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ELEVSTÆVNE
paa Haslev udvidede Højskole
Ijørdag den 2. og Søndag den 3. Juli

P R O G R A M:
Mandag d. I. :

Lørdag d. 2. :

Kl. 8,00
« 10,00

Kl. 15,00 Kaffe.
« 16,00 Foredrag v. Lærer Axel Nielsen.
« 18,00 Aftensmad.
« 19,30 Foredrag v. Lærer Zeuthen.
« 21,00 Kaffe.
« 21,45 Aftenfest - Fakkeltog - Andagt.
Søndag d. 3.:
Kl. 8,30 Morgenmad.
«
9,30 Kransenedlægning.
« 10,00 Gudstjeneste med Altergang

«
«

12,00
13,30

(Pastor Møllgaard)
Middag.
Elevforeningens Generalforsamling.
1. Beretning. 2. Regnskabet fremlægges.
3. Bestyrelsesvalg. 4. Eventuelt.

«
«
«
«
«
«
«
«

14,30
15,00
16,30
18,00
19,30
20,30
21,30
22,42

Kaffe.
Foredrag v. Forst. Magelund.
Gymnastikopvisning.
Aftensmad.
Foredrag v. Lærer N. P. Petersen.
Optrin.
Afslutning v. Forst. Magelund.
Tog mod Roskilde og København
med Forb. til Jylland.

Morgenmad.
Bestyrelsesmøde.

Alle gamle Elever (og eventuelle vordende
Elever) er hjertelig velkommen til Aarets største
Festdage paa H. u. H. Skolen er helt i Orden
efter Branden, og vi har faaet indrettet et Par
Sovesale oppe under Taget med ca. 40 Senge.
En Del Spejdere vil kunne sove i Spejderhytten.
Resten vil kunne sove paa andre Skoler eller
paa Vandreherberget. Husk Tæpper og Spise
bestik samt Rationeringsmærker: 50 gr Mar
garine, 100 gr Sukker (i en Pose) - og gerne
lidt Kaffe. Prisen for hele Stævnet er Kr. 8,00,
for Søndagen alene Kr. 5,00. Indmeldelse inden
22. Juni med Angivelse af Tid for Ankomst og
Afrejse samt om man ønsker at overnatte.
Lad os straks tage Elevmødet med i vor
daglige Forbøn, saa at Gud maa kunne sende
os »Kristi Velsignelses Fylde«. (Rom. 15.29.)
Hjertelig velkommen.

Jeres
Käti og Johs. Magelund.

Statens pædagogiske Studiesamling
København
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^unbrebe år
Så gammel er altså nu Danmarks Ri
ges grundlov. Der vil blive festet man
ge steder og på mange måder, og der er
god grund til at feste. Vor grundlov blev
til i en vanskelig tid, i hvilken konge og
folk fandt sammen i ønsket om at vær
ne, hvad dansk var, og i at lægge de ret
te linier for det fri Danmarks fremtid.

Dette samvirke krævede vel ofre af beg
ge parter, men resultatet blev en grund
lov, som dens fædre kunne være bekendt
at lægge navn til. Den sikrede uden no
get voldsomt brud det danske folk de na
turlige menneskerettigheder: retten tii at
styre sine egne sager, tros-, tale- og skrive
frihed o.s.v., alt i alt en efter tidens syn
fuldt demokratisk ordning af folkets fæl
lesanliggender som af den enkeltes rets
stilling. At man senere gjorde den min
dre demokratisk i 1866, skal vi ‘ikke dvæ
le ved her; det tabte er genvundet, og
det demokratiske syn videreført. Der kun

ne være et og andet at ændre ved den end
nu ; men det kan vi siden tales ved om
Nu vil vi feste, hver på sin vis og glæ
des over den frihedslinie, der blev lagt i
1849.
Og så må vi tænke på, at det er os, fol
ket, der har ansvar i fællesskabet for, hvad
vi bruger den hævdvundne frihed til. Ser
vi tilbage, finder vi perioder, hvor det sy
nes os, der har været kæmpet så drabeligt
om det små, at det store er blevet glemt.
Lykkeligvis har der også været tider, hvor
det modsatte har været tilfældet. De ti
der skal vi se at lære af, så vi kan bruge
friheden godt til at bygge et samfund, i
hvilket ingen kræver at leve højt på an
dres bekostning, men enhver er rede til at
yde sit bidrag til det heles vel; thi grund
loven er folkets fælleseje og ikke hver
ken klassers eller partiers ret eller mu
lighed foe at »hyppe deres private kar-,
toiler« på samfundets bekostning.
N.P.P.

EN BOK OM BIBELN
(Fortsat fra maj-nummeret.)

Hvad siger nutidens videnskab om Det
gamle Testamente ? På forhånd er vi
spændte, fordi GT for mange bibellæsere
er et stort problem, ja, mange synes lige
frem, at de kører helt fast, når de stude
rer denne store bog.
Allerførst må det noteres, at man nu
nærer langt større ærbødighed for den
overleverede text end tidligere. Man prø
ver ikke på at ændre texten ved vidt

løftige gætningsforsøg, men vil netop for
stå texten, som den er. Man indser nu, at
en stor mængde af de gætningsforsøg, som
forskerne af GT i forrige slægtled frem
kom med, er »modne til museet«. Man læg
ger sine moderne yndlingsteorier til si
de og søger at forstå, »hvad der er skre
vet«.
Endvidere er man overordentlig kritisk
over for den inddeling af Mosebøgerne i
kilder«, der var så stærkt på mode for
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30-40 år siden. Man nægter ikke, at der er
forskellige forfattere til Mosebøgerne, og
at også andre skrifter er flere mænds ar
bejde ; men man interesserer sig meget
mere for at forstå sammenhængen og ud
viklingen i folkets historie, end for at op
løse texten i brudstykker, som man forsø
ger at tilskrive den ene eller anden for
fatter.
Endvidere er man nu — i modsætning
til tidligere — meget utilbøjelig til at
stemple forjættelserne hos domsprofeterne
og en stor del af Davids salmer som »uæg
te«, hørende til i sen jødedommen. Man an
erkender, at mange af salmerne udmærket
godt kan være digtet på Davids tid, og
at selv den strengeste domsprofet, Amos,
godt kan have profeteret om en herlig
fremtid for Israel til slut.
Endelig er man nu langt mere indstil
let på at se på GT som en enhed, et or
ganisk hele, end tidligere. Man nægter
ikke, at GT skyldes forskellige forfattere,
som har deres individuelle særpræg og sær
meninger ; ej heller nægter man, at man
i GT kan spore påvirkninger både fra ba
bylonisk, syrisk, ægyptisk, fønikisk, per
sisk og græsk religion. Men man tager af
stand fra den bibeltolkning, der betoner
forfatternes særpræg og de fremmede reli
gioners indflydelse så stærkt, at GT bli
ver til en samling brokker uden enhed.
Man er nu indstillet på, at det gælder om
at finde en fællesnævner for Moses, Da
vid, Elias, Esajas, Habakkuk, Daniel o.
s. v. Først når man har fundet deres fælles
grundlag, har man chance for at forstå
dem. Og man er nu lige så stærkt ind
stillet på at finde forskellene mellem Isra
els religion og fremmede religioner som
lighederne.
Man har ikke blot blik for enheden i
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GT, men også for slægtskabet mellem GT
og NT. »Bibelforskningen er på rask
march mod nye horisonter. Bibelens en
hed begynder allerede at tone frem, ikke
blot som en religiøs påstand, men som
et videnskabeligt arbejdsprogram. Hvad vi
finder gennem hele Bibelen fra begyndel
sen til slutningen er det udvalgte folk
og dets Messias, dets frelser. Dette drej
er alle texter sig om; denne religiøse vir
kelighed forkyndes, tolkes, aktualiseres
overalt i Det gamle som i det nye Testa
mente.« — »Det drejer sig altid om dette:
Pagten, Guds gave, hans bud, hans frelse;
Israels (det gamle eller det nye Israels)
tro, dets synd, dets lydighed, dets straf;
om bod og omvendelse og tilgivelse.«
Vil det da sige, at den mest moderne bi
belforskning kan bevise, at GT er Guds
ord? Nej, det må man ikke forlange af
forskningen; det kan til syvende og sidst
kun troen afgøre. Men redelig videnska
belig forskning siger i dag følgende: I 'det
lille jødiske folk er der i løbet af ca. 2000
år sket en forbavsende religiøs udvikling,
som man ikke finder mage til i noget an
det folk. Det gamle Testamente er dette
folks litteratur; sådan levede og sådan tro
ede man i Israel. Religionshistorisk kan
man konstatere en vis udvikling i løbet
af de 2000 år, og man finder mange for
skellige synspunkter og fremmede påvirk
ninger. GT er ikke en himmelfalden bog,
men en bog skrevet af mennesker om men
nesker.
Men forfatterne af GT er alle præget af
den samme tro', nemlig at Gud handler
med dette folk, idet han åbenbarer sig
gennem dets historie og dets hellige
mænd. Videnskaben kan ikke bevise, at
Gud virkelig har åbenbaret sig, men den
kan heller ikke bestride denne tro. Den
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kan derimod give mange gode grunde for,
at NT’s syn på GT er det rette. NT si
ger: GT er loven, og videnskaben stadfæ
ster, at det er en træffende karakteri
stik ; den bærende linie i GT fra Moses
gennem profeterne frem til den farisæiske
lovreligion på Jesu tid er: »Gør dette, så
skal I leve ! NT kalder GT for bogen om
Guds løfter, og videnskaben stadfæster
det: Hele GT hviler på den forudsætning,
at Gud har udvalgt folket til en herlig
fremtid, og linierne i folkets historie fø
rer frem til håbet om Messias.
Dei' er for mig ingen tvivl om, at vi
denskaben er en god og aldeles nødvendig
tjener, hvis man vil forstå GT. Men viden
skaber ikke nok, hvis man virkelig vil for

stå GT. Videnskab i sig selv er kølig; den
står ofte i en vis afstand fra det egentlige
i GT. Den er at sammenligne med to
Mænd, som står så langt borte fra et
stykke glødende jern, at de ikke kan mær
ke, om det gløder. De kan kun se, at det
er rødt, og nu står de og diskuterer, om
det røde skyldes maling eller glød. Sæt
nu, at en af dem gik hen og rørte ‘ved
det glødende jern! Han ville nok få vab
ler på fingrene, men han ville blive over
bevist om, at jernet virkelig var glødende,
og mon han egentlig ville være en dår-»
ligere videnskabsmand af den grund?
Hieronymus Zeuthen.
(Fortsættes.)

Svar på Homan Szomlaiskis artikel:

Demokrati - Dæmonokrati
»Det er farligt at lege med ord.« Det iser
man af artiklen : »Demokrati—Dænionokrati.« Der findes i denne artikel temme
lig mange mærkværdige og hasarderede
påstande. Det ivrige forsvar af de »folke
demokratiske« lande får mig til at min-»
des den kommunistiske forespørgsel i rigs
dagen : »Hvorfor hedder det folkeleverpostej; er det for at betegne, at det er no-<
get ganske andet?« Bladkommentarer der
til spurgte: Hvorfor hedder det folkedemo
krati ; er det for at betegne, at det..... ?«
Endnu er der ikke indløbet fyldestgøren
de svar.
Hvad forstår man ved demokrati? bl. a.,
at alle er lige for loven, at alle har ret
til at fremføre deres meninger under an
svar, og at alle individets rettigheder sik

res. Respekt for individet er demokrati-»
ets adelsmærke. Hvor finder vi dette prak
tiseret. Kun i de såkaldte kapitalistiske
lande og ikke i et eneste af de såkaldte
folkedemokratiske lande. Hvis forfatteren
af artiklen: Demokrati—Dæmonokrati hav
de blot et minimum af realpolitisk og hi
storisk kendskab ville adskillige påstande
af hans ikke være blevet fremsat.
Våbenrustninger: ...som et kuriosum kan
nævnes, at Sovjet-unionen i 1947 ikke hav
de så høje militærudgifter som det frede
lige Danmark.« Påstanden må stå for for
fatterens regning, men så forstår jeg bed
re, at Sovjets militærudgifter i 1918 over
skred det militæraggressive U.S.A.s mi
litærudgifter med mange procent.
Påstanden om den kristne kirkes sank-.
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tion til diktaturstaternes terror svæver tem
melig højt oppe; så højt, at de skyder
langt over realiteter. Disse påstande vi
ser en utilgivelig uvidenhed eller noget
meget værre. Netop den kristne kirke pro
testerede mod diktaturstaternes magtmis
brug ; netop derfor har den kristne kirke
mange martyrer, bl. a. fra de sidste tre
dive år kunne nævnes mange; også de
folkedemokratiske stater har forsøgt at
lukke munden på temmelig mange, og med
de samme midler som andre diktatursta
ter, jfr. begivenheder i Ungarn, Rumæ
nien, Polen, m. fl. »Retssagens« forløb
mindede nøjagtigt om Hitlers metoder. —
Kender Roman Szomlaiski ikke til den pro
testantiske og katolske kirkes protester f.
eks. mod Hitler ?, ellers vil jeg anbefale
Dem at læse den ret omfattende litteratur
derom.
Hvilken sensationsforfatter mon denne
forfatter har at bygge på; i hvert fald
bygger artiklen ikke på realiteter. »Lige
ret til uddannelse.« Er det lige ret, når
Tjekkoslovakiet udrenser alle studenter,
der ikke anerkender kommunismens lære

sætninger.
Det indrømmes gerne, at demokratiet
ikke er fuldkomment: det er kun en jor
disk foreteelse, men 'vil nogen hævde, at
Sovjet-unionen er fuldkommen? Selvføl
gelig skal alt vurderes efter et objektivt
livssyn, men det synes jeg ikke, forfatte
ren til ovennævnte artikel prøver, efeer
min mening er hans vurdering temmelig
subjektiv. Vurderer man objektivt, må
man ikke fremhæve eller skjule for nogen
af parterne ; men at folkedemokratiske til
hængere ikke kan vurdere objektivt er jo
ikke mærkeligt; thi disse får slet ikke
træning i at vurdere, det tillades ikke i
folkedemokratiske stater, der tænker man
kun det, som den øverste giver lov til.

Tlyi fra Skolen

cen« af Ronald Fangen. Pastor Folke Hell
berg, Lønsboda, har holdt to Foredrag (det
ene om Sveriges aandelige Geografi), Sø
ster Emma fra Lukas stiftelsen har været
her, Grosserer Plum har fortalt om Rus
land og sidst, men ikke mindst, den 83aarige Domprovst C. Skovgaard-Petersen,
der holdt en blændende Bibeltime. '
St. Bededag gik Turen i det skønneste
Foraar til Roskilde, Hillerød og Fredens
borg. To svenske Højskoler har besøgt os:
Det var festlige Dage. De kom 13—1400
km herfra: Mellansel Folkehøjskole og
Jämtbygdens Folkehøjskole (begge paa

»Maj Maaneds Kulde gør Laderne fulde,«
siger Ordsproget. Det gælder vist ogsaa
Højskolen. Der har ikke været saa meget
Udendørsliv i Maj, men til Gengæld mere
Studium paa Værelserne og Flid inden
dørs. Vi synes, vi har faaet godt begyndt
med det nye Hold. Foruden det daglige
Arbejde, som jo er det vigtigste, har vi
haft Besøg af en Del fremmede Talere:
Pastor Hjort-Lange fra Diakonissestif
telsen, Pastor Dirks, der fortalte om Is
rael, Pastor Gissel, Gjøl, læste »Eksellen-

Tillige må forfatteren til ovennævnte
artikel indrømme, at kun fordi vedkom-^
mende lever i et »kapitalistisk« land, kan
en artikel som hans overhovedet fremkom
me. I de folkedemokratiske stater ville
ingen — ikke engang i drømme — turde
sætte en sådan artikel sammen.

Ewald Andersen.
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Højde med Trondhjem). En af Svenskerne
har allerede indmeldt sig som Elev til
næste Sommer.
Gymnastiklederkursuset

arbejder flittigt og Spejderhøj skolen er
kommet godt i Gang. I Køkken, Hus og
Have slider vor tapre Stab i det, Ukrud-?
tet myldrer op, men Ramskov og Aage
Nielsen er flinke til at holde det nede. En
gammel Elev har skænket 100 Rosenbuske
til Haven; vi haaber, de staar i Flor til
Elevstævnet. Gud har givet os gode Ram
mer om vort Arbejde, vær med til at bede
om, at han ogsaa vil sende Aandens Fyl
de i alle Hjerter.
Käti og Johs. M.

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

Programmet findes i Elevbladet for
Marts Maaned.
Afrejse sker fra Hirtshals Mandag
d. 25. Juli Kl. 10,00. — Betalingen Kr.
150,000 gælder fra Hirtskals. — An
komst tilbage til Hirtshals Sønd. d.
31. Juli Kl. 6 Morgen.
Indmeldelse sker ved at indsende
Kr. '50,(X) til Giro 84776.
Indmeldelsen er bindende, og
Beløbet tilbagebetales kun, naar Fra
melding sker senest 10 Dage før Afrej
sen. Restbeløbet betales i Hirtshals
eller paa Skibet, norske Kr. 100,00.
Norsk Valuta faas ved Henvendel
se til Deres nærmeste Sparekasse el
ler Bank. (Pas medbringes.)
P a s 'bedes De sørge for i god Tid ; faas
paa nærmeste Politikontor. (Medbring
Daabsattest samt Fotografi.)
Sengetøj behøver De ikke at med
bringe, men tag et Tæppe med. Med

H.u.H.
bring Højskolesangbogen og De unges
Sangbog, men ellers ikke mere Bagage
end nødvendigt.
8) Ved velvillig Imødekommenhed fra
Forstander Davidsen paa Home Høj
skole (sidste Station før Hirtshals) kan
man fåa Natteleje og Morgenmad
paa Højskolen 24.—25. Juli for Kr. 2,00
pro persona, naar Sengetøj (Sovepose
o. lign.) medbringes. Meddelelse om,
hvorvidt man ønsker dette, bedes an
ført paa Girokuponen ved Indmeldel
sen.
9) Der er c a. 9 0 Forespørgsler,
men da der kun er Plads til 70
paa Skolen, vil de første 70,
som melder sig, komme med.
De vil modtage Bekræftelse, og over
skydende vil faa returneret Beløbet
omgaaende.
10) Første Maaltid er Middag) i Kristianssand Mandag Kl. 15,45. Turen ledes af
Lærerne Axel Nielsen og Zeuthen.
At et Brev med Indmeldelse til
2.-Aarsholdet.

Hvor Tiden gaar hurtigt. Jeg kan ikke
forstaa, at det paa Tirsdag er 3 Aar si
den. jeg første Gang rejste til Haslev. Da
regnede jeg ikke med, at jeg skulde blive
knyttet til denne 'Skole med saa stærke
Baand, at jeg i Tankerne er en Tur der
ovre hver Dag; jeg tænkte, at der vilde
jeg være i 3 Mdr. og saa maaske komme
til Elevfest en Gang og saa lade det være
glemt, men det blev heldigvis noget an-,
det. Det blev en Hjælp for mig, saa jeg i
Dag' maa takke Gud for, at der er noget,
der hedder H.u.H.
Jeg vil gerne paa 2-Aars-Kursus til Vin
ter. Far og Mor har heldigvis ikke no-,
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get imod, at jeg gør det, mens nogle si
ger, at det Kril ikke blive den samme Op
levelse som første Gang.'En sagde, at hun
troede, det vilde blive en Skuffelse at kom
me der anden Gang: jeg har nu ikke faaet
Indtrykket af, at det er rigtigt. 'En af Pi
gerne paa 2-Aars Holdet Vinteren 48-49 sagde: »Det var godt at være ther første Gang,
men endnu bedre at være her anden'
Gang.« De, som har prøvet det, maa da
bedst vide det.
Det er mit Ilaab, at jeg -derigennem
maa blive mere rodfæstet i Kristus; det
er Grunden til, at jeg kommer igen.
Elevmødet.

Det er så rart, når nyt og gammelt kan
mødes til godt samarbejde; det kommer
der altid noget ud af. Derfor skal også
både ny og gamle elever sætte hinanden
stævne på H.u.H. Iden 2. og 3. juli. Vi
skal nok skaffe mad og natteleje, og I
skal komme med stemningen. Kan nogen
ikke finde ud af, om de er jubilarer, så se
efter i april- og majnumeret, der har jeg
gjort rede, for det. Vi venter stort 'besøg i
år, og både jubilarer og ikke-jubilarer er
kraftigt velkomne. Vi mødes på H.u.H.
2. og 3. juli.
8 dage på højskole.

Kan du ikke komme en sommer el. vin
ter på skole igen eller en tur til udlandet,
så kan du få 8 dejlige dage på højskole fra
7.—13— august.
Det er lederen af Aalholm efterskole og
forstanderen på Rønde højskole, der i fæl
lesskab har ordnet program for et sådant
ophold på Rønde højskole. Denne har en
herlig beliggenhed: programmet er godt,
talerne ligeså.
Vil du have nærmere besked, så skriv til
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kommunelærer N. Olav Nielsen. Mellem
leddet 10, Valby, eller forstander Hansen
Hauge, højskolen, Rønde;.begge giver ger
ne alle ønskede oplysninger og sender
stævnets program.
N.P.P.
Kære Kammerater fra sommeren 29’.

Da det i år ler 20 år siden vi var sammen
på H.u.H. og oplevede en dejlig sommer,
er vi et par stykker, som synes det kunne
være dejligt at mødes til elevstævnet til
sommer, og på den måde markere vort »ju
bilæum« — og opfriske gamle minder.
Skal vi ikke som et håndslag til skolen
og dens ledelse, give en lille jubi'læumsgave? Bidrag kan sendes til undertegnede
Vi håber at se så mange som muligt.
Med venlig hilsen — også fra Esther
Poulsen og Elisabeth Petersen.
Magdalene Skousen. Jespersens Missions
hotel, Aarhus.
Bestyrelsesvalg i Elevforeningen

afholdes de ulige årstal, altså skal vi
have det i år. Formanden beder .mig erin
dre derom og opfordrer jer til at tænke
over på forhånd, hvem I kunne ønske at
få ind i bestyrelsen. De gamle er ikke
taburetklæbere, I kan i al god forståelse
få ny folk ind. Efter tur afgår Emma Au
gustinus, C. Larsen log N. P. Pedersen.
N.P.P.
Haslevkredsen i København H.u.H.

har ikke Møde 1. Juli.
P.K.V.: Emma Augustinus.
Haslevkredsen for Sønderjylland

afholder sit aarlige Elevstævne Søndag
den 28. August 1919 i Gørding.
Program i Juli-Numeret.

H.u.H.
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Ckühotd^t 1949
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
s)
9)
10)
11)
12)
13)
1 1)'
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
21)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

Andersen, Johanne, Stenvad
Boesdal, Inge, Aabyhøj
Christensen, Anna Bertha, St.Brøndum
Christensen. Ellen Marg., Vendsyssel
Christensen, Mathilde, Tinglev
Christensen. Buth, Aulum
Christensen, Rutil, Sindal
Christensen. Signe Sand, Troldhede
Egebaik, Anna Kathrine, Skodborg J.
Enevoldsen, Ruth, Ringkøbing
Gaarde, Elise Helene, Købh. F
Grønborg, Karen Marie J., Asaa
Hansen, Anna-Lise, BjerregravSt.
Hansen, Eist1 Kr. ÅlJing, Sjølund J.
Hansen. Hedvig, Vejrup
Hansen, Herdis Marie, Skjern
Hansen, Inge, Odense
Hansen. Inger Marie, Burkal
Hjorth, Esther, ’Aars
Hougaard, Ellen, Grenaa.
Huselk Maj-Gret, Finland
Højvig. Dagmar Elin, EsbjergJensen. Grete, Thy
Jensen, Elise Kathrine. Kolding
Jensen, Marie, Hurup, Thy
Jensen, Esther Kirstine, Vrangstrup
Jensen, Petra Skov, Engesvang
Jensen. Tove Margr., Aars
Jepsen, Marie Sofie, Christiansfeld
Jespersen, Gerda Lydia, Vedde
Kjærbæk, Jensia Marna, Færøerne
Kristensen, Margit Dorothea, Esbjerg
Ladegaard, Inger, Fredericia
Larsen, Irena, Færøerne
Larsen, Karen Marie, Taastrup
Lauridsen, Bodil, Vejle
Lauritsen, Elise Marg., Kjellcrup

38) Lauritsen, Annamarie, Sjølund

39)
40)
41)
42)

Lund, Anna,, Skamby
Madsen, Grethe Marie, Randers
Magnussen, Hilda, Vendsyssel
Mikkelsen, Mary Kristine, Kbhv. V
Udgivet af Elevforeningen.

43)
44)
45)
16)
17)
48)
49)
50)
51)
52‘>
53)
5!)
55)
561
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
61)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

Munck, Elna, Aarhus
Møller, Mariane Kirstine, Bonderuj)
Nielsen, Anne Alaric, Skjern
Nielsen. Anny Elise, Gudme
Nielsen, Bodil Inger, Sj. Odde
Nielsen. Gerda, Ranum
Nielsen. Grethe Elisabeth. Næstved
Nielsen. Kirsten, Ringkøbing
Olesen. Elin, Thy
Olesen. Jenny, ITejnsvig
Pedersen, Birgit Irene, Bornholm
Pedersen. Dagmar, Hammerum
Pedersen. Esther, Kbhvn. Hellerup
Pedersen. Gudrun. Thisted
Pedersen. Gudrun Agnethe, Tersløse
Pedersen. Metha Lund. Vestjylland
Poulsen. Anna Grethe. Bornholm
Poulsen. Margrethe, Uglev
Rasmussen, Kirstine, Næsbjerg
Rasmussen, Inga, Varde
Rasmussen. (Musse) Ruth, Dianalund
Rasmussen, Ruth, 'Kbhvn. Valby
Riis, Adda, Thy
Rønlev, Kirstine, Grenaa
Scwartz, Nina, Grenaa
Simonsen. Elisabeth, Bjerringbro
Slot. Anna Pedersen, Ringkøbing
Slot, Inga Pedersen, Ringkøbing
Sørensen. Anna Gad, Vorbasse
Thomassen. Dagmar Kathrine, Thy
Thomsen, Tove, Ørum Dj.
Thorsen. Esther, Læsø
Thorsen. Ninna Laura, Læsø
Thøle, Babara, Slesvig
Toldbod, Anna, Aars
Torp, Krista, Viborg
Udsen, Marie Kathrine, Kolind
Wiese, Edith, Aalborg
Villadsen. Edith Marie, Ringkøbing
Wisborg, Inger Dencker, Skalborg
Vognbjerg-Madsen, Bente, Faaborg
Würstenberger, Claire von, Schweiz
Clara Olesen, Hejnsvig
Tove Larsen, Maarum

Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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