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FORÆLDRE-OG L Æ R Æ B F O R E N INGEN.
Generalforsamling afholdes på skolen den 29. septem
ber kls 19.30. Foreningens medlemmer vil få nærmere 
meddelelse om generalforsamlingen på et senere tids- 
pumkt. - Efter generalforsamlingen vil der i lig
hed med sidste år blive lejlighed til at høre et fo
redrag. Emnet bliver "Den Blå Betænkning”, og skole
inspektør P. Petersen har lovet at påtage sig hver
vet med at redegøre for dette meget omfattende emne.
Skolen ventes færdig omkring den 2o. september, og 
lørdag den 24. september er foreslået som officiel 
indvielsesdag., - I den forbindelse understreges det, 
at koncerten den 9» september ikke er en særskilt 
indvielse af hallen. Rundhøjhallen tilhører skolen 
og indvies sammen med denne. - At man har foreslået 
en lørdag til indvielsen, skyldes ønsket om, at så 
mange forældre som muligt skal have mulighed for at 
deltage i arrangementet. Efter de foreløbige planer 
(endeligt program vil fremkomme senere) starter man 
med en lille højtidelighed for børnene om morgenen, 
hvor forældrene gerne må være med. Den officielle 
højtidelighed skulle efter planen finde sted om ef
termiddagen med flaghejsning, kantate, taler o.s.v. 
Sent søndag eftermiddag simile der til slut være å- 
bent hus for alle (ikke kun forældre og pårørende), 
der kunne ønske at bese skolen.
Nogle af medlemmerne har tilbudt at hjælpe med ved 
oprydningen i forbindelse med foreningens arrange
menter. Det er bestyrelsen med tilhørende ægtefæller 
meget glade for. Der må gerne melde sig flere,så op
gaverne kunne gå på skift. Det drejer sig om højst 
en times arbejde, når der er tilstrækkeligt mange om 
det.
Holme skole har planer om oprettelse af en forældre- 
og lærerforening. Et udvalg har arbejdet med sagen i 
de sidste måneder. Der er udsendt forslag til love, 
og der indkaldes til stiftende generalforsamling i 
løbet af kort tid.
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Forældreforeningens foredragsaftener i vintersæsonen var 
godt besøgt - bedre og bedre jo nærmere vi kom sæsonens 
slutning. Til det sidste møde (forfatteren J. Bech Ny
gaard: Familien i velfærdssamfundet) var Amtsgymnasiets 
elever og forældrekreds som bekendt inviteret med, og da 
var der trængsel omkring kaffebordene.
I den kommende sæson, når skolen er helt færdig, skulle 
arrangementerne gerne kunne afvikles under mindre interi
mistiske former. Endnu er der ikke helt klart,hvordan vi 
skal bære os ad, for forældrekredsen bliver jo (heldig

vis) også større.Proble
mer er jo imidlertid til 
for at blive løst, og vi 
finder nok en udvej, så 
det bl. a. ikke bliver 
nødvendigt for mødedelta
gerne at medbringe stole, 
hvis de vil sidde ned ved 
kaffebordet og under dis
kussionen.
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Forældreforeningens sidste ar
rangement før skoleårets ophør 
var Set. Hansfesten. Båltalen 
blev holdt af pastor Pilgaard, 
og forud for selve bålfestén 
var der mulighed for at beée 
elevarbejder og for at høre e- 
leverne synge.
Selv om vejret var temmelig p- 
nådigt og ikke så få hjembrag
te snavset fodtøj og måske er: 
forkølelse fra festen,blev det 
dog en stemningsfuld afslutni4g 
på skoleåret og dermed på for
ældreforeningens første sæson.
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RUNDHØ JSKOLEN.

ved
Viceskoleinspektør Karen Helene Kidde.

I begyndelsen af 1954 udskrev sognerådet i Holme- 
Tranbjerg en arkitektkonkurrence vedrørende bebyg
gelsen af Rundhøjarealet. Ved fastlæggelsen af pro
grammet for konkurrencen bestemtes det, at der i for
bindelse med bebyggelsen skulle opføres en skole.
Straks ved planens fremkomst rejste der sig røster 
om, at det var uheldigt at placere to store skoler i 
umiddelbar nærhed af hinanden,og man pegede fra sko
lekredse på, at det ville være rigtigere at placere 
en ny skole på Bushøjvej, over for Holme Kapel, Ef
ter at en drøftelse herom havde fundet sted, beslut
tede sognerådet at fastholde placeringen på Rundhøj. 
Da den igennem konkurrencen fastlagte bebyggelse skul
le føres ud i livet, vedtog man i i960 at udskrive en 
arkitektkonkurrence om skolen med det resultat, at 
arkitekterne Blach Petersen og Herbert Jensen med 
arkitekt H. Langballe som medarbejder fik 1. præmie 
og blev anmodet om at udarbejde det endelige projekt. 
Efter dette kom skolen til at indeholde:
28 normalklasser
4 mindre klasseværelser 
forhal

1 håndgerningslokale
2 formningslokaler
1 træsløjdlokale
1 metalsløjdlokale
1 skolekøkken
1 sangsal
1 geografilokale
1 biologilokale
1 fysiklokale

1 bibliotek
1 gymnastiksal
1 håndbold- og gymnastiksal
3 ungdomslokaler
1 lærerværelse
1 inspektørkontor + 2 vice- 

inspektørkontorer
Læge- og tandlægeværelser 
Ungdomslokaler tinder gym

nastiksalen
Pedelbolig
fodboldbane og håndboldbane

November 1961 meddelte boligministeriet igangsætnings
tilladelse til første afsnit", det omfattede særklas
sefløj og gymnastiksal. I maj 1962 fik man bevilling 
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til færdiggørelse af dette afsnit. Knap et år efter, 
i marts 1963 kom der igangsætningstilladelse til 2. 
byggeafsnit, som omfattede 28 normalklasser,boldhal, 
sangsal og pedelbolig.
Efter sommerferien 1964 påbegyndtes undervisningen i 
særklassefløjen, idet en del lokaler blev benyttet 
som normalklasser. Dette varede et år, idet 18 nor
malklasser var færdige til brug efter sommerferien 
1965. Af disse 18 klasser blev 6 overladt til Amts
gymnasiet til start af dettes 1. gymnasieklasser.
Nu er vi så nået til august 1966, og skolen er ved 
at være færdig. Efter planen skal Amtsgymnasiet ha
ve rådighed over yderligere 6 normalklasser indtil 
sommerferien 1967, hvor den nye Amtsgymnasiebygning 
skulle være klar til at modtage sine elever.
Det må betragtes som yderst heldigt for hele gymna- 
siesituationen i Arhus amt, at Rundhøjskolen midler
tidigt kunne afse disse lokaler. Uden denne hjælp 
ville det ikke have været muligt at placere alle eg
nede gymnasieelever. Udlånet af lokaler er i øvrigt 
sket under forudsætning af, at de første studenter 
kan dimitteres fra det nye gymnasium ved Chr. X's- 
vej i 1968.
Som den eneste skole i kommunen har Rundhøjskolen en 
stor hal, der, foruden sit egentlige formål, nemlig 
at være gymnastiksal for skolen samt træningshal for 
forskellige former for boldspil, kan anvendes til 
større forsamlinger og til skolefester.
Hallen vil tillige være velegnet som koncertsal, og 
der vil blive anskaffet orkesterpodie, ligesom der 
kan opbygges en scene, når der er brug herfor. Ved 
sådanne arrangementer vil salen kunne rumme looo-12oo 
tilhørere.
Nu ligger skolen der,kun et stenkast fra Holme skole, 
og man kan da spørge,om de to skoler hver skal virke 
som en enkelt. Som skolerne er anlagt, 3-sporede, med 
alle de nødvendige faglokaler, kan eleverne gennem
føre lo års skolegang på samme skole. Dagens debat om 



- 7 -

skolen er jo imidlertid så levende som aldrig før, 
bl. a. har der i den senere tid været talt meget om 
børneskolens omdannelse til det, man i Sverige kal
der "Tilvalgsskolen". Skulle denne skoleform blive 
virkelighed i den danske skole, var det vel ikke u- 
tænkeligt, at Holme skole og Rundhøjskolen kunne få 
glæde af det nære naboskab ved i fællesskab at til
byde undervisning i fag, der ikke har mulighed foij 
at samle tilstrækkelig tilslutning på den enkelte 
skole. Fremtiden vil vise det.
På et lidt andet område har det vist sig praktisk 
med to store skoler i Holme, idet man har indrettet 
lokaler til den kommunale ungdomsskole i Holme sko
le,mens de frivillige ungdomsorganisationer har fun
det husly i udmærkede lokaler under gymnastiksalen i 
Rundhøjskolen.
Rammen omkring Rundhøjskolen er nu ved at nærme sig 
færdiggørelsen. Måtte arbejdet inden for dens mure 
blive til lykke og glæde for alle, der har tilknyt
ning til skolen.
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RUNDHØJSKOLENS INDRETNING OG UDSTYR.

ved
Arkitekterne Knud Blach Petersen og Herbert Jensen

Programmet til Rundhøjskolen var fastlagt i betingel
serne til den af Holme-Tranbjerg kommune i i960 ud
skrevne arkitektkonkurrence. Man ønskede en J-sporet 
skole med 28 klasser og mulighed for udvidelse; end
videre de for en skole af denne størrelsesorden nød
vendige fagklasser,hjælpeklasser og kontorer,en gym
nastiksal, en sportshal med plads til ca. 5oo tilsku
ere samt pedelbolig.
Det areal, der i bebyggelsesplanen for Rundhøjområ
det var afsat til skole var stærkt skrånende mod 
vest og absolut ikke for stort.
Det i konkurrencen foretrukne projekt er ført igen
nem uden væsentlige ændringer.
Skolegården er placeret på den vestlige og lavest 
liggende del af arealet.
Gymnastiksal, omklædningsrum og pedelbolig er place
ret yderst mod vest i én længe. I forlængelse heraf 
vil der senere blive opført gymnastiksal nr. 2.
Skolegården afskærmes mod øst af en to-etagers fag
klassefløj, der anbragt på søjler og. en tilbagetruk
ket parterreetage er hævet 2,5 m over skolegårdens 
niveau, hvorved der fremkommer et stort overdækket 
læareal. Herfra er der adgang til gårdtoiletter, lo
kale for formning 2 (lerarbejde og keramik), venti
lations- og boilerrum, samt de 5 indgange, der ad 2,5 
m brede trapper fører op til den 4 m brede forbindel
sesgang og videre direkte til de 5 klassefløje.
De fire af klassefløjene indeholder 6, den femte fløj 
4, klasselokaler. Hver fløj er opdelt i sektioner å 
2 klasser.
Sektionerne er både højde- og sidemæssigt forskudt 
1 m, hvilket fornemmelsesmæssigt bidrager til ind- 
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trykket af, at der til hver sektion hører en gårdha
ve.
Klasserne, der alle vender mod syd, har høje vindu
er, hvorfra lofterne skråner ned mod den bageste del 
for at opnå god lysfordeling.
Den øverste del af vinduerne er udvendig afskærmet 
mod solen med vandrette aluminiumlameller, den ne
derste del af vinduerne kan afskærmes med markiser, 
der inde fra klassen kan betjenes med håndsving.

2Normalklassens størrelse er 52 m , dog er 4 klasser 
75 m2.
Der findes 3 mindre klasselokaler til hjælpeundervis
ning, samt samtaleværelse for lærere og forældre.
Fra et ventilationsanlæg er der i samtlige normal
klasser indblæsning af frisk luft, der om vinteren 
kan være befugtet.
I fagklassefløjens stueetage med adgang fra den bre
de forbindelsesgang findes følgende lokaler:
Filmsforevisning, træsløjd, metalsløjd og mindre ung
domslokale. Endvidere lærerværelse med rum for sti
leretning, bibliotek samt kontorer for skoleinspek
tøren og 2 viceskoleinspektøren plus bogdepot.
Fra lokalerne i fagklassefløjens stueetage er der 
mekanisk udsugning af luften.
Fra forbindelsesgangen fører fire smallere trapper 
op til følgende faglokaler på 1. sal:
Skolekøkken med vaskerum og øvelsesrum, lægeundersø
gelse med omklædning, tandklinik med diverse birum, 
håndgerning, naturlære (fysik) opdelt i øvelsesafde
ling og auditorium, ungdomsundervisning, naturhisto
rie, geografi og formning.
Et sanglokale er placeret i en bygning for sig ud mod 
Holmevej.

2 Sportshallen er 42,8o m x ' 27 m, ialt 116o m. , fri 
højde 7,o m. Der afstreges til håndboldbane 2o x 4o 
m samt badmintonbaner.
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De 66 ovenlyskupler å 2 m giver fin dagslysforde
ling, - det vandret opdelte sidelys mod Holmevej er 
lavet for at give rummet karakter samt for at opnå 
visse skyggevirkninger. Gulvet af hårdtpresset bøg 
(på fjedrende underlagskonstruktion) er behandlet med 
en slidstærk tokomponent lak.
Løse gymnastikredskaber som i en almindelig gymna
stiksal er placeret i et redskabsrum. Langs vindues
væggen er der på en amfiteatralsk opbygning 288 sid
depladser samt plads til 2oo stående tilskuere.
Til hallen hører 3 sæt omklædningsrum med tilhørende 
baderum m.v., alt forsynet med friskluftventilation.
Foruden gymnastik, håndbold og badminton er hallen 
indrettet til at kunne anvendes til skolens årlige 
fest med dilettantforestilling samt til en række år
lige koncerter af Arhus Byorkester.
Der er således anskaffet 9oo sammenklappelige stole, 
der på lette stålrørsvogne kan anbringes i et maga
sin, desuden et nyt system af sammenklappelige tri
bune- og bordkomponenter med følgende anvendelsesmu
ligheder:

1. amfiteatralsk tribuneopbygning for stort 
orkester plus kor.

2. scenegulv hævet 1 meter over gulv.
3. almindelige borde.

Tribunekomponenterne anbringes sammenklappet i stål
rørsvogne, der ved et el-spil hejses op til et maga
sin beliggende over redskabsrummet.
Til brug for dilettantforestillinger er endvidere an
skaffet et løst scenearrangement af en demonterbar 
stålrørskonstruktion, der samles ved gulvet og for
synes med tæpper, dekorationer og lys, hvorefter det 
ved el-spil hejses op under hallens loft.
Fra en lille balkon kan man markere stillingen i 
håndbold- og andre sportsstævner; inden for balkonen 
er der rum for radio- TV- samt grammofonoptagelser. 
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Sportshallen opvarmes ved cirkulerende luft,der pas
serer et meget stort ventilationsanlæg, beliggende 
øverst ved den vestlige gavl. Anlægget er dimensio
neret til at kunne holde luften frisk, selv når der 
er 15oo mennesker i hallen, - der kan pr. time ind
blæses 25.000 m^ frisk luft.
Skolekomplekset indeholder endvidere civilforsvars
depot og kommandorum. En række kælderrum under gym
nastiksalsfløjen kan anvendes til evt. værkstedsun
dervisning eller ungdomsskole.
Af skolens tre sikringsrum er de to med adgang fra 
indkørslen beregnet for elevernes cykler.
På grund af de særlige terræn- og arealforhold med 
de deraf følgende dispositioner - (fagklassefløjen 
står på søjler, hallens ene ende hviler på omklæd
ningsf løj en, således at adgangen til skolen føres un
der den) - er Rundhøjskolen udført i jernbeton - ho
vedsagelig støbt på stedet - men også i udstrakt 
grad med anvendelse af præfabrikerede betonelemen
ter. I eksteriørerne har vi bestræbt os på at mani
festere, at skolen er et udpræget betonhus.
Facaderne har aftryk efter anvendelse af grov-ru for
skalling. De store flader på fagklassefløj og sports
hal har tilmed en stærk lodretgående profileret 0)- 
verflade med vekslende bredder og fremspring. Det 
arkitektoniske formsprog er vel nærmest i slægt med 
nyere japansk og schweizisk bygningskunst.
Til sportshallens indvendige vægge er der udelukken
de anvendt præfabrikerede betonelementer, samme ma
teriale er dominerende i gangenes vinduesvægge.
Øvrige vægge i skolen er pudsede og beklædt med be
handlet hessian.
Indvendige trapper og gulve i gange er belagt med 
"Altasten" fra Norge, gulve i undervisningsrum er ho
vedsagelig linoleum.
Samtlige lofter er udført med brandimprægnerede ru 
brædder,der er behandlet med lys kompositionsmaling.
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NYT ERA SKOLEN.
Lad mig benytte lejligheden ved begyndelsen af et 
nyt skoleår til at sige tak for et dejligt skoleår 
1965-66. Det har glædet mig meget at mærke, at det 
samarbejde, der blev grundet i forrige skoleår, har 
udviklet sig til at blive et fast, ja uundværligt 
led i skolens arbejde. Det har vist sig i afviklin
gen af de mange arrangementer i årets løb: Alle blev 
de mødt med interesse og velvilje, hvad det usædvan
ligt fine deltagerantal tydeligt viste, og især var 
det velgørende at møde en levende og vågen forældre- 
flok under diskussionen efter hvert foredrag, hvor 
alle emner skolen vedrørende kunne tages op og drøf
tes sagligt og fordomsfrit. Jeg vil gerne fremhæve 
denne åbenhed og ligefremhed som noget bærende i sam
arbejdet omkring skolen - jeg takker meget derfor og 
knytter dertil håbet om, at det må være vort kende
mærke i arbejdet fremover. Også tak for medvirken ved 
alle de mange praktiske ting, som knytter sig til 
arbejdet i skolen: borddækning, bordpyntning, stole- 
og bordflytninger i en uendelighed og meget,.meget 
andet! Aldrig har der manglet villige hænder, og det 
gælder både elever, forældre og lærere.

o P. Pedersen

Nye lærere. Ved skoleårets begyndelse vil der være 
fire nye ansigter i lærerstaben:
Lærerinde frk. Dagny Jensen overtager 5. klas
se til dansk og fortællefag efter hr. Jacobsen, der 
har fået ansættelse ved Galten centralskole, og end
videre regningen i la. Desuden vil frk. Jensen star
te et lilleputkor af eleverne fra 3. og 4. klasse 
som forskole til det "store" kor, der fortsat vil 
blive ledet af skoleinspektøren.
Lærer E. August Kristensen skal starte med la 
til dansk og Ib til regning. Desuden skal hr. Kri
stensen forestå opbygningen af fysiksamlingen og på
begynde fysikundervisningen, der er hans speciale. 
Hr. Kristensen, der kommer fra Brøndbyernes skolevæ
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sen, skal desuden i dette skoleår undervise på Holme 
skole i lo timer, men vil senere blive tilknyttet 
Rundhøjskolen helt.
Frk. Ester Kjær Hansen får Ib til dansk og Ja 
og 4b til regning. Desuden overtager frk. Kjær Hansen 
formningsundervisningen, der er hendes speciale.
Fru Berit Maintz Andersen, der så beredvil
ligt har hjulpet os, når skolen var i bekneb for vi
karer, er for det nye skoleår blevet antaget som fag
lærerinde med 9 ugentlige timer i husgerning, gymna
stik og håndgerning samt 2 ugentlige timer i Amts
gymnasiets realklasse. Her underviser også hr.Maintz 
Andersen i biologi og skoleinspektøren i skrivning.
Der holdes møde for førsteklassernes forældre onsdag 
den 7. september kl. 19.3o i samlingssalen.
Skolens indvielse vil blive det første store arran
gement,som skal løbe af stabelen. Her vil blive kaldt 
på manges medvirken: kor af 1. kl. elever, skolekor, 
kor af gymnasiaster og kor af forældre samt orkester. 
Der er en kantate under udarbejdelse, og der er for
slag til et stort program, hvor forældreforeningen 
forhåbentlig kommer stærkt med i billedet.
Skolekoret er godt på vej til at finde sin form. Dér 
har været sammenkaldt til forældremøde, hvor bl. a. 
uniformsspørgsmålet blev drøftet. Et udvalg er ble
vet nedsat til løsning af dette problem, og forment
lig kan de nye uniformer præsenteres ved skolens ind
vielse. Ellers er det tanken, at koret vil melde sig 
til Danmarks radios Sangerdyst til efteråreti
Skolebøgerne går for nogles vedkommende ind i deres 
J. sæson. Mange af dem er blevet behandlet usædvan
lig godt, men enkelte elever er ikke omhyggelige nok 
med deres bøger,selv om vi fra skolens side gør alt, 
hvad vi kan for at undgå mishandling af bøgerne, bl. 
a. gennem ugentligt eftersyn af bogomslagene. Alle 
skolens bøger,som er blevet afleveret, er blevet ef
terset i sommerferien, og for dem, der ikke har be
handlet bøgerne,som man med rimelighed kan forvente, 
vil der komme et kedeligt eftersmæk,idet hjemmet pr. 
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brev vil blive gjort opmærksom på forholdet og an
modet om erstatning for den skete skade. Hjemmene 
kan yde skolen en værdifuld støtte ved at hjælpe 
børnene med at binde bøgerne godt og forsvarligt ind 
og skifte bindene hyppigt. Desuden spiller bøgernes 
anbringelse i skoletasken en stor rolle, ligesom en 
god og solid skoletaske kan forlænge skolebøgernes 
"liv" betydeligt. Engang får vi vel éngangs-skolebo- 
gen, der vil kunne løse en masse problemer med et 
smæk.

Forældre- og lærerforeningen, fortsat.
Motionshold for herrer. Vi starter et hold efter ef
terårsferien. Gymnastik hver tirsdag kl.18.45-19*45. 
Interesserede bedes henvende sig til lærer Maintz- 
Andersen inden den 1. oktober.
Det har tidligere været omtalt, at et elevblad var 
på trapperne. Det hedder "Skolenyt", og vi har åben
bart ikke været opmærksomme nok, for der synes at 
være kommet fire numre, uden at vi har opdaget det. 
Bedømt på grundlag af nr. 5 synes vore ærede kolle
ger at have et godt tag på sagen. Der er både madop
skrifter, føljeton, opgaver og meget andet i bladet.
Vi tillader os at klippe resultaterne af avis- og
frimærkeindsamling fra "Skolenyt":

Klasse. Frimærker. Aviser.
la
Ib 8å

spand
II 93o kg

2a 4i 11 235o I!

2b 6> 11 925 II

3a+b 3å 11 665 TI

4a II 17oo II

4b 3 I! lo25 ti

5 6 tf 16oo tf
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I FRITIDEN.

BIBLIOTEKER.
Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker.

L^ A. Ringsvej 56»
Åbent: Mandag og torsdag 14-2o

Tirsdag, onsdag og fredag 14-19 
Lørdag 12-15

Biblioteket har fra begyndelsen af denne 
sæson udvidet staben med en børnebibliote
kar.
Rundhøjskolens bibliotek.
Åbent: Tirsdag og torsdag 14-15»
Hjemlån direkte fra biblioteket sker kun 
til elever i 4», 5. og 6. klasse.

Viby Folkebibliotek, Kongevej 47a.
Åbent: Mandag-fredag 14-2o 

Lørdag lo-16
Rådgivning for læsehemmede: Mandag 14-16.
Biblioteket vil forsøge i lighed med tid
ligere at arrangere oplæsning for mindre 
børn. Der foreligger dog endnu intet kon
kret, hvorfor interesserede er henvist til 
at forespørge på biblioteket i løbet af 
september.

Århus Kommunes Biblioteker.
Hovedbiblioteket, Mølleparken.
Åbent: Mandag-fredag 14-19

Lørdag I0-I4
Oplæsning for 5-lo-årige: Torsdag I3.30-I4. 
Første oplæsningsdag: 6. oktober.

- 19
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Første skoledag.
De to nye førsteklasser mødte kl.11 
den 15. august og blev som i tidli
gere år beværtet med chokolademælk. 
Efter denne indledning gik man til 
klasserne, hvor klasselærerne for
talte om, hvad der nu skulle ske, 
og så var den første dag overstået.
Der er 26 elever i 1a (12 piger og 
14 drenge) og 25 i 1b (12 piger og 
13 drenge).
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Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Plads 7.
Åbent: Mandag-fredag 14-19 

Lørdag 10-14.
Bøger udlånes på samme lånerkort som ved 
de øvrige biblioteker i Århus kommune.

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER.
Holme kirke.

Børne- og forældregudstjeneste den 18. sep
tember kl. 16 og den 23. oktober kl. lo og 
kl. 14.
Høstgudstjeneste den 25. september kl. lo 
og kl. 16.

Tranbjerg kirke.
Børne- og forældregudstjeneste den 18. sep
tember kl. lo og den 23. oktober kl. 16.
Høstgudstjeneste den 25. september kl. lo.

Frederikskirken i Skade.
Børnegudstjeneste den 11. september kl. 14 
og den 9. oktober kl. 13-3o.
Høstgudstjeneste den 11. september kl. lo.
Søndagsskoler: Prederiksparken: kl. 13.3o, 
Saralystparken 27: kl. lo.15. Søndagsskolen 
begynder den 16. oktober.

Fredenskirken.
Familiegudstjeneste den 25. september kl. 
16.3o og den 3o. oktober kl. 16.3o.
Søndagsskole hver søndag kl. lo i kirkesa
len, dels for 6-12-årige, dels for 12-14- 
årige. Første gang den 28. august.

Viby kirke.
Familiegudstjeneste den 2. oktober kl. 14.
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MUSEER OG SAMLINGER.
Den Gamle By,

Åbent: Hverdage Søn/Helligdage
August: 10-17 10-17
September: lo-17 lo-17
Oktober: I0-I6 I0-I6

oI forbindelse med Arhus Festuge arrangeres 
der marked i den Gamle By. Markedet er å- 
bent dagligt kl. 14-18 i tidsrummet 4--18. 
september, begge dage inklusive,„Der vil 
bl. a. blive Mester Jakel-Teater.

Århus Museum, Forhistorisk Museum, V. Allé Ib.
Åbent: Alle dage undt. mandag kl. lo-17.

Århus Museum, Kunstsamlingen, V. Allé15.
Åbent: Alle dage undt. mandag kl. lo-17.
I forbindelse med Århus Festuge arrangeres 
en udstilling: Den Jydske Hede i Dansk Ma
lerkunst. Museet er under denne udstilling 
(4.-18. september) åbent dagligt kl.lo-2o.

Naturhistorisk Museum, Universitetsparken. 
Åbent: Alle dage kl. lo-17.
Tegning for skoleelever.
Som tidligere arrangerer museet også i år 
en undervisning i dyretegning. Deltagerne 
bør være fyldt lo år. Undervisningen fin
der sted tirsdage og torsdage kl.14*15-17. 
Undervisningen påbegyndes formodentlig den 
13. september, og interesserede skal blot 
henvende sig på museet en af de første un
dervisningsdage .

— 23
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Skoleudflugten gik som 
bekendt i år til Viborg 
og omegn og afvikledes 
til ellevernes tilfreds
hed og-, lærernes udmat
telse, så>-den var helt 
som den skulle være.
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Samtidig med Set. Hans- 
festen var der i gymna
stiksalen udstilling af 
elevarbejder.I samlings
salen gav de forskellige 
klasser og kor prøver på 
deres kunnen. Tilstrøm
ningen var stor, og fo
restillingen måtte gen
tages, for at alle kun
ne overvære den.



TEATER m.m.
Århus Teater, (tlf. 2 26 22)

Sæsonen st-arter den 2o.august med Molieres 
”Den Fine Mand”, der bliver skolescenefo- 
restilling. - Den 3* september bliver der 
premiere på ”Hvad Siger Naboerne?" af Tur
ner.

Helsingør Theater» (Den Gamle By, tlf. 2 lo lo)
Sommerens opera, "Barberen i Sevilla" af 
Giovanni Paisiello, bliver spillet igen i 
dagene 4-, 5. og 6- september kl« 2o.

Den Kongelige Ballet. (2 08 88)
oI forbindelse med Arhus Festuge giver den 

Kongelige Ballet forestilling på Arhus Te
ater den 11. september kl* 15 og kl. 2o. 
Der opføres ”Enetime”, "Carmen" og "Gradu
ation Ball”.

Århus Børneteater.
Program for efterårssæsonen er endnu ikke 
fastlagt.

Århus Byorkester»
Koncert i Rundhøjhallen den 9.sept.. kl.2o.
Der opføres: Carl Nielsen: Forspil til 2. 
akt af "Saul og David".; Jobs.Brahms: Vari
ationer over et tema af Haydn; Beethoven: 
Symfoni nr. 9-
Man har planer om yderligere 1-2 koncerter 
i Rundhøjhallen i løbet af vinteren.

Friheden.
Folkefest med optræden, musik, dans og fyr
værkeri den 3» se; ber. Sæsonen slutter 
den 4. september.
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Irhus Festuge.
En del af de tidligere omtalte arrangemen
ter sker i forbindelse med Århus Festuge, 
der afholdes 3»~1J« september. Åbningshøj
tideligheden foregår på Rådhuspladsen lør
dag den 3- kl. 15. Blandt arrangementerne 
kan iøvrigt nævnes:
Bergen Symfoniorkester giver en koncert i 
Stadionhallen den 4« september kl. 2o.
Maleri - Skulptur - Arkitektur. Århus Kunst
forening af 1847 arrangerer udstilling i 
3- Dragonregiments ridehus (ved Frederiks- 
Allé). Udstillingen omfatter bl. a. arki
tekten Jørn Utzons projekt til operahuset 
i Sidney, museet i Silkeborg og teatret i 
Zürich. Åbent dagligt kl. lo-18.
Vikingernes Århus. I Rådhushallen arrange
rer Forhistorisk Museum en udstilling af 
bl. a. fund fra udgravningerne under hotel 
Skandinavien. Åbent dagligt kl. 14-2o.
Neumünster Pigegarde og Århus Pigegarde. 
Populær harmonikoncert i Stadionhallen den 
lo. september kl. 21.
Fagenes Fest afholdes på stadion den 11. 
september kl. I5.

Rådhushallen.
Å-udstillingen - en vandreudstilling af mo
derne malerkunst - vises den 8.-16. okt.
Århus's norske venskabsby, Bergen, arran
gerer en kunstudstilling, "Kunst fra Ber
gen". Udstillingen åbner den 22. oktober.

RUNDHØJSKOLEN, forældre- og lærerforeningens blad.
Udkommer 4 gange årligt og tilgår alle hjem med til
knytning til Rundhøjskolen i Holme-Tranbjerg kommune. 
Redaktionskomite: T. Maintz Andersen, J.Hansen-Skov- 
moes, A. Madsen, F. Truelsen (ansvarshavende). Hen
vendelser vedr. bladet bedes rettet til F. Truelsen 
Holmegårdsvej 44, Viby J. (tlf. 4 o5 77)«


