindeligt brev.
Bidrag til Egåbogen bedes sendt til et medlem af elevforeningens bestyrelse eller til skolen inden 15. september.
Adresseforandringer, hvis der er tale om en ny, varig adresse, bedes meddelt skriftligt til: elevforeningen, Egå efterskole, Hjortshøj. Vi anmoder også indtrængende om, at vi må få en rettelse, hvis den hidtil brugte adresse ikke er rigtig eller nøjagtig nok. Der kommer hvert år en del bøger tilbage, fordi den gamle adresse ikke længere er tilstrækkelig. Elevforeningen taber penge derved, og bogen savnes af den, der venter den. Husk derfor at meddele eventuelle nødvendige ændringer. *
Et sølvarmbånd, værdi ca. 20 kr., er fundet på skolen i sommer. Ejerinden efterlyses hermed.



Den selvejende institution Egå efter
skoles bestyrelse.Gårdejer Tage Bornholt, Egå Hjortshøj (formand).Gårdejer Frede Bak, Rodskov, Løgten.Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Hjortshøj.Gårdejer Jens Bornholt Hansen, Egå, Risskov.Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus.Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj.Skoleinspektør Peter Dethlefsen, Ny Munkegades skole, Århus.

Elevforeningens bestyrelse.Gårdejer Frede Bak (1936—37), Rodskov, Løgten (formand).stud. art. Jørgen Brandstrup Andersen (1947—48), Egå, Hjortshøj.Husassistent Anne-Marie Balle (1954), Helgenæs.Fru Erna Skou Lybæk (1944), Ormslevvej 104, Viby J.Husassistent Ingeborg Bent Pedersen (1953), Lisbjerg, Århus.Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934—35), Egå, Hjortshøj.Landmand Ove Rasmussen (1950—51), Bendstrup, Hjortshøj.For elevholdet 1954—55: Vagn Therkildsen, Elsted, Lystrup.For elevholdet 1955: Birgit Kaae Pedersen, Herskind, Skovby Østj.Elevforeningens kasserer og sekretær: Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Hjortshøj. Elevforeningens postgironummer: 35297.



Elevforeningens Regnskab.
Indtægt:Kassebeholdning 10. Juli 1954 ................................. 4256,98 Kr.1444 Medlemsbidrag....................................................... 3754,40 -10 frivillige Bidrag ........................................................ 32,00 -Porto refunderet.............................................................. 1289,70 -Solgt Egaanaale................................................................. 514,25 -Billetsalg ved Elevmødet ............................................ 1856,57 -Amerikansk Lotteri ved Elevmødet....................... 141,18 -Billetsalg ved Vinterfesten......................................... 419,50 -Indvundne Renter .......................................................... 89,68 -Balance .. 12354,26 Kr.
Udgift:Elevmødet 1954: Adgangstegn ............................... 19,70 Kr.Musik ................................................... 230,00 -Bespisning.......................................... 1031,00 -Foredrag ............................................ 50,00 -Andel i Skuespil ............................ 62,00 -Underholdning................................ 100,00 -Holger Sørensen ............................ 50,00 -Husholdningsdemonstration . . . 78,87 -Indbydelseskort.............................. 222,30 -Egaabogen:Trykning og Klicheer ................... 3215,00 Kr.Konvolutter....................................... 162,00 -Frimærker.......................................... 1378,00 -Blanketter .......................................... 79,90 -Fragt af Bøgerne........................... 6,00 -Elevunderstøttelser...........................Udsendelse til 10 Aars Jubilarer Porto, Telefon, Udbetalingskort . Kartotekskort.......................................  Fanen repareret................................. Købt Egaanaale..................................

1843,87 Kr.
4840,90 Kr. 455,00 -32,68 -23,66 -23,65 -20,50 -501,50 -Vinterfesten: Adgangstegn ............................... 13,05 -Musik................................................... 230,00 -Kaffe..................................................... 153,60 -Andel i Skuespil............................... 16,84 ------------ ----- 413,49 -Ialt . . 8155,25 Kr.Kassebeholdning 9. Juli 1955 ...........................   . . . 4199,01 -Balance . . 12354,26 Kr.



76Foreningens Formue 9. Juli 1955: Landbosparekassen............................................... 2154,35 Kr.Girokontoen .................................................................... 1681,78 -Kontant.......................................................................... 362,88 -Ialt .. 4199,01 Kr.Bynksminde, den 9. Juli 1955.
Jes Thomsen.Regnskabet er fundet i Orden.Egaa, den 10. Juli 1955.

Ellen Larsen. Arne Vestergaard.

Egaafondets Regnskab 1954-55.
Indtægt: Kassebeholdning 10. Juli 1954 ................................... 475,22 Kr.Renter i Landbosparekassen....................................... 14,30 -Renter af Obligationerne............................................... 130,00 -Ialt til Balance . . 619,52 Kr.
Udgift: Kassebeholdning 9. Juli 1955 ..................................... 619,52 Kr.Balance . . 619,52 Kr.Formuen 9. Juli 1955: Landbosparekassen............................................ 546,52 Kr.Kontant........................................................................... 73,00 -Ialt . . 619,52 Kr.+ Obligation 4 %................................................... 1000,00 -og Obligation 4% %............................................... 2000,00 -Ialt . . 3619,52 Kr.Bynksminde, den 9. Juli 1955.

Jes Thomsen.Regnskabet er fundet i Orden.Egaa, den 10. Juli 1955.
Ellen Larsen. Arne Vestergaard.





78Jens Overbjerg Jensen, Brundby, Samsø.Jens Rask Jensen, Høver Søndergård, Galten.Ole Øster Jensen, Kolby, Samsø.Peter Erik Jensen, Vitved Østergård, Skanderborg.Kurt Johansen, Tåstrup, Harlev.Jens Christian Josiassen, Rostved, Rønde.Hans Øster Jørgensen, Hårmark, Pillemark, Samsø.Svend Aage Kjær, Farre, Sporup.Eigil Kristensen, Haldum, Hinnerup.Jørgen Langkjær, Lille Dannegård, Svinninge.Jørn Larsen, Bøgestrømsgård, Sandvig, Mern.Svend Høj Laursen, Fårup, Voldum, Randers.Erling Lauritsen, Damgård, Jaungyde, Skanderborg.Leif Laursen, Solbjerg, Århus.Anders Møller, Gjerrild.Henning Møller, Gjerrild.Bent Kolding Nielsen, Pillemark, Samsø.Børge Nielsen, Vestervang, Ugelbølle, Mørke.Finn Bering Nielsen, Malling.Gert Helbo Nielsen, Kasted, Århus.John Østergaard Nielsen, Egåbro, Risskov.Jørgen Birkedal Nielsen, Bøgevang 10, Vejle.Knud Aage Schacht Nielsen, Hår, Hinnerup.Kurt Nielsen, Karenslyst, Ørting.Poul Juul Nørregaard, Brendstrup, Århus.Laurids Kjældmann Olsen, Nr. Vissing mk., Skanderborg.Børge Pedersen, Tulstrup mk., Ry.Ernst Pedersen, Øerhage Stenleje, Ebeltoft.Ivan Holm Pedersen, Haldum, Hinnerup.Jens Anker Pedersen, Trige, Århus.Svend Riis Pedersen, Beder.Erik Rasmussen, Åst, Vandel.Poul Erik Rasmussen, Thorvaldsensgade 29, Århus.Bent Sandvad, Linesminde, Tirstrup Østj.Frede Schmidt, Døstrup S.Tage Simonsen, Havhusene, Løgten.Jørgen Peter Skov, Tåstrup, Harlev.Jørgen Steiniche, Elsted, Lystrup.Erik Winther Svejstrup, Assensgade 18, Århus.Niels Søgaard, Fregerslev, Hørning.Kjeld Sørensen, Voerladegård, Skanderborg.Knud Sørensen, Enggård, Gjerrild.Vagn Therkildsen, Elsted, Lystrup.Karl Jørgen Thomsen, Tiist, Mundelstrup.Jørgen Winther, Yding, Østbirk.
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Sommeren 1955.Aase Aborg, Søby, Hornslet.Agnes Algreen-Petersen, Sørisgård, Slangerup.Birgit Andersen, Tousvej 116, Åbyhøj.Birgit Hougaard Andersen, Attrup, Trustrup.Kirsten Andersen, Albøge, Trustrup.Ingrid Bomholt, Skødstrup.Birte Bøjstrup, Edelstrup, Balle.Elly Bach Christensen, Trige, Århus.Else Christensen, Værum, Randers.Inger Christensen, Harlev prgd., Harlev J.Gerda Dahlgaard, Falling.Ingrid Fisker, Dørup, Skanderborg.Kirsten Forsmann, Spørring, Århus.Ida Gregersen, Herskind n. Skole, Skovby Østj.Emmy Hansen, Harlev J.Linda Henriksen, Lisbjergbro, Århus.Karen Fevejle Jacobsen, Karlsminde, Tvingstrup.Gerda Jakobsen, Rude, Odder.Inge Jakobsen, Fløjstrup, Uggelhuse.Birthe Jensen, Højvang, Hinnerup.Inger Jensen, Stjær, Harlev.Jonna Østergaard Jensen, Værumsgade 5’, Århus.Jytte Jensen, Estrup, Hornslet.Ketty Jensen, Fuglslev mk., Tirstrup Østj.Kirtha Jensen, Kokjær, Lillering.Margit Kjærsgaard Jensen, Bjertrup, Hørning.Signe Jensen, Mårslet.Vera Jensen, Godthåb, Trige, Århus.Rita Johnsen, Kolågård, Egens, Rønde.Brita Jørgensen, Kaneborg, Tranebjerg, Samsø.Elin Jørgensen, Balle mk., Balle.Inge Jørgensen, Margrethelyst, Astrup, Ry omgård.Kirsten Worre Jørgensen, Elev Højgård, Lystrup.Tove Jørgensen, Skåde, Højbjerg.Maria Kastberg, Formyre, Ørum Sdrl.Ruth Keller, Trige, Århus.Gertrud Kristensen, Thomasminde mk., Århus.Kirsten Vestergaard Kristensen, Ollerup, Jelling.Kirsten Krog, Langskov, Hadsten.Margit Laursen, Thorsø mk., Voldby Djursl.Lilly Lindberg, Toftgård, 0. Tørslev.Inger Bro Lindekrans, Sondrup, Hundslund.Jonna Lindskow, Sabro, Mundelstrup.Grethe Fruelund Madsen, Værum, Randers.



80Jonna Madsen, Stabrand, Kolind.Inger Mielec, Rugård strand, Hyllested.Irma Mikkelsen, Strands, Knebel.Maren Lisbeth Mikkelsen, Rude Overgård, OdderRuth Mortensen, Yderup, Mundelstrup.Hanne Muld, Ellevang 82, Vejle.Ellen Møller, Drammelstrup, Allingåbro.Kaja Klith Møller, Mejerigården, 0. Tørslev.Ruth Møller, Sabro, Mundelstrup.Birgit Nielsen, Fuglslev, Hyllested.Ellen Toftgaard Nielsen, Ramten.Else Nielsen, Fannerup, Kolind.Inge Nielsen, Lime mk., Mørke.Inge Toftgaard Nielsen, Røndegård, Rønde.Ragnhild Korsgaard Nielsen, Skjoldelevgård, Hinnerup.Vera Frost Nielsen, Fårkærgård, Korslund, Mørke.Inger Margrethe Nørgaard, Rosmus, Balle.Ulla Olesen, Højlund, Lønstrup.Birgit Kaae Pedersen, Herskindgård, Skovby Østj.Ellen Margrethe Hvid Pedersen, Foldby, Hinnerup.Esther Bloch Pedersen, Høver, Galten.Inger Pedersen, Norring, Hinnerup.Ingrid Pedersen, Hjortshøj.Karen Pedersen, Ajstrup, Malling.Eva Poulsen, Ontrup.Inger-Lise Rasmussen, Borridsø, Thorsø.Birgit Rich, Outrup.Sølvia Irene Schmücker, Skade, Højbjerg.Margit Simonsen, Søften, Hinnerup.Doris Sørensen, Skæring, Hjortshøj.Eva Sørensen, Skjoldelev, Hinnerup.Marie Sørensen, Kirketoft, Høver, Galten.Ruth Sørensen, Lime, Mørke.Ruth Sørensen, Elmelund, Sdr. Borup, Randers.Karen Toft, Stjær, Harlev.Ellen Ulrich, Nødager, Kolind.Grethe Ulrich, Nødager, Kolind.Af eleverne var 69 fra Århus amt, 53 fra Randers amt, 15 fra Skanderborg amt, 11 fra Holbæk amt, 4 fra Præstø amt, 4 fra Vejle amt, 2 fra Ribe amt, 1 fra Frederiksborg amt, 1 fra Hjørring amt, 1 fra Slesvig amt, 1 fra Tønder amt, 1 fra Viborg amt.Ved kursusets begyndelse var 30 fyldt 14 år, 79 var 15 år, 49 var 16 år, 4 var 17 år, og 1 var 18 år.
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