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Et gensyn
Som et himlens lynskud stod min høj
skolekammerat, som jeg så ofte har læng
tes efter, ved min side. Vi tog hinanden
i hånden, meget rørte over dette mærke
lige træf. Det var som om intet i verden
kunne skille os fra hinanden.
Så snart I ser underskriften vil I kun
ne kende mig. Når jeg nu sidder her for
at skrive denne lille artikel, tænker jeg
på vores kære skole, som jeg så ofte har
længtes efter. Især længes jeg, når jeg
står oppe på fjeldet og ser ud over det
store uendelige hav, så fyldes mit hjerte
af det store savn. Jeg ser alt i ånden, mine
kammerater piger og karle, forstanderen
og hans kone og deres børn, køkken
personalet, lærerne, Aage Nielsen og
Ramskov. Ja, dem alle i skolen, som jeg
til døden er kommet til at holde så for
færdeligt meget af. Når jeg sådan står og
tænker på de fem måneder, vi har tilbragt
sammen på skolen, og mindes Jer hver
især, føles det, som at være iblandt Jer,
og jeg ligesom fuldstændig glemmer, at
jeg står alene ude på det høje fjeld. I
forstår, at det hjertebånd, der binder mig
til Jer og skolen kan ikke brydes af nord
polens kolde vinde, og min kærligheds
flamme slukkes ikke af indlandsisens kul

de og sne. — Det jeg nu vil fortælle Jer
er, hvordan Vilhelm Olsen og jeg traf
hinanden.
Om efteråret, i oktober måned, kom
mer der mange færøske fiskerbåde her til
Frederiksdal, hvor jeg nu sidder som
overkateket. En dag, da jeg traf nogle
af færingerne uden for kirken, spurgte
jeg dem, om de kendte missionær Vilhelm
Olsen, men ingen af dem kendte ham. Da
de rejste, kom der et andet færingeskib
til Frederiksdal. Jeg bryder mig ærlig
talt ikke om at komme ombord i disse
skibe, og da der ikke kom nogen iland
fra dette skib, traf jeg ingen. Skibet var
længe i Frederiksdal, tog ud og fiskede
om morgenen, og kom tilbage om efter
middagen, fyldt med torsk og helleflynder.
Men så en aften kom kommuneråden
og bad mig være tolk for ham, han skulle
ud ombord og tale med kaptajnen. Han
skulle meddele landshøvdingens telegram
fra Godthåb angående nogle nye regler
for færøfiskerne. Så tog vi afsted. Da vi
nåede skibet, spurgte jeg efter kaptajnen,
og sagde, at vi ville tale med ham. Da vi
kom op på dækket, stod jeg som altid og
så mig om for at se, om der ikke skulle
være et kendt menneske iblandt dem.

Statens ptodc j^isl ? ciudk^arnlinq
København

Idet kaptajnen kom hen imod os, så jeg
en mand gå ud fra hans kahyt, hvem var
det? Som forstenet stod jeg og stirrede
på ham, dette ansigt syntes mig bekendt.
Han så mig og nærmede sig uden at sige
noget, jeg sagde heller ingenting. Pludse
lig sagde han: „Motzfeldt“. „Vilhelm“?
sagde jeg spørgende. Og vi omfavnede
hinanden, som om intet i verden kunne
skille os ad. I kan nok forstå, hvor stor
glæden blev, da vi i så fjernt et land un
der de høje fjelde traf hinanden, som vi
gensidigt af hjertet havde længtes efter.
Folk, som så os, sagde: „Det er vel nok
synd for dem“, de havde ligefrem ondt
af os.
Mens han sad inde hos kaptajnen,
havde han hørt en grønlænder sige til
færingerne: „Det er vores præst, Motz
feldt“. (I ved, at under en overkatekets
embede hører det at holde gudstjeneste
og undervise børnene). Derfor var han
gået ud, og han kendte mig med det
samme. Jeg ville knapt tro mine egne
øjne, og jeg blev så forbløffet, at jeg blev
stående, hvor jeg stod.
Jeg bad straks kaptajnen om at måtte
tage Vilhelm med iland, hjem til os. Han
betænkte sig, der var så meget at bestille
ombord, de skulle jo gøre 5000 torsk
istand, som de havde fanget den dag.
Men jeg blev ved, og til sidst fik jeg lov.
Vi sad så og havde det hyggeligt hjemme
hos os til langt ud på natten, og vi drøf
tede H. U. H., lærerne, kammeraterne og
køkkenpersonalet. Det var som om andre
af kammeraterne ville kigge ind. Den op
muntring, der læger ens længsel, var både
glæde og taknemmelighed værd.
Den dag, jeg traf Vilhelm Olsen, var
en lørdag, og dagen efter skulle jeg præ
dike i kirken kl. 10. (Jeg er ene om me
nighedsarbejdet her i Frederiksdal). Jeg
bad Vilhelm holde et foredrag for stedets

befolkning kl. 2 om eftermiddagen i kir
ken eller i forsamlingshuset, for at me
nigheden, og især ungdommen, kunne
høre en af mine kammerater, som jeg s^.
ofte har omtalt, og høre hvor meget der.
grønlandske menighed har at lære af den
danske kristne ungdom, særlig fra H.U.H.
Vilhelm lovede at gøre det, og han glæde
de sig. Men så kom skuffelsen. Dagen
efter var skibet afsejlet på trods af, at
kaptajnen var med i foreningen på Fær
øerne, og at loven ellers er, at de ikke
skal arbejde om søndagen. Vilhelm ar
bejdede sædvanligvis til kl. 12 om natten,
og kom først derefter op til os. Sådan gik
tiden medens de lå her i Frederiksdal.
Vi mødtes hver nat, og sommetider tog
jeg ombord på skibet. Der kunne jo ikke
gå en aften, hvor vi ikke så hinanden.
Han lovede at skrive om sit besøg i elevbladet, men da der endnu ikke har været
noget i bladet fra ham, giver jeg mig hu
til at skrive. Så kan I læse om det, hyis
det bliver taget med i bladet da.
Den anden grund til at jeg skriver dr,
at jeg ikke med sikkerhed kan sige om
Vilhelm Olsen lever. Han lovede at skrive
til mig, når han kom hjem. Det bad jeg
ham udtrykkelig om, da jeg havde set det
sølle skib, hansejlede med. Jeg har tit
tænkt på, om han er nået hjem, for jeg
har stadig ikke fået noget brev fra ham.
Dagen efter afsejlingen, netop ved den
tid, da de ville være ude på åbent hav,
blev det hård storm af sydøst, en fare for
sådan et lille fartøj, det er derfor ikke
godt at vide, om han er nået hjem i sik
kerhed, men det håber jeg rigtignok. Han
drog afsted i stor forventning om sit fore
stående bryllup.
Det glæder mig, at Mette Magelund har
skrevet den lille historie i bladet, som jeg
sendte. Jeg skriver dette som en hilsen
til alle dem på skolen, til lærerne og til

mine kammerater, som nu er spredt i
Danmark, Finland og Sydslesvig. Med
mine kærligste hilsener sender jeg denne
lille artikel her fra det høje nord.
I kan sagtens, at I så nemt kan se
H. U. H., det opnår jeg aldrig mere, skønt
jeg længes af hjertet. Jeg håber inderligt,

En

at den hellige Guds velsignelse må råde
over vor skole og dem, der arbejder der.
For dig, vor skole, går takken til Gud,
fra dem i nordens kulde og indlandsis.
Frederiksdal, den 10. maj 1952.
Otto Motzfeldt.

usædvanlig

På mange måder vil sommerkurset 1952 kom
me til at stå i erindringen som noget ud over
det sædvanlige. Vi havde ventet et lille hold,
men det blev et usædvanlig stort hold.
Det var også et veloplagt hold, men det hænger
måske sammen med den usædvanlig regn
fulde og kolde sommer. Vi oplevede vist ikke en
dag, at varmen bredte døsighed over klasserne.
At kulden og regnen har givet os en usæd
vanlig god høst skal tilføjes med tak. Inter
essen for de forskellige særhold både for håndarbejds- og kjolesyningsholdet og gymnastikken
har været stor. Tilgangen til spejderførerskolen
svigtede i kvantitet, men var god i kvalitet. Som
ekstra oplevelse for sommerens spejdere vil
landslejren altid blive husket. Det var festligt
at være med, og sent vil vi glemme den store
søndagsgudstjeneste med 8000 spejdere og faner
i hundredvis, de gribende stunder ved nadver
bordet, hvor tilslutningen var så stor, at de til
sidst sprængte alle rammer.
Af andre usædvanlige ting kan nævnes,
at vi havde 2 mandlige elever, ja, som regel 3,
idet der næsten hele tiden var udlændinge på
studieophold, så Annekset har været beboet det
meste af sommeren. Vore 2 grønlandske elever,
som vi bringer et billede af, har været usæd
vanlig festlige, når de optrådte i national
dragter. En anden ting, som heldigvis er
usædvanlig, var, at en vinterelev, Axel
Christensen, giftede sig med vor husjomfru.
Tante Anna repræsenterede skolen ved bryllup
pet, som var usædvanlig stort og festligt.
Vi ønsker de to i hjemmet på Lolland megen
lykke og velsignelse. Usædvanlig let gik
det mærkværdigvis med at finde en afløser for
Henriette: Frk. Ketty Jensen, som tidligere har
været på Rønde Højskole, Bibelhøjskolen på
Scherfigsvej og husmoder på Valby K.F.U.M.,

sommer

Henriette og Marie Kathrine

overtog stillingen den 1. septbr. Det var en stor
bønhørelse og gave til os, og vi vil også her i
bladet byde frk. Jensen velkommen til samar
bejdet. Vi bringer en stor tak til Henriette for
flere års godt medarbejderskab, og tak til frk.
Jensen, fordi hun med så god vilje og dygtighed
er gået ind i arbejdet.

Mens vi er ved bryllupper, må vi meddele, at
håndarbejds- og kjolesyningslærerinde frk.
Grethe Hansen har bryllup den 14. oktober i
Himlingeøje pr. Vallø. Hun skal være lærerkone
i Tjæreby ved Hillerød. Vi vil også her i bladet
sige hende tak for den dygtighed, hun udviste,
og det gode sind, hvormed hun færdedes iblandt
os i sommer. Ingen kunne bedre have indarbej
det et nyt særhold, så det naturligt og gnid
ningsløst gled ind i skolens rammer. Næsten alle
deltagerne har fået gode stillinger på børne- og
ungdomshjem og lign, steder. Grethe Hansen
sagde meget beskedent ved afskedsfesten, at vi
lærere havde sørget for ånden, Nina Swartz for
legemet, og hun kun for „emballagen“. Men
hun har gjort dette på en sådan måde, at vi
har følt, at både ånd, sjæl og legeme, og det
hvori legemet hyller sig, har udgjort en hel
hed, som ikke kan skilles, og det stemmer godt
med vor skoles mål, at opdrage og dygtiggøre
hele mennesket — hele personligheden.
Som ny lærerinde for vinteren har vi antaget
cand. teol. frk. Elisabeth Holmstrup. Kvinde
lige cand. teoler er ikke sædvanlige som høj
skolelærere, vi håber dette må være et godt
valg, og vi byder frk. Holmstrup velkommen på
skolen.

Usædvanlig mange reparationer har vi
fået foretaget i sommer, navnlig malerarbejde;
alle vinduer er malet udvendig, spisesalen og
mange værelser, en gennemgribende reparation
af udhuset og meget andet. Da vi fik tank gra
vet ned til oliefyret, brugte vi jorden til en fri
luftsscene, som vi håber vil pynte i haven. De
nyrestaurerede borde i klasseværelserne pynter
vældigt op. Nu håber vi efterhånden at kunne
få skabe på alle værelser. Gid det usæd
vanlige kunne ske, at en „Danielsen“
blandt de gamle elever ville sende os et større
beløb til dette formål! I vil sikkert kunne regne
ud, hvad 100 skabe vil komme til at koste.
Som det sidste usædvanlige ved denne
sommer skal nævnes de usædvanlig
mange kursus, som har givet den sit særpræg:
Spejderførerstævne, idrætslederstævne, økume
nisk stævne, nordisk stævne, bibelkursus.
Kursisterne er næsten alle faldet godt ind i fæl
lesskabet, ikke mindst bibelkursusdeltagerne, der
faldt så godt til, at eleverne ligefrem savnede
dem, da de var rejst. Vi tænker på at gentage
det næste år.
Lad mig slutte denne usædvanlige

artikel med at citere en gammel elev, som
mødte op med tre generationer til afskedsfesten

„Mødes og skilles er livets gang,
skilles og mødes er hjertets sang“.
Det er vemodigt at skilles efter så mange rige
fælles oplevelser, men gid sommeren må have
været sådan, at vi alle er kommet ind på .eller
befæstet i at blive på den vej, der fører hjem ti
Gud, hvor vi alle skal mødes i fælles lovsang on
hans trone.
De hjerteligste hilsener fra alle på skolen.

Käti og Johs. Magelund.
Så bringer vi

sporten
i tekst og billeder

22 elever uddannet som delingsførere —
spændende olympiadekamp mellem elever
og lærerstab — 15 nyudsprungne dom
mere — morgendukkert i svømme
badet m. m.
Vi bringer her i tekst og billeder sports^
begivenhederne fra sommeren 1952.
GYMNASTIK:

På delingsførerholdet har der været
jævn god tilslutning. Ialt 22 elever har
gennemgået undervisningen. Sommeren
igennem har disse piger arbejdet dygtigt
og energisk. Spadserede man en stille som
meraften ned gennem haven, kunne man

høre pigernes kommandoråb blande sig
med fuglenes aftensang.
Søndag den 29. juni gav pigerne opvis
ning ved det store Egevangsmøde, og trods
den korte træningstid klarede de sig pænt.
Sommerens
store
gymnastikopvisning
fandt sted ved vort elevstævne. Tirsdag
aften derefter viste pigerne igen gymna
stik ved foreningen Nordens velkomstfest
for Det nordiske Stævne. Skolerne var
inviteret herop og en hel del af byens folk
indfandt sig også på tilskuerpladserne. —
En af de morsomste oplevelser i sommer
har dog været at lede motionsgymnastik
for bibelkursusdeltagerne /a time hver

Jørgine Abildgaard, som om eftermidda
gen ledede gymnastik og fortalte om Elli
Bjørksteen. Det blev gjort på en måde,
så vi aldrig vil glemme det.
Den 29. august var der afslutning med
opvisning i borgerskolens gymnastiksal.
Programmet var følgende: Pigernes ur
premiere i kommando, karikatur af gym
nastikken fra århundredskiftet — bold
gymnastik — og opvisning af hele holdet.
Som afslutning sang pigerne med fanen i
spidsen den svenske idrætssalme:
Giv os at vi dig må ære
med vor idræt og vor leg.
Herre! Lad vort legem være
som ct tempel viet dig,
så vi dagligt dig må tjene,
ej bag kirkedør alene.
(430 i D. u. S.).

Linierne her udtrykker netop det vi og
så vil have frem i vort arbejde. Og vi
ønsker, at disse unge må være rustede til
at tage en ledergerning op.
Bibelkursisternes gymnastik

morgen. Alle, både mænd og kvinder, gik
op i det med stor lyst og alvor, søgende
efter at få det legemlige til at rime med
det åndelige. Det var et kosteligt syn.
I ugen fra den 7.—12. havde vi for før
ste gang et gymnastikrepetitionskursus.
Der var ca. 8—10 deltagere. Onsdag og
torsdag havde vi besøg af forstanderinde

HÅNDBOLD:

Lærernes håndboldhold

De »gamle« gymnaster

Interessen for håndbold har været
meget stor i sommer. Der har været ca. 25
piger til håndbold de 2 timer om ugen, vi
har haft det. Med de forskellige skoler har
vi haft kampe, der sommetider endte med
nederlag —■ men også en gang imellem

med sejr. Sommerens store oplympiadekamp blev udspillet mellem skolens lærer
stab og 1. hold. En uhyre spændende
kamp, som nær kunne have fået alvorlige
følger i form af brækket ribben m. m.
Resultatet i 1. omgang 8—8. I omkampen
blev det guldmedalje til eleverne, men de
havde også kæmpet ihærdigt for at vinde
den. — Lørdag den 13. septbr. var 15
elever oppe til dommereksamen i hånd
bold. Det er første gang vi her på skolen
uddanner dommere. Rie. Madsen, Køben
havn, eksaminerede de „nervøse“ elever.
Det var en meget spændende dag, men
kl. 19,30 kom resultatet: alle 15 bestået,
og lykkelige var vi alle.

netop derfor har vi savnet gymnastik
salen, og vi glæder os alle til den dag. da
vi kan blive hjemme på skolen og1 dér
dyrke idrætten.
Hilsen NINA.

ymnastiksaisfonden
1951:
Opgørelse pr. 4/ia
1951 (i januar-num
meret 1952) ............
31/12 Solgt postkort i dec.
1951 ..........................
31/12 Renter på C 2383 ...

23.620,24
68,80
207,25

276.05

1952:

7/i

7/i
2S/r
«/2
%
22/a
De nyudsprungne dommere

SVØMNING:
Også noget nyt i skolens historie. 28
piger meldte sig til svømmeundervisning,
som foregik i Haslev friluftsbad. Halv
delen kunne overhovedet ikke svømme,
mens en del kunne træne i crawl, bjerg
ning, udspring m. m. Undervisningen var
hveranden morgen fra kl. 6,30—7,30. Jo,
der var rigtig liv i Haslev bys gader, når
en flok morgenfriske piger „fløj“ ned ad
Jernbanegade for først at komme på ho
vedet ud „i baljen“.

Som De kan se af ovenstående, har
sporten i sommer været i god udvikling.
Interessen har været upåklagelig — men

26/3
26/s
28/s
28/s
31/s
31/s

Indestående pr. 1.
januar 1952 .............
Nora Graversen
(1948) .....................
Postkort ...................
Vandremappen „Den
røde tråd“ 1948-49 .
X .../......................
Postkort ...................
I. Houmann (1948
—49) ........................
Grosserer Lynge .....
Vinterholdet 1951—■
—52 („Grisene“) ...
Helge Petersen ..........
Hedvig Thusgård
(1943) ......................
Postkort ...................
Renter på E 395 ...

23.896,29
10,00
3,25

20,00
10,00
5,00

10,00
20,00
51,25
5,00

5,00
46,75

338,15524,40

Ialt
H- udgift til skitse af
sal ...............................
Indest. pr. 1. april
1952 ...............
10/3 Anneksets vandremappe ......................
Vr Tømt „Grisene“ .....
Vr Viggo Johnsen (1949
—50) ........................

24.^20,69

271,30

24 149,39
13,00
25,00

20,00

s/t Gave ved elevmødet .
8/r Indkom, ved salg af
jordbær og is ....
22/r Grøn Iversen (1948
—49) ...............
®/s Henning Jespersen
(1950—51) ..............
M/s Emma Augustinus
(1920) ............
Vs Nina Bjerrum (1949
50) ..................
15/s Karin Kruse (1952)
20/a Vandremappen „Mu
leposen“ ..........
8®/ø Renter på E 335 ...
S0/9 Renter på G 2383
pr- Vt ........................

omgående til N. P. Pedersen, Skolevej 6,
tlf. 596, el. Axel Nielsen,Skole vej 3,tlf.452.
Vi har på en rask lille tur i tirsdags
allerede fået løfte om en 8 ugersgris, et
par sko, honning, en håndmalet vase, en
td. Korn, en kaffedug, 1 kg kaffe, en elek
trisk bageovn, en varmeplade, en 4 mdr.s
gris, en td. korn, en 8 dages rejse til Rhi
nen, 3 kasser frugt, 8 dages ferie ved ha
vet m. m. Det er jo storartet, mere af
samme slags kan bruges.

744,00
196,10
5,00
50,00'

25,00

50,00
100,00

15,00
352,97
184,66

Indest. pr. Vio 1952

1.780,73
25.930,12

Et

LLEMANDS-TAG
Vi skylder gamle elever og andre ven
ner en stor tak for de 26,000 kr., der, som
foranstående opgørelse viser, er indgået
siden vi startede gymnastiksalsindsamlin
gen. Det er et smukt resultat; men vi tør
ikke gå i gang med at bygge, før vi har i
hvert fald dobbelt så mange penge. Det
blev derfor besluttet ved skolens forret
ningsudvalgs møde torsdag den 25. septbr.
at forsøge at skaffe disse penge ved salget
af en lodseddel. Det ser så vældigt ud,
men hvis vi kan tage et allemands
tag, kan det sagtens klares. Når blot
2000 af skolens gamle elever —- og vi har
jo mange flere — vil sælge hver 10 lod
sedler å 2 kr., er det hele fint klaret. Der
er nu to ting, vi beder jer om.

I: Vil nogen give os et eller andet, der
egner sig til lodsedlen, så skriv eller ring

II: Når lodsedlen kommer, sig sa: „Det
skal jeg snart få ordnet“, og når det er
sket, send da pengene på et vedlagt giro
kort til lærer Axel Nielsen. Var det ikke
fornøjeligt, om vi kunne få dette i orden,
så vi inden alt for længe kunne arbejde
i vor egen gymnastiksal og samles i den,
når vi ved vore elevmøder kan blive nødt
til at være inden døre.
Med kraftig hilsen fra alle her.
N. P. P.

ELEVSTÆVNER
Herning.
Søndag den 19. oktober afholdes elev
stævne.
Kl. 14,30: på højskolehjemmet: Fore
drag ved forstander L. Chri
stensen.
Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.
Kl. 17,00: Afslutning ved lærerinde
Nina Swartz.
Kl. 20,00: Møde i missionshuset ved
forstander H. Thorlø.
Velkommen alle.
P. u. V.
Vestergaard Poulsen.
Hurup.
Elevstævne afholdes søndag den 19. ok
tober.
Kl. 14,00: Gudstjenesten i Hurup kirke
ved provst Nørsøller Jensen.

Kl. 15,30: Fælles kaffebord på missions
hotellet.
Kl. 16,30: Foredrag ved lærer Sv. R.
Jensen.
Kl. 18,00: Aftensmad.
Kl. 19,30: Aftenmøde ved lærerne Axel
Nielsen og Åge Ebbesen.
Velkommen alle.
P. u. V.
Inger Jensen.
Fynskredsen

holder adventsfest søndag den 30. nonovember kl. 19,30 hos overlærer
Astrupgaard, Biilowsvej 17, Odense.
Nærmere i næste nr.
Haslevkredsen i København

har møde på KFUK, St. Kannikestræde,
1. nov. kl. 20. Hr. pastor Zeuthen taler.
Emne: Trods og tro hos Dostojevski.
Velkommen alle.
P. k. v.

Emma Augustinus.
Til

Færøerne
Fredag den 10. ds. tog forstander
Magelund på en ca. tre ugers tur til
Færøerne dels for at holde en række
møder på øerne, dels for at deltage i
Indre Missions efterårsmøde i Thors
havn i slutningen af måneden.
Forstanderen taler ved gudstjenesten
i Thorshavn torsdag den 23., ved for
handlingsmødet fredag den 24. og ved
gudstjenesten søndag den 26. samt ved
flere møder på øerne.
Vi ønsker lykke til farten og et no
genlunde skikkeligt Atlanterhav.
Vandremappen „Jydepotten“
har indsendt kr. 15,50 til elevforeningen
v. fru Anna Kjemtrup, f. Nielsen, Viborg.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596.

Brylllup.
9. august viedes i Vejle frk. Liscy Otte
sen til hr. sem. Carl Peder Østerby,' Nr.
Nissum (49—50). Hjertelig til lykke.
•
■
Mindet lader som ingenting,
er dog et lønligt kildespring,

det erfarer vi gang på gang, også i dag
den 27/7 52, hvor vi er samlet en lille flok
fra 1923 på Skt. Lukas Stiftelsen, spin sø
ster Emmas og søster Elses gæster.
I disse dage, for 29 år siden, forbod vi
H. u. H. efter tre dejlige, indholdsrige
måneder, der knyttede os stærkt sammen
i et ubrydeligt fællesskab. Måtte all:, som
en tid får lov at leve inden for murene på
den kære skole, føle noget af dette fælles
skab, både med lærerstab og kammerater,
så går de rigere derfra, og skolens venne
kreds er blevet endnu større.
Vi har haft en dejlig dag, som begyndte
med gudstjeneste i den yndige kirke, om
visning af hele stiftelsen med dens vidt
forgrenede arbejde mellem syge, gamle og
børn. Gid mange flere unge ville fale sig
draget til den indholdsrige gerning på
vore diakonissehuse.

Vi sender de hjerteligste hilsener :il alle,
der har en gerning på H. u. H., :)amt til
vore kammerater fra 1923.
Kristine Andersen. Oline Andersen. Karen

Dons. Anna Eskildsen, f. Hansen. Søster
Else Falgaard. Sara Hansen. Elna Henrik
sen, f. Olsen. Ingrid Jepsen, f. |Munch.

Marie Jensen. Karen Larsen, f. 'Nielsen.
Dyveke Poulsen, f. Riedel
Søster Maren Pedersen, Caroline Pedersen.

Søster Emma Pedersen. Marie Petersen.
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev

