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Høstsang - 
125 år, og dog levedygtig

Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler;

nu storken flyver over strand, 
ham følge viltre svaler.

Hvor marken bølged nys som guld 
med aks og vipper bolde, 

dér ser man nu kun sorten muld 
og stubbene de golde.

Men i vor lade, på vor lo, 
dér har vi nu Guds gaver, 

dér virksomhed og velstand gro 
i tøndemål af traver.

Og han, som vokse lod på jord 
de gyldne aks og vipper, 

han bliver hos os med sit ord, 
det ord, som aldrig glipper.

Ham takke alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet: 

for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet.

Da over os det hele år 
sin fred han lyser gerne;

og efter vinter kommer vår 
med sommer, korn og kerne.
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Og når til sidst på Herrens bud 
vort timeglas udrinder, 

en evig sommer hos vor Gud 
i paradis vi finde.

Da høste vi, som fugle nu, 
der ikke så’ og pløje; 

da komme aldrig mer i hu 
vi jordens strid og møje.

For høsten her og høsten hist 
vor Gud ske tak og ære, 

som ved Vorherre Jesus Krist 
vor Fader ville være.

Hans Ånd, som alting kan og véd, 
os i de korte dage 

med tro og håb og kærlighed 
til paradis ledsage!

Det var i 1844, Grundtvig skrev denne høstsang. En af hans 
gode venner, præsten Peter Rørdam i Mern, havde bedt ham 
om en salme til høstgudstjenesten. Den skulle gå på melodien 
til »Lover den Herre, den mægtige konge . . .«, og Grundtvig 
gjorde et forsøg:

Gud! Du fra dine de herlige højeloftssale 
vander, som bjergenes top, så de dybeste dale.

Dig vi med sang 
takke for kornet i vang, 

du vil os evig husvale.

Men han var ikke selv tilfreds med forsøgets udfald, og Rørdam 
var heller ikke. Han bad om en ny, og denne gang gik det langt 
bedre. Om det skyldes det lettere versmål, der også efter Grundt
vigs mening passede bedre til en høstsang, ved jeg ikke. Det kan 
også være, at digteren var mere oplagt til at skrive, da han fik 
den sidste opfordring. Det fortælles nemlig, at høstvejret var usæd
vanlig dårligt, da Grundtvig midt i august fik opfordring num- 
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Til afvekslingerne ind i det daglige hører besøg af gæstelærere, for
skellige møder og underholdning, udflugter, teaterture og lignende. For 
nogle vil turen til Ollerup 22.-23. februar stå som noget af det bedste, 
og det var ikke overraskende for os, at de særligt gymnastikinteresserede 
syntes, at det var en mægtig oplevelse, som de kunne fortælle meget om 
til dem, der ikke var med. For andre er der fællesturene at tænke til
bage på - den til Mols og den til Viborg-Daugbjerg-Dollerup-Silkeborg- 
Himmelbjerget, som også var fornøjelige oplevelser, hver på sin måde.

Jydsk Skolescene på Aarhus Teater bød i år på tre gode stykker: 
Thorbjørn Egners »Musikanterne kommer til byen«, Moliéres »Moliére 
har travlt« og Gustav Wied/Leif Petersens »Livsens ondskab«.

Vi havde elevmøde den 11. maj. Det er efterhånden ved at være jubi
larerne, der møder talrigest op, og dem er vi meget glade for at se så 
mange af. Nu har vi jo også både 10 års, 25 års og 40 års jubilarerne, ja, og 
inden ret længe kan 50 års jubilarerne begynde at optræde ved elevmødet! 
Ved middagen blev der holdt en tale af en af 40 års jubilarerne, forstander 
Arne Mortensen, Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Jeg sad og ønskede, at 
nutidens efterskoleelever kunne have hørt den, for så ville de sikkert 
skønne mere på de gode forhold, vi lever under i dag. Arne Mortensen for
talte om de uopvarmede elevværelser, om at hente vand fra en pumpe

Arne Mortensen under opvisningen.
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Edith sælger kaffe.

uden for huset og om andre besværligheder i den kolde vinter. Men man 
tænkte tilbage på oplevelserne med glæde og taknemmelighed. Om aftenen 
havde vi gymnastik, først med nogle af vore egne drenge og piger, og 
derefter gav Arne Mortensen og hans dygtige gymnaster os en for
nøjelig time. Der var humør og fart over feltet, og lærerige kommen
tarer blev givet, medens gymnasterne arbejdede. Det var alle tiders, som 
man siger.

Et par uger efter elevmødet sluttede vi skoleåret 1968-69. Pinsen kom 
så uheldigt, at det ikke kunne lade sig gøre at samle flokken derefter 
igen. Vi sagde farvel til holdet pinselørdag, og samtidig tog vi afsked 
med Edith Ingemann Jensen, som havde taget den afgørende beslutning, 
at hun ville tage på et seminarium for at få en lærereksamen. Hun er nu i 
Silkeborg og er glad for at komme til at studere igen og fortsætte sin 
uddannelse. Også Bregendahl ønskede at hellige sig studierne i højere 
grad, end det kunne lade sig gøre, når han skulle være efterskolelærer 
samtidig. Plan bor nu i Skæring. Af nye medhjælpere i lærerkredsen har vi 
fra august Erik Pili Christensen og Knud Vølund. Desuden hjælper Rigmor 
Jensen os med husholdningsundervisningen, og Else Jensen, der kom fra 
Frisenborg ungdomsskole, er dels sekretær, dels lærerinde med halvt time
tal.
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Forstanderskifte i 1970

Skønt det egentlig hører med til skoleåret 1969-70, vil jeg alligevel også 
tage det med i beretningen her og fortælle, at det er sidste år, min kone og 
jeg står for ledelsen af Egå efterskole. De fleste af jer ved det nok allerede, 
da nyheden har været at læse i dagbladene. Et enkelt blad var lige ved at 
ville antyde noget spændende ved at bruge overskriften »Fratræder før 
tiden«. Men der er ikke noget som helst sensationelt i vor beslutning. Der 
er heller ikke noget unormalt i, at en leder af en skole for unge tager sin 
afsked før den såkaldte fulde pensionsalder. Det er endda lige ved, at man 
fra lovgivningsmyndigheders side har taget et skridt til at opfordre til 
ikke at sidde for længe i tjenesten. Der er nu mulighed for at blive pen
sioneret fra 60 års alderen, og der er sikkert en hel del, der tager det 
som anledning til at holde op et par år tidligere, end de ellers var nødt 
til det. Det er det, jeg gør, og jeg har hørt flere sige, at det er fornuftigt 
af mig. Måske vil de dermed antyde, at jeg er ved at være for gammel til 
at fortsætte. Eller måske snarere, at det er klogt at holde, inden svindende 
kræfter tvinger en til det? I alle tilfælde kan jeg fortælle, at det til næste 
år er 42 år siden jeg begyndte min første vinter som lærer på Rødding 
højskole. I mine afsluttende studieår derefter i København havde jeg 
timer på Borups højskole, og siden 1932 har jeg først været højskolelærer 
i Vallekilde i 6 år og derefter været her i Egå siden 1938, til næste år 
altså i 32 år. Det kan da efter min mening ikke være for tidligt at 
trække mig tilbage. Jeg synes ikke selv, at der er tale om at fratræde 
før tiden!

Efter min anmodning averterede skolens bestyrelse i sommer efter en 
ny forstander. Det gav mange gode henvendelser fra dygtige og tilta
lende lærere, og blandt dem standsede man til sidst ved lærerparret Bente 
og Kjeld Krarup, der er ansat ved Hoptrup højskole. De afgørende for
handlinger blev ført den 12. september. Nu er alt klart, og det glæder 
mig, at der er så god tid til at forberede forstanderskiftet, men ikke 
mindre glæder det mig, at den linje, som vi har forsøgt at holde her på 
Egå efterskole, føres videre, og endda markeres endnu tydeligere derved, 
at Egå efterskole går over til at være Egå ungdomshøjskole.

Da jeg i 1938 sagde ja til at overtage ledelsen af Egå efterskole, skete 
det ikke uden en følelse af, at jeg svigtede højskolen, som jeg var kommet 
til at synes umådelig godt om. Jeg havde sagt nej til et par opfordringer 
til at blive højskoleforstander. Det ville jeg ikke kunne klare, vidste jeg. 
Men jeg kunne nok have lyst til at blive leder af en skole, og derfor 
kunne jeg ikke stå imod, da man bad mig om at komme til Egå. Efterskole 
og højskole var jo så stærkt beslægtede. Det fik jeg en glædelig bekræftelse 
på, da Johs. Novrup i en bog kaldte den en højskole for de 14-18 årige. 
Jeg ønskede ikke noget hellere, end at jeg kunne give så mange af vore 
elever som muligt en smag på, hvad højskole var, og give dem lyst til 
senere at komme på højskole.

Lykken var med os i vor gerning her. Trods vanskeligheder, navnlig i 
besættelsestiden, og trods en bestandig nagen i sindet af en følelse af, at vi



38

Kontrakten underskrives af det ny forstanderpar og Frede Bak.

alligevel ikke nåede, hvad vi ville og burde kunne nå, gik det dog godt 
fra år til år. Efter en tids forløb blev jeg så også draget ind i forenings
arbejde, blev endda valgt til formand for efterskolernes forening, det var 
dejligt at være optaget af arbejde både på den ene og den anden måde.

Tiderne skifter med tider. Efterskolerne kom også ind i et tidsskifte. 
Udviklingen gjorde mig betænkelig. Det har jeg ikke lagt skjul på. Det var 
i begyndelsen af 1960’erne, at man fik indført prøver i folkeskolen, vist 
navnlig for at få flere til at fortsætte i 8. og 9., senere også 10. klasse. 
Om værdien af de statskontrollerede prøver skal jeg ikke sige noget her. 
Jeg forstår udmærket, at de kan have deres betydning, og at de kan 
være uskadelige i undervisningen. Men jeg har den opfattelse, at efter
skolen er blevet anderledes, efter at loven i 1967 har givet adgang til at 
have statskontrollerede prøver også i en efterskole. Den i sin tid rammende 
betegnelse, »en højskole for de 14-18 årige«, kan man efter min mening 
ikke bruge med rette mere. Det ville være mere korrekt at kalde den »en 
kostskole for folkeskolens 14-16 årige«, og udviklingen kan føre hen imod 
et overtal af elever, der »trænger til« at komme på efterskole. Netop i 
disse uger, da dette skrives, er man ved at drøfte højskolens og efter
skolens forhold til hinanden i anledning af, at der skal gives en ny 
lov for disse skoleformer.

Her kommer så ungdomshøjskolen ind i billedet. Hvad Kjeld Krarup 
har tænkt sig med Egå ungdomshøjskole, gør han selv rede for. Men jeg 
kan ikke lade være med her at give udtryk for min glæde over, at det, 
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som jeg kalder højskolelinjen i efterskolen, nu har udsigt til at kunne 
føres videre og blive forstærket i Egå ungdomshøjskole.

Det var med fuld enstemmighed, bestyrelsen blandt ansøgerne valgte 
Bente og Kjeld Krarup. Vi har budt dem velkommen hertil, selv om det 
først er til juli næste år, de tiltræder stillingen. Jeg vil slutte årets beret
ning med at ønske vor skole til lykke med den forandring, som den 
står over for - og at ønske for Bente og Kjeld Krarup, at det må times 
dem at få en velsignelsesrig gerning her i tiden fremover, så de må få 
den lykke at se de store ideer og planer blive ført ud i livet.

Tage Dybkjær



Hvorfor ungdomshøjskole?

Det er klogt engang imellem at standse op og gøre sig overvejelser om 
den situation, man befinder sig i, og derefter sætte disse overvejelser ind i 
et større fremtidsperspektiv.

Politikeren må standse op og undersøge om samfundet styrer mod 
det mål, som han har sat sig. Landmanden må gøre status for at se, 
hvordan situationen har udviklet sig, og hvordan han kan få indflydelse 
på fremtiden. Det, der gælder for politikeren og landmanden, gælder også 
for mennesker, der er beskæftiget med skolevirksomhed.

Hvordan er efterskolen stillet i dag, og hvordan tegner fremtiden sig 
for denne skoleform?

Sådanne spørgsmål rejses jævnligt af efterskolefolk, ikke mindst ved 
særlige lejligheder som ved forstanderskifte, planlægning af nybyggeri og 
ved ændringer i lovgivningen for efterskoler. Det er vigtigt, at overvejel
serne er tilbundsgående, for at de kan sætte deres præg på fremtiden.

I dag er efterskolerne blevet en skoleform, der stort set er indgået i det 
almindelige uddannelsessystem. Dette indebærer, at langt de fleste eftersko
ler i dag tilbyder statskontrollerede prøver på forskellige niveauer. Enhver 
kan nok forestille sig, hvilken indflydelse dette har på skoleopholdet.

Vi ønsker vel alle, at ungdommen får de bedst mulige forkundskaber, 
men skal alle efterskoler absolut tjene de statskontrollerede prøvers sag, 
når den offentlige skole efterhånden overalt kan yde de unge en god 
undervisning?

Der er efterskoler, som har sagt nej til prøverne, men dermed også nej 
til de mange elever, der af hensyn til deres fremtidige arbejde ønsker at 
afslutte med en prøve. Dette bevirker, at de elever, der nu søger de prøve
frie skoler, ikke er repræsentative for ungdommen. Derved får elevklientel
let let en slagside, som er i modstrid med mange efterskolefolks ide med 
denne skoleform.

Ønsket om at være fri for prøverne og fri for ensidighed i elevklien
tellet må da rejse det spørgsmål: hvordan kan man opretholde en skole, 
som ligger efter undervisningspligtens ophør (efter-skole), og som er 
andet end undervisningspligtens »forlængede arm«?

Hvis svaret skal findes inden for den bestående efterskolelov, må det 
blive ungdomshøjskole.

En ungdomshøjskole er efter gældende lov en efterskole, der henvender 
sig til unge, der er mellem 16 og 18 år ved begyndelsen af et kursus. 
Da man gerne vil understrege, at denne skoleform nærmer sig folkehøj
skolens, har man valgt at bruge en betegnelse, der rummer højskole i 
navnet.



41

Ved udgangen af 1969 fandtes der fire ungdomshøjskoler i Danmark. 
Disse skoler har hver deres specielle præg og form. En enkelt skoles for
stander siger: »En helt fri skole eller slet ikke forsøge«. Og på en anden 
skole har man indført statskontrollerede prøver. Disse forskelle er karak
teristiske for frie og selvstændige skoler.

I Danmark har vi muligheder for frit at udvikle skoler for unge og 
ældre inden for meget rummelige rammer. Denne frihed er et gode, som 
alle skal være med til at bevare. Mister skolerne noget af denne fri
hed, må de omgående protestere og eventuelt gå nye veje for at komme 
tilbage til udgangspunktet.

Egå Efterskole har gjort status, hvilket har resulteret i, at den pr. 1.-7. 
1970 omdannes til ungdomshøjskole. Denne beslutning vil få indflydelse 
på undervisningen, da de kommende elever vil møde med bedre for
kundskaber. Med bestyrelsens byggeplaner vil rammerne omkring skolen 
også med tiden forandre sig. Men disse ting er »kun« midler for samværet 
- ikke målet.

Ved tilrettelæggelse af den fremtidige skoleplan har der gjort sig to 
hovedsynspunkter gældende. For det første vil skolen »tvinge« kursisterne 
til at beskæftige sig med emner af skabende og musisk karakter som 
formning, musik, kunstforståelse, film, dramatik osv.

Baggrunden for dette synspunkt er, at der i et højt udviklet teknisk 
samfund skal peges på emner, som kan være en god modvægt til alle de 
emner, der i højere grad sætter maskiner i centrum end mennesker. Egå 
Ungdomshøjskole vil være med til at støtte den del af det såkaldte ung
domsoprør, som protesterer mod, at samfundet er blevet »en-dimen- 
sionalt« - kun har øje for produktion og profit.

Det andet hovedsynspunkt kan nemt komme i modsætning til det første. 
Kravet til de 16-18 årige om at dygtiggøre sig vil ungdomshøjskolen også 
tilgodese ved at tilbyde regning, skriftlig fremstilling, matematik, studietek
nik, sprog osv.

Ved at tilbyde indlæringsfag, der kan kombineres således, at de kan 
fremme adgangen til »det etablerede samfund« efter den enkeltes eget 
ønske, og samtidig at tilbyde skabende og musiske fag, der peger bort 
fra »det en-dimensionale samfund«, vil ungdomshøjskolen ikke et enten - 
eller, men et både - og.

Det forekommer os, at Egå Ungdomshøjskole er en logisk fortsættelse af 
Egå Efterskole. Men for at skolevirksomheden kan fortsætte, må der være 
unge, som ønsker at komme på skolen. Vi håber, at Egå-bogens læsere og 
skolens venner vil være med til at pege på dette tilbud, så der også i 
fremtiden kan være aktivitet på den snart jubilerende skole.

Ved henvendelse til efterskolen eller undertegnede (adresse: 6170 Hop
trup, tlf. 045-75520) vil ungdomshøjskolens plan blive tilsendt. Den 
oplyser bl. a., at kurserne varer i 5 måneder fra august og fra januar.

Første kursus starter den 4. august 1970.
Med venlig hilsen og på gensyn på Egå Ungdomshøjskole!

Bente og Kjeld Krarup



Og før jeg ved det, gik et år, 
og før jeg ved det, gik der ti. 
Jeg syntes, jeg var ung i går, 
i dag min ungdom er forbi.

Johannes Jørgensen.

Til 10-års jubilarerne - og lidt om nogle 
af dem

Når vi mødes med jubilarer ved vort elevmøde, 10 års, 25 års og 
40 års, foretager jeg undertiden i det stille et tankeeksperiment, 
som jeg nu vil bede jer være med i. Lad os se lige så mange år frem 
i tiden, som jubilarerne giver os anledning til at skue tilbage. De 
unge, vi har på skole i dag, vil - hvis de lever så længe — opnå disse 
»jubilæer« i årene 1980, 1995 og 2010. Er det egentlig ikke en 
ret mærkelig tanke? Deres bedste arbejdsår ligger altså mellem

40 års jubilarer ved elevmødet 1969.
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1980 og 2010, og dertil skal de især uddanne sig i de nærmeste 
10 år! Kan I huske, at da I var elever her, var det endnu nok til 
at blive mægtig imponeret, at vi så en lysende sputnik på den 
mørke nattehimmel? I år har vi på fjernsynsskærmen kunnet se 
præsident Nixon sidde i Amerika og tale med to mand, der stod 
på månen og lyttede til hans ord, og vi vidste, at næsten i samme 
sekund sad måske 600 millioner mennesker rundt om på jorden 
og så det samme! Det var, som om vi i disse minutter fik et 
samlet bevis på, hvad mennesker formår, når alt sættes ind på 
at nå et bestemt mål. Det ser næsten ud til, at ingenting længere er 
umuligt, hvis man er villig til at ofre, hvad det koster. Og de 
vældige fremskridt på dette ene område har sidestykker i livet 
omkring os og i vor daglige tilværelse. Forandringer og forbedrin
ger følger hurtigt oven på hinanden, og sådan et foranderligt 
samfund skal de, som er unge i dag, forberedes til at gå ud i. I 
en bog, »Skolen for 1980’erne«, har den svenske pædagog Tor
sten Husén fremhævet, at det vigtigste nu er at skaffe sig dygtig
hed til at tilegne sig nye kundskaber, d. v. s. navnlig at opøve ev
nen til at lytte, læse, tale, skrive og regne - kort sagt evnen til at 
være vågen for nye ting og til stadig at følge med.

25 års jubilarer.
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10 års jubilarer.

Mon vi ikke nemt kan blive enige om, at han har ret? Når vi 
har vor uddannelse bag os, sådan som de fleste af jer har det, ser 
vi anderledes på den, end når vi står foran den. Engang troede 
man, at man efter uddannelsens afslutning havde lært, hvad 
man skulle - var »udlært«, som vi siger. Men der går jo ikke 
lang tid, før man erfarer, at man skal lære, så længe man lever. 
Derfor skulle det gerne være sådan, at man fra man begynder at 
gå i skole, til man er færdig med sin uddannelse, først og frem
mest får lært, hvordan man selv kan lære sig mere og mere. Jeg 
formoder, at mange af jer er kommet til det samme resultat.

Hvad jeg i øvrigt har fået at vide om mange af jer, skal jeg 
nu forsøge at meddele jer ganske kort om hver enkelt.

Svend Andersen, Stokkebro, nu: Dageløkkevej, Dageløkke Mose, 3050 
Humlebæk. I lære som værktøjsmager. Ud at sejle med Esso tankbåd på 
Syd- og Mellemamerika. Nu ansat i »Dansk Hårdmetal«, Espergærde. 
Er gift og har en søn.

Erik Beck-Nielsen, Finlandsgade 17, Århus, nu: Kystparkvej 35, 8250 Egå. 
Er el-montør og arbejder på Aarhus Flæskehal i Viby. Blev gift 1966 og 
har en søn.

Jørgen Beck-Nielsen, Finlandsgade 17, Århus, nu: Bredkærvej 2, 8250 
Egå. Har været på Beder gartnerskole og er udlært gartner. Var en tid 
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ansat i et gartneri ved Hamburg. Senere på blomsterbinderkursus. Siden 
1966 bestyrer og medindehaver af Egå blomstermarked, der ligger ved 
Grenåvejen ikke ret langt fra efterskolen.

Verner Rasmussen Buch, Bugtager, Trustrup, nu: Voldby, 8500 Grenå. 
Har lærereksamen fra Århus Seminarium 1966 og årskursus fra Dan
marks Højskole for Legemsøvelser 1966-67. Fra august 1968 timelærer 
ved Grenå Østre Skole. Gift 1969 med lærerinde Ida Nygaard Arno, 
Nørre Herreds Fællesskole, Voldby.

Jørn Lystlund Christensen, Fårup, Thorsager, nu: Fårup, 8410 Rønde. Har 
været på Vejlby landbrugsskole. Har selv landbrug og desuden halv
dagsplads som svinekontrol. Blev gift 1967 med Inge Frederiksen, en 
af vore gode hjælpere i køkkenet 1962-63, som for øvrigt nu igen 
hjælper os. De har en datter.

Leif Degn, Lyngby, 8220 Brabrand. I lære som finmekaniker. Nu rejse
montør hos Kamstrup instrumentfabrik i Åbyhøj med området Jylland- 
Fyn samt Norge og Sverige.

Bent Hansen, Haldum mk., nu: Fredensgade 26, 8382 Hinnerup sta
tionsby. Var først ved landbruget og senere på en tekstilfabrik, kom 
så efter militærtjeneste til Århus Dampvaskeri og fik en uddannelse 
som vaskemester, men er til sidst kommet til et korn- og foderstof
firma, hvor han er nu. Blev gift 1966 og har en pige.

Poul Ørgård Hansen, Hyllested, nu: Askvej 1, 8240 Risskov. Kom direkte 
herfra i lære på Grenå Motorfabrik og fik svendebrev 1964. Tog så 
til søs med Mærsklinjen, forsøgte maskinmesterskole, men. forlod den 
og sejlede en tid igen. Har fra marts i år fået arbejde på Århus Oliemølle.

Knud Helbo, Dejret, 8420 Knebel. Er gået landbrugsvejen, først på her
regården Skaføgård ved Mørke, senere på Vejlby landbrugsskole og er 
nu på gården derhjemme. Blev gift 1967 og har en dreng.

Ove Jensen, Mårslet, nu: Hørretvej 179, 8320 Mårslet. Er på lageret hos 
Odense Vinkompagnis afdeling i Åbyhøj. Blev 1967 gift med en tidligere 
egåelev, Anna-Lise Ebbesen (1962). Har to drenge.

Svend-Åge Jegstrup Jensen, Kolt, 8361 Hasselager. Var ude at sejle et år 
som værnepligtig i søværnet og har været et år som soldat på Cypern. 
Arbejder nu som malersvend.

Jens Chr. Johannesen, Fonnesbæk, nu: Ravnsvad, 7430 Ikast. Har prøvet 
lidt forskelligt i landbrug, på fabrik og som arbejdsmand, er nu murer
svend og har som hobby et lille landbrug med grisesøer og får. Er 
gift og har en dreng.

Uffe Jørgensen, Hasselager, nu: D 2903 Rostrup, Altenkamp, Fa. Joh. Bruns. 
Har været på Beder Gartnerskole, men var forud udlært som bager. Har 
dog holdt sig til gartnerfaget og arbejder for tiden i en tysk planteskole.

Niels Kristian Larsen, Østerby, nu: Ivar Huitfeldtsgade 21 st., 8200 Århus 
N. Kom straks efter opholdet her i lære som bager. Fik efter soldater
tidens afslutning plads som konditor hos Emmery i Århus, hvor han 
stadig er. Bryllup i november med Hanne Jensen, der har været på 
Vivild ungdomsskole.
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Dan Høj Laursen, Fårup Ellegård, Voldum, 8900 Randers. På Vejlby 
landbrugsskole 1965-66. Er beskæftiget ved landbruget hjemme; regner 
med snart at blive selvejer.

Henning Møller Laursen, Svejstrup, 8660 Skanderborg. Har haft plads ved 
landbruget hjemme og forskellige andre steder. Har været på Malling 
landbrugsskole og fortsætter ved landbruget.

Ole Lemming, Hemstok, nu: Bakkevej 8, 8670 Låsby, Er chauffør ved et 
jernfirma i Århus. Er gift og har en pige.

Bent Madsen, Øster Alling, nu: Nordtoft 43, 9000 Ålborg. Først land
brugsmedhjælper, så konstabel i søværnet, hvor han tog teknisk for
beredelseseksamen, fortsatte uddannelsen og blev teknisk assistent, ar
bejder nu i entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier. Vil 1970 på
begynde studium til teknikum-ingeniør.

Frank Birkedal Madsen, Elev mk., nu: Møllehuset, Elevvej 111, Elsted, 
8520 Lystrup. Oplyser kun, at han er tømrersvend.

Bjarne Mikkelsen, Colindseje, 8544 Mørke. Er for tiden i Californien, 
men kommer hjem for at fejre julen herhjemme. Var først på Ødum 
forsøgsgård og senere forvalter på et større gods på Sjælland. Kom så 
til England for at se landbrug. Fik lyst til et studieophold i De forenede 
Stater, rejste i april 1968 til staten Montana og er nu på en kvægløs 
farm i Californien og prøver også arbejdet på en risfarm.

Knud Erik Mikkelsen, Thingskovgård, nu: Permelillevej 4, 8240 Risskov. 
Var først ved landbruget, senere på Rødding højskole og ved Sparekas
sernes Datacentraler i Århus. Er nu ansat som funktionær ved Michelin 
Gummi Compagni, Århus afdeling.

Rasmus Mortensen, Brabrand, nu: Lodrupgård, Skjød, 8450 Hammel. Har 
været på Vejlby landbrugsskole. Plan købte Lopdrupgård 1968 og er nu 
altså gårdejer.

Kurt Mørch, Hasselager, nu: Kirkevej 7, Ndr. Randlev, 8300 Odder. I 
lære som maler, da han kom herfra, har nedsat sig som selvstændig 
malermester. Gift 1967 og har en dreng.

Jørn Egebjerg Nielsen, Skjoldelevgård, 8471 Lading. Først hjemme, så 
bl. a. underforvalter på Statens redskabspr., Horsens. Soldat på Cypern 
vinteren 64/65, elev på Uldum højskole 65/66 og Vejlby landbrugsskole 
66-67. Nu hjemme og med til sammen med hans far at forpagte jorden 
fra tre gårde.

Knud Overgård Nielsen, Hesselballe, nu: Dalgas Avenue 8, 8000 Århus C. 
Kom kort efter opholdet her i lære som maskinarbejder. Aftjente sin 
værnepligt og tog hyre på et tankskib, et par gange kom han gennem 
Suezkanalen, sidste gang i 1967, da den blev lukket. For tiden går han 
på Århus Teknikum, hvorfra han vil udgå som ingeniør.

Ove Lund Nielsen, Roelsø, nu: Bendixminde, Skrejrup, 8410 Rønde. Flår 
både i militæret og på Vejlby landbrugsskole truffet kammerater fra 
opholdet i Egå. Har også været på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Købte 
gård i juni i år og blev gift i juli.

Poul Martin Vorbjerg Nielsen, Kolind, nu: Damagervej 26, 8260 Viby J.
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Udlært som elektriker, svendebrev 1965, havde fået hyre på et af 
A. P. Møllers tankskibe som elektriker, men så ramte en færdselsulykke 
ham. Han blev lammet i hele kroppen og færdes nu i elektrisk rullestol. 
Har været på Unge Hjems højskole i Skåde og er nu på et plejehjem. 
Startede sidste sommer på et realkursus på Århus Akademi og venter at 
blive færdig med det næste sommer.

Erik Vangsøe Olesen, Støvringlund, Støvring, 8900 Randers. Har haft plads 
hjemme og på forskellige gårde, indtil han i februar i år købte en gård i 
nærheden af hans fars gård. Han driver dem begge, så han har nok at 
gøre.

Poul Dørup Olesen, Mygdal, nu: 196 Gladstone Ave., London, Ontario, 
Canada. Landbrugsmedhjælper, efter soldatertjenesten rejste han til Ca
nada, hvor han har været siden som arbejdsmand.

Aage Pedersen, Kristianseje, nu: Landevejen 1, 8541 Skødstrup. Har væ
ret på Vejlby landbrugsskole og holder sig stadig til arbejde ved land
bruget.

Arne Pedersen, Thorsager, nu: Elstedvej 63, 8520 Lystrup. Ved landbruget 
indtil militærtjenesten, denne forlængede han et par år med civil an
sættelse. Nu er han kirkebetjent, ringer og graver ved Elev og Elsted 
kirker. Gift 1965 og har et barn.

Finn Petersen, Skjoldelev, nu: Hovedgaden 33, 8310 Tranbjerg J. Er værk
fører og har i ni år været ansat i en autoforretning i Århus. Er bleven 
gift i år.

Bent Frede Rasmussen, Faurskov, nu: Kolkærvej 7, Kasted, 8200 Århus N. 
Er landbrugsmedhjælper, har været på Vejlby landbrugsskole og gennem
gået driftslederkursus, gift 1968 med en fynbo og har en søn.

Jens Bonne Rasmussen, Mejlby, nu: Lindåhøje 7, Bendstrup, 8530 Hjorts
høj. Har været på Grundtvigs højskole, Frederiksborg, Askov højskole 
og Bygholm landbrugsskole. I det sidste halvandet år har han været 
vægter og landmand, idet han har forpagtet en mindre ejendom, som han 
passer ved siden af det andet arbejde.

Jørn Rytter, Hasselvej 21, 8361 Hasselager. I tømrerlære lige efter opholdet 
her. Har været en vinter på et bådbyggeri i Skagen og en sommer på 
Grønland. Arbejder nu som tømrersvend.

Anton Peter Sørensen, Hørret, nu: Møllegårdsparken 7, Fastrup, 8000 
Århus C. Efter et par år ved landbruget kom han i tømrerlære. Blev 
udlært 1965 og har været ved faget siden. Byggede sit eget hus 1968 og 
blev gift med Karin Boier, Ravnholt, der ligesom Peter er gymnastik
interesseret. Han har været formand for Testrup-Mårslet gymnastik
forening 1966-69 og har både været på gymnastikhøjskolen i Ollerup 
og på Vejle idrætshøjskole.

Karl Egon Sørensen, Egens, nu: 8420 Knebel. Kom ligeledes i tømrerlære 
lige herfra. Har været på Den jydske Håndværkerskole i Hadsten, hvor 
han for øvrigt traf flere egåelever. Gift og har to børn. Er butiksmontør 
og er med til at stille butiksinventar op over hele landet.

Kurt Ove Sorensen, Foldby, nu: Skovgårdsgade 16, 3, 8000 Århus C.
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Har sit arbejde lige her i nærheden, idet han er assistent på BP-service- 
stationen på Egå Havvej, hvor vi ofte ser ham. Gift 1968.

Poul Vejby Sørensen, Hinnerup, nu: Jesper Brochmands Gade 1, 2200 Kø
benhavn N. Har været på Vejlby landbrugsskole og startede i 1966 på 
Landbohøjskolen, hvorfra han venter at blive færdig 1970.

Søren Lund Sørensen, Boeslum, nu: Reberbanen 27, 8400 Ebeltoft. Har 
været på Kalø landbrugsskole og har lige købt en lille ejendom. Er gift 
med en norsk pige og har en dreng.

Aage Sørensen, Ingerslev, nu: Agerbærvej 19, Sabro, 8381 Mundelstrup. 
Har været chauffør for en fabrik i 5 år. Er gift og har fået ansættelse 
som lagerarbejder ved Jydsk Telefon.

Jens Thomsen, Ingerslev, nu: Rohdevej 5, 8464 Galten. Meddeler kun, at 
han er beskæftiget som firmachauffør i Århus.

Lars Thygesen, Bjødstrup, 8410 Rønde. Har været på Vejlby landbrugsskole, 
er deltids betonarbejder, gift og har en datter.

Poul Læssø e Thøger sen, Brunballegård, 8670 Låsby. Beskæftiget ved land
bruget, men har også arbejde hos en murermester som jord- og beton
arbejder. Har været på Vejlby landbrugsskole, hjælper sine forældre med 
landbruget, men skal overtage sit fødehjem til foråret.

Erik Truelsen, Kanhave, nu: 8795 Nordby Samsø. Først et par år ved 
landbruget, så i lære som tømrer efter endt militærtjeneste, arbejder 
nu som tømrersvend på Samsø, er gift og har to børn.

Erik Winther, Gjedved, nu: Fasanvej 13, 4300 Holbæk. Efter endt værne
pligt kom han på Rødding højskole, senere på Bygholm landbrugsskole. 
Kom derfra til husmandsforeningernes regnskabskontor i Holbæk, hvor 
han har været siden.

Inger Møller (Andersen) Knudsen, Vitten, nu: Vittenvej 79, 8370 Hadsten. 
Blev på grund af sygdom hindret i at uddanne sig til børnehavelærerinde. 
Er nu centraldame på Hinnerup central. Gift 1966 og har en dreng.

Margit Andersen, Ramten, nu: Thorsagervej 23, 8544 Mørke. Kom i lære i 
en brugsforening ved Ebeltoft, blev ekspeditrice i Nimtofte brugsfore
ning til 1964, da hun blev gift. Hendes mand arbejder på Århus Flæske- 
hal. De har to drenge.

Kirsten (Andersen) Jørgensen, Tåsing, nu: Gormsvej 4, 3600 Frederiks
sund. Efter et par år i huset uddannede hun sig som barneplejerske. 
Var på Hadsten højskole vinteren 1965-66 og kom derefter på børne
forsorgsseminariet i Jægerspris og er nu bømeforsorgspædagog. Har 
arbejde på en vuggestue i Værløse. Gift 1969 med en ekspedient fra 
Frederikssund.

Lis (Andersen) Hansen, Trige, nu: Sølystgade 44, 4, 8000 Århus C. Var 
1965 på Gråsten husholdningsskole og begyndte samme år som økono
maelev på Marselisborg hospital, udlært 1968. Gift 1967 og har en 
datter.

Aase (Andersen) Skou, Fjellerup Kær, nu: Højskolevej 2, 6000 Kolding. 
Har været på Klejsgård husholdningsskole ved Strib. Er gift og har 
selv to børn, men passer to andre, som hun har i dagpleje.



49

Leila (Asferg) Madsen, Skovgårde, nu: Søndervangen 50, 8260 Viby J. 
Er gift med en slagteriarbej der og har to børn.

Hildur Axelsdottir, Grjoteyri, Kjosasysla, Island. Uddannet barneplejerske 
og har været på husmoderskole. Gift med en gårdejer, som har en stor 
gård på Syd-Island, ca. 60 km. fra Reykjavik. Har tre piger. Hildur vil 
gerne skrive sammen med en af jer, som hun var sammen med her på 
skolen. Skriv til hende!

Kristrun Axelsdottir, nu: Box 167, Vestmannaeyjum, Island. Er gift og 
har to børn. Hendes mand er en dygtig fodboldspiller, der bl. a. har 
deltaget i landskamp i Bulgarien mellem Vestmannøeme og Bulgarien. 
Kristrun var med på turen til Sofia, så hun er bange for, at hun ikke 
kan rejse igen næste år for at være med her.

Edel (Bak) Pedersen, Dørup, nu: Villavej 13, 8660 Skanderborg. Først 
plads i huset, så på en konfektionsfabrik. Har nu syet i 8 år. Gift 
1968 med bygningssnedker Walter Pedersen, Hemstok, og har lige fået 
en søn.

Birthe (Baltzer) Jensen, Isgård, nu: Dråby mk., 8400 Ebeltoft. Var først på 
hotel i Ebeltoft, blev så gift 1961 med en fodermester. De har nu været 
på samme sted i otte år. Har tre børn.

Hanna (Bendtsen) Madsen, Norring, nu: Hår Overgård, 8382 Hinnerup. 
Efter at have haft pladser i huset kom hun i lære på Sabro-Fårup 
kommunekontor. Gift 1967 med en gårdejer og er nu altså landmands
kone, men har samtidig arbejde på kommunekontoret i Hinnerup.

Else Marie (Birkegaard) Christiansen, Hasselager, nu: Rasborg, 8300 Odder, 
På tilskærerkursus i Århus. Gift 1963 med Johannes Christiansen, der 
har været elev her (1956-57), og som er gårdejer. De har to børn.

Inga (Christoffersen) Nielsen, Glejbjerg, nu: Solsortevej 11, LI. Kongs- 
mark, 4200 Slagelse. Har været i Norge som hushjælp og er nu hjem- 
medgående husmoder på en gammel bondegård tæt ved Storebælt. Har 
to børn.

Thrudur (Gunnlaugsdottir) Andrésson, Hof, Bessastadahr, Island, for tiden: 
Højgårdstoften 213, 2630 Tåstrup. Blev student i 1966 ved gymnasiet i 
Akureyri. Gift 1968. Hendes mand studerer polyteknik ved Danmarks 
Tekniske Højskole; derfor bor de for tiden hernede. De har en dreng.

Edel (Jakobsen) Rasmussen, Fløjstrup, nu: Tråsbøl, 6224 Bovrup. Blev 
uddannet som sygehjælper og fik arbejde på Ørsted sygehus, indtil hun 
i 1966 blev gift med Bjørn Rasmussen (elev her 1957-58). De har for- 
pagtet en gård og har en datter.

Birgit Glavind (Jensen) Jørgensen, Hornslet, nu: Brysselsgade 2, st., 
2300 København S. Tog et kursus på Aarhus Olympiaskole og lærte 
maskinskrivning og bogføring. Fik senere plads i Århus og rejste et par 
år efter til København. Blev gift 1967 og har en datter. Birgits mand 
er operatør .

Eva (Jensen) Sørensen, Hinnerup, nu: Kingosgade 15, st., tv., 1818 Køben
havn V. Har været på Fårevejle sygeplejehøjskole og har nu beskæftigelse 
som sygeplejerske.
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Inga (Jensen) Mortensen, Gjedved, nu: Kirkebæk, 8831 Løgstrup. Udlært 
ekspeditrice, skiftede til kontorfaget, som hun har været beskæftiget ved 
i de sidste fem år. Gift 1966 og har en pige.

Inge (Skovgaard Jensen) Lyngsø, Løgten, nu: Marstrandsgade 36 3, 8000 År
hus C. Teknisk skole og direktricekursus i Århus. Udlært dameskræd- 
derinde, senere modeldirektrice, arbejder nu som sådan hos Vanggård i 
Århus. Gift og har en dreng.

Ulla (Svendgaard Jensen) Mortensen, Hår, nu: Fåborggade 15, 8000 
Århus C. Blev udlært som damefrisør. Gift 1966, har to børn og er for 
tiden hjemmegående husmoder.

Hanne Lentz (Johansen) Nielsen, Kirkevej 39, 8370 Hadsten. Er gift, har 
to børn og er hjemmegående husmoder.

Inger Marie (Jørgensen) Pedersen, Kærvang, Øster Alling, 8963 Auning. 
Kom tilbage hertil og blev en af vore gode hjælpere i køkkenet. Flun fik 
stor kærlighed til Egå - og for resten også til en af vore elever 1961-62, 
Aage Farsø Pedersen (som hun blev gift med 1966), så hun tog plads 
hos vor nabo, Bornholts, og vi har haft den fornøjelse at bevare en god 
forbindelse med Inger Marie og Aage siden. De har en dreng, der snart 
er tre år.

Kaja V. (Jørgensen) Jensen, Skåde, nu: Kløvdalsgård, Volstrup, 8900 Ran
ders. Havde stået i malerlære godt et par år, da hun skulle ud at male 
et stuehus hos en landmand. Det blev imidlertid til mere. Hun fik lov til 
at hjælpe i høsten, og efterhånden fik hun da mere lyst til landbruget 
end til malerfaget. Nu er de gift og har en gård i en pragtfuld natur 
ved Fussingø skov. De har to drenge.

Helene (Jørgensen) Hansen, Tåning, nu: Nørrekær 92, 13, B, 2610 Rødovre. 
I lære som barneplejerske, arbejdede i Århus og København, var ind imel
lem en vinter på Grundtvigs højskole, Frederiksborg. Har siden skiftet 
over til sygepleje og har nu arbejde på Rigshospitalet. Blev gift i år og 
har sit hjem i Brøndbyøster.

Marie Elisabeth (Kristiansen) Bruun, Hårby, nu: Nølev, 8300 Odder. Ville 
være barneplejerske og kom derfor til Ordrup spædbørnshjem, men for
trød det. Tog så på Danebod højskole, hvor hun også fik delingsfører
uddannelse. Derefter fandt hun nok sit rigtige job: fotograf. Kom i lære 
blandt andet hos Niels Jensen, Galten, der i nogle år har lavet elevbil
lederne her. Nu har hun fået en ønskestilling som klinisk fotograf på 
Århus Kommunehospital med et mægtig interessant og alsidigt arbejde. 
Blev gift med en landmand 1968 og trives vældig godt med at bo på 
landet.

Bodil (Kristoffersen) Brahms, Jeksen, nu: Højmarken, 9575 Terndrup. Be
sluttede sig her i Egå til at blive sygeplejerske. Kom først i huset, der
efter på Ry husholdningsskole og senere til Testrup sygeplejehøjskole. 
Færdig med sin uddannelse 1967 og blev kort efter gift. Er nu syge
plejerske på Terndrup sygehus med halv arbejdstid.

Mai Larsen, Tranegilde Strand, nu Plantagevej 3, 4652 Hårlev. Havde 
først plads i Norge en vinter, kom hjem, gik på skole igen, tog arbejde 
som reservepost og på et børnehospital for at tjene penge til en rejse 



51

til Israel. Arbejdede dernede i en kibbutz nær grænsen til Libanon og var 
også mange andre steder. Rejste hjem sammen med en veninde, til fods 
og på stop fra Venedig. Kom dernæst til kunsthøjskolen »Ladegården« ved 
Holbæk og senere til Jonstrup seminarium. En af klassekammeraterne der
fra er hun siden blevet gift med, og de har to piger. Manden er lærer 
i Køge og hedder Søren Krøjer. Mai er lærerinde på Lilleskolen i 
Køge.

Lone (Laursen) Andreasen Dahl, Drammelstrup, nu: Garvergade 24, 1. 
9400 Nørresundby. Er hjemmegående husmoder, gift 1965 med en tøm
rer. De har to børn.

Ellen Bro (Lindekrans) Nilsson, Sondrup, nu: Nr. Eskildstrup, 4340 Tøl
løse. Var på Haslev højskole sommeren 1964. Gift 1967, midt i uddan
nelsen til bømeforsorgspædagog. Arbejder nu i vuggestuen »Solgården«, 
Tølløse.

Dagny (Mathiesen) Knudsen, Haldum, nu: Lilleringvej 10, Storring, 8464 
Galten. Oplyser kun, at hun er husmoder, og at hun har fået denne nye 
adresse.

Birgit (Møller) Frandsen, Drammelstrup, nu: Binderuphøj, 8950 Ørsted. 
Havde først forskellige pladser i huset. Tog otte måneder på Ask højskole 
i præparandklasse og kom så igen i huset, til hun i 1965 blev gift med 
en landmand. De har en dreng.

Annie Piltoft (Nielsen) Kjær, Ørting, nu: Ulv Kirkegård, 8300 Odder. Har 
været på Idrætshøjskolen i Vejle og Hadsten højskole. Hun var klinik
assistent, indtil hun 1966 blev gift med Hans Kjær (elev her 1956-57). 
Så tog hun sygehjælperkursus. For tiden er hun hjemmegående husmoder. 
De har en pige, og der er nok at gøre på gården, hvor Hans er forvalter.

Bente Rask (Nielsen) Jensen, Trige, nu: Tingvej 15, Trige, 8200 Århus N. 
Er damefrisør og har egen salon på den måde, at hun kører ud og fri
serer kunderne i hjemmene. Blev gift 1967.

Birgit (Nielsen) Frederiksen, Voerladegård, nu: Jyllandsgade 20 A, 7000 
Fredericia. Er husmoder, gift med en mejerist, der arbejder på Frederi
cia margarinefabrik, og har en pige.

Birthe M. (Nielsen) Sørensen, Heden, 5651 Allested Fyn. Er kontorassi
stent og har plads ved Plumrose i Odense. Er gift, hendes mand er 
slagter.

Inge Nielsen, Thorup, nu: Silkeborgvej 170, 3, 8000 Århus C. Har været 
i huset, på tilskærerkursus i Århus, på fabrik som syerske i Ebeltoft, igen 
i huset, 14 måneder i London ved »alle tiders« familie, på Hadsten høj
skole, og er nu elev på Jydsk Fritidshjems-Seminarium og regner med 
at være uddannet som fritidspædagog til sommer.

Inge Edel (Nielsen) Rasmussen, Seest, nu: Nyborg landevej, 5290 Marslev. 
Er udlært som ekspeditrice i Kolding, tog derefter til Odense, hvor hun 
sad ved kassen i et supermarked. Gift 1968 og har en søn.

Inge Aagaard (Nielsen) Sørensen, Elkær, nu: Lucernevej 6, 8200 Århus N. 
Er hjemmegående husmoder, gift med en mekaniker, har selv en dreng 
og desuden to små børn i dagpleje.

Karen Baltzer Nielsen, Knagstrup, nu: Skanseparken 19, 8400 Ebeltoft. Efter
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at have haft plads i huset og været forpraktikant i en børnehave havde 
hun et oplevelsesrigt halvår i den internationale børneby i Svejts, »Kinder
hof Pestalozzi«. Var så på Rødding højskole og begyndte derefter på 
Social-Pædagogisk Børnehaveseminarium i Århus. Har i dette efterår til
trådt stillingen som leder af Set. Georgs Gårdens børnehave i Ebeltoft. 

Ellen Nørskov (Olsen) Nielsen, Rue, nu: GI. Korup, 5461 Korup. Er hus
moder, har en dreng og en pige.

Doris (Sørensen) Schmidt, Nimtofte, nu: BP-service, 6571 Jels. Uddannet 
som smørrebrødsjomfru, gift 1965 med en mekaniker, som nu har en 
BP-servicestation. Hun har to børn og tank og regnskab at passe. Så der 
er nok at se til, siger hun.

Else (Sørensen) Mikkelsen, Storring, nu: Elværksvej 23, 8464 Galten. For
uden den nye adresse oplyser Else, at hun er kontorassistent på et advokat
kontor.

'Jytte (Sørensen) Christensen, Ravnholt, nu: Havrevej 5, 7130 Juelsminde. 
Først i huset, så ekspeditrice, blev gift 1968. Hendes mand er rørlægger 
ved Hosby Huse og er meget hjemmefra, derfor har hun taget arbejde 
på en plastikfabrik i Juelsminde.

Inger Marie (Thomsen) Pedersen, Fårup, nu: Janus la Coursgade 9 st., 
8000 Århus C. Er kontorassistent med halvdags arbejde. Gift 1968 og har 
en lille dreng.

Så mange var svarene. I kan se, at jeg savner en del. Måske 
er brevet blevet glemt eller skjult i andre papirer. Men jeg er 
glad for de mange, der er kommet, enten der er fortalt lidt eller 
meget. Enhver hilsen har været udtryk for, at man har tænkt 
tilbage på Egå efterskole, og det gør altid godt at mærke, at I vil 
sende os en venlig tanke. Endnu mere vil det glæde os, om I vil 
møde op og hilse på hinanden ved elevmødet den 11. maj 1970. 
Det kan være morsomt at høre nyt om hinanden, men det er 
noget meget meget mere at se hinanden og snakke med hinanden 
efter de mange års forløb.

Prøv det! Tak for hilsenerne og på gensyn til sommer.

Tage Dybkjær.



Dødsfald

Ellen Lindekrans

Ellen Lindekrans døde den 12. februar. Med hende mistede vi ikke blot en 
trofast og dygtig medarbejder gennem 23 år, men også en god ven af os 
og vor familie, og da alle I mange, der siden 1945 har været på skolen i 
kortere eller længere tid, kan huske hende, skal jeg her gengive noget af, 
hvad jeg sagde ved hendes begravelse.

Ellen kom til Egå i samme måned, som besættelsestiden ophørte. Vi 
kunne ikke vide dengang, at hun ville få en så varig plads her, men nu 
bagefter synes vi, at hun hørte med i billedet fra det år, da så mange ting 
føltes lettere efter krigsårenes tryk. Vi nærede store forventninger, for vi 
vidste, at Ellen havde været på Vestbirk højskole, både som elev og som 
hjælper i køkkenet. I Hansted havde hun også prøvet arbejdet i et stort køk- 
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ken, og i vinteren 1944^5 var hun på højskole i Askov, lige inden hun 
kom til os.

Her kom hun i forbindelse med mange mennesker - de skiftende elev
hold, de skiftende piger i køkkenet og andre medarbejdere på skolen, gæster 
i »kaffekrogen«, håndværkere, arbejdere, af og til et par af landevejens fa
rende svende - en af dem har spurgt, hvor den venlige gamle dame er blevet 
af, for han har savnet hende de sidste gange. Det var mange, der holdt af El
len i køkkenet. Men ikke mindst gælder det vore egne seks børn. To af dem 
har hun kendt, siden de blev født. Alle vore konfirmationer har hun været 
med til, og de tre ældstes bryllup. For dem alle er hun den Ellen, som de 
aldrig vil glemme fra deres opvækst i Egå. Hun var tålmodig og kærlig mod 
dem, var med til at opdrage dem og har en stor del af æren for, hvad de har 
lært på madlavningens område. De følte sig trygge, når hun var hos dem. 
Så kunne Karin og jeg lettere tage hjemmefra.

Men Ellens interesser gik også uden for arbejdet i køkkenet og livet på 
efterskolen. Hun deltog gerne i foredrag og møder, holdt af læsning, teater 
og opera. Fik også efterhånden en stor bekendtskabskreds i Egå, men glemte 
naturligvis ikke familien; de var alle sammen i hendes tanker, altid og lige 
til det sidste.

Sygdommen, der ramte hende, begyndte så småt og umærkeligt, næsten 
usynligt, men efterhånden konstaterede vi, at hun gik langsommere og havde 
svært ved at løfte og strække sine arme, og vi frygtede, at hun ikke kunne 
blive ved med at passe sit arbejde. Så kom hun på sygehus, til dygtige 
specialister, senere til Hald og til sidst til Stefanshj emmet i Århus. Der er 
ingen tvivl om, at der blev gjort alt, hvad mennesker kan gøre for at hel
brede hende og passe og pleje hende. Men for mennesker er det ikke mu
ligt at standse døden. Den når os alle, om end på forskellig måde. Til 
Ellen kom den langsomt gående, først langt, langt borte, så den bare gav 
os en bange anelse om, at det kunne være den, men også gav os håb om, at 
den foreløbig ville skride forbi og give endnu en lang frist. Sådan gik det 
dog ikke. Langsomt kom den nærmere og blev tydeligere og tydeligere.

Jeg har ikke før set døden komme til et menneske på den måde. Men jeg 
har læst en skildring, som meldte sig i mit minde, da Ellen lå for døden. 
Digteren Ole Wivel fortæller om sin gode ven Martin A. Hansen, som han 
besøgte i de sidste uger og dage, før han døde, og nogle løsrevne sætninger 
fra skildringen kan gøre det forståeligt, hvorfor Ellens sygdom og død 
fik mig til at mindes skildringen af Martin A. Hansen på dødslejet: Han 
døde en langsom død. Den mægtige kraft i hans ånd og lemmer blev stille, 
men uafvendeligt nedbrudt. At vide ham fortabt var da frygteligt og ufatte
ligt, man havde ingen ord, og til samtaler ud over det almindelige blev det 
sjældent. Til sidst kom døden uventet, selv om den var ventet så længe. - 
Wivel siger også om Martin A. Hansen, at hans ånd stred imod det ødelagte 
legeme, og at han til sidst, da døden endelig kom, blev skånet for dødskam
pens gru . . . Der er så meget i disse ord, der minder om Ellens sidste uger 
og dage. Hvor var det underligt at være vidne til legemets tiltagende kraftes- 
løshed samtidig med, at ånden var så usvækket levende. Tanken var klar, 
også da talen blev svag og uklar. Hukommelsen og viljen svigtede ikke, men 
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legemet kunne ikke holde døden borte. Det var, som skulle vi af Ellen be
læres om, at ånden er stærkere end kødet. Og da døden tog hendes legeme, 
slap også hun for en dødskamp. Hun vendte sit hoved til siden - andet af 
kroppen kunne hun ikke bevæge mere - og sagde: jeg er træt, nu vil jeg sove. 
Og vi vil håbe og tro, at der er blevet givet hende et svar, omtrent som det 
lyder i Kingos vers, bare med en lille omskrivning:

Sov da, sov i Jesu arme, 
viger, alle verdens larme, 
du er i din Jesu skød.
Han dig skal af mørket føre, 
han din sidste søvn vil gøre 
salig, rolig, sagt’ og sød.

Nu står vi tilbage med mindet om Ellen - mindet om en dygtig kvinde, et 
trofast menneske, et minde, som vi vil bevare i stor taknemmelighed for alt, 
hvad hun har været og har betydet for Egå efterskole og for os i de 
mange år, da hun havde sit virke her.

Tage Dybkjær

Bent Pedersen

Den 19. august døde gårdejer Bent Pedersen, Østerholm, Lisbjerg.
Han var søn af Ingeborg og Ejnar Pedersen, der ledede Egå efterskole 

fra dens oprettelse i 1921 til 1938, og han var den af børnene, der i tiden
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derefter bevarede den stærkeste forbindelse med skolen, dels fordi han boede 
i nærheden, dels fordi han følte en naturlig tilknytning til stedet og livet, 
der levedes her, opvokset som han var i grundtvigske kirke- og skolekredse. 
Jeg havde lært ham at kende på Rødding højskole, hvor han var elev vinte
ren 1928-29. Derfor glædede det mig også, at han i 1939 blev valgt ind i 
efterskolens bestyrelse. Han sad der i næsten 30 år, indtil sygdom hindrede 
ham i at give møde, når vi samledes. Ved mange lejligheder mærkede vi 
hans levende interesse for, hvad der skete på skolen. Han havde sin be
stemte mening og lagde ikke skjul på den, når vi drøftede særlige spørgs
mål, men vi følte altid, at skolens ve og vel lå ham stærkt på sinde, og 
det gjorde godt at mærke det.

Vi savnede ham, da sygdommen blev ham for overmægtig, så han blev 
nødt til at holde sig borte. Nu er han ikke mere, men vi vil mindes ham 
med stor taknemmelighed.

Tage Dybkjær



Forskelligt

Elevmødet 1970 agtes afholdt søndag den 10. maj.
Program vil senere blive udsendt til elevforeningens medlemmer. Vi regner 

med at begynde med gudstjeneste i Egå sognekirke om formiddagen. Kl. 
12 samles vi her på skolen til middag. Dertil indbyder skolen 10 års, 25 års 
og 40 års jubilarer, som vi håber vil møde op i stort tal, altså elever fra 
vinteren 1959-60, sommeren 1960, vinteren 1944-45, sommeren 1945, vin
teren 1929-30 og sommeren 1930. Fra kl. 14,30 fortsætter mødet og er da 
beregnet for alle tidligere elever fra Egå efterskole.

Egånåle af sølv kan købes på skolen eller fås tilsendt, hvis betalingen ind
sendes forud til girokonto 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 elevforeningens 
kartotek, bedes den meddelt til: Egå efterskoles elevforening, Egå efter
skole, 8250 Egå.

Vallekildemøde holdes som regel omkring 1. oktober. Således vil det også 
blive i 1970. Meddelelse om mødet udsendes til en del tidligere elever fra 
Vallekilde højskole, men også alle andre interesserede, der gerne vil være 
med, er meget velkomne. Der kan i september fås oplysning om mødets 
afholdelse ved henvendelse til skolen.

Skolens kursustider: fra begyndelsen af næste skoleår, dvs. fra august 1970, 
sker der en ændring samtidig med, at skolen går over til at være ung
domshøjskole. Det medfører, at eleverne skal være i alderen 16-18 år (æn
dres måske til 19 år). Indtil videre bliver der kursus af 5 måneders varighed. 
Det første starter 4. august og varer til jul. Det næste starter efter nytår 1971 
og varer til slutningen af maj. I øvrigt kan alle oplysninger om de nye 
kursustilbud fås ved henvendelse til højskolelærer Kjeld Krarup, 6170 Hop
trup, telefon: Hoptrup (045) 7 55 20 (efter 1. juli 1970: 8250 Egå, telefon: 
Århus (06) 22 01 26). Den nye skoleplan kan dog også fås fra efterskolen.



Den selvejende institution 
Egå efterskoles bestyrelse

Gårdejer, sognefoged Frede Bak, Rodskov, 8541 Skødstrup (formand). 
Viceskoledirektør Peter Dethlefsen, Rosenvangsallé 73, 8000 Århus C.
Forstander Tage Dybkjær Egå efterskole, 8250 Egå.
Fru Esther Kvist, Østermøllevej 11, Trige, 8200 Århus N.
Fru Lis Mogensen, Skj ørring, 8544 Mørke.
Gårdejer Knud Sørensen, Åstrup, 8541 Skødstrup.
Gårdejer Jes Thomsen, Bynksminde, Skæring, 8250 Egå.

Elevforeningens bestyrelse
Gårdejer, sognefoged Frede Bak (1936-37), Rodskov, 8541 Skødstrup.
Smedemester Knud Grosen (1956-57), 8250 Egå (formand).
Ekspeditrice Lisbet Bøjen Jensen (1965), Mejlby, 8530 Hjortshøj.
Frk. Karen Klinge (1962), Eg, 8420 Knebel.
Bestyrer Anders Kjeldsen Rasmussen (1934-35), Eghøjvej 28, 8250 Egå.
Fru Kirsten Brandstrup Sørensen (1944) Åstrup, 8541 Skødstrup.
Elektrikerlærling Henning Vestergaard (1965-66), Ilbjerg, 7870 Roslev.
For sidste års elevhold: Harry Andersen, Hårup, 8530 Hjortshøj.
Elevforeningens sekretær og kasserer: gårdejer Jes Thomsen (1921-22), 

Bynksminde, Skæring, 8250 Egå.
Elevforeningens gironummer: 35297, Egå efterskoles elevforening, 8250 Egå.



Elevforeningens regnskab 1968-69
Indtægt: 

Kassebeholdning 5. maj 1968 ....................................................... 8264,21 kr.
Billetsalg v. elevmøde................................................................... 786,00 -
Medlemsbidrag ............................................................................. 10238,00 -
Gaver til foreningen ..................................................................... 254,00 -
Salg af Egånåle............................................................................. 195,00 -
Salg af frimærker......................................................................... 45,10 -
Indvundne renter ......................................................................... 116,41 -
Forkert gireret (Dybkjærs konto) ................................................ 188,64 -

Balance .. 20087,36 kr.

Udgift: 
Elevmøde ....................................................................................... 711,80 kr.
Porto ............................................................................................... 3259,60 -
Tryksager ....................................................................................... 519,08 -
Annoncer ....................................................................................... 72,28 -
Egåbogen ....................................................................................... 5940,00 -
Krans ............................................................................................. 50,00 -
Afgift til Koda ............................................................................. 29,90 -
Forkert gireret tilbagebetalt ........................................................ 188,64 -

I alt .. 10771,30 kr.
Kassebeholdning 10. maj 1969 ................................................ 9316,06 -

Balance . . 20087,36 kr.
Bynksminde, den 10. maj 1969. 

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og alt er fundet i den fineste orden.

Egå, den 11. maj 1969.

Arne Vestergård. Ellen Larsen.



Egåfondets regnskab 1968-69
Indtægt: 

Kassebeholdning den 5. maj 1969 .............................................. 2709,72 kr.
Renter fra Sparekassen ............................................................... 139,26 -
Renter af obligation..................................................................... 40,00 -

Balance . . 2888,98 kr.

Udigft: 
Kassebeholdning 10. maj 1969 .................................................... 2888,98 kr.

Balance .. 2888,98 kr.
Bynksminde, den 10. maj 1969.

Jes Thomsen.

Regnskabet er revideret og intet er at bemærke.

Egå, den 11. maj 1969.

Arne Vestergård. Ellen Larsen.
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Laina Buus Sørensen, Birgittesminde, 9581 Als Østj.
Ulla Tang, Nørremøllevej 44, 8800 Viborg.
Marianne Thunbo, 8799 Tunø Kattegat.
Claus Baven, Skovbovænget 79 A, 2890 Hareskov.
Karl Aage Bonde, Petersborgvej 13, 8570 Trustrup.
Frangois Bonfils, Fengersvej 5, 2, 5000 Odense.
Palle Carlsen, Badstuegade 16, 1, 8000 Århus C.
Dan Christensen, Lyngstien 11, 4700 Næstved.
Erik Knold Christensen, Nimtoftevej, 8550 Ryomgård.
Max Christensen, Brede 135, 2800 Lyngby.
Leif Franck, adr. Knud Povlsen, Skade, 8270 Højbjerg.
Kurt Jakobsen, Søbjergvej 27, 7430 Ikast.
Kaj Møller Jensen, Viborgvej 694, 8381 Mundelstrup.
Morten Sinding Jensen, GI. Kongevej 2, 8260 Viby J.
Niels Erik Jensen, Gangsted, 8732 Hovedgård, 
Jan Brøndberg Jørgensen, Uffesvej 11, 1, 8000 Århus C.
Jørgen Hedetoft Knudsen, Havevang 24, 4000 Roskilde.
Klaus Koch, Frederiksallé 4, 8450 Hammel.
Jørgen Kvist, Risbyvej 59, Ledøje, 2750 Ballerup.
Ole Kaalby, Åbyhøjgård 14 st., 8230 Åbyhøj.
Ib Lynnerup Larsen, Pilegårdsparken 48, 3460 Birkerød.
Kenth Larsen, GI. Køgevej 892, 2660 Brøndby Strand.
Knud Lykkegaard, Møllevænget 11, 3450 Allerød.
Per Bech Nielsen, Ryomgårdvej 5, 8581 Nimtofte.
Steen Nielsen, Tåstrup Flave 1, st., tv., 2630 Tåstrup.
Svend Nielsen, Folehaven, Druehaven 39, 2500 Valby.
Erik Malmkvist Olsen, Hamphøjvej 14, Skåde, 8270 Højbjerg.
Hans Olsen, Ørvadsvej 23, 8220 Brabrand.
Frank Pedersen, Ugelbølle, 8544 Mørke.
Kurt Pedersen, Hovedvej 11, 8220 Brabrand.
Michael Petersen Philip Schousvej 5, 2000 København F.
Niels Rasmussen, Københavnsvej 12, 4760 Vordingborg.
Benny Skriver, GI. Skolevej 25, 2750 Ballerup.
Søren Steensted, Sofiegade 16, st., tv., 1418 København K.
Lars Sørensen, Skoulund 15, Vorup, 8900 Randers.
Gert Verbov, Ved Vænget 5, 2100 København 0.
Søren Vestergaard, Nærumgård, 2850 Nærum.

Til december 1968:
Lis-Anne Jensen, Brøndbyøster Torv 6, 2, th., 2650 Hvidovre.
Irene Kortsen, Vesterbrogade 4, st., 8000 Århus C.
Ellis Vest Larsen, A. N. Boulevard 149, 1, th., 2650 Hvidovre
Hanne Grete Møller, Glatved, 8444 Balle.
Anne Olsen, GI. Køgevej 152, 2500 Valby.
Jette Stokholm, Hjortensgade 9, 1, 8000 Århus C.
Lilian Sørensen, Broager, 8961 Allingåbro.
Bodil Vesterbak, Katrinebergskolen, 8200 Århus N.
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Kurt Bruun, Lyngvej 29, st., th., 2800 Lyngby.
Jørgen Christensen, 8620 Kjellerup.
Jan Frisov, Hyldegårdsvej 46, 2920 Charlottenlund.
Kurt Hasse Nielsen, Ellebakken 6, 3790 Hasle.
Henning Seeberg Olsen, Rundgården 18, 1, tv., 2860 Søborg.
Henrik Just Pedersen, Stenagervej 6, 8240 Risskov.
Lars Just Pedersen, Stenagervej 6, 8240 Risskov.
Peder Melchior Pedersen, Pal. Müllersvej 115,2, 8210 Århus V.

Fra januar 1969.
Anne Marie Andersen, Arn. Nielsens Boulevard 28, 2650 Hvidovre.
Conni Back, »Kamkærsholm«, Haubro, 9600 Års.
Ketty Sonja Christiansen, Magleparken 42, 1, tv., 2750 Ballerup.
Kathrine Pauline Karoline Enoksen, 4941 Bandholm.
Bente Svelmøe Hansen, Østerbæksvej 185, 5000 Odense.
Bodil Margrethe Jensen, Borgmester Fischersvej 1, 2500 København V.
Jette Tidemann Larsen, Dueholm Mark, 7900 Nykøbing M.
Anja Knoblauch Nielsen, Granhøj, Boes, 8660 Skanderborg.
Bertha Sara Simonsen, 4941 Bandholm.
Britta Elisabeth Skjald, Parkvej 6, 4000 Roskilde.
Harry Ejvind Andersen, Hårup, 8530 Hjortshøj.
Kjeld Breüner Lysdal Andersen, Kløvertoften 3, 2740 Skovlunde.
Kristen Børsting Dahlgaard, Bajlum, 7870 Roslev.
Just Jensen, Randrup, 8981 Spentrup.
Finn Skaaning Johansen, Nødager, 8560 Kolind.
Ole Kolding, Nautrup, 7882 Durup.
Tage Søndergaard Kristensen, Skjød, 8450 Hammel.
Aksel Ørum Kroer, Ramten, 8582 Ramten.
Poul Andreas Nielsen, Oxfordvej 2, 7850 Stoholm.
Herluf Lauridsen Rahr, Venge, 8660 Skanderborg.
Hans Erich Steenberg, Sorø St. Ladegaard, 4180 Sorø.
Keld Sørensen, Houlbjerg, 8891 Laurbjerg.
Holger Villadsen, Faurskov, 8370 Fladsten.

De 97 elever fordelte sig således efter amter: 25 fra Københavns amt, 
21 Århus, 18 Randers, 9 Skanderborg, 6 Viborg, 3 Frederiksborg, 2 Præstø, 
2 Grønland, 2 Odense, 2 Aalborg, 1 Bornholm, 1 Ribe, 1 Ringkøbing, 1 Ros
kilde, 1 Svendborg, 1 Sorø, 1 Thisted.

Ved kursusets begyndelse var 2 fyldt 13 år, 27 fyldt 14 år, 33 fyldt 15 
år, 25 fyldt 16 år, 10 fyldt 17.

Fra august 1969.
Til maj 1970:
Esther Adelholm, Solnavej 84, st.v., 2860 Søborg.
Bente Kirstine Helene Andersen, Estruplund Gods, 8950 Ørsted.
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Trafikpres ved åbningsmødet.

Jørgen Andersen, Damager 11, 8362 Hørning.
Maj-Britt Bengtson, Læssøesgade 9, 2, 2200 København N.
Ann Bonhjem, Symfonialle 54 E, Thorsted, 8700 Horsens.
Henning Bruun, Einarsvej 63, 2800 Lyngby.
Marianne Carlsen, Vilstrupvej 120, 6100 Haderslev.
Birgit Dalgaard Christensen, Værumvej 33, 8370 Hadsten.
Niels Jørgen Ilkjær Christensen, Soldugvej 23, 2770 Kastrup.
Carsten Claus Christiansen, Langdalsvej 24 A, 8220 Brabrand.
Ejvind Filbert, Bevtoftgade 4, 1736 København V.
Ingrid Forskov, Sletterhagevej 27, 1, 8240 Risskov.
Lars Frandsen, Aasen 8, 2880 Bagsværd.
Svend Otto Frederiksen, Hedemarksvej 36, 3, 2620 Albertslund.
Lisbeth Wirenfeldt Galle, Bispeparken 21, st., 2400 København NV.
Flemming Hald, Husumvej 99, st., tv., 2700 Brønshøj.
Leif Skødt Hansen, Bønnerup Strand, 8585 Giesborg.
Erik Holm, Silkeborgvej 286, 8230 Aabyhøj.
Peter Quistgaard Holten-Nielsen, Strandboulevarden 73, 4, 2100 Køben

havn 0.
Peter Hviid, Rugvænget 65, 1., th., 2750 Ballerup.
Kirsten Høegh, Kærby, 8560 Kolind.
Leif Bjarne Haak, Allegade 49, 4690 Haslev.
Michael Jacobsen, Nordmarksvej 7 D, 2770 Kastrup.
Brian Egon Jensen, Ledøje Bygade 5, 2750 Ballerup.
Carsten Thybo Jensen, Fuglevænget 31, st., th., 8500 Grenå.
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Claus-Christian Bødker Jensen, Blegerstræde 3, 2791 Dragør.
Erik Jensen, Rørbækvej 8, Grundfør, 8382 Hinnerup.
Erik Søgaard Jensen, Hopolden, 4330 Hvalsø.
Karen Marie Egede Jensen, 8791 Tranebjerg, Samsø.
Winnie Jensen, Ryparken 60, 2. th., 2100 København 0.
Bjarne Johannesen, Pedersmindevej 17, Trige, 8200 Århus N. 
Sonja Johansen, Rosenvej 2, Kysing Næs, 8300 Odder.
Bente Elisabeth Juel, Klintebjerg Skolehjem, 5450 Otterup.
Allan Kongsbirk Juhl, Ole Jørgensgade 4, st., 2200 København N. 
Inger Lundgaard Kande, Funder Bakker 43, 8600 Silkeborg.
Jens Ole Nørgaard Kristiansen, Svinbovej 11, 8541 Skødstrup. 
Jane Holmgren Larsen, Willemoesvej, 4583 Sjællands Odde. 
Jens Holmgren Larsen, Willemoesvej, 4583 Sjællands Odde. 
Per-Ole Marconi Ludvigsen, Nordrupvej 63, 2700 Brønshøj. 
René Marsengo, Mørkhøjvej 140, 2 A, 2730 Herlev.
Troels Marstrand, Seminarieparken 7, 4300 Holbæk.
Jens Kristian Martinsson, Syrenvej 1, 8444 Balle.
Jane Sested Mogensen, Nørregade 24, 8464 Galten.
Hans Andreas Munck, St. Grammegaard, 3720 Aakirkeby.
Else Margrethe Nielsen, Elmehøj, Følle, 8410 Rønde.

Hold afstand!



Fra august 1969.

Hanne Mariager Nielsen, Galstergade 1, 9400 Nr. Sundby.
Keld Wildau Nielsen, Søren Frichsvej 85, st., 8230 Aabyhøj.
Lisa Høgh Nielsen, Teestrup, 4690 Haslev.
Niels Peter Overgaard Nielsen, Hovedgaden 2, Snejbjerg, 7400 Herning.
Jane Irene Obbekjær, Kirkevej 15, 8680 Ry.
Jan Olsen, Strandbyparken 19, 1., v., 2650 Hvidovre.
Karsten Palmelund, Egeshus, Egebjerg, 8700 Horsens.
Elisabeth Rasch, Madvigsalle 14., 2. th., 1829 København V.
Jytte Rasmussen, Sjællandsgade 18,1, 8000 Århus C.
Preben Simonsen, Hvidovre Torv 12, st., 2650 Hvidovre.
Niels Sjørup, Jeppe Aakjærsvej 8, 8500 Grenå.
Birgit Sørensen, Mosevej 70, 8772 Ørting.
René Tonny Sørensen, Kridthøjvænget 79, 1., th., 8270 Højbjerg.
Bjarne Peter Thomassen, Nimtofte, 8581 Nimtofte.

Til december 1969:
Poul Bager, Skolevej 8, 8964 Pindstrup.
Bent Christiansen, Vilh. Bergsøesvej 7, 8210 Århus N.
Birthe Merete Fisker, »Spangegaard«, Skuderløse, 4690 Haslev.
Per Henriksen, Haspegaardsvej 9, 2880 Bagsværd.
Allan Keller, Kong Georgsvej 62, 2000 København F.
Hanne Elisabeth Madsen, Bymandsvej 32, 8200 Århus N.
Jane Nielsen, Per Kjalsvej 34, 8520 Lystrup.
Jannie Bindslev Petersen, Norgaardsvej 4 E, st., 2800 Lyngby.
Lone Petersen, Mads Holmsvej 47 E, 2, 3000 Helsingør.
Hanne Sørensen, Johan Wilmannsvej 7, 2800 Lyngby.
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Søren Peter Sørensen, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
Egon Bjørn Thorup, Durosvej 15, 2800 Lyngby.
Mogens Aaboe Torbensen, J. Baggesensvej 14, 7000 Fredericia.

Af de 72 elever, der begyndte fra august 1969, var 26 fra Københavns 
amt, 14 Århus, 12 Randers, 4 Sorø, 4 Holbæk, 3 Skanderborg, 2 Vejle, 1 
Viborg, 1 Frederiksborg, 1 Ringkøbing, 1 Haderslev, 1 Odense, 1 Born
holm, 1 Aalborg.

Ved kursusets begyndelse var 7 fyldt 13 år, 22 fyldt 14 år, 26 fyldt 15 
år, 14 fyldt 16 år, 3 fyldt 17 år.

Sidste nye hus, »Højbo«.


