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Aaret 1958.

A aret 1958 er ved at gaa paa Hæld, og mens Novembersolen
, sender sine blege Straaler nd over de sidste Rester af 

Efteraarets gyldne Løv, er vi ved at indsamle Aarets mange 
festlige Begivenheder som en Hilsen til Elevskriftet.

25 lykkelige og arbejdsrige Aar i Graasten, det har været 
Parolen i 1958, som næsten kan kaldes et »Festival« her paa 
Graasten Husholdningsskole.

Mange Tanker er gaaet til jer kære G. H. Piger, som er 
gaaet ind og ud gennem Skolens Døre i alle disse Aar, Tak 
for jeres Trofasthed, det har givet Styrke og Opmuntring i 
Arbejdet! —

— Det store Vinterhold 1957—58 var baade i Kvalitet 
og Kvantitet et godt Hold, og travle Arbejds- og Festdage 
vekslede med interessante Foredrag af de snart traditionelle 
Talere: Fru Paludan-Müller om Johanne Louise Heiberg, Tage 
Albertsen om Økonomi, Fru Grethe Ebbesen om Familiekund
skab o. m. fl. Pastor Rasmussen har holdt muntre Sangaftener, 
og vi har haft Film og Lysbilleder om forskellige Emner. — 
Adskillige Foreninger har været paa Besøg, hvor bl. a. tidligere 
G. H. Elever stod som Formænd og Ledere, og Sektionsmødet 
for Husholdningslærerinder var hyggeligt og fornøjeligt. De 
sædvanlige Udflugter til Sydslesvig og Sønderborg med Mu- 
sæums- og Studiebesøg frisker dejligt op i Hverdagen, lige
som sønderjydsk og jydsk-sjællandske Dage, suppleret op 
med nye Programmer er til megen Morskab for os alle.

Fættergildet stod i Aar i Tyrols Tegn — Sommer i Tyrol 
— med storartede Tegninger af Bjerge og — »hvide Heste«; 
Tyrolerhatte til Kotillon og Bordkort med de kæreste smaa 
Tyrolerpiger og -drenge. Alt gik med Fest og Glæde, saa det 
var en Lyst. —

— Ved Forældremødet den 16. Marts begyndte de første 
Jubilæumsfornemmelser, og Dagen efter fejredes 17. Marts, 
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25 Aarsdagen for vort Køb af Graasten Husholdningsskole — 
særlig festligt med Venners gode Sang og fin Smørrebrøds- 
aften for Elevforeningens Bestyrelse og gode Venner, der stod 
os bi i 1933. Vintereleverne fik saaledes en lille Forsmag paa, 
hvad der senere skulde ske den 3. Maj.

Da Eleverne var rejst til April, drog Lærerinderne i Folke
vogn og med soveposer til Harzen paa Paasketur, Olga Rep- 
pien log til Møde i Stockholm for saa senere at hellige os 
de travle Forberedelser til Jubilæet og det nye Sommerhold.

Vi er meget taknemmelige for de gode og velsignede 25 
Aar, vi har oplevet hernede i Grænselandet, selv om Krigens 
onde Tid var svær at komme igennem med Beslaglæggelse 
af vor skole i Marts—September 1945. Men Ventetiden blev 
paa en forunderlig Maade udnyttet i Fredens Tjeneste, idet vi 
fik Lov til at virke med ved Krusa agrænsen ved Modtagelsen 
og Bespisningen af de stakkels Koncentrationslejrfanger, som 
slap over Grænsen til Danmark. Selv efter Fredens Jubel og 
inderlige Glæde og Taknemmelighed over atter at leve i et 
frit Land, fortsatte disse Transporter til langt hen paa Som
meren og gav os vort Livs mest gribende og betagende Op
levelser.

Hvor er vi taknemmelige for, at det har været os muligt 
gennem Aarene at udvide og forbedre Graasten Husholdnings
skole, saa den har kunnet imødekomme Tidens stadig vok
sende Krav til Husholdningsundervisningen og samtidig for
øge Elevantallet til ca. 50.

1938 glædede vi os over at erhverve Villaen paa Hjørnet 
af Ahlefeldvej, der foreløbig gav Plads til Vævestue, Lærer
inde- og Elevværelser.

I960 gik vores Ønskedrøm i Opfyldelse, Villaen blev ind
rettet til Spædbørnehjem for 16—17 Smaabørn fra 0—2 Aar 
takkel være Skoleinspektør Hansens energiske Arbejde for 
Sagen. Derovre har vore Elever siden modtaget god og prak
tisk Undervisning og forøget Interesse og Kærlighed til Smaa
børn. Mange smaa Menneskeskæbner har faaet deres Start 
der og vokset sig sunde og store under Stabens kærlige Hæn
der — i Dag under Bestyrerinde Karen Mortensens omhyg
gelige Ledelse.
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En varm Tak skal lyde lil Spædbørnehjemmet og vores 
udmærkede Formand H. C. og Bestyrelsen for den selvejende 
Institution, der blev dannet — for godt Samarbejde gennem 
de mange Aar.

1942. Villaen i Elleygade 5 blev et dejligt Aandehul, der 
gav Plads til Væveafdelingen, 3 Lærerinder og 12 Elever.

1946 erhvervede vi Naboejendommen Elleygade 3, den tid
ligere tyske Privatskole nu kaldet »Bikuben«. Herovre summer 
det af Liv og Aktivitet, i det extra Undervisningskøkken til 
2 Familier: Gaskøkkenet, i Konserveringskøkkenet og i Stryge
stuen. Ovenpaa indrettedes Lærerindeværelse og Elevværelser.

1954 oprettedes den nye Sy- og Tilskæringsafdeling, der 
giver speciel Undervisning i »Hjemmets Syning« 3 eller 5 
Maaneder, som foregaar i den store Stue ovenpaa i »Bikuben« 
under Solveig Mathiasens gode Ledelse. Der har været fin 
Tilslutning til dette Kursus, ofte tager vore Husholdnings
elever denne supplerende Uddannelse senere.

1957. Ja, egentlig kom vores Jubilæumshus »Studiet«, det 
nye Maskindemonstrationslokale lidt for tidligt! Her demon
streres de nyeste Typer af Husholdningsmaskiner, og et læk
kert Modelkøkken med fine afprøvede Redskaber tages i Brug. 
I denne nye Afdeling vil Eleverne allerhelst arbejde!

Ogsaa Husmoderorganisationer og Aftenskoler m. m. kan 
komme her og faa Vejledning og hente Inspiration. — Skolens 
ydre Rammer er saaledes blevet forbedret gennem Aarene og 
en Stab af dygtige Lærerinder, Vævestuens gode Indsats 
samt en Kreds af trofaste og hjælpsomme Venner har til
sammen været en stor Støtte i Skolens Trivsel.

Der er nu efterhaanden kommet Sammenhæng mellem de 
forskellige Huse, der hører til G. H. Smaahaverne der 
omkring danner nu en Helhed. Vi elsker vores hyggelige 
og kønne Have, vores udendørs Dagligstue og Kamin og soler 
os derude Sommeren igennem. —

Den 3. Maj 1958 blev en Mærkedag i Skolens Historie. Elev
foreningens Bestyrelse bistaaet af Alma Jakobsen og Gedske 
Jacobsen havde ved fælles Hjælp søgt at tilrettelægge et skønt 
og uforglemmeligt Jubilæumselevmøde. Der var flere Jubilarer, 
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der skulde fejres, og Festen maatte henlægges til Hotel Graasten 
for ikke at sprænge Rammerne herhjemme, vi ventede hen
ved 250 Gæster, »gamle« Elever med Mænd eller Kærester 
sammen med Familie- og Vennekredsen.

Feststemningen begyndte allerede Aftenen forud, da de 
første tilrejsende Gæster ankom, deriblandt vores Æresgæst, 
Fru Direktør Helger fra Charlottenlund, (hvis Betydning for 
Skolen I vist alle kender) med Søn og Svigerdatter og Esther 
Drewes samt nogle G. H. Piger fra gamle Dage.

Selve Jubilæumsdagen var- saa straalende festlig og over
vældende, at den var lige ved at tage Vejret fra os.

Efter »Den signede Dag« og Flaghejsning af Lærerinder 
og Elever smældede de nordiske Elag for Vinden i Solskinnet. 
Gæster strømmede ind, saa det var en Fryd, Familie, Venner 
og tidligere Lærerinder; en Del G. H. Husmødre med »Børne
børn«, som ikke kunde være med om Aftenen aflagde festlige 
Visitter. Blomster, Hilsener og skønne Gaver overvældede os 
helt. Sogneraadsformand Koch overrakte os en Gave fra Byen, 
en stor smuk kgl. Porcelænsvase med et symbolsk Motiv: 2 
flyvende Svaner. — Husholdningsinspektør Fru Ulla Peder
sen, Sorø, Skoleinspektør Hansens, Politimester Bjerres og 
Elevforeningens Bestyrelse deltog sammen med de øvrige 
Gæster i en hyggelig Frokost. Her overrakte Fru Hanne Dahl- 
kild smukke gule Roser til Fru Direktør Helger og udtrykte 
en varm Tak til hende og afd. Direktør Helger for deres store 
Indsats for Elevforeningen ved gennem mange Aar at skænke 
os Elevskriftet som en Gave. —•

Kl. 16 samledes alle paa Hotel Graasten til den egentlige 
Jubilæumsfest. Der var Gensynsglæde, Fest og Munterhed, 
da vi hilste paa alle de kære Gæster fra Nord og Syd i Fest
dragt og højt Humør.

Salen var pyntet smukt med Lys og Flag samt en Over- 
daadighed af Blomster. Bordkortene var prydet med udklip
pede Billeder af G. H. Piger og Lærerinder gennem Aarene i 
forskellige Situationer ved Gryde eller Fad, et Arbejde, som 
vi havde haft megen Morskab af at lave, og som skabte Kon
takt med jer alle! 2 Husholdningspiger i blaat og hvidt stod 
Fanevagt paa Scenen.
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Efter Sangen »Nu velkommen enhver under Ungdommens 
Tag« holdt Olga Reppien Velkomsttalen:

Det er os en meget stor Glæde at byde dem alle rigtig 
hjertelig velkommen. — Der er et gammelt Ord, der siger, at 
den Tid, der er gaaet godt, kommer aldrig daarlig tilbage, 
og det har vi Grund til at sige i Dag efter 25 rige Aar i Graa- 
sten, og naar vi kan sige det, er det i høj Grad hele Selskabet 
her, som vi kan takke derfor. En minderig Egn, en skøn By, 
mange gode Venner og dygtige Medhjælpere, tusinde af friske 
og glade Elever fra gode Hjem — det er næsten mere, end 
man kan taale i sin Turban, og det er vi taknemmelige for.

Men en Milepæl er naaet — ikke af de store — men dog 
betydningsfuld. Vi tænker tilbage til Tiden efter Genforenin
gen i 1920, da Fru Magdalene Lauridsen — Husholdningssa
gens Moder — og Marie Ehrenreich drog herned til Grænse
egnen for at tænke paa Oprettelsen af Graasten Husholdnings
skole som et Led i det Genforenings- og Opbygningsarbejde, 
der maatte dannes hernede.

Vi takker de to dygtige og forudseende Kvinder for deres j o o o
Indsats og Mod — baade her og indenfor Husholdningsarbej
det i Danmark. Vi vil gerne i Dag hædre og ære deres Minde.

Men Fortid og Fremtid rækker jo hinanden Haanden over 
Nutiden, og derfor mødes vi her i Dag. Naar de 25 Aar har 
været saa rige for os her i Graasten, er der jo mange, der har 
medvirket dertil, og derfor vil vi gerne sige baade Tak og 
Velkommen til Festen her.

Ja, det er jo vanskeligt at nævne Navne, men vi maa ha’ 
Lov til at rette en særlig Velkomst til enkelte af vore Gæster. 
Liden Familien Helgers — vores gode Skoleonkel og Tante — 
og Familien Fischer Hansens Hjælp og Bistand havde det 
ikke været os muligt at overtage Graasten Husholdnings
skole. Og Skoleinspektør Hansens og Politimester Bjerres samt 
Henriette Reppien og Alma Jakobsen har været os en uvurder
lig Støtte fra den første Dag.

Og Undervisningsministeriets Tilsynsførende Fru Ulla 
Pedersen — vi hilser ogsaa Dem, fordi De altid har vist For- 
staaelse og Hjælp for vort Arbejde.

Biskop Beyer og andre gav os Mod og Hjælp til Spædbørne- 
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hjemmets Oprettelse og mange gode Stunder i Tiden, der 
er gaaet.

Skoledirektør Bernhard Hansen og flere Venner fra Syd
slesvig — I har givet os betydningsfulde Haandslag og vist 
os Værdien af Udholdenhed og Trofasthed i al Gerning og Færd.

Vi byder velkommen til vor By og vor Gades Nestor, 
Sogneraadsformand Koch og til alle gode Venner herfra, som 
har givet os Arbejdsfællesskab, Venskab og Tillid.

Vi hilser og takker alle gode og dygtige Lærerkræfter gen
nem de 25 Aar og til i Dag — sidst, men ikke mindst — vel
kommen til alle de friske og glade G. H. Elever gennem Tiderne 
— med Mænd og Kærester, der slutter op om Skolen til Hver
dag og Fest.

Vi havde tænkt, Jubilæet skulle fejres som den store 
Familiefest. Alle vore Deltagere — og Skolens egne »Børn, 
Sviger- og Børnebørn« skulle sørge for Underholdningen.

Derfor staar der paa Indbydelsen, at Henny og Poul Birke
lund vil synge og spille — samt Glimt af Underholdningen 
gennem Tiderne.

Men naar Planer lægges ca. % Aar forud, kan Ændringer 
i Programmet desværre forekomme, og det er sket. — Fløjte
nisten Poul Birkelund er af Statsradiofonien dirigeret til 
Schweiz — kan først komme til Landet i Morgen — og Fru 
Henny Birkelund er desværre blevet syg og beklager meget, 
at de ikke kan komme. Men heldigvis har hun faaet en god 
Kollega — Koncertsangerinde Christine Philipsen til at synge 
i hendes Sted. Frk. Philipsen er ikke G. H. Elev, men hun er 
en god Sønderjyde fra Als — og Pianistinde Asta Lind hører 
jo næsten ogsaa til som Landsretssagfører Linds Søster. Vi tak
ker Dem begge, fordi De vil komme og byder Dem hjertelig 
velkomne. I vor Velkomst er det jo umuligt at præsentere 
Dem alle — men vi vil bede Dem føle den Taknemmelighed 
og Glæde, vi nærer til Dem alle — til gamle Elever og deres 
Hjem — til gode Venner og Familien — for den Hjælp og 
Støtte — for gode Tanker og Ønsker, som hver har givet os 
og vort Arbejde paa Geaasten Husholdningsskole gennem de 25 
Aar. Hjertelig velkommen — vi haaber ved fælles Hjælp at 
faa en festlig og hyggelig Aften, og saa vil vi bede Dem synge:
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Kundskabs Fader, Visdoms Væld, 
til vor Gerning giv os Held! 
Hvad her plantes, lad det lykkes, 
hvad her grundes, lad det bygges 
paa den rette Hjørnesten!
Lad en Slægt opfostres her 
sund og flink til Livets Færd, 
som kan vogte, som kan hædre 
Arven fra de høje Fædre: 
Danmarks Sprog og Danmarks Navn.

Grundtvig.

Politimester Bjerre blev udnævnt til Aftenens Dirigent og 
udfoldede sin sædvanlige Hygge og Charme, mens han holdt 
Rede paa det store Festprogram.

Hans først Hverv, Dagens Højdepunkt, var at overrække 
Olga Reppien Ridderkorset og oplæse den kongelige Udnæv
nelse. Alle glædede sig over denne Paaskønnelse af hendes 
dygtige Arbejde for Husholdningsskolen og Husholdnings
sagen. Derefter oplæste Politimesteren et Lykønskningstele
gram fra Dronning Ingrid. —

Gedske Jacobsen, Aabenraa, tidligere Lærerinde ved Sko
len, fremsagde nu en smuk Prolog, hendes eget Værk, hvor
efter Skoleinspektør H. C. Hansen holdt sin inspirerende Ju
bilæumstale, begge Dele findes andetsteds.

Vævekonsulent Karen Withen, Elev fra Frk. Ehrenreichs 
første Sommerhold, overrakte 25 skønne højrøde og hvide 
Nelliker fra Elevforeningen — Traditionen tro, — hvorefter 
Foreningens Formand Hanne Dahlkild holdt en straalende 
Tale og som Gave fra alle de blaa Piger — Elevforeningens 
Medlemmer — overrakte os en pragtfuld Vase i kgl. Porce
læn med Motiv fra Dybbøl Mølle, som vi modtog med stor 
Glæde og Tak!

Ebba Drewes havde nu Ordet:
25 Aar er jo kun et kort Spand af Tid set i Historiens 

Lys! Men 25 Aar er meget at faa givet i den samme Gerning, 
paa det samme Sted i godt Samarbejde og Kompagniskab. 
Det er naturligt at staa stille et Øjeblik og med Undren og 
Tak se tilbage over disse lykkelige og travle Aar her paa 
Graasten Husholdningsskole og tænke paa, hvad der skete i 
1933 og fremefter. — O
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Paa det vævede Vægtæppe i Elevernes Dagligstue, der 
forestiller Skolens Virke, ser vi i Midten Symbolet paa Tro, 
Haab og Kærlighed, den Grundpille, det har været nødvendigt at 
bygge paa, for at Arbejdet her med de unge kunde lykkes, for 
al Sæden, der blev saaet kunde spire og gro og for at faa Vel
signelsen over vor Gerning. Ja, Takken maa først og fremmest 
sendes opad for disse 25 rige Aar!

Men vi føler ogsaa stor Taknemmelighed mod de Menne
sker, der i 1933 tilskyndede os, gav os Mod og Rygstød til at 
overtage Graasten Husholdningsskole. —

Først og fremmest Magdalene Lauridsen, som jo allerede 
er nævnt, der med sit Klarsyn og Kærlighed til Landets syd
ligste Husholdningsskole forstod, at der laa en Opgave for os 
— at fortsætte Marie Ehrenreichs Livsværk her i Grænse
landet. Kort Tid efter rejste vi til Graasten og stiftede Bekendt
skab med Skoleinspektør H. C. Hansen og Frue — Skolens 
gode Støtte lige fra dens første Dage i 1921. — For hjertelig 
Modtagelse og Opmuntring — for Vejledning og Hjælp i Star
ten er vi jer umaadelig taknemmelige — for al Begyndelse er 
svær! Tak for det værdifulde Venskab og »Tilsyn« gennem 
Aarene. Hjertelig Tak for alle gode og inspirerende Tanker, 
som du, H. C., har indpodet i vore unge gennem dine Timer i 
Litteratur og Sønderjyllands Historie, som vi ved, Eleverne 
elsker og paaskønner.

Men det økonomiske Grundlag maatte ogsaa være i Orden 
for Købet af Skolen i 1933. Da formede det sig saa lykkeligt, 
at Direktør Helger og Frue, som vi henvendte os til, straks 
blev grebet af Ideen om Erhvervelse af Husholdningsskolen 
i Graasten og tilbød at støtte Sagen. Vi er saa glade for, at 
Fru Helger er til Stede paa denne Festdag, saa vi her kan 
faa Lejlighed til at sige vor hjerteligste Tak til dig, Tante 
Erna og til Onkel Holger for jeres store Indsats. Tak for al 
jeres Omsorg og Interesse, der paa mange forskellige Maader 
har været et godt Rygstød for Skolen og for vort Arbejde, 
alt som Udviklingen skred frem. — Hjertelig Tak!

Aldrig har vi fortrudt, at vi lød Kaldet og kom herned 
til Graasten og fik vort Virke netop i Sønderjylland ved 
Flensborg Fjord med den nære Kontakt med Sydslesvig! —

10



En Hjørnesten i Skolens Arbejde er Lærerstaben. Hvor 
har de mange trofaste og gæve Lærerinder og Timelærere be
tydet meget for vor Skole gennem de 25 Aar. Hver især har 
med Særpræg og Dygtighed givet sit Islæt i Billedet, og vi 
glæder os over at se saa mange af jer til Festen, hjertelig 
Tak for jeres uvurderlige Hjælp og Indsats.

Vi er jo en hel lille Flok, der i Dag er 25 Aars Jubilarer, det 
er det, der gør Festen saa spændende og fornøjelig. 2 af Sko
lens Lærerinder kan vi hylde og takke for trofast Virke og 
godt Samarbejde gennem de 25 Aar. —

Henriette Reppien rykkede sine Teltpæle op fra Sorø i 
1933 og fulgte med til Graasten, indrettede sin Vævestue her, 
og den har sat sine Spor viden om. Alle G. H.-Piger har hyg
get sig derovre ved Væven og frydet sig over at kunne frem
trylle skønne Stoffer og Farver til Fremtidens Hjem. Rundt 
om paa Skolen glæder vi os over Vævestuens smukke Frem
bringelser, som netop giver det hjemlige Præg, som vi sætter 
saa megen Pris paa. Tak for din gode Indsats gennem de 
25 Aar, Henriette Reppien, og Tak for de mange forfriskende 
Festarrangementer og din fine Poesi, som saa ofte har sat 
Kulør paa vort Skoleliv.

Alma Andersen, nu Jakobsen, fulgte med os fra Ankerhus 
fra den første Dag som nyudsprungen Husholdningslærer
inde; du har, som man siger, »gjort hele Felttoget med«, ta- 
get Del i Skolens Opbygning og Udvikling gennem disse 25 
Aar. Hjertelig Tak for al din Trofasthed og for godt Venskab. 
Tak for din Kærlighed til Eleverne, din Ildhu og Dygtighed, 
Undervisningen, og Tak for dit ukuelige Humør under alle 
Livets Forhold, et godt Exempel for os alle!

Men hvad er en Skole uden Elever? Det er jo jer, der er 
Kærnepunktet i det hele, jer, som alt er lagt til rette for, — 
og som vi saa gerne vil lære: »Ej blot at finde, men fylde 
jeres Plads« i Hjem og Samfund.

Den Spænding, man altid oplever, naar et nyt Elevhold skal 
indsamles, følte vi særlig stærkt i 1933, og stor var Glæden, 
naar en Indmeldelse kom dumpende ind ad Døren. — Efter 
Omstændighederne maatte vi være taknemmelige for de 5 
friske Piger, der udgjorde vort første Sommerhold. 5 Lykke

Il



piger blev det, og vi tør sige, Sommeren blev lærerig for dem 
og en vidunderlig Oplevelse for os, hvor alt var nyt og dugfrisk.

Tinne Elley, Graasten, er en af Repræsentanterne for vort 
første Hold. — Hjertelig til Lykke, kære Tinne, med Jubi
læet og Tak for mange gode Smil gennem Aarene. Helt som 
en Overraskelse dukkede ogsaa Inga Andersen op i Dag — 
velkommen og Tak; så mødte 40 % af de fem!

Vinterholdet 1933—34 var straks adskilligt større; Kak
kelovnene var lidt besværlige, men de muntre Vinterpiger tog 
det hele med Humør. — Aise og Helga Krull, Tak for at 1 
kom og repræsenterede jeres Flok. Vi har været i dejlig Kon
takt med jer gennem alle Aarene, selv om 1 har Hænderne 
fulde af Arbejde med Hjem og Børn. Tak for jeres store Tro
fasthed !

Endelig har vi den sidste 25 Aars Jubilar, nemlig Elevfor
eningen: I Sommeren 1933 prøvede vi at samle en Flok af 
Frøken Ehrenreichs tidligere Elever, og takket være Magda
lene Jensen, som havde været Lærerinde her paa Skolen, og 
Karen Withen fra det første Elevhold 1921, lykkedes det 
over Forventning. Aar for Aar har Elevforeningen vokset sig 
stærkere, og dens Formænd og Bestyrelser gennem Tiderne 
har gjort et stort Arbejde for at holde sammen paa »den 
Kæde af levende Led« — af kære G. H.-Piger af alle Aar- 
gange, »som har slynget sig tæt om G. H.«

Derfor vil vi i Dag lade Takken gaa til vores storartede 
Formand Hanne Dahlkild og paa det varmeste hylde hende 
og Bestyrelsen for dens store og uselviske Arbejde ikke mindst 
til denne Fest. Vi vil ønske alt godt i Fremtiden for Graasten 
Husholdningsskoles Elevforening.

Jeg vil gerne bede hele Forsamlingen udbringe et 3-foldigt 
Leve for Elevforeningen, som egentlig omslutter alle Dagens 
Jubilarer.

Herefter fulgte et nydeligt lille Optrin paa Scenen: 2 Hus
holdningselever i blaat og hvidt heftede under Skolens Mærke, 
den opgaaende Sol, de 25 Bogstaver, der danner »GRAASTEN 
HUSHOLDNINGSSKOLE« — eet efter eet —, mens der til 
hvert blev fremsagt et lille Bogstavrim af Gedske Jacobsen, 
som ogsaa havde forfattet dem.
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GRAASTEN HUSHOLDNINGSSKOLE

G Genforeningslid — Grotid — God Tid.
R Rettro og Retfærd gi’r Livet Værd.
A Arbejd og Flid er Stræberens Lid.
A Altid frejdig, altid tro, det kan kaldes Lykkens Bro.
S Sol og Blommer bebuder Sommer.
T Tro i lidet vel er gjort, viser du er tro i stort.
E Elsk din Gud og elsk din Næste, saa du vinde vil det bedste.
N Navne siger meget, Navne siger lidt.

Den, der bærer Navnet, præger Navnet sit.
H Hus og Hygge er Hjemmets Lykke.
U Ufred nager —, Uvilje vrager.
S Stort kan synes smaat — — smaat — stort.
H Haab og Taalmod bygger Bro.
O Overtro skaber Usikkerhed, Tro — Sikkerhed.
L Lykkelig den som ikke skal leve, men kan leve.
D Dansk at være — dansk at ære!
N Nuller danner kun huller.
I Ingen er saa klog, at han ikke fejler.
N Nøjes man med lidt, nøjes man tit.
G Glade Mennesker synger gerne.
S Saar kan heles — Skader udbedres.
S Skønhed i Ydre forgaar — Skønhed i Indre bestaar.
K Kærlighed er Livets Kilde, bruges dog af mange ilde.
O Ord kan være svage, Ord kan være stærke, 

milde Ord dog ofte vinde kan et Hjerte.
L Livet er en Skole for alle — lærer at man tit kan falde.
E Evigt det som aldrig plettes — evigt det som aldrig slettes.
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Man sang nu den gamle skattede Elevmødesang: »Der er 
Kæder, der straaler af Stene og Guld« (H. R.).

Selve Festmiddagen tog nu sin Begyndelse afbrudt af 
mange Taler og Sange, alt som Timerne skred frem.

I Spidsen for Lærerinderne af i Dag — der alle stod opstillet 
omkring Talerstolen — overrakte Alma Jakobsen os et meget 
smukt Sølvvikingeskib med Tak for Aarene i Graasten og 
med djærve Ord fra »Skibsdrengen« til Skoleskibets 2 Kap
tajner.

Sogneraadsformand Koch bragte Lykønskning og Hilsen 
fra Byen og gode Ønsker for Fremtiden.

Skoledirektør Bernhard Hansen, Flensborg, der havde 
skænket os et stort skønt Flag og en smuk sang, udtalte bl. a.: 
»Skolen er et Vagttaarn ved Danmarks Grænse« —.

Biskop Beyer fremhævede det gode Samarbejdes Betyd
ning, og at det store i Livet er det, der ikke bliver mindre 
ved at deles.

Tinne Elley, Graasten, holdt en køn Tale, som den ene 
af de 5 Lykkepiger for 25 Aar siden og takkede for den Be
tydning, Skolen havde haft for hende.

Arkitekt Henning Helger bragte Skolen en Lykønskning og 
Hyldest fra Familien og fremhævede sin Fars — Direktør 
Helgers Interesse og Kærlighed til Graasten Husholdnings
skole og Arbejdet, der øves dér.

Husholdningsinspektør Fru Ulla Pedersen bragte en Hil
sen og Lykønskning fra Undervisningsministeriet og udtalte: 
»I har gjort et beundringsværdigt Arbejde hernede.«

Husholdningslærerinde Sofie Larsen, Hammerum, udtalte 
en smuk Tak fra forhenværende Lærerinder for hyggelige og 
lærerige Aar paa Graasten Husholdningsskole og overrakte en 
dejlig Skibsklokke med Indskrift, som nu hænger uden for 
Spisestuen til daglig Glæde.

Forstander Margrethe Eriksen, »Borrehus«, Kolding, talte 
kønt som Kollega og Repræsentant for Bestyrelsen af For
eningen af Husholdningsskoler, hun hyldede Olga Reppien 
som Formanden og overrakte os 2 skønne Tinlysestager som 
Symbolet paa »Gnisten, der fænger«!

Fru Pastor Nørgaard, Flensborg, bragte en hjertelig Hilsen 
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fra Sydslesvig og skænkede os 4 festlige Dukker i ægte Folke
dragter fra Rendsborg, Dannevirke, Fjol og Friesland, ud
sprunget fra hendes snilde Hænder.

Ja, Talernes Række var lang. Endnu bragte Forstander 
Lindstrøm, Ladelund, Hilsen fra Sydslesvig og takkede for 
godt Venskab gennem mange Aar; Henny Salboe, Charlotten- 
lund, udtrykte en køn Tak fra »gamle« G. H.-Piger, Knud In- 
gerslev, Odense, en Familiehilsen, Dyrlæge Dahlkild, Padborg, 
talte som Svigersøn af Skolen og endelig Redaktør Møller, 
Graasten, om Skolens Betydning for Byen og Grænselandet.

Taler og Sange vekslede festligt, og de specielle Jubilæ
umssange gjorde stor Lykke.

GRAASTEN HUSHOLDNINGSSKOLE GENNEM 25 AAR
Mel.: Prinsessen sad i Højenlo ft . . .

Ved Grænsen stod en Skole tom, 
den var i Ledernød.
Fra »Ankerhus« ved Sorø kom 
der to og saa og bød.
Mer et Skolehjem 
fik de elsket frem, 
og saa begyndte de 

med piger fem.

Snart Kakkelovnene forsvandt, 
der kom et Kælderfyr.
Nu er den »fjerne« Varme glant 
selv om den er lidt dyr. 
Sommersol og Blæst 
passed’ Pi’rne bedst: 
ude paa »Knolden« var der

Liv og Fest.

Saa gik det Slag i Slag som bedst 
i Takt med Tidens Krav.
Elever kom fra Øst og Vest, 
ja helt fra Grønland av.
Venner blev de da, 
sleb hverandre af, 
knuste en Taare, og da de 

drog herfra.

Et Børnehjem vi ogsaa fik 
med seksten Senge smaa, 
og her de unge Piger gik 
at lære og forstaa: 
vore mindste smaa 
kærligt hjælpes maa, 
hvis de skal glade ud

i Livet gaa

En dygtig Lærerindehær 
har gavnet Skolens Sag. 
For hvad de yded’ hver især, 
de takkes skal i Dag.
Lagde Kræfter ind, 
ildned’ unge Sind.
Maalet var altid næste

Bjergetind.

Til Skolen mange Gæster kom 
med hele Verdens Nyt.
Det Mode blev at se sig om: 
De to var ej forknyt’.
De til Finland kom,
U. S., Norge, Rom.
Bige de vendte hjem med 

Pungen tom.
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Hver Sommer Kongeparret kom 
med Garden til sit Slot.
Det syntes Skolens Piger om, 
de morede sig godt 
ved et Garderbal 
i Palæets Hal.
Det tæller godt i Som’rens 

Mindetal.

Saa rejste »Studiet« sig flot 
med alt det dyre ny.
Her øves Haand og Hjerne godt 
til Gavn for Land og By.
Nu hver Pigelil, 
som er klog og snild, 
sig ny Teknik i Køk’net 

ønske vil.

Nu Elleygade 1 til 5 
en samlet Helhed er, 
og for vort kære Skolehjem 
vi alle fester her. 
Ungdom sund og god 
øved’ Flid og Mod;
Livet skal vise, at den Prøven stod. 

Skud og Kæde.

Efter Kaffen fulgte en smuk musikalsk Underholdning 
— danske Sange —, Koncertsangerinde Kirsten Philipsen 
akkompagneret af Pianistinden Asta Lind, København. Og 
endelig sluttede lidt broget Elevunderholdning gennem Ti
derne den festlige Aften paa Hotel Graasten. En lille Flok 
»Børnebørn« fra Nordborg dansede en yndig lille Ballet i rødt 
og hvidt under Elita Vinterskovs dygtige Ledelse, mens 2 
smaa Graastenpiger, Margrete Jakobsen og Inge Manner Ja
kobsen yndefuldt dansede »Børnebørnenes Polka« med Kyser 
og Forklæder (Elevmodellerne), indøvet af Danselærerinde 
Ingeborg Günzel — begge de smaa Optrin gjorde mægtig 
Lykke.

Annabella fra Trinidad (Vinterelev og Charmetrold) sang 
og dansede Calypso under stor Jubel. Vore kvikke Lærer
inder opførte de evigunge Vitaminer, og en Flok sydslesvigske 
Elever sang kønt: »Vort Hjemland rummer Minder« m. m. — 
Som en Jubilæumshilsen til alle vore nordiske. Elever blev 
»Nordens 5 Svaner« opført med nordiske Dragter og Flag.

Som en extra Afslutning gennembladede Solveig Mathia
sen fra Scenen en fornem Billedbog, hun selv havde frem- 
tryllet: »Gennem de 25 Aar«. Billede for Billede blev frem
vist, og Alma Jakobsen fortalte med ildnende Ord om Aarenes 
vigtigste Begivenheder. Bogens Omslag forestiller en stor Teg-
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ning af Fru Magdalene Lauridsen, og foroven staar der: 
1933—19^3, som et Minde om det bevægede 10-Aars Elev- 
møde den 29. August 1943, hvor Fru Lauridsens Besøg betød 
en stor Opmuntring og Glæde midt i Forvirringen og Byens 
Undtagelsestilstand. Se forøvrigt Billedsiden fra Jubilæums- 
dagen.

Behnkes gode Musik havde underholdt Aftenen igennem, 
men Tiden var saa fremskreden, at den paatænkte Svingom 
maatte opgives.

Olga Reppien takkede for alle gode Ord og Ønsker, og for 
at hver især havde gjort sit til, al denne Jubilæumsdag var 
blevet saa straalende og uforglemmelig.

Det gjorde godt at strække Benene efter de mange Timer, 
og Turen gik nu hjem til Husholdningsskolen, hvor 4. Maj- 
Lysene. skinnede i alle Vinduer. Kulørte Lamper i Haven og 
knitrende Ild i Kaminen lunede lidt paa den kølige Majnat.

Vi sluttede festligt inden Døre med Pølsegilde og glædede 
os over et Væld af skønne Blomster og den Feststemning, 
som Dagen havde skabt. Ja, der var Grund til sammen at 
synge: »Tak for Dagen, som er omme, for en lang og dejlig 
Dag — Tak for Dage, der skal komme, og for dem, der ligger 
bag«. Mens 4. Maj-Lysene endnu straalede i Vinduer og i 
Stuer, sluttede vi med i Taknemmelighed at synge: »Altid 
frejdig naar du gaar!«

De nye Elever kom i Løbet af Mandagen den 5. Maj, saa det 
var godt at have Søndagen til at slappe af i og komme ned 
paa Jorden igen, at hygge sig med de sidste tilrejsende Gæster 
og glæde sig over de mange Telegrammer og Hilsener, som 
der først nu blev Tid lil at fordøje.

Snart gled vi ind i Dagligdagen med det nye Sommerhold, 
der dog ogsaa fik Del i Feststemningen og de dermed følgende 
»Eftergilder«.

Vestkystluren gik i Sommer helt op til Esbjerg og Fanø 
takket være Birgit Rasmussens Far, der sidste Vinter holdt 
et storartet Foredrag for os med Lysbilleder om »Danmarks 
Vestkyst« og havde lovet at være vores Fører paa en Tur 
derop. Saa denne Gang fik vi Lejlighed til ogsaa at se Ribe

Fra Jubilæumsfesten. — Skoleinspektøren holder Festtalen. — De 
< »5 Lykkepiger«, fra 1933. — Jubilæumsfrokosten og J ubilæums-U n-
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og dens skønne Omgivelser og Domkirke samt spændende 
Oplevelser i Esbjerg. Vi aflagde Besøg i den imponerende 
Fiskerihavn med den store Vesterhavsflaade af Fiskekuttere 
og et Kig inden for paa »Graadybskolen«, vel nok Danmarks 
fornemste Skole, der virkede som en hel lille By. Fanø og 
Vesterhavsbadet var Dagens skønneste Oplevelse! Paa Hjem
turen blev vi gæstfrit indbudt til Kaffebord i Gerda Staals 
Hjem og fik senere Lejlighed til at se deres store Minkfarm.

Set. Hans Aften var vi Gæster paa Graasten Landbrugs
skole, hvor Forstander Karlskov Jensen og Frue havde ar
rangeret en fornøjelig Fest med Baal og en Svingom.

Til August kom et lille Hold Studenter og Realister paa 
3 Mdrs. Kursus; vi gjorde Forsøget for at imødekomme en 
Del Forespørgsler, der ønskede Kursus fra efter Sommerfe
rien og til Erhvervsuddannelsen skulde begynde. De faldt 
godt ind med Flokken, men fortsatte altsaa i Oktober Maaned.

Garderfesterne paa Palæet og herhjemme paa Skolen var 
til fælles Glæde, de flotte Gardere er ikke lette at staa for, 
siger mangen en G. H.-Pige.

I September var der et Par runde Fødselsdage, der skulde 
klares, men efter det store 3. Maj Opbud faldt det naturligt 
at rejse bort 7. September.

Det blev til en vidunderlig 10-Dages Ferietur for os begge 
til Merano, Venedig og Dolomitterne med mange skønne Op
levelser. Fødselsdagen begyndte i Venedig paa Markuspladsen 
den 6. September Kl. 24, da Domkirkens Klokker slog sine 
dybe Slag, mens vi i den lune Sommeraften nød det pulse
rende Liv, der altid udfolder sig dér.

Selve Dagen blev brugt til Rundtur i Byen, særlig beta
gende var Dogepaladsets Pragt og Kunst og den skønne Mar- 
kuskirke. Desuden oplevede vi en flot Gondolregatta paa Ka
nalerne, hele Venedig var paa Benene. Der blev ogsaa Tid til 
et lille Festmaaltid uden om Rejseselskabet, hvor vi fejrede 
7. September og tænkte paa gode Venner derhjemme. Aftenen 
sluttede med en spændende Gondoltur. Ja, vi lever stadig 
højt paa denne herlige Italiensrejse.

Da vi kom hjem den 9. September, var den .røde Løber 
lagt ud og en festlig Modtagelse arrangeret af de flinke Læ
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rerinder, som havde passet Skolen paa bedste Maade, mens 
vi var borte.

Allerede om Aftenen fortsatte Sommerens Festival med 
stort Smørrebrødsbord for os alle og Vennerne med en smuk 
Afslutning i Haven ved Fakkelskær. Ja, at man ikke undgaar 
sin Skæbne, viste de nærmeste Dage derefter.

Den 17. September fyldte Henriette Reppien det flotte 
runde 70 Aar, saa der atter var Fest, Hyldest, Blomster og 
Flag saml Familiefest.

Med Sommerholdet maatte vi desværre ogsaa tage Afsked 
med Signe Ravn, der er rejst til Aarhus Universitet i Vinter 
paa »Specialkursus i Husholdning«. Vi siger Tak for 4% Aars 
trofast Arbejde i det store Køkken og for al din Hygge og 
Venlighed.

Husholdningslærerinde Karen Svendsen fra Sdr. Tranders, 
der ogsaa er Ankerhus’er, har nu overtaget Arbejdet og er 
godt i Gang. Den øvrige Lærerstab fortsætter heldigvis som 
gode Hjælpere, hver paa sin Plads.

Snart er vi inde, i Adventstidens Hygge og Forventning, 
og alle Hjem har travlt med at forberede den kære danske Jul.

Vi maa slutte denne Aarsberetning med vor hjerteligste 
Tak for alle gode Tanker og Hilsener, som særlig i dette Arn
er strømmet ind til os fra alle Graasten Husholdningsskoles 
Venner.

En rigtig glædelig Jul og et lykkeligt og velsignet 1959 
ønskes hver især. _Olga Reppien og Ebba Drewes.
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Ved forstanderinderne
Ebba Drewes og Olga Reppiens 25-års jubilæum 

1933—1958

Solopgang — Gry.
Livet vågner, strækker sig udhvilet 
og vender sig mod lyset.
Blomsterne åbner sig, — fuglene begynder at 
synge, og al jordens rigdom åbenbarer sig 
i et væld af former og farver.

Som gryet er livsværkets begyndelse, 
levende, fuldt af håb og tro, der fra drømmen 
får tankerne til at arbejde og tage form.

Og tankerne bliver til virkelighed.
Der hamres, bankes, mures, skrubbes, skures — 
og så står Gråsten Husholdningsskole 1933 genopfriske!, 
og 2 unge ledere imødeser med forventning den første 
elevflok.

Men som solen stiger, vokser livet i kraft og fylde.
Hver arbejder på sit i dagens gerning.
Bierne summer fra blomst til blomst, 
samler honning og spreder blomsterstøv. 
Planterne samler næring, dyr ligeså. 
Børnene leger og øver deres kræfter.
Mennesker arbejder i tusindvis med tusind forskellige ting.

Sådan bygges livsværket op
et arbejde, en kamp for det arbejde man ønsker 
opøvet og fremmet.

Lærerstaben gennem Aarene (se Statistikken). »—>
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Og sådan fyldes Gråsten Husholdningsskole med 
travle småkvinder og latter.
Pigehoveder mørke — blonde — eller lyse, — glatte eller 

krøllede 
bøjer sig ivrigt over gryde, bog, sytøj eller vaskebalje.
Der trænes i fremtidens arbejde.
Lyse pigedrømme bliver engang til fremtidens hjem. 
Små pigehænder bliver engang til kærlige moder
hænder, der leder barnets første skridt.

Og dagen skrider frem, og med den gror livet. 
Nyt skabes, ting gøres færdige, gammelt forgår. 
Lys veksler med skygge, sol kan formørkes af 
skyer og uvejr.

Sådan er livsværket midt i sin vorden.
Der bygges nyt, — der føjes til, — der formes om. 
Bekymringer, kampe, glæder og sorger veksler som 
lys og skygge —■ sådan også med Gråsten Husholdningsskole. 
Der udvides, — nye huse købes, — børnehjemmet vokser op — 
vævestuen — systuen og sidst »Studiet«.
Krigens tunge skyer volder angst, utryghed og sorg, 
men stærkere igen skinner glædens og fredens lys.

Så står I da i livets fylde og ser jert dagværk gro, — 
stadig indstillet på det nye, som kommer, — 
i håbet om og troen på al skabe dygtige lærerinder og 

medarbe j dere, 
som sammen med Jer har røgtet det hverv, — at uddanne 
driftige og dygtige husmødre.
Vi ønsker Jer — »Lykke til« — og takker for alt del, 
I gav os gennem jeres arbejde og idealisme.

Og så står måske tilbage at nævne solnedgangen, — 
thi intet kan være skønnere, mere afklaret og fredfyldt. 
Det er, som nogle konturer bliver bløde og udviskes, 
andre bliver kraftige og træder tydeligt frem, ja — 
det kan en overgang være, som om solens gyldne 
farver dækker alle andre og blænder os.

■<—« Jubilæumsgaver 3. Maj 1958.



Bølgerne glider mod stranden i små, bløde skvulp, 
blomsterne lukker deres små kroner, vinden hvisker 
sagte i træernes grene.

Først da er det, som livsværket afklares.
Der er så mange store eller små ting, som viser, 
at arbejdet har været værdifuldt.
Der er tusinde af gode minder, hvis gyldne farver 
dækker alle andre.
Der er de stille stunder i vort fortravlede liv, 
hvor tankerne afklares, og man fyldes af dyb 
taknemmelighed for det, man fik lov til at ud
rette, for skaberens store godhed i stort som i småt, 
thi af alle de gaver, Gud har givet mennesket, 
er det den største gave — at være med til at skabe 
noget godt.

Vi ønsker også fremover, at livet må 
give Jer af sin rige fylde, og at engang solned
gangens gyldne glans, ro og afklarethed må fylde 
Jer med den glæde og fred, et godt livsværk giver.

Gedske Jacobsen.
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Tale ved jubilæumsfesten på 
Grausten Husholdningsskole 3. maj 1958.

Det er en stor og glad mindedag for ejerne af Graasten
Husholdningsskole •— Ebba Drewes og Olga Reppien 

— dagen, da de modtog det første hold af elever på deres ny
købte skole for unge piger her i Graasten.

Ved en sådan lejlighed må det også være både nyttigt og 
rimeligt at se tilbage på det historiske grundlag, hvorpå de 
nu forløbne 25 år er levet, og hvoraf denne skoles liv har bå
ret præg.

Det for Danmark og Sønderjylland så dybt skelsættende 
år — 1920 — gav foruden så meget andet smukt og værdi
fuldt også baggrunden for denne skoles oprettelse her.

Stilfærdigt og beskedent begyndte skolen her 1921 både i 
ydre henseende og med elevtal, men grundlagt af et menneske 
med trang til og kærlighed til at tage del i det nye genfor
eningsarbejde; og om et sådant arbejde — bygget på kærlig
hed lader en svensk digter Vorherre sige:

»Hvad kærlighed i min verden bygger, 
det river jeg ej ned.«

Frk. Marie Ehrenreich’s virketid blev ikke lang, hun faldt, 
om jeg så må sige, dog med skolens fane vajende.

Men fanen kaldte —, en ny ungdom mødte frem og løf
tede den synkende fane på ny — Olga Reppien og Ebba Dre
wes.

Også stilfærdigt med et lille elevhold fortsattes der igen 
for 25 år siden. Helt i overensstemmelse med det gamle, men 
løfterige ord: „ ,»Hvad stort skal vorde, 

må småt begynde.«
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Og det viste sig meget snart, at nu var det igen unge — 
friske kræfter, der tog fat her.

Ikke med voldsomhed, men med tro på opgaven, med kær
lighed til opgaven, netop her på dette sted, så nær ved vor 
nye grænse og med en åben dør til alle sider under Danne
brog. —

Grundpillen i skolens nye liv var som før kærlighed og 
tro — og hvor disse to stærke magter »har lige varme flam
mer, der er de den sikre kraft, der målet rammer«.

Skolen var og er en fagskole med hovedsigte mod det mål 
at dygtiggøre unge piger til at kunne og ville løse hjemmets 
opgaver, både med den rette forstand og i den rette ånd, for 
begge de to sider hører med til det hele menneske - være 
og blive det, som Kristen Kold med et citat fra Grundtvig 
kalder: »livet i huset«, og gode kundskaber giver den enkelte 
frihed og frigjorthed på alle livets mange områder.

Sommer og vinter er efter den gamle lov fulgt efter hin
anden med lige så mange nye, friske og talmæssigt set vok
sende elevhold.

Alt som årene er gået, er kravene til skolens ydeevne vok
set — ikke blot i det ydre med nye og større lokaler, så vel til 
undervisningsbrug som til plads for den større og større 
elevflok, men også i det indre med nye områder inden for 
selve undervisningen i takt og pagt med de mange nye er
faringer og opdagelser på hele det vidtspændende ernærings
mæssige område og i takt med hele den vældige tekniske og 
økonomiske udvikling inden for et hjems arbejdsområder.

Gennem skolens undervisning sættes målet endnu højere, 
ikke blot at vejlede de unge til at kunne bygge et hjem, men 
også til at kunne fylde et hjem med skønhed, hertil virker 
frk. H. Reppiens skønhedsprægede undervisning i vævning.

Da de fleste hjem er voksested for barnet, har skolen også 
draget barnepleje ind under dens arbejdsområde ved at lade 
eleverne deltage i et spædbørnshjems daglige gerning — røgt 
og pleje af de der anbragte småbørn.

Men skolens mål har også et højere sigte ud over det at 
være med til at uddanne den dygtige og kloge husmor, i hvor 
stort dette end i sig selv er.
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I skolens entre står der nogle ord lige for øjnene af den 
indtrædende:

»Lad en flok opfostres' her, 
sund og flink til livets færd.«

Al kundskab er i sig selv kold, og al følelse er i sig selv 
blind, så skolens mål bliver at forene tankens klarhed med 
hjertets varme, for så først kommer der harmoni i billedet, 
så får vi billedet af del hele menneske, og det er nu engang 
kun det hele menneske, der kan blive flink til hele livets færd.

Skolen har gennem de 25 år været med til at sætte et præg 
på byen her, jeg tænker ikke alene på de mange kønne, mun
tre unge piger, der gennem årene færdes her og indvier byens 
dag med deres friske morgentur med ranke rygge og lyse smil, 
men også på det initiativ, der udgår her fra, og som så mange 
af byens husmødre kan hente inspiration af både rent fag
ligt og festligt.

For 25 år siden blev der udtalt mange gode ønsker for de 
nye ejeres arbejde og livet her — også det ønske, at huset her 
måtte, blive både en skole og et hjem for de unge piger, der 
ville søge her til. Dette ønske er gået i opfyldelse på den smuk
keste måde.

Ikke blot forstår I to ledere at få livet til at forme sig så
dan, at det for de unge elever foruden skolens præg også har 
hjemmets præg af tryghed og harmoni og tillige med plads 
til udfoldelse af sund naturlig livsglæde.

Ligesom skolen altid har tilskyndet de unge til at være 
med ikke blot til sammenkomster på vore nationale og folke
lige festdage, men også til deltagelse i møder, hvor ungdom 
kommer sammen om gode og sunde formål.

Skolen har således altid søgi at give de unge både lejlig
hed til faglig uddannelse og tillige til sund menneskelig ud
vikling.

Der er god grund til at holde fest i dag som udtryk for 
tak for årene, der er gået, år, hvori skolen ikke blot er vokset 
indadtil, men også udadtil, vokset fra at være et enkelt hus 
til at blive en hel gade.

Vi gæster, der er indbudt her i dag, har grund til at sige 
tak og tillykke.
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Tak for mange gode minder fra skolens store fester — 
elevmøder — fættergilder og mortensgås, fester båret af livs
glæde og af en hjertelig trang til at dele den med de mange 
— hertil har jeg måske lov til at føje min og min families 
tak for trofast vennesind og den altid rede villie til at række 
en hjælpende hånd, når der har været anledning dertil.

Et gammelt ord siger: at den, der bryder isen, sætter 
strømmen i bevægelse.

Skolen har været med til at sætte mange strømme i be
vægelse, først og især i de tusinder af unge elever, der har 
været her gennem årene, men også ad mange andre veje, 
ud til ikke blot byen her, men ud i store brede kredse i vort 
land. Ja været med til at knytte forbindelser til vore fjerneste 
landsdele — Island •— Grønland — ja — endog en enkelt tråd 
helt til De forenede Stater i Amerika, for ikke at tale om 
forbindelser med landsmænd i Sydslesvig og brødrefolk i Nord.

Der er usynlige magter og kræfter i tilværelsen, men det 
er ikke sådan, at de knytter sig til bestemte fag eller fag
områder.

En skoles virkemiddel er især ordet for at få de unge i 
kontakt med de usynlige magter i tilværelsen og livet.

Vi har alle gjort erfaringer om ords blivende værdi i vort 
liv — som vejvisere eller advarsler.

Der er noget underfuldt ved ordets magt, og den magt 
bruger og har gennem årene været brugt af skolens ledere 
og de mange lærerinder.O o

Resultaterne ses måske ikke straks — her må der regnes 
med usynlige kræfter. Den, der lægger frøet i muld, regner 
med de usynlige kræfter, det må en skole også gøre.

Vi siger tillykke med 25 gode år og ønsker tillykke 
fremover.

Også tillykke med den anerkendelse fra det højeste sted 
i vort land, som i dag er kommen til udtryk gennem frk. Rep- 
piens udnævnelse til Ridder af Dannebrog.

Må jeg slutte med, at vi alle udbringer et Leve for Graa- 
slen Husholdningsskole. „ ,, rrH. C. Hansen.
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En vågen ungpigevagt.
Sanghilsen til Graasten Husholdningsskoles forstanderinders 

25 års jubilæum lørdag den 3. maj 1958.

Tone: Hvis Danmarks kommende dage ...

Hvor hertuger højborg rejste 
og smedede rænkespind, 
hvor Danmark, vor kære moder, 
i enfold var blundet ind, 
der veg som ved hav i stormen 
vort land for bølgernes slag, 
der sænkedes danebroge 
til sidst for voldsmagtens flag.

En nutid, hvor troen lønnes, 
og arven løftes mod sky, 
et guldhorn, der nænsomt drages 
af sagaens jord påny.
En nytid, der bygger landet 
med fortidens bud i pagt 
og kalder til hverdagsstævne 
en vågen ungpigevagt.

Men hvor en Jerikorose 
er plantet i stavnens jord, 
der ved man, en vårtid kommer 
da atter den står i flor.
Den tåler sommerens tørke 
og vinterens frost og kuld; 
thi A. D. Jørgensens have 
er røddernes dyre muld.

En fylking af unge møer, 
der Danmarks tusinde hjem 
engang skal bære og elske 
som kærlige modre frem. 
En flok af yndige piger, 
der ved, at det klare vand 
kun findes, hvor dybe kilder 
er lærdommens solskinsland.

Den blev, denne ædle have, 
vort grænselands urtegård. 
Der hvisked igennem løvet, 
når vinter fulgtes af vår, 
en sælsom profetisk tone 
om plovtid i skoves ly, 
et varsel for dem, der evned 
at lytte, om nytidsgry.

Så hilser vi denne skole, 
der i et kvart sekel år 
blev grænsen en æresgarde, 
en rose i Danmarks gård. 
Thi skyggerne veg, de sorte, 
af ørnenes vingeslag.
Og højt fra slotstinden vajer 
vort fædrelands kongeflag.

Mentor. 
(Bernhard Hansen).
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Hold dine redskaber i orden!

Hold dine redskaber i orden!« stod der på et opslag i et 
værksted. Det kunne passende stå overalt, hvor men

nesker arbejder med redskaber, ikke blot i værksteder, men 
også i køkkener, stalde og haver. Et godt redskab fremmer 
og letter arbejdet, et dårligt redskab svækker arbejdskraft 
og arbejdsglæde.

Redskaberne skal holdes i orden, fordi de skal bruges. De 
skal ikke bare være fine til pynt. Det kan selvfølgelig se meget 
fiol ud i et køkken med en blankpudset »Røre-Maren«; men 
hvis husmoderen helst vil slippe så let om ved det som muligt 
ved madlavning og mest bruge dåsemad, er der jo ikke meget 
ved, at maskinen står der.

Del fineste af alle vore redskaber er vort eget legeme. Del 
er sjælens redskab. Det skal selvfølgelig også holdes i orden, 
såvidt det står til os, holdes rent og have god pleje. Men der 
er ikke meget ved et smukt legeme, som er pudset og smin
ket, hvis det glemmes, at det vigtigste er, at det skal være 
et redskab for sjælen. Det skal bruges i et liv, præget af ånd, 
af kærlighed. Er legemet ikke i orden, kan det gå ud over 
sjælens kraft og glæde og hele vort daglige liv og gerning. 
Men her gælder det dog, at selv et skrøbeligt legeme ofte har 
været et brugbart redskab for en stærk sjæl.

Vi skal holde vore redskaber i orden, også vort legeme, 
og bruge alt godt i den tjeneste, vi har fået betroet hver på 
sil sted. Skal det lykkes for os, må vi ikke glemme, at vi har 
fået hele vort liv betroet af Gud, og at vi selv skal være red
skaber i hans hånd. »Et redskab i mesterens hånd« er det 
smukkeste og bedste, el menneske kan blive. Så bliver der 
rigdom og mening i livet. DO D

Lærerstaben 1958 i Arbejdet i deres Afdelinger, »—v
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Det hører til Luthers store fortjenester, at han lærte os, 
al det daglige, legemlige liv kan være en gudstjeneste lige så 
vel som søndagens gudstjenester, og at præstens og munkens 
liv ikke er mere »helligt« end den arbejdende karls og piges. 
Han sagde således: »Dit arbejde er en hellig ting, hvori Gud 
har behag, og hvorigennem han vil skænke dig sin velsignelse. 
Denne pris af arbejdet skulle man indskrive på alt værktøj og 
på panden og næsen, når de sveder af arbejde«. »Når en fat
tig tjenestepige fejer huset og gør sådant i tro på Kristus, så 
gør hun et bedre værk og en større gudstjeneste end Antonius 
i ørkenen« (en munk).

Det er fjernt fra os at tænke, at f. eks. gryder og andet 
værktøj kan være »helliget Herren«. Men sådanne gryder 
havde de gamle jøder. Det kan vi læse om i slutningen af 
profeten Zakarias’s bog. De fandtes ganske vist kun i templet, 
hvor de blev brugt til kogning af offerkød. Men skulle det 
være ringere al koge den daglige mad til mand og børn?

Så skal vi da ikke bare holde vore redskaber og vort legeme 
i orden og bruge dem godt, men de skal — ret forstået — være 
»helliget Herren«. Det lyder vel for de fleste unge i dag som 
overdreven, mærkelig tale; men det er ganske i overensstem
melse med Bibelens tale. Således skriver Paulus i Romerbre
vet (12 v. 1): »bringer jeres legeme som et levende, helligt, 
Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse«. 
Tjen Gud og mennesker i og med hele dit liv!

Frode Beyer.

Aarets Fester: Forældremøde — Fættergilde — Garderfest.



Jubilæums - elevmødet.
1933 —- 3. maj — 1958.

Der grundet er en skole i Danmarks grænseland, 
i Dybbøls skønne egne, ved Graastens stille vand. 
På alle gode kræfter vi kalde vil fra nord, 
vi byder Danmarks ungdom at slide bænk og bord.

Ja, således begynder S. A. Lundgaards velkomstsang ved 
Graasten Husholdningsskoles åbning 1933, da forstander

inderne Olga Reppien og Ebba Drewes overtog skolen. — El 
kvart sekel er gået siden da, mange rige, gode år, hvor dansk 
kvindelig ungdom er vandret gennem skolens døre og ud til 
hjemmene, »sund og flink til livets færd«. I taknemmelighed 
over at være nået frem til denne milepæl, ønskede forstander
inderne, skolen og elevforeningen at samle så mange som 
muligt af skolens tidligere elever til jubilæums-elevmøde den 
3. maj og festligholde dagen med slægt og venner.

Og så oprandt den lyse, skære maj-dag og mindedag. Graa
sten by var klædt i festdragt, flagene var gået til tops overalt, 
og ved husholdningsskolen smældede også de fem nordiske 
flag i den endnu kølige forårsbrise. Mange gratulanter og 
gæster stævnede mod skolen fra den tidlige morgenstund, og 
ved frokosten samledes forstanderinderne med slægt, gæster 
og elevforeningens bestyrelse. Der var højtid, da husholdnings
inspektør Ulla Petersen læste Hans Majestæt Kongens udnæv
nelse af Olga Reppien til ridder af Danebrog, en ære, der 
ikke blot var en anerkendelse til Graasten Husholdnings
skole, men til hele husholdningssagen. Forstanderinderne fik 
som en foreløbig lykønskning fra elevforeningen en farvefilm, 
som allerede var begyndt at »snurre« fra morgenstunden 
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for at dagens festlige forløb senere kunne gengives, muligvis 
til næste års elevmøde, så også de G. H.-piger, som ikke havde 
kunne være med til jubilæet, kunne opleve dagen — på 
lærredet. Foruden forstanderinderne kunne også Henriette 
Reppien og Alma Jakobsen fejre deres 25 års jubilæum som 
lærerinder på Graasten Husholdningsskole, og i den anledning 
overrakte Hanne Dahlkild som tak fra elevforeningen et tin
fad i antik stil til Henriette Reppien og et par smukke tin
lysestager til Alma Jakobsen med ordene: »Kunsten at være 
lærerinde er ikke blot at kunne tal, ord eller tabeller, men 
det er at tænde gnisten, så den fænger og gløder, varmer og 
lyser, ja, så lys tændes ved lys«. Da fru direktør Helger i da
gens anledning var kommet til stede, fandt elevforeningen 
her en kærkommen lejlighed til at give udtryk for sin tak
nemmelighed gennem mange år — med en buket sartgule 
roser, — idet vi stille mindedes direktør Helger og tænkte 
på hans interesse og hjertevarme for Sønderjylland, for Graa
sten Husholdningsskole og for Graasten Husholdningsskoles 
Elevforenings årsskrift.

Om eftermiddagen samledes de mange festslemle gæster 
ved de smukt pyntede borde i salen på Hotel Graasten, hvor 
G. H.-pigerne var placeret efter årgange. Festen indledtes med: 
»Nu velkommen enhver«, hvorefter forstanderinde Olga Rep
pien bød velkommen. En særlig velkomst rettedes til dem, 
der var kommet langvejs fra og alle, der havde gjort en ind
sats for skolen og spædbørnehjemmet. Frk. Reppien mindedes 
frk. Ehrenreich og fru Magdalene Lauridsen for deres arbejde 
for skolen og husholdningssagen. Politimester Bjerre over
rakte Olga Reppien ridderkorset — et bevæget og højtideligt 
øjeblik for os alle. Husholdningslærerinde Gedske Jacobsen 
reciterede smukt en jubilæumsprolog og takkede forstander
inderne for deres gode livsværk.

Skoleinspektør H. C. Hansen holdt jubilæumstalen, hvori 
han gav et rids af skolens historie gennem de 25 år under 
mottoet »Hvad stort skal vorde, må småt begynde«, takkede 
for gode arbejdsår og ønskede skolen lykke fremover. (Se an
detsteds.)

Derefter overrakte elevforeningens formand en kgl. porce-
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lænsvase med Dybbøl Mølle som motiv til forstanderinderne, 
idet hun gav udtryk for lykønskning og hilsen fra tidligere 
elever med følgende ord:

»Den 17. marts, vårens første gry, og den 3. maj, med 
anelse om lyse nætters komme, er to datoer, der har haft af
gørende betydning for Graasten Husholdningsskoles fortsæt
telse i 1933. — Dengang kom to unge energiske lærerinder 
fra Ankerhus — på fru Magdalene Lauridsens initiativ — her 
til grænselandet for at dygtiggøre dansk kvindelig ungdom — 
og for at lade deres livsværk gro frem af grænsemuld.

Vi hilser og hylder jer, fordi I kom til Sønderjylland, lan
det, hvor vilde svaners vingesus høres fra Flensborg Fjord til 
Graasten Slotssø, hvor lærken synger fra Husum og Tønder
marsken over mennesker med samme sind, hvor Holnæs Fyr 
lyser og blinker til sydspidsen af Als, og hvor historien taler 
sit stærke sprog fra Dybbøl Mølle, forbi Bøffelkobbel til minde
mur og mindesten ved Krusaa og Bredevad og til Møgeltønders 
guldhorn. Vi takker jer for de hjertebånd, I har knyttet mel
lem syd og nord, og fordi I har været med til at sætte »sten 
i muren, der hegner hendes gård«. Vi er mange tidligere 
G. H.-piger, som gerne vil sige jer tak for, hvad vi lærte på 
skolen, tak for lærdom og ånd til glæde for hjem og slægt 
og lil gavn i den gerning, hvor vi blev sat. Graasten Hushold
ningsskoles Elevforening vil gerne ønske jer lil lykke med 
dagen i dag og vårdagen i 1933 og håbe og ønske for jer, at 
det stadig må gro og grønnes om jer fra begyndelsesårets 
første erantis til sommerens og høstens gyldne kornaks mod 
en blå fremtidshimmel af stadig nye og glade G. H.-piger.«

Karen Withen overrakte — elevmødetraditionen tro — 
en buket røde og hvide nelliker, som straks blev anbragt i den 
nye vase og sat på festbordet.

Forstanderinde Ebba Drewes takkede alle dem, der havde 
givet dem mod lil at begynde skolen og udtalte sin varme 
tak til Olga Reppien for det gode samarbejde, de havde haft 
gennem de mange år. Ligeledes takkede frk. Drewes skole
inspektør H. C. Hansen og frue samt de jubilerende lærer
inder og udbragte et leve for elevforeningen, som også kunne 
fejre sit 25 års jubilæum.

Hanne Dahlkild 25 Aars Student med Datteren Hanne som nybagt 
Student. — Carolas Bryllupsdag. — Hilsen fra Spædbørnshjemmet.
— Repræsentanter fra Grønland, Finland, Island, Sverige og Norge, »—r 
— Repræsentanter af Søsterpar — Søstrene Møller Thomsen — 
Søstrene Jacobsen og 4 Søstre Heisel.
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Fra lærerinderne på skolen bragte Alma Jakobsen en hil
sen og hyldede forstanderinderne som de gode »kaptajner«, 
de havde været på skuden »Graasten Husholdningsskole« og 
overrakte et smukt sølverne vikingeskib.

På kommunens vegne udtalte sognerådsformand Johannes 
Koch sin tak for, hvad skolen havde betydet for byen Graa- 
sen, der havde sendt en vase med to flyvende svaner, symbolet 
for forstanderindernes træk mod syd — mod Sønderjylland.

Elevforeningens formand udnævnte i dagens anledning 
tre nye æresmedlemmer: Henriette Reppien, Gedske Jacobsen 
og Karen Withen og takkede for den støtte, de havde givet 
elevforeningen gennem mange år. I anledning af at elevfor
eningen også kunne holde sit 25 års jubilæum, rettede for
manden en tak til alle, der havde gjort en indsats for forenin
gen gennem de 25 år. Hun takkede forstanderinderne, lærere 
og lærerinder, den første bestyrelse i 1933 med Magdalene 
Jensen og Alma Jakobsen, der har været formand for for
eningen i 22 år, de forskellige bestyrelsesmedlemmer, revi
sorer, tillidskvinder og ikke mindst alle de mange G. H.-piger, 
der trofast slutter op om skolen og foreningen og glæder sig1 O O o O O
til elevmøde og årsskrift. Formanden udbragte et leve for 
Graasten Husholdningsskole og bad forsamlingen synge: 
»Skuld gammel venskab rejn forgo.«

Tinne Elley, en af skolens første fem elever, takkede sko
len for, hvad den havde betydet for sine elever.

På undervisningsministeriets vegne takkede statens til
synsførende, fru Ulla Petersen, og skoledirektør Bernhard 
Hansen bragte en varm tak fra Sydslesvig og havde skrevet 
en smuk sang. Biskop Beyer, Haderslev, talte om det store i 
livet, som ikke bliver mindre ved at deles. Endnu en lang 
række talere havde ordet, husholdningslærerinde Sofie Lar
sen, Hammerum, fru pastor Ingrid Nørgaard, Flensborg, for
standerinde frk. Eriksen, Kolding, forstander Lindstrøm, 
Kirkevang, redaktør A. P. Møller, Graasten, frk. Henny Salboe, 
København, arkitekt A. Helger, Charlo ttenlund, købmand K. 
Ingerslev og dyrlæge A. Dahlkild, Padborg.

Derefter underholdt koncertsangerinde frk. Philipsen og 
pianistinde Asta Lind med sang og musik, og en morsom,

. — Modtagelse og festlige Dage efter 7. September med Gæster, Rijstafel 
og Fakler.



kæmpestor »billedbog« med Solveig Mathiasen som tegneren 
og Alma Jakobsen som fortælleren, viste glimt og begiven
heder gennem de 25 år. Nogle af skolens »børnebørn« viste — - 
indtagende og uimodståeligt — små graciøse danse og ballet
trin på scenen, og aftenen sluttede med Hans Hartvig Seedorff 
Pedersens »Svanerne fra Norden«, mens G. H.-piger stod fane
vagt ved de nordiske flag.

Senere samledes vi på skolen, der var smukt illumineret 
med lys i alle vinduer. Endnu en festlig stund i vennelag — 
og det uforglemmelige jubilæum fortonede sig i den lyse 
majnat ind i den næste festlige dag — den begyndende 4. maj.

Så vil jeg da slutte dette jubilæumsmøde med en tak til 
alle I mange G. H.-piger — både inden- og udenfor Danmarks 
grænser — der har sendt en hilsen og gave. Hvor har det glæ
det os, og vi kan fortælle, at der endnu kom så mange hil
sener efter at Dybbøl-vasen var bestilt, at vi blev i stand til 
at være med til at føre endnu en tanke ud i livet, nemlig at få 
forstanderinderne malet af kunstmaler Kragh-Hansen, Søn
derborg. Malerierne var færdige til Olga Reppiens 60-års fød
selsdag og fik en festlig indvielse den dag.

Mens dagene bliver kortere og mørkere, går vi den forvent
ningsfulde adventstid og julens højtidsstund i møde — og 
vi vil da sende jer alle — nær som fjern — ønsket om en vel
signet jul og et godt nytår med tak for året, der svandt.

Bestyrelsen og Hanne Dahlkild.
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Jubilæums-elevmødet 1958.
Mel.: Sov, dukke Lise...

I tidernes morgen på moder jord, 
da verden var dugfrisk og ny, 
da gjorde det virkelig ikke spor, 
at Eva hun ej kunne sy.
Og det med maden var ingen sag, 
man spiste æbler efter behag, 
træernes frugter var deres mad 
og deres klæder et figenblad.

Men verden blev stenet og kold og hård, 
og frosten bed fingre og tæer, 
og figenbladsroberne fra i fjor, 
de havde nu tabt deres værd.
Derfor gik Evas herre på jagt, 
og mangen bæver ned fik han lagt, 
Eva fik en parisermodel, 
uden at Adam stiftede gæld.

Og Evases datter var ung og smart 
og fandt sig ret hurtigt en gom; 
da hun var begavet, hun fatted snart, 
at hjertet det sad i hans vom.
Hun stegte vildsvin, hun stegte ål, 
hun kogte gulerødder og kål, 
og da en Evadatter hun var, 
hun åleskindet med ynde bar.

Og slægten den voksede og blev stor, 
med den konkurrencerne kom, 
hvad der var moderne engang i går, 
man syntes nu slet ikke om!
Nu med atomer Adam omgik, 
han opfandt biler, fly og sputnik, 
Eva — som altid sødt feminin, 
hun opfandt kun et livsvitamin!
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Så fandt man et land — kun et lille et, 
der bar mejerigtigt sig ad, 
hvor børnene svømmed’ i mælkefedt, 
og dagens parole hed: Mad!
Kager med fyld man altid ku’ få, 
og der var bønner på Madam Blå; 
smørret var billigt, fløden var fed, 
(det er det bedste, mennesket ved!)

Her lå der en by, en der hed Graasten, 
hvor mennesker havde det godt, 
her satte to Evaer deres ben 
og kigged på sø og på slot.
»Her er en skole, den kan bli’ god, 
vil du som jeg, så fatter vi mod, 
samler en flok af Evaer små, 
lærer dem alt fra a og til å!«

Den kongstanke fandt ikke jorden gold; 
fem piger var modige nok, 
de blev til det første elitehold, 
der fulgtes af flok efter flok.
Selv en atomtids piger de kan 
lide at få et hjem og en mand, 
og hvis ung Adam gifte sig vil, 
kom til G. H., her er piger til!

Nu skolen har trådt sine barnesko, 
er kendt i hvert land og hver by, 
og forstanderinderne begge to 
har vundet i verden et ry.
Livsvarmen her på skolen vi fandt, 
minderne altid siden os bandt, 
derfor vi ønsker, — store og små: 
Leve vort kære gamle G. H.!

»Mila«.
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Lidt Statistik gennem de 25 Aar.
Lidi om Lærerinder paa G. H. i de 25 Aar.

Alma Andersen, gift m. Laboratorieforstander Jakobsen, Graasten, 
har 1 Datter, Margrethe.

Signhild Jensen er Køkkenchef paa Juelsminde Børnesanatorium.
Gedske Jacobsen, Konsulent og Aftenskolelærerinde i Aabenraa Amt.
Karen Boc blev Læge og nu gift m. Niclasen paa Færøerne.
Grethe Panum Sørensen, gift m. Gartner Brandt, v. Hørsholm, har 

4 Børn.
Magda Schmidt, gift m. Lærer Jensen, Landbrugsskolen, Malling, 

2 Børn.
Sofie Larsen, Lærerinde og Konsulent paa Hammerum Landbrugs

skole.
Lis Rasmussen, Konsulent ved Mejerikontoret i Aarhus.
Grethe Rcppien, gift m. Socialraadgiver Christensen, Vordingborg. 

2 Børn.
Karen Broholm, Konsulent i Roskilde.
Inga Brandgaard Jensen, gift m. Gdr. Jensen, v. Herning, 4 Børn.
Elna Petersen, gift m. Gdr. Jensen, v. Gelsted (død).
Agnethe Christensen, Forstander paa Frederiksberg Husholdnings

skole.
Dorthea Aamand, gift m. en Gaardejer paa Vestkysten?
Johanne Brønshøj Petersen er Leder af Husholdningsskolen i Ju- 

lianehaab, Grønland.
Ebba Frost, gift m. Elektriker Ebbe Andersen, København.
Ebba Bruhn, gift m. Landbrugskandidat Birger Møller, Ringkøbing.
Margrethe Rasmussen er paa Specialkursus i Husholdning paa Aar

hus Universitet.
Petra Nielsen er Konsulent paa Lolland-Falster.
Ellen Knudsen læser til Lærerinde i København.
Hanne Schmidt, gift m. Gaardejer Følster. 1 Søn.
Hanne Sondergaard, gift m. Landbrugskandidat Madsen, København, 

ansat i Statens Husholdningsraad.
Elin Hyllested, gift m. Lærer Andersen, Skørping.
Mette Daasbjerg, gift m. Gaardejer ???
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Anne Marie Johansen, Lærerinde paa Fredehjemmet i Sønderborg.
Ane Berglund, gift m. Disponent Bang Ravn, Dragør. 2 Børn
Ester Vorre, gift m. Lærer Bertelsen, Frederiks St. 1 Datter.
Ruth Storgaard, gift m. Gdr. Søren Kring, Haastrup pr. Fredericia.

2 Børn.
Bodil Lund, Lærerinde paa Graasten Husholdningsskole.
Ketty Mangaard Petersen, Leder af Husholdningsskolen i Egedes

minde, Grønland.
Signe Ravn, paa Specialkursus i Husholdning paa Aarhus Univer

sitet.
Birthe Hansen, Lærerinde paa Graasten Husholdningsskole.
Solveig Mathiasen, Lærerinde paa Graasten Husholdningsskole.
Inge Holst Jensen, Elev paa Askov Højskole.
Martha Pedersen, Lærerinde i København? Spejderhuset.
Marie Meedom Poulsen, Lærerinde paa Graasten Husholdningsskole.
Karen Svendsen, Lærerinde paa Graasten Husholdningsskole.

Hvor vi har haft Elever fra i de 25 Aar. 1933—58.
Danmark ............................................... 1627
Sydslesvig ............................................. 118
Norge ..................................................... 12
Sverige.................................................... 2
Finland ................................................. 3
Grønland ............................................... 12
Færøerne ............................................. 2
Island ..................................................... 2
England ................................................. 1
Tyskland ............................................... 2
Canada .................................................... 1
U. S. A....................................................... 1
Sydamerika (Trinidad) ................... 1

Desuden:
Aften- og Ungdomsskolekursus i Husholdning og Haandarbejde 

for unge Piger.
Mandlige Elever 1, og Kursus for Herrer og Spejdere (Drenge).
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Lidl Statistik over de 25 Aar.
De festlige Fættergilder har jo hvert Aar staaet i et særligt 

Tegn, hvor mange flinke, flittige og geniale Hjerner og Hænder 
har været i Sving for at uddybe det specielle indenfor »det Tegn«s 
Ramme. Det vil sikkert vække glade Minder hos mange »G. H.- 
Kusiner og Fætre«, naar vi kort giver en Oversigt over disse Tegn.

1933: Basernes Tegn. Det første blev holdt som Sommergilde.
1934: Fastelavns-Tegnet med Tønder, Serpentiner o. a. Pjank.
1935: I »Sildekulen« m. Flyvefisk, Sild, Maager o. m. a.
1936: Muntert Fættergilde med Festfyrværkeri i Haven.
1937: Grønlands Tegn m. Sne fra Loftet, Isbjørne, Eskimoer m. m.
1938: Foraar i Klosterhaven m. Guldregn og grønt, Telefonpæle m. 

Svaler.
1939: Nordens Tegn: Sverige m. Majstang, Norge m. Træ-Fjeld- 

hytter, Finland m. Birkeskove, Danmark m. Fyrtaarn m. m.
1940: Kinas Tegn m. Templer, Vifter, Tøfler.
1941: Valhalla m. Midgaardsormen, Skjolde, Drikkehorn, Lur og 

Bue.
1942: Elverhøj m. Helhest, Gravso, Elverpiger, Sommerfugle.
1943: Amagers Tegn m. Frugt, Grønsager, Gæs, Maager.
1944: Skudaarets Tegn m. Frierscener gennem Tiderne.
1945: Vaarens Tegn m. lysegrønne Bøgegrene, grønne Kranse m. m.
1946: Sydslesvigs Tegn m. Dannevirke, Valdemarmuren m. v.
1947: Bal om Bord m. Koøjer, Signalflag, Fisk, Søstjerner.
1948: Tivolis Tegn m. Motiver fra Tivoli, Koncertsal, Pantomime.
1949: Jagtens Tegn: Skovens Træer, Dyr og Fugle, Mos, Jagthorn 

m. v.
1950: Amerikas Tegn m. Stjernebanneret, Vejviser overalt i U. S. A.
1951: »Paa Havets Bund«s Tegn m. Fiskenet, Tang — Fantasifisk 

o. s. V.
1952: »Den syvende Himmel«s Tegn m. straalende Eventyrland i 

lyserødt og lyseblaat - - fantasirigt.
1953: H. C. Andersens Tegn m. festlige Eventyrtegninger.
1954: I Vitaminernes Hige m. Mængde af Gronsager og Frugter.
1955: Foraar i Danmark m. lysegrønne Blade og Blomster.
1956: Fættergilde i Skoven med alle Skovens Tryllerier.
1957: Paa Hawaii m. straalende og eksotiske Farver og Fantasier.
1958: Sommer i Tyrol m. Bjerglandskab, Tyrolerhatte og hvide 

Heste o. s. v.
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Dansk Kvindesamfunds Advents- og Julemøder paa G. H.
1933: Grisens Partering og Anvendelse.
1934: Anvendelse af groft Hvedemel (Grahamsmel).
1935: Juleknas og Konfekt.
1936: Fisk og Fiskeretter.
1937: Sønderjydske Specialiteter.
1938: Foredrag om Hovedvej Nr. 1 (den huslige Vej).
1939: Vi skal spare — men hvordan??
1940: Bagning med ringe Fedtstof, Sukker, Mel (Rationering).
1941: God Mad — med lidt Kød.
1942: Kaninretter.
1943: Bagning uden Hvedemel.
1944: Desserter uden Husblas.
1945: Grisens Partering og Anvendelse.
1946: Natmad — og andet Kræs.
1947: Frokostretter.
1948: Juledrikke m. Tilbehør.
1949: Amerikarejsen — amerikanske Husmødre.
1950: En fin Middag.
1951: Juledekorationer.
1952: De Varer, der igen kan faas. — Ris, Mandler, Svedsker o. s. v.
1953: Wienerbrød.
1954 : Lidt om Fisk.
1955: Fedtkogning.
1956: Fjerkræ i Julen.
1957: Mad i Fad.
1958: Juleknas og -pynt.
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Et lille stykke af Danmark
på verdensudstillingen i Bruxelles.

Solen har gnistret, tindret og strålet i »Atomiums« vældige 
sølvkugler her på verdensudstillingen i Bruxelles; det står 

som et verdens tiende vidunder, som et majestætisk vartegn 
over alle de mange folkeslag og mennesker, der til trængsel 
strømmer i alle retninger under det. Her er folketyper fra alle 
verdensdele, skævøjede kinesere, sorthudede negre, smukke 
indere hyllet i deres maleriske gevandter, mørkøjede arabere, 
små, vævre siamesere, der blander sig med mennesker fra alle 
egne af Europa: kvinder fra Bretagne i deres festlige folke
dragter med stivede kniplingshuer, alvorlige munke i mørke 
kutter, chikke pariserinder, klædt efter dagens sidste mode, 
livsglade hollænderkoner, fromme nonner med klostermurenes 
kølighed over deres blege ansigter, fornemme englændere, 
charmerende italienske og spanske skønheder og joviale bel
giere, som gerne vil tale med en turist og lyser op i et glad 
smil, når Skandinavien, dronning Astrids slægtslande, nævnes.

Ved udstillingens hovedindgang til venstre for det smukt 
anlagte springvand, der som grønligblå trappetrinsbløde vand
fald glider ned mod »Atomium«, ligger »Grand Auditorium«, 
theatret, hvor der i anledning af »Congrés mondial de L’edu- 
cation Physique« på den store scene vises forskellige landes 
elitegymnastik. I aften er det Frankrig, Danmark, Tyskland 
og Sverige, der er på programmet »Gala International de 
Gymnastique Feminine«. Der er fyldt til trængsel af menne
sker, der alle på en eller anden måde er inviteret; billetter 
sælges ikke. Vi er imponeret over det smukke theater med 
de karryfarvede, polstrede stole, der står smukt til konge
familiens kornblomstblå betrukne loge. Salen er fyldt af et 
festklædt publikum, en del svenskere og danskere høres mel
lem de andre nationer — og forventningen er stor. Endelig 
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glider fortæppet til side, og det er el fantastisk skønt syn 
at se alle fire hold mod den turkisblå baggrund: de franske 
piger i sorte dragter, de tyske i røde, de svenske i blå og de 
danske i deres stålgrå silkedragter, hver nation med sit flag 
og sin leder; de står så stille som mejslet i sten, og mens 
hvert hold i rækkefølge hilser med sit flag, spilles deres lands 
nationalsang. —-

Og det rører os i vort inderste at se vore friske danske 
piger hilse med Dannebrog her så langt fra hjemlandet på en 
verdensudstilling, hvor Danmark — omend ikke som delta
ger i selve udstillingen — så dog alligevel repræsenteres af 
en lille flok kvindelig ungdom, ranke, lyse, unge piger med 
løftet hoved, solbrændte, nordiske, med blikket rettet mod 
deres lands symbol: fredens korstegn i kærligheden. — Vi 
føler det, som om de har bragt et stykke Danmark med sig; 
bagtæppet bliver for os den danske blå sommerhimmel, sce
nen en strimmel sandstrand ved en af vore danske kyster, 
hvor vinden leger i marehalmen og de unge pigers solblegede 
hår, mens de viser deres øvelser med ynde og gratie, legende, 
smilende, naturlige og frigjorte i alle deres bevægelser og — 
som børn af det havblå rige — strækker sig som fine silhouet- 
ter mod en klitkams lyse himmelhvælving.

Scenen skifter, nu kommer de franske piger; de er dyg
tige, smidige, deres gymnastik er meget rytmisk præget og 
giver stærkt udtryk for det sydlandske temperament med 
morsomme øvelsesideer, alt i alt et godt samarbejdet hold, 
som det er en fornøjelse at følge.

Så er det Snoghøjpigernes tur, fanebæreren fører flaget 
smukt frem, hilser, mens hun går forbi tilskuerne, går scenen 
rundt og frem til midten, hvor pigerne bliver stående i en 
række på hver side af hende med deres leder Jørgine Abild
gaard stående på deres venstre fløj, rank i sin stålgrå kjole 
og det sølvhvide hår om hendes løftede ansigt, og mens de alle 
synger »Som en rejselysten flåde. . .«, sænkes flaget lang
somt til hilsen — et højtideligt øjeblik — en uforglemmelig 
stund — et værdigt møde med dansk ungdom. Og nu begyn
der pigerne deres gymnastik under Jørgine Abildgaards dyg
tige ledelse — og hvor er det en oplevelse at se. Der er stil, 
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form, linier og ånd over den, det er Per H. Lings og Eli Bjørk- 
steens ideer, udtrykt i hver bevægelse, hver øvelse, i blikket, i 
rankheden, i rejsningen, frigjorte i helheden. De er flotte, al
vorlige, målbevidste i »pilespidsformationen«, som også minder 
om et vildandetræks betagende kileflugt. De bliver atter smi
lende og yndefulde i deres leg med de røde bolde og samles, gra
ciøs lette i en stor kreds, mens de synger »Jeg gik mig ud en 
sommerdag at høre...«. Så står de pludselig samlet i en blok 
og synger »Danmark delt, med hav forenet . . .«, og til Carl 
Nielsens musik af »Moderen«, spillet af Marie Andersen, går 
de med flaget højt hævet, roligt og behersket, en sidste runde. 
Filmsapparater snurrer, »blitzene« lyner, og tilskuerne, der 
er betaget af alt det smukke, de har set, klapper begejstret i 
takt til musikken.

Hurtigt følger de unge tyske piger efter, nu klædt i hvide 
dragter; de er fra Medauskolen i Koburg og bliver ledet af 
fru Medau. Det er en hel anden gymnastik, vi bliver præsen
teret for, mere rytmisk betonet, med kastagnetter, bolde og 
træpinde. Pigerne er dygtige, godt sammen trænede gennem 
lang tids skoleophold, og udholdende til de krævende tempe
ramentsfulde øvelser. Også de bliver hilst af publikum.

Nu kommer Snoghøjpigerne atter, dennegang klædt i drag
ter fra folkevisetiden. De kommer ind — hånd i hånd — i en 
lang kæde. »Herrerne« har på hovedet en flad baret med 
fjer, kanttakkede kjortler i forskellige farver, korte pump
benklæder, lange stramtsiddende strømper og morsomme 
snabelstøvler; damerne bærer spidse kræmmerhushatte med 
tyllsslør og pastelfarvede, folderige silkedragter. En af dem 
er forsanger, og de øvrige synger med på omkvædet om 
hr. Lave og hr. Jon. De bevæger sig langsomt — i en særegen 
trinrytme — i kædekreds, mens de synger blidt og vemodigt, 
glad og muntert, efter visens indhold, visende os et stykke 
dansk kulturhistorie fra det 14. århundrede.

Og så kommer »Sofiaflickorna« fra Sverige under ledelse 
af M. Carlquist. De har først en serie sjippeøvelser; sjippe- 
tovenes hurtige sving lyder som små korte vindsus ned mod 
tilskuerne. Herefter følger smuk stillingsgymnastik, også præ
get af Per Lings ideer og principper. De har ligevægtsøvelser 
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med boldspil og sving i interimistisk opsat bomme — og 
slutter med en serie spring, meget imponerende og smidigt 
udførte, ja, næsten akrobatiske, men vel kraftige for unge 
piger. »Flickorna« er dygtige, godt trænede og øvede gennem 
flere års arbejde, også nordisk prægede ved deres ro og be
herskede bevægelser. Publikum klapper begejstret, inden de 
svenske piger i de lyseblå dragter marcherer ud.

I mellemtiden har Snoghøjpigerne iført sig maleriske ori
ginale danske folkedragter. De kommer parvis ind på scenen 
med kgl. musikus Ninna Bentzen i spidsen; hun er klædt i 
folkedragt og stryger sin violin med en sådan kraft og dyg
tighed, at tonerne kan høres over hele den store theatersal. 
— Og hvor pigerne danser let og yndefuldt, ud og ind i kva
driller, i kredse, der pludselig bliver til en svirrende snurre
top, de morer sig, smiler til hinanden under kysens blonde- 
kant, båndene fra hætter og pynteforklæder flyver i farten, 
vadmelsskørterne står i brede buer om de kvikke piger, jo, 
der er fest og farver, livsglæde og fart over dem. Til slut sam
les de »en bloc« midt på scenen og synger belgiernes national
sang »Vi var forkuet som trælle og slave . . .« og gentager den 
sidste strofe med vægt og fylde ».. . for ret, for frihed og for 
drot«. En smuk og værdig afslutning på en gymnastikopvis
ning, man sent vil glemme.

Så står vi atter ude på »Auditoriets« terrasse og ser ned 
over verdensudstillingen, der nu er forvandlet til et impone
rende skue i lys og farver fra alle bygninger i glas og stål, 
fra springvand, blomsterbede og projektører, ja, selv »Atom- 
ium« er fortryllet til funklende og glimtende kæmpekugler, 
hvor spillevende, lysende atomkerner, elektroner og neutro
ner ustandselig farer rundt som drevet efter selveste atom
teoriens naturlove. Gennem aftendisen skimtes en enlig rolig 
stjerne højt oppe, den lyser også hjemme i Danmark over 
hjem, hvor det ville have været en uforglemmelig oplevelse 
for mange -— og særlig en far og mor — at se deres datter 
sammen med en flok andre danske, vakre piger tolke netop 
det, der er hemmeligheden ved at være dansk.

Mor til en af de tolv.
Hanne Dahlkild.
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Hilsener til og fra gamle elever.
Hermed vil jeg gerne takke alle, der har sendi Hilsen, 

Gaver ellei- Blomster til Jubilæet i Maj og til min Fødselsdag 
i September. — Glædelig Jul og godt Nytaar.

Henriette Reppien.
Kære G. H.-piger!

Modtag min bedste tak for de smukke tin-lysestager, som 
jeg modtog af Jer den 3. maj. Jeg glæder mig dagligt over 
dem .og tænker med taknemmelighed tilbage på de 25 år, jeg 
fik lov at arbejde på Graasten Husholdningsskole.

Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle årsskriftets læsere 
af Alma Jakobsen.

Egedesminde i oktober. 
Kære allesammen!

Endnu et år er gået, og endnu engang sidder jeg her i 
Egedesminde og skriver julehilsen. Jeg har forlænget min 
kontrakt med eet år — et tydeligt bevis for, at jeg er glad 
for at være her — og venter nu til sommeren 1959 med at 
komme tilbage til Danmark igen.

En forandring er der dog sket, idet jeg er flyttet fra efter
skolen, hvor jeg har været i de to år, og nu har overtaget 
husmoderskolen, og den er jeg meget glad for. Her er 15 piger, 
som kommer i september og bliver til juni, og i disse 9 må
neder skal de lære, hvad man lærer på en dansk hushold
ningsskole. Alting tager jo lidt længere tid, fordi de ikke har 
helt de samme forudsætninger som danske piger, fordi alting 
skal oversættes, og fordi mange ting er vanskeligere her, men 
jeg synes, de får en god uddannelse, så de har et godt grundlag 
at bygge videre på. De har, foruden de almindelige hushold
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ningsfag, også dansk, grønlandsk og regning, og deres dag 
er fuldt optaget fra 7 morgen til 6 aften. Så spiser de og har 
fri en time, og så er der tvungen lektielæsning fra 20—21. 
Så I kan se, at megen frihed er der ikke, men den udnyttes 
til gengæld fuldt med lange ture, hygge i stuerne o. s. v.

Opholdet for eleverne er gratis, og de bliver udvalgt fra 
hele Nordgrønland til at komme på skolen i Egedesminde. 
Der er en tilsvarende skole i Julianehåb, hvor også en tid
ligere G. H.-lærerinde, »Brønshøj« sidder.

I skoletiden får de lommepenge, 6 kr. om måneden, og 
formiddagstøj, men resten må de selv klare. Deres formid
dagstøj er praktisk og pænt, rød- og hvidternede kjoler og 
arbejdsforklæder, og hvide forklæder og kapper. Vi er i gang 
med det fjerde hold her på skolen, så det er jo noget ganske 
nyt heroppe og meget spændende, hvilke resultater man når til.

.leg har fået en pragtfuld lille lejlighed, stue, soveværelse, 
køkken og vaskerum, og jeg hygger mig rigtig her. Jeg er 
også faldet godt til heroppe, har fået gode venner, og glæder 
mig til vinterens arbejde. Jeg glæder mig også meget til der 
kommer lidt mere sne, for nu er mine hunde lige tilpas store, 
og nu skal jeg rigtig køre hundeslæde i vinter. Jeg har 7 store 
hunde og har lige fået 6 nye hvalpe, så familien vokser.

Sommeren er gået, så jeg næsten ikke aner, hvor den er 
blevet af. Vi har haft en masse travlhed her på skolen, en 
masse gæster på gennemrejse, hyggelige mennesker, som det 
har været morsomt at lære at kende. Desuden har vi haft 
kursus i 14 dage for 20 lærere, og så har vi jo endelig haf I 
ministerbesøg, hvor vi havde frokost her på skolen for 40 
mennesker, — ■ da var der travlhed over hele linien. Min som
merferietur blev ikke rigtig til noget, men jeg kom da et 
par dage til Godhavn.

Og når jeg nu sidder og kigger ud af vinduet, må jeg jo 
lænke på vinter, for fjeldet er allerede næsten dækket af sne. 
Det er mørkt temmelig tidligt, og inden vi ser os om, er det 
vinter og jul. Jeg glæder mig til at fejre min tredie jul her
oppe, men vil dog alligevel mange gange tænke på den hjem
lige jul, og mange tanker vil til jul gå hjem til de skoler, 
hvor jeg har været med til juleforberedelserne, og til de elever 
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og lærere, som jeg har været sammen med til alt det, der nu 
engang hører julen til - julemad og pynt, brunkagehus o. s. v„ 
ja, hvor er der dog mange traditioner knyttet til en dansk jul.

Jeg vil slutte mit brev med at ønske alt godt for det nye 
år for alle, og så har jeg en lille bøn: skulle nogen få lidt tid 
tilovers, så skriv et brev til Egedesminde engang i vinter som 
luftpost, — det er nu så dejligt at få post midt om vinteren. 
Hvis I i fjernsyn kunne se os, når der kommer luftdrop, er 
jeg sikker på, at I ville skrive mange breve.

Rigtig god jul og et lykkeligt nytår ønskes alle.
Mange hilsener

Ketty Mangaard.

Gråsten Spædbørnehjem sender Gråsten Husholdningsskole 
en hilsen med tak for året, der svandt.

Mange af vore store børn er rejst, men vi hører af og til 
fra dem og glæder os over, at de har det godt. Desværre rejste 
Gunhild Hansen og Anna Wilhelmsen til oktober, men vi har 
fået gode medhjælpere i stedet for

Nu håber vi snart at få »barnepigerne« herover.
Venlig hilsen

Karen Mortensen, 
Gråsten Spædbørnehjem.

Når Graasten Husholdningsskole i dag holder 25 års ju
bilæum, føler jeg trang til at rette en tak til skolen og til 
forstanderinderne for den dejlige lid, vi tilbragte her på sko
len — dengang i blåt og hvidt. — Tak for den gæstfrihed, 
der blev vist os både i den tid, vi var elever og senere til elev
møderne. Tak for godt kammeratskab. Lad os håbe, at Graa
sten Husholdningsskole vil bestå i mange år, og der vil komme 
flere og flere piger hertil.

Med ønsket om alt godt i de næste 25 år.
Henny Satbo.
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Påsketur til Harzen.

På en morgentur strøg en folkevogn forbi os — pludselig 
fik Birthe Hansen en af sine mange udmærkede ideer: 
»Hvad med en tur til Harzen i påsken«? Straks efter vejr

trækningen var vi andre informeret, og ideen faldt i god jord.
Fremskaffelse af proviant, gasapparat, tykke sweatere og 

lange bukser begyndte, og skærtorsdag startede vi fra GH 
kl. 9,15 efter morgenmad og festlig afsked. Humøret var højt 
og vejret ligeså. Vi kom over grænsen inden den store påske
trafik, og så gik det ellers sydpå. I Hamborg havde vi lidt be
svær med at finde gennem byen, men ved at følge efter en 
Z-vogn (der som ventet skulle samme vej) lykkedes det efter 
tre kvarters forløb. I den historiske by Celle gjorde vi det 
første ophold for at få en lille forfriskning, der blev indtaget 
i eet af de mange maleriske huse. Inden vi fortsatte, så vi 
slottet, hvor dronning Caroline Mathilde ligger begravet. Vi 
var ikke kommet ret langt, inden mørket faldt på, og søgte 
derfor efter et »Gasthaus«, som vi da også fandt i en lille 
by Isernhagen. Bilen blev parkeret i en lade side om side med 
gamle vogne, kalkuner, røgede pølser og skinker. Det var 
Marie Meedoms fødselsdag, som selvfølgelig skulle fejres, 
hvad den også blev med pølser, moselvin — og efterfølgende 
dans efter music-box.

Langfredag kørte vi gennem Hannover, videre over Hildes
heim mod vort egentlige mål, Goslar, der jo er kendt af mange 
herhjemme. Foråret er noget senere på vej dernede, så der 
lå endnu sne, hvad vi ikke kunne stå for — vi fik en snekamp 
ud af det. Vi fandt langt om længe et logi med pragtfuld ud
sigt over Goslar. Om aftenen var vi ude og se på byen og dens 
forlystelser og fik det indtryk, at størstedelen af dens ind
byggere var danskere.

Næste dag tog vi først på indkøb og derpå på en køretur 
gennem Oker og Okerthal med dens pragtfulde klippeforma- 
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tioner og vandfald, som man kunne komme ganske nær. Vi
dere til den hyggelige bjergby Altenau og ad krogede skov
veje — med fint skiterræn — til Harzens højeste punkt, med 
pragtfuld udsigt over omegnen, bl. a. så vi heksenes hjem
sted, Bloksbjerg. Herfra gik det stejlt ned mod Bad-Harzburg, 
hvor vi for første gang var med en svævebane. Desværre var 
det meget tåget, så vi fik for lidt ud af udsigten.

Endnu en nat i Goslar, og påskemorgen gik det i højt hu
mør mod nord. I nærheden af Vienburg kom vi næsten i be
røring med jerntæppet, vi fik i hvert fald lov til at gå hen 
til selve grænsebommen, længere havde vi nu heller ikke 
lyst til at gå. Nu fik folkevognen pludselig fart på, om det 
var jerntæppet, eller om det var fordi vi var i nærheden af 
fødebyen Wolfsburg, ved vi ikke, der blev desværre ikke til 
et besøg der, vi fortsatte mod Bergen-Belsen. Undervejs så 
vi een af Tysklands mange krigerkirkegårde — i dette til
fælde en engelsk. Bergen-Belsen er berygtet for koncentra
tionslejren, der ligger godt skjult i en stor plantage. Det lyk
kedes os dog at finde den, eller rettere resterne af den, masse
gravene, mindemuren og søjlen. Det er her, een af krigsti
dens mest omtalte jøder — Anne Frank — ligger begravet.

Efter en begivenhedsrig dag nåede vi hen under aften et 
motel udenfor Hamborg, hvor vi kunne overnatte. Vi havde 
hjemme hørt så meget om St. Pauli og ville derfor ved selvsyn 
se Hamborg ved nat; nå, det er en historie for sig.

På rejsens sidste dag kørte vi under Elhen til frihavnen, 
der vel nok er det kvarter i Hamborg, som har lidt mest un
der krigen, men som nu er godt på vej til at blive opbygget 
igen.

Sidste etape er jo velkendt fra vore udflugter med GH, 
så der blev ikke gjort ophold undervejs.

Da vi kom hjem, havde forstanderinderne en dejlig mid
dag parat, og så var vi klar til at begynde hverdagen igen 
med friske kræfter. —

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sendes de 
bedste hilsner.
Bodil Lund, Birthe Hansen, Solveig Mathiasen, Marie Meedom.
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Personalia.
Gifte:

Esther Lassen, v. 50—51, gift m. gårdejer Pedersen, Farrislund pr. 
Vamdrup.

Agnete Kloppenborg-Skrumsager, gift m. ingeniør Johs. Nielsen, 
København.

Bodil Hagedorn, gift ni. manufakturhandler.
Karen Boe, lærerinde, gift m. gårdejer, direktør Niclasen, Færøerne.
Karen Skaarup, v. 52—53, gift m. Christensen, Granparken 51, Kgs. 

Lyngby.
Erna Petersen, gift m. Christensen, Gammelgab, Broager.
Lis Unna, gift m. Rasmussen, Hvidovrevej 312, Hvidovre.
Karen Johannsen, gift m. Jens Nielsen, Casablanca, Marokko.
Gunhild Hansen, ass. på spædbørnehjemmet, gift m. landmand 

Kobberø, Rinkenæs.
Carola Drauche, v. 57—58, gift m. landmand
Lis Petersen, v. 57—58, gift m. manufakturhandler.
Magdalene Simonsen, v. 57—58, gift m. landmand.
Tove Nielsen, s. 58, gift m. manufakturhandler Petersen, Tinglev.
Karin Ribien, gift m. Tap, Højmark pr. Lem.
Hanne Rasmussen, v. 57 58, gift m. tømmerhandler Schmidt, Toft

lund.
Børn:

Hanne Rasmussen, f. Petersen, v. 57—58, har fået 1 datter Bente.
Anna Petersen, f. Berthelsen, v. 49—50, har fået 1 datter.
Anne Mathilde Mann Sørensen, f. Fischer Hansen, har fået 1 datter.
Lis Lundbjerg Hansen, f. Reppien, s. 56, har fået 1 søn Otto.
Astrid Küseler, f. Sibbescn, s. 56, har fået 1 søn.
Ellen May Koefoed, f. Mathiasen, s. 57, har fået 1 datter.
Astrid Langendorf, f. Kyhn, har fået 1 søn.
Inge Thomsen, f. Mahler, har fået 1 søn nr. 4.
Edith Callesen, f. Therkildsen, s. 57, har fået 1 søn.
Bodil Nørskov Jensen, f. Jensen, s. 56, har fået 1 datter Helle.
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Beskæftigelse:
Signe Ravn, lærerinde, er på specialkursus i husholdning på Århus 

universitet.
Inge Holst Jensen, lærerinde, Askov højskole.
Annabella Loinsworth, v. 57—58, er ansat i modesalon i England.
Ingrid Jørgensen, v. 57—58, gymnastikhøjskolen i Sønderborg.
Ellen Johannsen uddanner sig til sølvsmed i København.
Kirsten Øberg, s. 57, er assistent hos en tandlæge i København.
Helga Westergaard, v. 57—58, er på apotheket i Højer.
Ruth Elkjær, v. 57—58, har plads i Schweiz.
Ingelise Jensen, v. 57—58, barnepige på Kalø landboskole.
Kirsten Hall, v. 57—58, er på sprogskole på Kalø landboskole.
Kirsten Hansen, v. 50, laborant i København.
Johanne Jacobsen, v. 57—58, er økonomaelev på Bispebjerg hospital.
Maiken Boysen, s. 58, har plads i England.
Karin Bruun, s. 58, har plads i Gøteborg.
Rita Petersen, s. 58, har plads i Norge.
Anna Wilhelmsen, v. 56—57, har plads hos Møller&Co., Sønderborg.
Henny Jørgensen, v. 56—57, har plads hos overlærer Agnhol', Graa- 

sten.
Ingelise Thorsen, s. 58, er toldelev i Odense.
Kirsten Muff, s. 58, er tandteknikerelev i Odense,
Hanne Dahlkild er 25 års jubilar som student fra Åbenrå statsskole. 

Ilendes datter Hanne blev student fra Åbenrå statsskole.
Rita Moos, v. 56—57, ekspeditrice hos manufakturhandler Sandvei, 

Gråsten.
Tove Granum Jensen, assistent på Fr. VII stiftelse i Jægerspris.
Regitze Lüttichou, v. 56—57, plads i England.
Ellen Nielsen, barneplejerske på Sletten børnehjem.
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Elevfortegnelse.
Hiisholdningselever vinteren 1957—58: 

Jacobsen, Margrethe Lydiksen, Hyrupdal, Øsby. 
Nissen, Astrid, Slyngsten pr. Felsted.

Hiisholdningselever sommeren 1958:
Adamcig, Bentha Ingelise, Rønshoved Børnehjem, Rønshoved.
Bautat, Erika, Jerrishøj, Flensborg Amt.
Boysen, Maike, Risum, Sydtønder Amt.
Bruun, Karin, Ullerup, Avnbøl.
Brøtzmann, Karin, Vestergade 52, Tønder.
Christiansen, Hanne Krøgh, Slagterivej 32, Sæby.
Dethleffsen, Ingrid, Møllegade 9, Flensborg.
Fonsbøl, Karin Bodil, Gaarslev, Børkop.
Hastrup, Anna Faurschau, Krankbølle, »Westergaard«, 
Hjortshøj.
Hansen, Hedemarie, Paulines Allé 20, Glycksborg.
Hansen, Helga Marie, Moltrupvej 18, Haderslev.
Henningsen, Kathe, Bæk pr. Nustrup.
Holm, Kirsten Marie, Skjern Apotek, Skjern.
Johansen, Elin, Skovlundmark, Flensborg.
Jørgensen, Grethe Marie, Ljørring pr. Aulum.
Klindt, Ingrid, Porsbøl pr. Bolderslev.
Mathiesen, Margit, Græshøj pr. Graasten.
Poulsen, Gerda, Rørkjær pr. Jejsing.
Schubert, Inge, Harreslevgade 55, Flensborg.
Staal, Gerda Irene, Perlevej 32, Esbjerg.
Westergaard, Kathrine, Birkelev, Frifelt.
Wilhelmsen, Erna Anna, Foreningsgade 6, Flensborg.
Christensen, Birthe, Terkelsbøl, Tinglev.
Muff, Kirsten, Østergaards Allé 18, Fruens Bøge.
Nielsen, Tove, Løgumgaard, Løgumkloster.
Pedersen, Conny, Middelfartvej, Bolbro.
Thoisen Rosenberg, Ingelise, Uglebjergvej 65, Odense.



Sy- og tilskærerkursus:
93 Hansen, Grethe, Felsted Mejeri, Felsted.
94 Hansen, Mette, Frøslevmark, Frøslev.
95 Jacobsen, Johanne, Bredebro.
9G Jørgensen, Ingrid, Flensborggade 3, Slesvig.
97 Jørgensen, Karen, Jernbanegade, Graasten.
98 Knudsen, Gerda, Erlev Børnehjem, Haderslev.
99 Matthiesen, Birthe, Traasbøl, Bovrup.

100 Munksgaard, Else Marie, Hobrovej, Aalborg.

Husholdningselever vinteren 1958—59:
1634 Andersen, Bente, Mindegade 100, Odense.
1635 Andersen, Helga, Dragonvej 2, Tønder.
1636 Augustesen, Karin, Aartoft pr. Kliplev.
1637 Christiansen, Buta, Brorsensvej 39, Tønder.
1638 Christiansen, Tove, Lyngskov pr. Felsted.
1639 Damm, Birthe, Henriksminde, Avnbøl.
1640 Ebbe, Inge Lise, Vester Landevej, Maribo.
1641 Filskov, Helle Margrethe, Møgeltønder.
1642 Hansen, Karla Birgith, Maasbøl, Post Lindholm.
1643 Hansen, Karin, Frøslevvej 1, Padborg.
1644 Hansen, Kathe Kirstine, Kværngaard, Vester Sottrup.
1645 Hansen, Renate, Langballe, Sydslesvig.
1646 Hansen, Aase Garn, Hvissingevej 148, Glostrup.
1647 Holm, Kirsten Margrethe, Skjern Apotek, Skjern.
1648 Jensen, Birthe Elisabeth, Perlegade 81, Sønderborg.
1649 Jensen, Karen Margrethe, Viddingherredsgade 10, Tønder.
1650 Jensen, Tove M. C., Dragonvej 16, Tønder.
1651 Johannsen, Elisabeth, Ansgarskolen, Slesvig.
1652 Johannsen, Marlis, Spølbæk pr. Stadum.
1653 Jørgensen, Lizzie Brode, Hasselvænget, Fiskop, Svendborg.
1654 Knudsen, Karen, Bovrup.
1655 Kock, Lone, Christiansfeldvej 46, Haderslev.
1656 Langendorff, Astrid, Nygade 13, Graasten.
1657 Langhien, Gesche, Slesvig.
1658 Madsen, Else, Kollund.
1659 Martensen, Anny Elvira Hovlund, Erlev, Haderslev.
1660 Mathiasen, Dorit, Gammel Aabenraavej, Graasten.
1661 Mathiesen, Anne Margrethe, Egense Station.
1662 Møller, Vibeke, Egeland pr. Gravens.
1663 Myrthu, Karen Lucie, Parkgade 25, Sønderborg.
1664 Ohlsen, Anne Elisabeth Ahlmann, Kærlundsvej 5, Aalborg.
1665 Paulsen, Birgit Gunhild, Frilandsvej 16, Tønder.
1666 Pedersen, Margit Juhl, Heldbovej 55, Valby.
1667 Pedersen, Rita Kirsten, Raaby pr. Klippinge.
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1G68 Petersen, Anne Margrethe, Korup pr. Ravsted.
16G9 Rasmussen, Solveig, Rinkenæs.
1670 Ravn, Birthe Margrethe, Solbakken 1, Haderslev.
1671 Schmidt, Annelise, Karpedam 18, Aabenraa.
1672 Trojaner, Hildegard, Skibsbroen 64, Flensborg.
1673 Ullrich, Marit, Skovby.

Sy- og tilskæringskursus vinteren 1958—59:
101 Bertelsen, Ingrid, Bjerndrup, Tinglev.
102 Christensen, Anne Marie, Tovrup, Augustenborg.
103 Damm, Birthe, Henriksminde, Avnbøl.
104 Dam, Marga, Kliplev.
105 Gregersen, Anne Kathrine, Skeide.
106 Hansen, Astrid, Perbøl, Kliplev.
107 Hansen, Kirstine, Løjtkirkeby.
108 Jessen, Anne Marie, Holdam, Felsted.
109 Nielsen, Marie Margrethe, Kliplev.
110 Thomsen, Kirsten, Kværs Østermark.
111 Zachariasen, Ruth, Lykkegaard, Nybøl.
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Tak!

Vor hjerteligste Tak vil vi gerne bringe Elevforeningens 
Medlemmer for jeres smukke Adresse til vort 25 Aars Jubi
læum med alle de kære G. H.-Pigers navne — og de dejlige 
Gaver, der fulgte med.

Vi er meget taknemmelige for den skønne kgl. Porcelæns
vase med Dybbøl Mølle, den staar paa Skænken i Elevernes 
Opholdsstue og er til daglig Glæde.

Paa Farvefilmen blev der optaget mange muntre Glimt fra 
den store Dag, som kan vises til næste Elevmøde. — Endelig 
er Bestgrelsens Idé blevet til Virkelighed med et Par Jubi
læumsmalerier af os. Kunstmaler Kragh Hansen har lagt 
mange gode Kræfter i denne Opgave. Billederne hænger nu 
i Spisestuen — kom og se hvad 1 synes om dem!

Vi siger atter vor bedste Tak til alle for gode Hilsener i 
Form af Breve, Telegrammer, Blomster, Gaver og kærlige 
Tanker til Jubilæet — det gav Fest om Dagen og godt Mod 
til al møde Fremtiden. — Hjertelig Tak og Hilsen.

Ebba Drewes og Olga Reppien.
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ELEVMØDET 1959

lørdag-søndag 29.—30. august.

Grausten Husholdningsskole afholder 5 måneders 

HUSHOLDNINGSKURSUS

fra 4. maj og 4. november.

I HJEMMETS SYNING OG TILSKÆRING 
afholdes 5 måneders kursus fra 4. maj og 4. november. 
3 måneders kursus fra 4. maj, 4. november og 6. januar.

Statstilskud kan søges til alle kursus.

<3X3 O <3X3 <3X3 <3X3 <3X3 <3X3 3X3 <3X3 <2X3 <3X3 o <3X3
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