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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Sommerhotdet 1949

JET GODT 2WINBB
ELEVSTÆVNET sommeren 1949 vil sikkert længe stå som et strålende minde, fordi vejret var så ual
mindelig fint dette år. Skønnere danske sommeraftener kan næppe tænkes end den 2. og 3. juli. Tilslut
ningen af gamle elever var lige så stor som sidste år, da vi havde jubilæumsstævne. Ialt var vi ca. 500
nuværende og gamle elever. Fra skolens side vil vi gerne sige jer allesammen tak, fordi I kom. Vi ved,
at det for mange betyder en lang rejse og en betydelig udgift. Desmere påskønner vi jeres trofasthed
overfor skolen.
Vi mærkede også, at stævnet var båret af bøn. Det er vort håb, at både samvær, samtale, det kam
meratlige fællesskab og foredragene må bære deres frugt i ny frimodighed til tjenesten, hvor I står ud
over landet. Og tak for de talrige hilsener og telegrammer, som indløb både før og under (og desværre
også enkelte efter) stævnet. De bragte glæde både til skolen og til de kammerater, som var knyttet til
de respektive årgange.
Endelig vil vi også gerne sige tak for gaverne til skolen: 208 kr. fra holdet 1929 samt 191,30 kr. dels
ved gaver, dels ved auktionen.
Vi glæder os til et rigt arbejdsår hver på sin post, indtil vi igen mødes til fest.
Med hjertelig hilsen fra alle på skolen
KÄTI og JOHS. MAGELUND.
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H.u.H.

ELEVMØDET

Søndag eftermiddag

Sangkoret

»Forberedelserne er de værste,» plejer vi
at sige, og hvis der er noget »værste« ved
et elevmøde, må det vel også være forbe
redelserne. De plejer dog altid at gå med
godt humør og det gjorde de også i år, alt
mens vi drøftede, om vi skulle få fint
vejr. Da vi fredag hen mod aften var al
lerbedst igang, kom der et lille stænk;
men så var der også høj luft. Aftenen lo
vede godt, og den bedrog os ikke, vi fik
et par meget skønne dage.
Lørdag middag var sidste hånd lagt på
værket, og snart efter var invasionen i
fuldt sving, fra kl. 15 holdt vi elevmøde1
mod glæde og godt humør.
Vi startede selvfølgelig med kaffe, og

så gik taler og frit samvær håndi i hånd.
Det vil . føre for vidt at indlade sig på
referat af mødets foredrag — måske kan
de ikke tilstedeværende gamle elever få
et pust af dem gennem artikler i bladet.
Redaktøren har snakket med de ærede ta
lere om det.
Samvær og stemning lader sig heller

Gymnastikholdet

Formanden for H.u.H.-kredsen i København

H.u.H.
ikke referere, men I, der selv har været
med, ved omtrent, hvordan det arter sig.
De faste punkter lørdag var Axel NL
elsens og Zeuthens foredrag. Ud på afte
nen havde vi lidt leg og et pragtfuldt
fakkeltog, der til sidst dannede rammen
om et afslutnings optrin; det var skønt!
og vil sent glemmes.
Søndag begyndte vi med at nedlæggel
en krans på forstander Pagh Petersens1
grav, hvorefter vi gik til gudstjeneste'.
Eftermiddagen bød først på generalfor
samling i elevforeningen med beretning,
regnskabsaflæggelse, og da 1919 er et uli
ge år, bestyrelsesvalg.
Efter tur afgik viceskoleinspektør C.
Larsen, Glostrup, dameskræderinde frk.
Emma- Augustinus og N. P. P. Sidstnævn
te genvalgtes, og som nye medlemmer'
valgtes sekretær Johannes Johnsen, København, og fru Kirstine Overgaard Ni
elsen, Ribe. Vi takker de afgåede for deres
trofaste aldrig svigtende interesse for sko
len og byder de nyvalgte velkommen til
godt samarbejde. Under eventuelt snak
kede vi et par ord gymnastiksal, hvorpå
vi gik til kaffebordene.
Nu var vi på højdepunktet af tilslut
ning — udover de '275 indmeldte var der
kommet ca. 150 deltagere i søndagens sam
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vær ; det gode vejr havde vel sin part af
æren derfor.
Vi samledes så på plænen igen, hvor
forstanderen holdt foredrag; dette vil sik
kert komme i august-numeret af bladet,
så vi forsøger ikke referat.
Næste afdeling var gymnastikopvisnin
gen ; den var smuk som sædvanlig — se
på billedet, så lidt pusterum det skal
der være ved et elevmøde, derpå aftens
mad, foredrag ved N. P. P. og endelig
som slut på det hele- en smuk opførelse
af selveste Øhlenschlågers lille romanti
ske skuespil: »Hyrdedrengen«; det var
smukt, gjorde lykke og høstede fortjent
bifald af de talrige tilskuere.
Så var programmet for så vidt udtømt.
Nogle deltagere måtte afsted for at nå
hurtigtoget mod København; de fleste
kunne dog blive og få afslutningen samt
tilbringe en times tid i den skønne have;
der var ordentlig trafik både gennem sko
len og østen om, da tiden for opbruddet
nærmede sig. Fårvel, farvel, tak for den
ne gang, på gensyn ad åre o.s.v. summede
om ørerne på os. Festen var forbi men
det havde været et par dejlige dage. Man
ge rejste, nogle blev, begge parter med
gode minder.
N.P.P.

De faa Mennesker, der er tilbage, er sun
ket ned paa et næsten dyrisk Stadium.
A. Huxley: Dyret og Sjælen.
De tilbeder ikke længere Gud. men Djæve
len, for lian har jo sejret. GammastraaMange gamle Elever husker fra Timerne lernes Indvirken har paavirket de arve
i Verdenslitteratur A. Huxleys Bog: Fag lige Egenskaber saaledes, at de fleste
re nye Verden. En fornøjelig, men ogsaa Børn, der fødes, er deformerede. De Børn,
en alvorlig Fremtidsprofeti. Nu har Hux der har mere end seks Fingre eller fire
ley skrevet en ny Bog, som ogsaa beskæf Brystvorter, dræbes ved en religiøs Ce
tiger sig med Fremtiden. Bogens danske remoni en Gang om Aaret, og efter denne
Titlen lyder: »Dyret og Sjælen«. Han skil lever de tiloversblevne Mennesker et Par
drer Tiden efter den 3. Verdenskrig. New Uger et vildt Parringsliv, besat af Djæ
Zealand er den eneste Del af Verden, som velen.
ikke er blevet ødelagt af Atombomber,
Flere Boganmeldere har erklæret, at
Gammastråaler og radioaktive Skyer. En Huxley her er gaaet over Gevind. Det maa
Ekspedition fra dette Land kommer til de man haabe, men alligevel! Jeg læste Bo
forenede Stater for at undersøge Forhol-, gen den 3.—4. April paa en Rejse ned
dene. Det er uhyggeligt, hvad de møder. igennem Tysklands ødelagte Storbyer. Et

MENE - MENE - TEKEE
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mærkeligt Akkompagnement. Jeg sagde til
mig selv: Naar sidste Verdenskrig uden
Atombomber kunde fremkalde en saadan
Ødelæggelse, hvor meget mere da den næ
ste. Vi skal ikke lade os 'skræmme af Hux
leys dystre Profetier, men som kristne kan
vi ikke andet end notere, at her taler en
moderne Forfatter og Videnskabsmand paa
en mærkelig Maade samme Sprog som
Matt. 24, Johs. Aab. o. 1.
Kort efter sidste Verdenskrig 1923 skrev
Henrik Pontoppidan et lille Digt: »TiP.
staaelse.« Dette Digt er blevet endnu mere
aktuelt i Aarene efter den anden V erdens^
krig:
Hvad jeg fra Dreng har set fag hørt,
og hvad jeg selv har levet
paa Alfarvej og ensom Sti —
her staar det alt nedskrevet.
Der er lidt mer end Skæmt fag Spot
i denne Billedrække
om Danskens træge Folkesind,
som ingen Gud kan vække.
Der er et Angstens Raab fra en,
som under Middagsluren
et Mene Mene Tekel saae
i Flammeskrift paa Muren.
Et Mareridt. Nu vel — maaske!
Vist ingen lod sig skræmme.
Men dette onde Vaæselstegn
gik aldrig mig i Glemme.
Det førte Pennen, mens jeg skrev
om levende og døde;
det lyste ad den mørke Vej
til ny og gammel Brøde. —
Vist er jeg selv en sindig Fyr
med Trang til Fred i Sindet;
men denne onde Varselsskrift
har brændt sig ind i Mindet.
I Solens Lys, ved Lampens Skin
den spøger mig i Hodet.
Jeg ved det! Undergangens Angst
er gaaet mig i Blodet.

Tungsindige Mennesker og Pessimister

H.u.H.
skal ikke læse Huxleys Bog, men for alle
andre kan det være sundt at blive stillet
over for disse dystre Profetier. Det er en
alvorlig Understregning af Paulus' Ord:
»Tiden er kort«. Det gælder om at leve
Gud nær og arbejde i hans Rige, saa at
vi, naar alle disse Ting begynder at ske,
kan opløfte vore Øjne, fordi vor Forløs
ning stunder til.
J. M.

DJCin sti^Ln^
til kommunismen.
For mange af os almindelige menne
sker, som. et helt liv har færdedes mel
lem socialdemokrater og radikale, har væ
ret dus meu deres sind og tanker, tager
meget i »politik« sig ganske anderledes
ud end for den anden halvdel af befolk
ningen, som har levet mellem de to an
dre partiers folk. Vi ved jo også, at kom
munister iblandt os på arbejdspladser;
og ude: i landet er mennesker som alle vi
andre, ja, mange af dem er de mest idea
listisk indstillede fra de to gamle »røde«
partier, som har haft megen indflydelse:
i dansk politik.
Inden for Indre Mission er der vel også
i dag flere Soc. og Rad. end der er Højreog Venstremænd, uden at jeg derfor tror,
at det er af den grund I.M. lider af »åre
forkalkning«. Mange af os ved jo af bitter
erfaring, at »toppen« af I. Mi i mange og
for os lange år så skævt til en »socialist«.
Der er jo« det mærkelige ved I.M., at,
ingen forening i Danmark kan være m i nd r e demokratisk end den. Det var dens
styrke, men er nu dens svaghed. For li
gesom det, at dens mange bestyrelser for
merer sig ved knopskydning, gav den en.
vis stabilitet, bevarede dens ansigt ungt i
mange år, sådan er det nu denne eller dis
se knopskudte bestyrelser af gamle Høj
re- og Venstremænd, som bringer følin
gen med alt dens unge stærke blodl i uor
den.
Om I.M. havde en ledelse, som så på
Kommunismen og Kommunisterne med de
gamle røde partiers øjne, så havde vi ik

H.u.H.

ke denne næsten morderiske spænding i
sind og følelse overfor Komm., så var1
de jo mennesker som os andre. Vi må
huske, at Soc. og Komm, har politisk
ide fælles. Der er bare en smule nuance i
ord. Det er jo heller ikke mange år siden,
de to partier her i landet van i forhand
ling om sammenslutning.
Jeg har meget vanskeligt ved at se på
en Komm, som et ondt og farligt menne
ske. Jeg har mange gode ting at sige om
mange af dem, jeg kender. For 20 år siden
stod jeg og manglede et mindre penge
beløb. Jeg gik hen til en elskelig I.M.mand og fortalte ham som det var. Han
var en rig mand. Han begyndte at kryds
forhøre mig om forskellige ting, som jeg
syntes ikke kom ham ved. Jeg gik. Hen
til den næste — også en herlig mand).
Han spurgte: Når kan du betale tilbage?
Jeg blev bedrøvet over så mange betænke
ligheder for sådan et ringe beløb. Jeg
gik igen. Hen til en Komm. Han var ma
ler. Jeg gik hen, hvor han arbejdede og
sagde: »Jeg mangler så og så mange pen
ge —». Og så gik jeg i stå. »Jeg har in
gen hos mig,« brød han hurtigt ind, »men
her er mine nøgler, den der er til mit
værelse, og den er til den og den skuffe,
der ligger min bankbog. Du kan tage,
hvad du skal bruge.« — Jeg kunne for
tælle mange lignende oplevelser, derfor'
ser jeg på Komm, med lidt andre øjne
end pastoren i studerekamret, end den
rige mand med sin pengesæk på nakken
O'.S.V.
Hvortil alt dette om I.M., når det var
Komm., vi skulle høre om ?
Jo — for når jeg beskæftiget!-'
m i g m ed b i b e 1 e n og det, som hører
Guds rige til, så er alt dette for mig nøje
knyttet til I.M. Her er mit åndelige fæl
lesskab i Guds riges mange »båse«. Heri
mødte jeg en mangfoldighed af mænd af
vidt forskellig støbning, stand og indstil
ling. Her var stærkt konservative lens
grever og radikale husmænd og arbejdere
så, røde socialdemokrater, som nogen kan
være — og de var en enhed! i Kristus, at
høre disse mænd tale politik var noget
for vor tid enestående. De kunne slå hin
anden øretæver i ord så det sang, med
smil og en hjertelighed, som jeg ikke kan
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glemme disse »gamle« —i de var rygende
uenige om meget på denne jord, men de
elskede hinanden, forstod1 hinanden, for
di de var et i Ham, så snart de løftede øj
nene fra jorden — og det gjorde de ofte.
Her var i DM. en åndelig frihed, en sund
sans for de bibelske sandheder, som gav
plads for de andres syn med et: »Ja, må
ske har du ret — men.« Disse »gamle«1
•var nemlig ikke deres egen herre, de vil
de intet for sig selv. Grev Holstein var
greven. Husmanden var husmand — men
begge var de trælle for Kristus, hans
vilje, så langt de kendte den, var for dem
højeste lov. De følte begge, at i Ham
var de lige: 100 pct. De var begge født
syndere, og hvordan livet som mennesker
var dem givet af stand og kår, uden Ham
fortabelse, af Hans nåde børn i faderens
rige.
Når jeg beskæftigede mig med
det, vi O1 m fat ten de kalder »de so
ciale spørgsmål«, så fandt jeg 3en
bedste ide hos de mænd, som ville løse
denne store, gamle strid om »mit og dit«
på fællesskabets linje — i socialismen og
— også; i kommunismen som ide. Biskop
Ostenfeldt sagde engang: »Socialismens
ideer er kirkens børn, de vokser ud af bi
belens blade; men i socialismen er de
snavsede og beskidte; vor opgave er at
vaske dem, og her er vor opgave: i vor
tid på den falder kirken, og på den sej
rer den.«
Jeg synes, disse ord gælder fuldt ud
på Komm, også
Når grev Holstein læste sig »praktisk
kristendom» ud af den gamle bog, så fan
gedes hans blik og tanker af andre ord,
end når husmanden læste de samme styk
ker. Men fælles for begge var, at de vil
le tjene Gud gennem dette at tjene deres
næste. De erkendte, at livet var kort, og
deres evner begrænsede, men at deres
eksempel i deres stand og stilling dog
betød noget: men mest betød det for
begge, om deres nabo kom med på vejen
til himlen. Disse gamle søgte aldrig at
diktere hinanden noget. Hver havde sit
ansvar. Og dette var lige stort for dem
begge to: det havde Han sørget for —
»Hvem meget er givet, af ham skal kræves
mere« — og enkeltvis skulle de jo engang
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møde Ham som kræver — broderens blod
af min hånd. De kunne ikke blive ueni
ge om politik, selv om den ene var Højre
og den anden Soc.! Det er altså ganske
afgørende, når man går ind i dette kvik
sand, som politik jo er, i hvilken ånd,
man går ind i den. Derfor var disse »gam
le» rørende enige om, at politik var ejt,
for nogles vedkommende nødvendigt on
de, for de flestes vedkommende bedst at
holde sig fra — man skal »ikke indvikle'
sig i livet handeler.«
Men meget ændrede^ i I.M., som årene
gik. Nu tager vore ledere standpunkt i
døgnets strid på områder, der før i ti
den var noget, som var I.M. uvedkom
mende. Det er vist et minus. I.M. om
fatter nu så meget af døgnet, at den
store enighed om de evige ting er
ved at gå fløjten. Lad os gå tilbage til
de gamle stier! Vi, som har vandret ad
dem. kan jo dog bevidne, at de er trygge
at gå ad! Lad os prøve at tale om Komm,
i de »gamle stiers« ånd. hvor vi bare vil
et eneste — hjælpe hinanden til klarhed,
om vor broder er fangen ind i noget,
som strengt taget ikke hører frelses vej
en til.
Poul Larsen.

H.u.H.
stateredes det, at han havde fået lunge
tuberkulose, og den 9. maj døde han på
sanatoriet. Fru Samuelsen, der i de 2
måneder opholdt sig; i Thorshavn og dag
lig besøgte sin syge mand, skriver bl. a.:
»Det var en svær tid for os, men vi følte
Herrens nærhed
min mand sagde så
tit, mens han lå syg, at han aldrig’ i sit
liv havde haft det så godt med Gud;
han troede, han skulle komme sig og få.
lov at tjene Jesus og leve helt for ham;
han talte så ofte om sin egen uværdighed
log lå og priste Gud for hans nåde og
frelse. En dag, da det var særlig svært
for mig at sige farvel, sagde han: »Kan
du ikke trygt overlade mig i Guds hæn
der?« Og den sidste dag, han levede, sag
de haii, at han var sikker på at mødlel
migi i himlen. Dot er så min trøst11 sorgen
og savnet, at min kære mand er hjemme i
den livide skare, som står for tronen og
priser Gud i evigheders evighed.«
Vi kan kun tilføje: Vor ven er sovet
hen, Gud ske lov, at vandringen kunne
slutte så skønt.
N.P.P.

Vinterholdet 23 —24 mindes sikkert alle
den stilfærdige, kloge færøiske lærer
Poul Titus Samuelsen.
Efter' skoleopholdet tog Samuelsen hjem
til klippeøerne, hvor han øvede en god in
sats i skole, kirke og hvad der ellers kald
te på ham af kristeligt arbejde.
Han har stået i stadig forbindelse med
os hernede gennem sin nære ven Hagen,
Spejderhytten
af hvem jeg erfarede, at Samuelsen var
død. Nu har jeg fra hans hustru mod Norgesturen
taget et brev, der fortæller om de nær
er nu mere end fuldtegnét. Desværre
mere omstændigheder.
måtte vi skuffe en halv snes stykker,
Den 8. februar blev Samuelsen angre som der ikke blev plads til.
bet af den italienske syge, som i januar
1) Alle møder i Flirtshals i god tid
kom til Færørne og var meget ondartet. mandag morgen d. 25. juli.
S. lå hjemme til den 6. marts, da han
2) De, der har anmodet om nattelogi
kom på hospitalet i Thorshavn. Her kon på Horne højskole, må være der før bor
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H.u.H.

gerlig sengetid 24. juli. De må selvføl
gelig have sengetøj med (evt. forudsendt).
3) Alle, som kan, bedes medtage lage
ner (evt. dynevår) til Kvås, da det kni
ber for dem at skaffe nok.
1) Pas og valuta har De jo husket I
Vel mødt!
Zeuthen. — Axel Nielsen.
Efterårets elevstævner.
Tænk — skal vi allerede til at interes
sere os for dem ? — Ja, se nu her:
Haslevstævne

Søndag d. 28. august 1919 i Gørding.

Kl. 10,00: Højmesse i Gørding kirke ved.
forst. Thorlø, Haslev.
Kl. 12,30: Middag på hotel »Gørding«. —
(5,50 kr.)
Kl. 14,30: Velkomst, hvorefter lærer N.
P. Pedersen taler.
Kl. 15,30: Kaffebord (1,50 kr.) Nyt fra
skolerne. Ordet frit.
Kl. 19,30: Afslutningsmøde i missionshu
set Sv. B. Jensen, landbrugs
skolen, og sognepræsten.
Indmeldelse til middag og kaffebord be
des sendt til tømmerhandler Nielsen, Gør
ding. tlf. 108 inden d. 24. august 1949.
De unges sangbog benyttes.
Velkommen alle til Gørding.
Bestyrelsen.
Elevstævne i Viborg

Søndag d. 28. august.

Kl. 14,30: Møde i Hans Pausens Hus v.
lærer IT. Zeuthen.
Kl. 15,30: Kaffebord. — Frit samvær.
Kl. 17,00: Afs lutning ved lærerne Bent
Munch og Møller Pedersen.
Hjertelig velkommen alle.
P.u.v.
C. Joh anis en.
Søndag d. 4. Septb. OdenseSondag d. 25. Septb. Holstebro.

Haslevkredsen i København (H.u.H.)

har møde på KFÜK, St. Kannikestræde
1ste august kl. 20. Lærer N. Olav Nielsen
taler. — Hjertelig velkommen alle.
P.k.v.
Emma. Augustinus.
Bryllup.

Fredag d. 21. juni viedes i Bramminge
kirke frk. Anne Lise Jensen, sommeren 43,
til hr. korpssekretær, cand. theol. Elith
Olesen, København.
H.u.H. ønsker hjertelig til lykke.
1944—45.

Nic i Gaza har sendt en kærlig hil
sen til elevmødet i et langt brev til kam
meraterne. — Jeg sender brevet til vandremappen, så det kan gå rundt med den.
2-års holdet

er nu sikret til næste vinter, idet der
allerede er tilmeldt 10. Men der er endnu
plads. Elever fra de sidste IV2 år, hvis
skattepligtige indtægt p. g. a. deres høj
skoleophold har været lav, har særlige
muligheder for at opnå et stort åmtstilskud. Det er bedst at søge inden 1. juli,
men det kan nås inden 15. septbr.
Vi regner med at få ca. en snes på
2-års holdet.
Fysik og kemi.

Blandt særholdene er i sommer et lille
hold, der arbejder med ovennævnte fag.
Vi har på opfordring, af vordende syge
plejersker genoptaget disse fåg, da det jo
har nogen betydning, at man har lidt
kundskab hertil, før man tiltræder ud
dannelsen på et sygehus.
H. ii- H. 3. juli 1949.

Kære kammerater fra 35!
Nu har jeg været til elevstævne igen
på H.u.H. Jeg sender jer alle en venlig
hilsen og minder jer om, at næste år har
vi 15-års jubilæum, så lad os møde rig
tig mange. — Venlig hilsen fra
Anna Margrethe Larsen.
Somnierholdet 34

var ved 15-års jubilæet repræsenteret
Program i august-bladet. — Noter da
gene.
ved 3 — tre — deltagere, men vi havde et

M.u.H.
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par berigende og festlige højskoledage;
så ved alle I, der udeblev, hvad I er gået
glip af. — Venlig hilsen
Karen Petersen.
Magda. Gregersen.
Esther Søe Nissen.
1944.

En hilsen til kammerater fra sommer
holdet 1944 i anledning af 5-års jubilæet.
Ruth Madsen.
Ruth Jørgensen.
Esther, Bodil, Inger Margrethe, Martha,
Dagny, Berta Søndergaard. Bertha Sø
rensen. Marie Engholm. Asta og Stella.
Sommerholdet 39!

'

To fra det sunde og fuldtallige hold er
i dag fundet isammen og har haft det så
rart her i Mcthas hyggelige hjem. Det
var dejligt at mødes igen efter 10 års ad
skillelse. Nu har V'i rigtig opfrisket gam
le minder, og vi har talt om, at vi beg
ge savner O.S. V. Hvor bliver den af? Den
svarer ikke rigtig til navnet, for så må
den ikke ligge stille. Er der en, der har
den liggende, vil du så ikke nok sende den
videre, vi længes efter at høre, hvordan
I har det ^llesammen. Og hvis O.S.V. er
gået helt tabt, synds I så ikke, vi skulle
bede vores formand starte en ny.

Modtaget til spejderhytten.

Refunderet lærerindeløn fra
Kr.
KFUK-spej deine ........................... 221,00
Gave fra eleverne 1948-49 ............. 100,00
Gave fra Ally Jørgensen 1948-49 ... 10,00
Elevholdet 1929 v. elevstævnet ....... 208,00
Anonym v. elevstævnet .................. 20,00
Install. Knudsen, Hedensted .......... 20.00
Kp. 5182,00
Hjertelig tak for alle gaver.

Takket være det store arbejde, der gjor
des af vinterholdet 18-19 vil spejderhyt
ten ved hjælp af ovenstående beløb snart
være helt færdig. — Gid gymnastiksa
len må følge efter!
5-års jubilæumsholdet 43-44

sender hjertelig hilsen fra elevstævnet:
Inge Rasmussen, f. Bruun, Johanne Ja
cobsen, Marie Bitsch, f. Langergaard, Li
se Jørgensen, f. Skou, Svend Otto Chri
stensen, Jobs. Bonde Nielsen, Aage Ni
elsen, Erna Nielsen, Ruth Carlsen, Mie
Jensen, Harry Jørgensen, Ellen M. Thorndahl, Laustsen, Henny Jørgensen,, f. Bar
tholin, Musse Bredahl, 'Holger Larsen, Or
ly Petersen, Poula Petersen, Kirne Mar
grethe Petersen. Hans J. Møller, Ejnar
Andreasen, Chr. Nielsen, Ingrid Bahn Lar
sen, f. Gunvorsen.

Bryllup-

Søndag d. 31. juli vies i Bedsted kir
ke frk. Elin Olesen til hr. lærer Vestergaard, realskolen, Løkken.
Hjertelig til lykke.
Indkomne gaver til gymnastiksalen.

Transport ... Kr. 18.010,55
Esther Sørensen ............................... 20,00
Larsen, »Mølleris« ........................... 100,00
Bortlodning v. elevstævnet ............ 71,60

Husk at meddele flytning
og gør det inden De rejser.

Kr. 18.232,15

Udgivet af Elevforeningen.

Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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