
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 







Indhold

En bedre verden. Af Tage Dybkjær.................................................. 3
Om at bøje hovedet. Af Jens Marinus Jensen.................................. 8
Andre steder — andre skikke og meninger. Af Svend Jensen .... 13
Skolens problem. Af Arne Vestergård.............................................. 21
Håkon VII. Af Jens Marinus Jensen .............................................. 24
Hilsener fra lærere:

Ellen Larsen: Den sande fryd ...................................................... 31
Hans Rasmussen: Tilpasning ...................................................... 34
Frede Dybkjær: Trekanter og mennesker .................................. 37
Edith Ingemann Jensen: Et hjertesuk .......................................... 40
Gunhild Skovmand Jensen: Lyt! .................................................. 42
Majlis Fallesen: »Ny« på Egå efterskole...................................... 44

Til 10 års jubilarer. Af Tage Dybkjær.............................................. 46
Et skoleår er gået. Af Tage Dybkjær.............................................. 55
Forskelligt ........................................................................................... 68
Bestyrelser ........................................................................................... 70
Regnskaber........................................................................................... 71
Elevfortegnelser ................................................................................. 73



En bedre verden

Da meddelelsen om attentatet på Robert F. Kennedy blev sendt 
ud over verden, vakte det forfærdelse overalt. Et fremtrædende 
medlem af familien Kennedy faldt for en morders kugler. Den 
samme skæbne, som ramte hans bror John F. Kennedy knap fem 
år før. Der var millioner og atter millioner, der så hen til Robert 
F. Kennedy — som tidligere til hans storebror - med den største 
forventning om bedre forhold for dem selv og for hele verden. 
Og pludselig knustes alle forhåbninger, da Kennedy faldt som 
offer for den voldsmentalitet, som han selv så utrætteligt havde 
talt imod.

Det lyder altid stærkt overdrevet, når man taler om en verden 
i sorg, men har man nogen sinde kunnet bruge det udtryk med 
større rigtighed end ved mordet på Robert F. Kennedy?

Alle rettænkende mennesker fik en følelse af fortvivlelse over, 
at verdens mægtigste nation endnu en gang mistede en Kennedy - 
at den ikke kunne få lov til at beholde de to mænd, der var rede 
til at sætte alt ind på at lede USA i en urolig og farefuld tid, 
så freden blev genoprettet og bevaret og så vidt muligt alle men
nesker fik lov til at leve i frihed og tryghed.

Målet var intet mindre end at søge at skabe en bedre verden. 
»En bedre verden« -
Det er netop titlen på en bog af Robert F. Kennedy, som kom 

på dansk få måneder før hans død. Den er groet frem af hans 
arbejde, hans rejser og taler som medlem af det amerikanske senat 
fra januar 1965, da han blev indvalgt i det. I senatet behandler 
man problemerne, efterhånden som de opstår. Derfor blev han 
nødt til at tage stilling til tidens store spørgsmål og fremføre sit 
syn på dem. De forskellige kapitler i bogen giver en udførlig 
redegørelse for brændende storpolitiske spørgsmål som krigen i 
Vietnam, USAs forhold til det fattige, folkerige Kina, bestræbel- 
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serne for at få kontrol med kernevåben, problemerne omkring ra
ceuroligheder og storby fattigdom — og altsammen vidner det om 
en mand med en utrolig omfattende viden og en utrættelig trang 
til at følge et kald, som han føler er givet ham, og som pålægger 
ham en pligt til at gøre alt, hvad der står i hans magt, for at 
skabe en bedre verden.

Men her i Egåbogen har jeg lyst til især at fremhæve lidt af, 
hvad Robert Kennedy siger om ungdommen. Det skinner ganske 
vist igennem hist og her, at han har Amerikas ungdom i tankerne, 
men det er tydeligt, at hans udtalelser også kan gælde ungdom
men i almindelighed. Ikke mindst i indledningen, hvorfra jeg har 
taget disse linjer: »Vi har givet vore børn hidtil uhørte mulighe
der for uddannelse, for fritid, for personlig udfoldelse; dog synes 
de at vokse længere bort fra os for hver dag, og de udvikler sig 
i retninger, hvorom vi - sommetider måske også de selv — kun 
kan sige dette ene, at de er forskellige fra vore egne. Vi har 
gennemført en borgerretslovgivning, der i omfang og grundighed 
overgår alle reformer siden borgerkrigen; dog har der aldrig væ
ret en stærkere følelse af fremmedhed, ja, af åben fjendtlighed 
mellem racerne end i dag. Vi har opnået en materiel velstand og 
en statslig velfærd, der overgår alle vore vildeste drømme for 
blot få år siden; og dog opregner vi måske de forkerte ting, for 
den nye rigdom og travlhed synes at tilintetgøre lige så mange 
glæder, som vi har vundet derved«.

I bogens første kapitel, der bærer overskriften »Ungdommen«, 
nævner Kennedy først, at der i De forenede Stater har været unge, 
der har ydet en uforglemmelig indsats ved staternes grundlæggelse, 
og at siden da har der ikke været en yngre generation af ameri
kanere, der har været mere vågen, bedre uddannet og mere mål
bevidst end den nuværende. Man kan se det, når de unge gribes 
af en sag og vil kæmpe for fred og ret og menneskerettigheder. 
Men der findes også en anden slags unge, som ganske vist ønsker 
reformer, men som ikke tror, at det nytter noget at gøre et ar
bejde for at nå et mål. »De ønsker reformer, men de har en vok
sende følelse af, at det ikke nytter. De føler sig udenfor i en 
sådan grad, at de bliver fuldstændig fremmedgjorte, men deres 
fortvivlelse fører til ligegladhed«.

Kennedy nøjes ikke med at konstatere, at nogle unge er skuf
fede og vælger at indtage en protestholdning til det samfund, de 
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i år, skønt vi tog turen så sent som aldrig før, den 10. september, men det 
var så varmt, at det var en nydelse at bade ved Skødshoved i næsten 20 
grader varmt vand. De andre, der kørte i rutebil, havde det mageligere, men 
efter min mening er nu cyklen at foretrække ved sådan en lejlighed.

Men tilbage til begyndelsen af 1967-68. Programmerne ved vore åbent- 
hus aftener i efterårskursuset 1967 var i august et tilbageblik i farvelysbil- 
leder til 1942, da jeg begyndte at farvefotografere; en vinter så hård 
som i marts 1942 har vi ikke oplevet siden. Så havde vi høstfest i 
september, i oktober en film »Europa på sporet«, i november foredrag og 
film af forfatteren Niels Fenger om Danmarks historie i Skåne, i december 
en Luciaaften med alt, hvad dertil plejer at høre. I november havde vi 
for resten en munter aften med oplæsning og sang af Preben Neergård 
i forbindelse med brugsens generalforsamling. Efter jul havde vi lærer 
Kvist, Trige, til at vise flotte farvelysbilleder fra Sardinien, som han 
efterhånden kender ud og ind, fordi han har sine to døtre boende der
nede. I februar fortalte tolder Helge Christensen om sine oplevelser som 
FN-rådgiver i Congo. Martsmødet havde vi kort efter gymnastikstævnet 
på Århus stadion og lod derfor gymnastikopvisninger indgå i program
met. Forældrebesøgene lagde vi i forbindelse med efterårsferien i oktober 
og elevmødet i maj. Fremmødet af forældre er ikke så stort, som det var 
engang, vel dels fordi flere elever nu har længere hjem, dels fordi der

Kender I dem?
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Under elevmodet.

Til bords på gulvet.



61

Tivoli i salen.

nu er to forældrebesøg i de ti måneder. Til gengæld kan vi glæde os 
over, at der synes at komme flere og flere jubilarer til vore elevmøder. 
I år var der i alt ca. 70 med til middagen.

Vi har i vor arbejdsplan reserveret en aften om ugen til en fremmed 
taler, hvis en sådan kan skaffes eller tilbyder sig. Det er meget varie
rende emner, vi på den måde hører om. Lærerinde Martha Holst har talt 
om missionsarbejde i Aden, overbetjent Weiss om færdselsproblemer, kon
sulent Christiansen om forsikringens betydning, kriminalassistent A. C. 
Andersen om rigspolitiets tekniske afdeling, viceforstander Buttenschön om 
ungdomskriminalitet, lærerstuderende Birger Egekvist om FN og u-lands- 
hjælp, orlogskaptajn Dahl-Hansen om SOK, d. v. s. Søværnets operative 
Kommando, konsulent Tage Albertsen om ungdomsøkonomi, Emmy Jør
gensen om sit arbejde i DMS’s tjeneste i Arabien - for blot at nævne en del 
af dem.

Allerede 17. september kom vi ind til Århus teater til den første af 
Jydsk Skolescenes forestillinger. Der spilledes et par fornøjelige stykker, 
vi havde overordentlig fine pladser, og vi morede os dejligt over Hol
bergs »Den pantsatte bondedreng« og Moliéres »Det tvungne ægteskab«. 
Begejstringen var også stor, da vi den 18. december som juleforestilling 
så »Jorden rundt i 80 dage« efter Jules Vernes roman af samme navn, 
Derimod må det vist indrømmes, at den sidste af vinterens skolescene- 
forestillinger, »Kean« af Jean-Paul Sartre, ikke var slet så velegnet for 
et meget ungdommeligt og ikke teatervant publikum. På forskellige andre 
småture til Århus har vi set bl. a. domkirken, Vor Frue Kirke, Minde-



62

Mygind 75 år.

Ved Myginds fødselsdagsbord.
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Gustav Christensen dirigerer.

parken, FDB-fabrikker og centrallager i Viby, Spare- og Laanekassen i 
Aarhus, Vikingemuseet i Andelsbankens kælder og Tanzaniaudstillingen 
i det gamle museum, men måske vil årets elevhold bedst huske gymna
stikstævnet på Århus stadion den 16. marts, hvor jeg desværre selv var 
forhindret i at være med. Bagefter hørte jeg, at både drengene og pigerne 
havde klaret sig så fint, at der ligefrem blev sagt succes. Det var glæ
deligt for os alle at høre, ikke mindst dog for Aage Christensen og Eli 
Møller.

Den sidste søndag før afslutningen bestemte vi os for at bruge til en 
længere udflugt i rutebiler. Det er i grunden meget, man kan nå på en 
dag, når det skal være. Første mål var GI. Estrup, som vi beså under sag
kyndig vejledning. Derfra ad den gamle vej fra Randers til Viborg gym
nastikhøjskole, hvor vi havde fået lov til at spise vore madpakker, og 
hvor forstander Mads Nielsen fortalte om den store skole, der er hans 
livsværk, og som han nu netop har trukket sig tilbage fra. Turen gik videre 
til de naturskønne Dollerup bakker og til E Bindstouw i Lysgård. I Sil
keborg lod vi bilerne sejle deres egen sø, mens vi tog med båd til 
Himmelbjerget, hvor vi fandt hinanden igen, og så kørte vi over GI. Ry 
forbi Øm kloster og var enige om, da vi kom hjem, at vi havde set 
en masse af Jyllands skønneste egne i deres fineste forårspragt. Dagen 
vil senere blive en mærkedag i Danmarks historie, dog ikke så meget på 
grund af vor udflugt den dag, som fordi tronfølgeren samme dags aften 
fødte en søn.

Vi sluttede vort første 10 måneders kursus den 30. maj. Derefter
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Nyttig lærdom.

Hobbyaften - hver sin lyst.
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På »biltur« - fra »Den lykkelige rejse«.

var det håndværkernes tid, men en del arbejde var heldigvis overstået 
et par uger før afslutningen. Det var moderniseringen af vort store køk
ken. Det veltjente gamle AGA-komfur blev udskiftet med forskellige 
elektriske grejer, så vi nu har et fuldt elektrisk køkken. Da vi i december 
måned måtte kassere et gammelt køleskab og benyttede dette som anled
ning til at indrette nye køle- og fryseanlæg, tør vi nu sige, at køkkenaf
delingen er i bedste orden.

Desværre nåede Ellen Lindekrans, vor dygtige og trofaste køkkenleder 
gennem 23 år, ikke at få glæde af alt dette nye, før en sygdom tvang hende 
til at holde op. I løbet af nogle måneder forlod kræfterne hende mere og 
mere, og den 15. juli måtte hun lade sig indlægge til en undersøgelse, og 
omsider kunne lægerne meddele hende, at det var hele hendes central
nervesystem, der var angrebet, og at hun ikke måtte regne med at kunne 
genoptage sit arbejde. Da dette skrives, er Ellen på fysiurgisk hospital 
i Hald ved Viborg for at træne sig op så meget som muligt, og vi 
håber alle sammen, at det må give et godt resultat. Men når vi trods 
alt er nødt til at forlige os med den kendsgerning, at vi ikke må regne 
med Ellens hjælp mere, er jeg også nødt til på dette sted at give udtryk 
for en umådelig stor taknemmelighed for hendes vældige indsats igennem 
mange år. Hun har haft en meget vigtig post på den skude, der hedder 
Egå efterskole, og hun har passet den enestående dygtigt og samvittig
hedsfuldt. Dertil kommer, at vi personligt også skylder Ellen tak for, hvad 
hun med sin gode støtte i vort arbejde har betydet for os og for vore 
børn. Det er umuligt at regne alt op.



66

»Nordbo«.

I lærerkredsen fik vi fra august 1967 to, der havde hjulpet os før, nemlig 
Søren Erik Nielsen, der hjalp os hele året, og Dorte Just, der kun kunne 
være her til januar. Da blev hun afløst af en kollega, Eli Møller. De er nu 
alle tre ved den sidste del af deres læreruddannelse, og som deres af
løsere har vi fået Gunhild Skovmand Jensen og Jørgen Bregendahl. Karen 
Vestergård har overtaget alle håndarbejdstimerne. Der er ikke så mange 
af dem mere, dels fordi vi ikke har ene piger på noget hold, dels fordi 
vi kan nøjes med færre ugentlige timer, når vi har længere kursus. 
Af samme grunde blev der efterhånden så lidt brug for vævning, at vi ikke 
kunne skaffe arbejde nok til Ellen Larsen, der har haft vævning som hoved
fag og lejlighedsvis taget andre fag også. Gennem mange år, hvor vi var 
oppe på meget store pigehold, var hun den dygtige og arbejdsomme leder 
af arbejdet i vævestuen, og det var en imponerende udstilling af elev
arbejder, der kunne præsteres ved skoleafslutningerne hvert år. Jeg er sik
ker på, at mange af vore »gamle« piger har et og andet hjemmevævet, 
som de nu kikker på, og som får dem til at sende en taknemmelig tanke 
til Ellen Larsen. Og jeg slutter mig dertil og siger tak til den flittige og 
samvittighedsfulde medarbejder, som vi i mange år har haft i Ellen Lar
sen. Og endelig må jeg også fortælle, at vi heldigvis har fået en dygtig 
afløser for Ellen Lindekrans, økonoma Vibeke Schultz. Vi var endda så 
ekstra heldige, at vi samtidig fik tilbudt, at hendes mand, Aage Schultz, 
gerne ville tage, hvad arbejde der kunne blive til ham på stedet, og da 
det er på tide, at Mygind, der har passeret de 75 år, bliver aflastet
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Havet er grådigt.

for det meste af sit arbejde, tog vi med glæde mod også dette tilbud 
og håber, at både Vibeke og Aage Schultz efterhånden vil finde sig godt 
til rette i et samarbejde med alle os andre.

Har jeg mon glemt noget? Ja, jeg må endelig også huske at fortælle, 
at vi har fået opført en ny lærerbolig. Den ligger i den nordlige del af 
køkkenhaven og har fået navnet »Nordbo«, et dejligt hus, som familien 
Vestergård er glad for at bo i.

Men vi trænger til meget mere byggeri, hvis Egå efterskole fortsat skal 
følge med tiden. Planerne og ønskerne har vi, midlerne savner vi. Kunne 
vi bygge, som vi ville, ja, så ville der på dette dejlige sted blive endnu 
bedre plads til vore elever og vort skolearbejde. Det ser ud til, at der 
meget snart vil komme nye tilskudsregler til efterskolerne. Lad os håbe, 
at det også vil betyde større mulighed for at få ført fremtidsplaner ud 
i livet.

Tage Dybkjær



Forskelligt

Elevmødet 1969 agtes afholdt søndag den 11. maj.
Program vil senere blive udsendt til elevforeningens medlemmer. Vi 

regner med at begynde med gudstjeneste i Egå sognekirke om formid
dagen. Kl. 12 samles vi her med jubilarer til middag. Dertil indbydes 
10 års, 25 års og 40 års jubilarer, som vi håber vil møde op i stort tal, 
altså elever fra vinteren 1958-59, sommeren 1959, vinteren 1943-44 og 
sommeren 1944, vinteren 1928-29 og sommeren 1929. Fra kl. 14,30 fort
sætter mødet og er da beregnet for alle tidligere elever fra Egå efterskole, 
enten de står som medlemmer af elevforeningen eller ej.

Åbent-hus aftenerne er sammenkomster for nuværende og tidligere elever. 
Forældre og pårørende med tilknytning til eleverne er også velkomne. 
Gennem skolen eller eleverne kan man få oplysning om, hvornår møderne 
afholdes.

Vallekildemøde holdes som regel omkring 1. oktober. Meddelelse udsendes 
til en del tidligere elever fra Vallekilde højskole, men også alle andre 
højskoleinteresserede er meget velkomne til dette møde. De kan i septem
ber fås oplysning om mødets afholdelse ved henvendelse til skolen.

Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen ind
sendes forud til girokonto nr. 39268, Egå efterskole, 8250 Egå. Den 
koster stadig kun 4 kr. + porto 60 øre.

Adresseforandringer: hvis der er tale om en ny adresse, der ventes 
at komme til at gælde mere end et år, så den ønskes indført i elevfore
ningens kartotek, bedes den meddelt til: Egå efterskoles elevforening, 
Egå efterskole, 8250 Egå.

Skolens kursustider: 10 måneders kursus fra begyndelsen af august 
til slutningen af maj. 5 måneders efterårskursus fra begyndelsen af 
august til jul og 5 måneders forårskursus fra begyndelsen af januar til 
slutningen af maj.

Alle kursus er både for piger og drenge. Betingelsen for at få statsunder
støttelse er, at eleven er fyldt 14 år ved kursusets begyndelse, men endnu 
ikke 18 år.
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En ny bog af Jens Marinus Jensen'. HAAKON VII.
Jens Marinus Jensen siger selv om den: En bog om den danske prins, 

der blev Norges konge i årene 1905-57. Gennem sin holdning og indsats 
i krig og fred blev han folkekongen frem for nogen.

Til trods for, at han var dansk prins, har vi ikke haft nogen bog om 
ham i Danmark. Det synes jeg, vi bør have. Hans nej til fremmede volds- 
mænd, hans kamp for rigets grundlov og landets selvstændighcd bør også 
kendes af os. Dertil hans humor og fine menneskelige egenskaber.

Derfor har jeg samlet nogle træk af hans liv og levned i denne bog, 
som jeg håber, mange vil få glæde af at stifte bekendtskab med.

Bogen bliver på ca. 150 sider. Den er illustreret og koster kr. 18,85 
(moms indbefattet).
- Og der kan her tilføjes, at den kan fås ved bestilling hos Jens 

Marinus Jensen, Langenæs Allé 34, 8000 Århus C.



Den selvejende institution 
Egå efterskoles bestyrelse

Gårdejer, sognefoged Frede Bak, Rodskov, Skødstrup (formand). 
Viceskoledirektør Peter Dethlefsen, Rosenvangsallé 73, Århus C. 
Forstander Tage Dybkjær, Egå efterskole, Egå.
Fru Esther Kvist, Trige skole, Århus N.
Gårdejer Bent Pedersen, Lisbjerg, Århus N.
Gårdejer Knud Sørensen, Åstrup, Skødstrup.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring, Egå.

Elevforeningens bestyrelse

Gårdejer, sognefoged Frede Bak (1936-37), Rodskov, Skødstrup.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), Egå (formand).
Ekspeditrice Lisbeth Bøjen Jensen (1965) Mejlby, Hjortshøj.
Fru Inger Olsen (1950), Dannevang, Hald.
Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934-35), Egå.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944), Åstrup, Skødstrup.
Landmand Bent Holme Villadsen (1958-59), Elev, Lystrup.
For sidste års elevhold: Torben Meyer, Hornslet.
Elevforeningens sekretær og kasserer: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 
Bynksminde, Skæring, Egå.
Elevforeningens gironummer: 35297, Egå efterskoles elevforening, Egå.



Elevforeningens regnskab 1967-68

Indtægt:

Kassebeholdning 6. maj 1967 ................................................... 8008,89 kr.
Billetsalg ved elevmødet............................................................. 1053,00 -
Medlemsbidrag ........................................................................... 11097,00 -
Salg af Egånåle ........................................................................... 236,00 -
Renter ........................................................................................... 157,04 -
Forkert gireret (Dybkjærs konto) ............................................. 2825,00 -

Balance . . 23376,93 kr.

Udgift:

Elevmøde ..................................................................................... 1188,90 kr.
Porto ........................................................................................... 3330,00 —
Tryksager ..................................................................................... 755,07 -
Annoncer ..................................................................................... 57,75 -
Egåbogen....................................................................................... 6138,00 -
Egånåle ......................................................................................... 770,00 -
Blomsterhilsen ............................................................................. 48,00 -
Forkert gireret tilbagebetalt ........................................................ 2825,00 -

I alt . . 15112,72 kr.
Kassebeholdning 5. maj 1968 .................................................... 8264,21 -

Balance . . 23376,93 kr.

Bynksminde, den 5. maj 1968.
Jes Thomsen.

Regnskabet er gennemset og det var i fin orden.

Egå, den 5. maj 1968.

Arne Vestergård Madsen. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1967-68

Indtægt: 

Kassebeholdning 6. maj 1967 ................................................... 2529,17 kr.
Renter, Sparekassen..................................................................... 140,55 -
Renter, obligation ....................................................................... 40,00 -

Balance . . 2709,72 kr.

Udgift: 
Kassebeholdning 4. maj 1968 ................................................. 2709,72 kr.

Balance . . 2709,72 kr. 

Bynksminde, den 4. maj 1968.

Jes Thomsen.

Ovenstående regnskab er gennemset og fundet rigtigt.

Egå, den 5. maj 1968.

Arne Vestergård Madsen. Ellen Larsen.
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Leif Kristensen, Nygade 3, Trustrup.
Benny Kristiansen, Fynsgade 3, Arhus C.
Svend-Erik Graugård Mikkelsen, Skådegård, Højbjerg.
Leif Nedergaard-Pedersen, Helgesvej 12, Hadsten.
Knud Emil Nielsen, Nordrevej 13, Åbyhøj.
Allan Nørskov, Harald Heins Allé 26, Søborg.
Andreas Olsen, Krannestrup, Hjortshøj.
Tommy Rasmussen, Nymarksvej 74, Mårslet.
Jørgen Reimer, Rodebay, Grønland.
Bent Søndergaard, Snebærvej 30, Højbjerg.
Henning Sørensen, Kastanievej 215, Thurø.
Aage Venø, Pannerup, Lystrup.

Til december 1967:
Ulla Brokær Hansen, Tåstrup, Feldballe.
Käte Jensen, Violvej 15, Risskov.
Jonna Johnsen, Bærmosevej 26, Trige, Arhus N.
Joan Mogensen, Sjørslev.
Inge Hansen Møller, Julsbakke 1, Ebeltoft.
Jonna Nielsen, Bendstrup, Hjortshøj.
Birgit Nyhuus, Overgade 26, Ebeltoft.
Kirsten Rasmussen, Vilh. Bechsvej 61, Arhus C.
Hanne Sørensen, Grenåvej 128, Risskov.
Ulla Munk Thomsen, Odensegade 13, 2, th., København 0.
Helga Torp, Overgade 9, Ebeltoft.
Peter Rahbæk Andersen, Silkeborgvej 20 b, Horsens.
Lars Jeppesen, Ndr. Randlev.
Lars Malling, Skansebjerg 4, 2, Brønshøj.
John Nielsen, Thorsagervej la, Pindstrup.
Peter Bøje Pedersen, Solbakkevej 14, Grenå.
Ernst Ekvall Petersen, Kollektivhuset 692, Hans Knudsens Plads, Køben

havn 0.
Erik Therkildsen, Dråby, Ebeltoft.
Lindy Vestergaard, Stadionsallé 3, Auning.

Fra januar 1968.
Majken Ahlfors, Lærken 17 A, Albertslund.
Anny Møller Andersen, Ole Rømersgade 93, Arhus C.
Gudrun Andersen, Mårup, Kolind.
Lone Brohus, Neptunvej 99, 2, Viby J.
Karin Christiansen, Solhvervsvej 22, 1, Århus N.
Marion Flinthøj, Brinken 13, 2, tv., Glostrup.
Kirsten Fljort, Moseholm, Hølken, Boulstrup.
Sita Lau, Norgesgade 33, Ikast.
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Jytte Mathiasen, Havnen 19, Horsens.
Kirsten Mikkelsen, Kirkegade 17, Ikast.
Erika Rytter Rynkjøb, Erhvervsskolen, Ikast.
Gert Nørregaard Andersen, Gjøl, Åbybro.
Kjeld Hansen, Husumgade 16, 3, København N.
Per Hansen, Solvangen 12, Egå.
Allan Horn, Dr. Larsensvej 58, Hadsten.
Tommy Hougaard Carlsen, Badstuegade 16, 1, Århus C.
Bendt Huusom, Nybo, Toustrup, Sporup.
Henning Vangekjær Jensen, LI. Grandløse, Holbæk.
Niels Emil Jensen, Lysgaard, Lime, Mørke.
Herold Larsen, Bjerager, Odder.
René Larsen, Bjerager, Odder.
Jørgen Leth, Kløvervej 8, GI. Hinnerup.
Jan Gram Madsen, Toltager 32, Hvidovre.
Torben Meyer, Tingvej 23, Hornslet.
Niels Erik Mikkelsen, Voldby, Hammel.
Agner Mogensen, Vegavej 6, N. Hadsten, Hadsten.
Jens Monrad, Kamstrupvej 29 b, Rødovre.
Poul Hagen Munch, Hjerk, Roslev.
Peer Nielsen, Th. Laubsgade 5, 1, København 0.
Poul Arne Nielsen, Hvalløs, Voldum, Randers.
Hans Henning Poulsen, Neder Hadsten, Hadsten.
Jesper Juel Rasmussen, GI. Strandvej 116, Humlebæk.
Asger Thomassen, Rørvigvej 1, Nykøbing S.
Olav Vestergaard, Ilbjerg, Roslev.

De 99 elever fordelte sig således efter amter: 27 fra Århus amt, 
24 Randers, 22 Københavns, 6 Skanderborg, 4 Holbæk, 3 Frederiksborg, 
3 Ringkøbing, 3 Viborg, 2 Grønland, 1 Assens, 1 Hjørring, 1 Ribe, 1 
Svendborg, 1 Vejle.

Ved kursusets begyndelse var 6 fyldt 13 år, 27 fyldt 14 år, 42 fyldt 
15 år, 19 fyldt 16 år, 4 fyldt 17 år, 1 fyldt 18 år.

Fra august 1968
Til maj 1969:
Esther Andersen, Åvej 21, Varde.
Jette Steen Andersen, Præstøgade 9, 1, København 0.
Lise-Lotte Bonde, Nørregade 5, Grenå.
Bodil Christensen, Sall.
Lisbeth Christensen, Konsul Jansensgade 15, 4, Horsens.
Lone Christensen, Gærdet 5, st., Glostrup.
Marion Wahl Christensen, Jens Munksgade 24, København 0.
Jette Dørup, Sall.
Elizabeth Eyde, Råhøjgård, Ry.
Lone Hedager, adr. Knud Povlsen, Skåde, Højbjerg.
Flanne Horsdal, Tustrup, Vivild.
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Britta Jensen, Brøndbyvestervej 13, 1, Glostrup.
Else Dandanell Jensen, Tjelevej 33, 4, Risskov.
Anna Helene Lund, Soløsevej 29, Gentofte.
Bente Lund Nielsen, »Bækkelund«, Nørager, Vivild.
Gurli Karien Nielsen, Stjær, Harlev J.
Mariann Nielsen, Ny Grønholt, Ryomgård.
Nancy Nielsen, »Granbakken«, Allingåbro.
Vibeke Nielsen, Tjelevej 18, 7, Risskov.
Lis Olsen, Vestergade 71, Svendborg.
Ulla Svendsen, P. M. Møllersvej 39, 1, Århus C.
Laina Buus Sørensen, Birgittesminde, Als Østj.
Ulla Tang, Nørremøllevej 44, Viborg.
Marianne Thunbo, Tunø Kattegat.
Claus Baven, Skovbovænget 79 A, Hareskov.
Karl Aage Bonde, Petersborgvej 13, Trustrup.
Francois Bonfils, Fengersvej 5, 2, Odense.
Dan Christensen, Lyngstien 11, Næstved.
Erik Knold Christensen, Nimtoftevej, Ryomgård.
Max Christensen, Brede 135, Lyngby.
Leif Franck, adr. Knud Povlsen, Skade, Højbjerg.
Kurt Jakobsen, Søbjergvej 27, Ikast.
Kaj Møller Jensen, Viborgvej 694, Mundelstrup.
Morten Sinding Jensen, GI. Kongevej 2, Viby J.
Niels Erik Jensen, Gangsted, Hovedgård.
Jan Brøndberg Jørgensen, Uffesvej 11, 1, Århus C.
Jørgen Hedetoft Knudsen, Havevang 24, Roskilde.
Klaus Koch, Frederiksallé 4, Hammel.
Jørgen Kvist, Risbyvej 59, Ledøje, Ballerup.
Ole Kaalby, Åbyhøjgård 14 st., Åbyhøj.
Ib Lynnerup Larsen, Pilegårdsparken 48, Birkerød.
Kenth Larsen, GI. Køgevej 892, Brøndby Strand.
Knud Lykkegaard, Møllevænget 11, Allerød.
Per Bech Nielsen, Ryomgårdvej 5, Nimtofte.
Steen Nielsen, Tåstrup Have 1, st., tv., Tåstrup.
Svend Nielsen, Folehaven, Druehaven 39, Valby.
Erik Malmkvist Olsen, Hamphøjvej 14, Skade, Højbjerg.
Hans Olsen, Ørvadsvej 23, Brabrand.
Frank Pedersen, Ugelbølle, Mørke.
Kurt Pedersen, Hovedvej 11, Brabrand.
Michael Petersen, Philip Schousvej 5, København F.
Niels Rasmussen, Københavnsvej 12, Vordingborg.
Benny Skriver, GI. Skolevej 25, Ballerup.
Søren Steensted, Sofiegade 16, st., tv., København K.
Lars Sørensen, Skoulund 15, Vorup, Randers.
Gert Verbov, Ved Vænget 5, København 0.
Søren Vestergaard, Nærumgård, Nærum.
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Til december 1968:
Lis-Anne Jensen, Brøndbyøster Torv 6, 2, th., Hvidovre.
Irene Kortsen, Vesterbrogade 4, st., Århus C.
Ellis Vest Larsen, A. N. Boulevard 149, 1, th., Hvidovre.
Hanne Grete Møller, Glatved, Balle.
Anne Olsen, GI. Køgevej 152, Valby.
Jette Stokholm, Hjortensgade 9, 1, Århus C.
Lilian Sørensen, Broager, Allingåbro.
Bodil Vesterbak, Katrinebergskolen, Århus N.
Kurt Bruun, Lyngvej 29, st., th., Lyngby.
Palle Carlsen, Badstuegade 16, 1, Århus C.
Jørgen Christensen, Kjellerup.
Jan Frisov, Hyldegårdsvej 46, Charlottenlund.
Kurt Hasse Nielsen, Ellebakken 6, Hasle.
Henning Seeberg Olsen, Rundgården 18, 1, tv., Søborg.
Flenrik Just Pedersen, Stenagervej 6, Risskov.
Lars Just Pedersen, Stenagervej 6, Risskov.
Peder Melchior Pedersen, Pal. Miillersvej 115, 2, Århus V.

Af de 74 elever, der begyndte fra august 1968, var 21 fra Århus amt, 
20 Københavns, 13 Randers, 6 Skanderborg, 3 Frederiksborg, 2 Præstø, 
2 Viborg, 1 Bornholms, 1 Odense, 1 Ribe, 1 Ringkøbing, 1 Roskilde, 
1 Svendborg, 1 Ålborg.

Ved kursusets begyndelse var 2 fyldt 13 år, 25 fyldt 14 år, 27 fyldt 15 år, 
16 fyldt 16 år, 4 fyldt 17 år.


