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FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN«
Generalforsamlingen blev afholdt den 29» september 
med ca» llo deltagere«
Helmer Pedersen blev valgt til dirigent« Formanden 
omtalte i sin beretning bl« a« arrangementerne i den 
forløbne tid« Der havde været meget fin deltagelse« 
Også i denne sæson vil man forsøge med et månedligt 
foredrag, og man så meget gerne, at medlemmerne kom 
med forslag om emner eller foredragsholdere« Af regn
skabet fremgik det,at hyttefonden nu disponerer over 
1362 kr« , hvoraf størsteparten (979 kr«)hidrører fra 
salg af aviser og frimærker« Sot« Hansfesten gav et 
overskud på 331 kr«, der er indsat på en særlig ud
smykningskonto« Der budgetteres med udgifter på ialt 
375o kr« i den kommende sæson, heraf kan nævnes un
derholdning for børnene? 5oo kr« , bladet? 9oo kr« og 
foredrag 125o kr« - Beretning og regnskab blev god
kendt enstemmigt«
Kontingentet blev fastsat uændret til 2o kr«pr«hjem«
Alle valg var genvalg, således at bestyrelsen stadig 
består af s G« Bach Jensen (formand), fru A« Madsen 
(næstformand), F« N« Arbs (kasserer), Ch« Fischer, 
P« Kallesø, E»August Kristensen, T« Maintz Andersen, 
P. Pedersen og F» Truelsen. Suppleanter: fru E« Ras
mussen og J« Hansen-Skovmoes« Revisorer? P« Gerhardt 
Nielsen og V« Knudsen« Revisorsuppleant: Helmer Pe
dersen«
Fru Fog-Petersen rejste spørgsmålet om, hvad skole 
og hjem i fællesskab og hver for sig kan gøre for at 
beskytte de mindre hårdføre elever mod deres mere 
robuste kammeraters undertiden voldsomme fremfærd« 
Skoleinspektøren svarede hertil, at man i skolen ik
ke med sin gode vilje tolererede nogen form for ter
ror, men at man ikke kunne følge med i alt, hvad der 
foregik, og specielt var skolevejen et problem«
Der blev fra flere sider fremsat ønske om, at der 
blev vist mere initiativ i forbindelse med arbejdet 
med at skaffe skolen en hytte« Diskussionen mundede 
ud i, at der blev nedsat et udvalg med det formål at
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finde et egnet sted til indretning af skolehytte» 
Medlemmer af dette udvalg er: Ch. Fischer, H. Nygaard, 
M. Seiersen og Sv« E. Uttrup«
Trafikudvalget (Ch<> Fischer, P. Kallesø) berettede om 
arbejdet med at få forbedret færdselsforholdene for 
børnene på skolevejen» M« h» t» Chr» X's vej var man' 
ikke nået ret vidt, idet amtsvejinspektoratet anså 
alle de foreslåede løsninger for ufyldestgørende på 
lidt længere sigt« I krydset Rosenvangsallé-Holmevej 
var det efter en færdselstælling blevet besluttet, 
at der skulle opsættes stopskilte for Holmevej I - Ef
ter generalforsamlingen er det blevet oplyst, at sa
gen efter henvendelse fra skolekommissionen er ble
vet taget op påny, og at de fornyede overvejelser erj 
resulteret i, at krydset forsynes med lysregulering»

Foreningens første arrangement i denne sæson var an
despillet den lo« november« Det havde samlet ca. 4oo 
deltagere og gav et pænt overskud«
Der afholdes julefest i hallen lørdag den 17» decem
ber kl«16«3o« Programmet er endnu ikke endelig fast-| 
lagt, men der bliver naturligvis både musik, sang og 
optræden« Julen vil selvfølgelig sætte sit præg på 
festen, idet anden afdeling bl«a« vil bestå af kryb
bespil, nissekomedie og meget mere« I pausen vil der| 
blive serveret pølser, smørrebrød, kaffe og andre 
drikkevarer« Tidspunktet for festen er valgt sådan, 
at også mindre søskende kan komme med, og sådan at 
familien kan nå hjem til aftenens TV-program« Der] 
vil senere komme særskilt indbydelse med billetbe- 
stillingskupon«
Forældre- og lærerforeningen har for øjeblikket 137 
medlemmer« Der er plads til flere« Må vi før det er! 
brændende aktuelt være så fri at gøre de nuværende 
medlemmer opmærksomme på, at de har en vis forplig
telse over for nye hjem, som får kontakt med skolen« 
Udbygningen af Rundhøjarealet går hurtigt nu, og der 
vil komme til at bo mange mennesker her, for hvem 
foreningen vil være en kontaktmulighed« Denne mulig-

- 24
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OM FORÆLDRENES ANSVAR FOR BØRNENES TÆNDER»

Børns tænder er langt værre, end forældrene tror» I 
Holme-Tranbjerg kommune må skoletandplejen gennem
snitlig plombere 8,5 tandflade pr» barn pr» år« - Det 
er alt for meget«
Dette høje tal kan kun nedbringes, såfremt forældre 
over en bred front i det daglige vil interessere sig 
for deres børns tænder«
Velstandsstigningen har bevirket, at en sand synd
flod af slik og af kariesfremmende fødemidler er skyl
let ind i mange hjem«
"Livet" for tænderne er blevet langt farligere, end 
det nogensinde har været'
Overfor tandskader har man desværre endnu ikke den 
samme selvfølgelige indstilling til forebyggelse, som 
man f«eks« har overfor trafikulykker« - Faren i tra
fikken er jo også steget stærkt i takt med velstands
stigningen, men for at forebygge ulykker bliver vi 
ved med at indskærpe vore børn forsigtighed og giver 
dem påbud om at overholde færdselsreglerne«
Ingen forældre ville ræsonnere således? "Skidt med 
at vore børn komner til skade i trafikken - vi har 
jo gode skadestuer på hospitalerne - de kan nok lap
pe dem sammen"«
Desværre ræsonnerer alt for mange forældre med hen
syn til tandskader; "Skidt med det! - Det må tandlæ
gerne klare"«
Det må da først siges, at det både er et farligt og 
et forkert ræsonnement« - Tandlægen kan nemlig kun 
klare at udbedre ødelæggelserne for en tid, men ikke 
på langt sigt«
Ved forsømmelse af tandbørstning og ved uhæmmede slik
kerier og ved spisning af altfor sukkerholdig kost 
vil der ske det,at emaljen på hele tandens overflade 
skørnes, således at der efterhånden kommer angreb på 
alle tandens flader«
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Selv om man ved regelmæssige tandlægebesøg får fyldt 
alle disse huller, vil der tilsidst ikke være mere 
sund tandsubstans tilbage til at fastholde fyldnin
gerne - og så falder det hele ud med et brag!
Altså; Selv om man går regelmæssigt til tandlæge, 
kan man risikere at miste sine tænder, hvis man ikke 
fra barndommen af er opdraget til at passe på dem»
Sådanne tragiske tandtab vil i reglen ske i 2o-3o års 
alderen»
Jeg vil gerne lægge et særligt eftertryk på dette; 
at man fra barndommen af skal passe på sine tænder» 
Man bør gøre sig følgende klart?

1» I alderen fra 6-13 år får børnene ialt
28 blivende tænder» Senere konmer der 
kun yderligere 4 visdomstænder» Det vil 
ganske enkelt sige, at man i de oven
nævnte år får alle de tænder, som man 
gerne skulle beholde til 7o-9o års al
deren»
I barnealderen vil blot nogle måneders 
. Laden stå til" kunne bevirke så ud
bredte skørninger i emaljen, at grund
laget for tandsystemets fuldstændige ø- 
delæggelse er lagt! Skørninger af emal
jen vil næsten altid på et eller andet 
alderstrin blive udgangspunkt for kari
es (huller i tænderne)»

2» Børn har ingen trang til tandbørstning - 
det må de opdrages til. Indlæring af 
tandbørstningsvaner er meget besværlig» 
Ikke blot skal det siges både morgen og 
aften, men det skal også kontrolleres, 
at det virkelig bliver gjort!
Af egen drift interesserer børn sig først 
for deres tænder, når de kommer i "for- 
fængelighedsalderen"» Det er imidlertid 
et alt for sent tidspunkt at sætte ind' 
med forebyggelse»
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I barnealderen bliver det altså forældrenes ansvar i 
det daglige at påse, at tandbørstningen gennemføres, 
og at der gives en fornuftig kost, samt at slikfor
bruget ordnes fornuftigto
Skoletandplejen søger ved påmindelser ved besøgene 
på klinikken og ved fluorskylningerne at støtte for
ældrenes opdragelse mest muligto
I det følgende vil jeg i korte afsnit fortælle om 
nogle af de ting, der er væsentlig for forståelse af 
forebyggelsens værdi«
I« Hvorledes opstår der huller i tænderne (karies)?
På steder, hvor madrester kan sætte sig fast, går 
mel" og sukkerspiser i gæring, hvorved der dannes 
mælkesyre» Ved gentagne påvirkninger ødelægger denne 
syre emaljen, så den bliver porøs»
Til at begynde med ser denne skørning slet ikke alar
merende ud, tværtimod bliver tanden mere hvid?
Men når syrepåvirkningen fortsætter, smuldrer emal
jen, og derefter breder kariesangrebet sig voldsomt 
i det underliggende tandben« Ofte ser man kun et 
punktformet angreb i emaljen, medens det egentlige 
angreb ligger skjult» Det kan derfor siges,at et ka
riesangreb altid er større, end det ser ud til»
Sukkeret er vort farligste næringsstof og er tænder
nes værste fjende? Sukker, der fastholdes på tænder
ne, vil i løbet af ca« 2o minutter omdannes til så 
stærk en mælkesyre, at denne er i stand til at oplø
se noget emalje« Det er dette forhold, som tandlæger 
kalder "et syrestød"» Når man har fået et større an
tal af disse, har man hullerne»
Af ovenstående kan man slutte, at det er en vigtig 
forebyggelsesregel, at man sørger for at få sukker 
eller sukkerprodukter i munden så få gange om dagen 
som muligt«
Det mest slående bevis på sukkerets evne til at frem
kalde karies ser man hos børn, der har fået sukker 
eller honning på sutten« Allerede i 1 års alderen



Når skaden er sket, må kli
nikken i gang med udbedrir- 
gen. Den unge dame i stolen 
sagde ikke ligefrem "Ah",men 
var på den anden side ikke 
synderligt påvirket af sitt-

ationen. Mon det for resten ikke er værst for dén
kammerat, som traditionelt overværer behandlingen?
Tandlægerne gør en meget stor indsats for at oplyse 
børnene om forebyggelse af tandsygdomme. At arbejdet 
ikke går helt upåagtet hen, tyder denne tegning på, 
som vi har "lånt" fra en opslagstavle i et af klas
seværelserne .
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viser angrebene sig, og ødelæggelsen kan gå så hur
tigt, at sådanne børn i 3-4 års alderen kun har rød
derne tilbage af de 4 overmundsfortænder»
Underkæbens fortænder bliver mindre angrebet, fordi 
disse tænder til stadighed omskylles og renses af 
spyt fra de store spytkirtler, der ligger bag dem»
II» Hvide belægninger»
Alle ved, at tænderne bliver forurenet af madrester» 
Men altfor få er klar over, at tænderne bliver endnu 
mere snavsede af selvforurening»
Dag og nat dannes der ”hvide belægninger" på tænder
ne» Det er en gullighvid,klæbrig masse,der fra tand
kødet skydes op omkring tænderne og indhyller dem 
ganske» (Hvis man om morgenen børster sine tænder 
med en ren tandbørste og spytter det afbørstede ud i 
rent vand, vil man kunne se, hvor store mængder af 
"hvide belægninger", der er aflejret i løbet af en 
nat)»
De ”hvide be ladninger" er meget farlige for tænderne, 
fordi mel- og sukkerspiser blandes med dem og derved 
bliver holdt fast på tænderne» Når der bliver dannet 
mælkesyre, lægger den sig på emaljeoverfladen, og de 
”hvide belægninger" forhindrer, at syren vaskes bort 
af spyttet»
Tilstedeværelsen af "hvide belægninger" mangedobler 
derfor virkningen af de kariesfremkaldende fødemid
ler»
Da man i almindelighed ikke er klar over de "hvide 
belægningers" farlighed, fremsættes ofte følgende - 
forkerte - ræsonnement; "Når tænderne er børstet om
hyggeligt om aftenen, så må de da for pokker være 
rene om morgenen»"
Det er altså helt forkertJ Tænderne er om morgenen 
indhyllet i et lag af "hvide belægninger", der så at 
sige er parat til at fastholde sukker og mel på vore 
tænder» - Tandbørstning cm morgenen er altså en by
dende nødvendighedl
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III» Karies findes kun i kultursamfund»
Primitivt levende folkestammer har ingen tandproble
mer» Når tandsystemet - således som skaberen har be
stemt det - bruges til at tygge hårde og uforbehand- 
lede fødemidler, er det en selvrensende og selvregu
lerende mekanisme»
Hos den primitivt levende er tygningen enmeget lang
varig proces» De grove fødemidler skurer tændernes 
tilgængelige flader fuldstændig rene,men også de luk 
kede tandmellemrum renses. Tygningen er nemlig s 
kraftig, at tænderne bevæger sig mod hinanden i tand 
rækken, og herved skures tædernes berøringsflade 
rene» Den øvrige del af tandmellemrummet renses ved 
at tygningen sætter tandkødet i tandmellemrummet 
bevægelse» Tandkødet virker derfor som en gummikop 
der bevæger sig frem og tilbage i tandmellemrumme 
og pumper det rent« Tillige bevirker den langvarig 
tygning, at spytafsondringen stiger» Spyttet medvir 

å

r

i

t 
e

ker til at skylle tænderne rene.
Det kan derfor fastslås, at langvarig tygning af u 
forbehandlede fødemidler giver tandsystemet denbeds t
tænkelige rensning« 
Men samtidig må vi 
ikke kan komme til 
renses fuldstændigt

t 
e

erkende, at kulturmennesket sie 
at tygge så meget, at tændern 
ved tygning« Den moderne kultur 

kost er jo i høj grad ”tygget” for os af maskiner o, 
ved tilberedning« Tillige fylder vi vor kost med de 
farlige sukker» )l Danmark er sukkerforbruget pr« in

g 
t

divid over 5o kg om året)« Kulturkosten har en ten
dens til at klæbe sig fast på tænderne» -Det er alt
så nødvendigt, at vi sørger for rensning af tænderm 
ved tandbørstning»

e

Spørgsmålet bliver da? Kan man med tandbørstning op
nå lige så effektiv en rensning, som den primitivt 
levende fik ved tygning? Svaret er; Kun delvist«
En tandbørstning,der omfatter tændernes tyggeflader, 
de indvendige og de udvendige flader og det tilgræn
sende tandkød vil teoretisk - det sker langt fra i
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praksis - kunne rense alle tandflader med undtagelse 
af det punkt - den flade - som tænderne berører hin
anden med i tandrækken« Tænderne er her så tæt sam
men, at tandbørsten ikke kan trænge herind« Det, vi 
kan opnå, er, at vi får renset så tæt ind på disse 
flader som muligt og derved giver spyttet bedre lej
lighed til at udvaske de syrer, som er dannet på det
te sted« Om en fuldstændig rensning er der altså des
værre ikke tale« Det er af denne grund, at man hos 
børn ikke kan nøjes med at kræve tandbørstning gen
nemført, men også må sætte ind på at reducere antal
let af de gange, som de får sukker i munden«
Den gængse form for tandbørstning er meget mangel
fuld« Alt for mange voksne og børn nøjes med at bør
ste "facaden", således at hverken tyggefladerne el
ler de indvendige flader bliver børstet« Deter klart, 
at en sådan børstning ikke giver nogen effektiv fore
byggelse«
IV« Tændernes værd«
Sunde tænder er menneskets skønneste smykke« Langt 
mere attraktivt end de smykker af sølv, guld, perler 
og diamanter, som vi måske også ønsker til vore børn«
Sunde tænder er også af uvurderlig betydning for vort 
helbred«
Vi får disse tænder i vuggegave, men p.g«a« det sam
fund vi lever i, kræves der af os, atvi virkelig sæt
ter ind for at værne disse klenodier for de farer, 
der truer dem« Denne kamp skal føres hver dag gennem 
barndom og ungdom - selv om det er svært.
Tændernes værd har i tidligere tid været vurderet me
get forskelligt - hos nogle meget højt og hos andre 
meget lavt« Men hvadenten man kan lide det eller ej, 
så går udviklingen med stormskridt i den retning, at 
det vil blive et alvorligt handicap ikke at have si
ne naturlige tænder-både med hensyn til mindreværds
følelse og social opadstigen«

- 16
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SKAN BØGERNE MED ET SOLIDT OMSLAG

Skolebøgerne er udsat for et voldsomt dagligt slid 
og må derfor nødvendigvis forsynes med et solidt om
slag for at bevare bogen pæn længst muligto
Alt for mange gør for lidt ud af denne foranstalt
ning, og resultatet bliver for hurtigt nedslidte, 
snavsede og defekte lærebøgero Det vil forhøje glæ
den ved skolearbejdet, når man altid har velholdte 
og sirligt indbundne skolebøger til sin hjælp»
I det følgende skal kort forklares, hvordan man nemt 
og billigt kan lave et solidt omslag til sine bøger»
Hvilke materialer?
Der er i dag flere materialer i handelen til bogom
slag, end man har kendt tidligere» Fælles for de nye 
ting som plastic og vinyl er, at de er dyrere end 
det tidligere så foretrukne læderkardus 5 til gengæld 
har de stor slidstyrke og kan let vaskes rene for 
fedtpletter og lign» Fordelen herved mindskes imid
lertid ved, at der efter nogen tids forløb danner 
sig en tåget hinde på omslaget, som gør,at det frem
træder ulækkert, men da det som sagt er umådelig 
slidstærkt, er man ikke tilbøjelig til at udskifte 
omslaget»
Til den nedenfor nævnte metode er anvendt alm» brunt 
skolebogsomslag (læderkardus;, som altså er billige
re, og som, når det forstærkes på den måde, som er 
beskrevet, også har en ganske god slidstyrke»
Vælger man at anvende læderkardus til materiale, kan 
dét anbefales at forny omslaget f»eks» efter sommer
ferien - juleferien og påskeferien, altså 3 gange i 
løbet af skoleåret, så vil man altid have rene, vel
holdte og lækre bøger at arbejde med»
Det skal lige tilføjes, at plastic- og vinylomslage
ne kan fremstilles på nøjagtig samme måde»
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Fig 1;
Omslaget tilskæres vinkelret i format? Bogens højde 
+ lo,6 cm? bogens dobbelte bredde + bogryggen + lo,6
cm. Indslagene beregnes til 
ke bogens kanter, påklæbes 
hvor indslagene skal foldes

5 cm, og for at forstær- 
tape-strimler nøjagtigt 
om bindeto

Fig« 3?

Fig» 2;
Hjørnerne afskæres som vist på 
tegningen, og der skal beregnes 
3 mm afstand fra bogens hjørne«

Omslaget tilskåret efter bogens format. Bemærk de 
skrå indsnit ved Bo De skal flugte 3 mm ud fra bage
ste kant af pappet« Indslagene B skal ikke klippes 
fra, men bøjes ned bag papsiderne og langs bogens 
ryg« Man kan for yderligere at forstærke ryggen og 
oplukket, fæstne en løsryg af papir med et stykke 
tape på indslag B.
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Fig 4;
Viser, hvorledes indslagene foldes omkring bindet« 
Indslagene måler 5,3 cm, og der skal være en margin 
på 3 mm, således at bogen ikke spænder i omslaget« A 
foldes om pappet 3 mm fra kant« B føres ned langs
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piro Indslagets hjørner fæstnes med et lille stykke 
tape o Men husk kun på omslaget, aldrig på bogen«
Det skal være således, at når bogen er indbundet, må 
den kunne løftes ud af omslaget og sættes på plads

igen o

Den færdige bog set fra o~ 
ven5 det er vigtigt at det 
skrå snit ved indslag B ved

pilen går helt ud og flugter med pappets bagkant, 
således at hele bindets bredde er beskyttet o
God fornøjelse» n //
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INDVIELSEN-
(1) Dagen begyndte med morgensang i skolegården-
(2) Per overdrog i en formfuldendt tale elevernes ga
ve - en vimpel - til skolen-
(3) Skoleinspektøren modtog lærernes gave: Et maleri 
af Mogens Zieler-
(4) Underholdning i klasserne efter morgensangen-
(5) Sidste afdeling af kantaten-
(6) Forældrekoret havde sin debut-
(7) Skolekoret, for første gang i de nye "uniformer".
(ø) Skolekommissionens formand,ingeniør E- C-Mikkel
sen, ønskede for skolen at det gode arbejdsklima vil
le vedvare til glæde for børn og forældre-
(9) Skoleinspektør P- Pedersen takkede for skolen,og 
opfordrede brugerne af skolen til samarbejde, så a,l- 
le muligheder kunne blive udnyttet-
(lo) Blandt gratulanterne var amtsskolekonsulent Sv- 
0- Søndergaard, der havde fundet ud af, at 15 var en 
slags lykketal for skolen- Skoleinspektøren fik et 
"Til lykke med de 3 gange 15 år" -
(11) Kantatens recitativer blev fremsagt af lærer 
Jørgen Hansen-Skovmoes og pastor Thomas Jensen.
(12) Sognerådsformand Aage Jedich bød velkommen og 
holdt indvielsestalen-
(13) Stiftamtmand H« Lorentzen takkede sognerådsfer
manden for husly for Amtsgymnasiet -
(14) Skolens flag blev skænket af forældre- og lærer- 
foreningen-
(15) Foreningens lykønskning blev overbragt af fer- 
manden, disponent G- Bach Jensen.
(16) Landsretssagfører Knud Thiede overrakte en gave 
fra Forstadssammenslutningen-
(17) Børneparkering-
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Yderligere må det siges, at en mangelfuld opdragelse 
i barndommen vedrørende forebyggelse af tandsygdomme 
rammer børnene urimeligt hårdt,når de bliver voksne: 
Tandtab eller i bedste fald mange extra timer i tand
lægestolen og tilsvarende udgifter«
Ja, der er i sandhed mange gode grunde til at inter
essere sig for børnenes tænder i det dagliget
Skoletandplejen har udformet 4 regler, som vi kalder 
"tandsystemets færdselsregler":

I» Børst tænderne mindst 2 gange dagligt 
med fluortandpasta - om morgenen efter 
morgenmåltidet og om aftenen efter af
tensmåltidet»
Tandbørstningen skal omfatte: Tyggefla
derne, de indvendige flader og de ud
vendige flader»
(Naturligvis ville det være endnu bedre 
at børste tænder efter hvert måltid,men 
hvis tænderne virkelig er børstet rene 
to gange om dagen, kan man opnå en sær
deles god rensning ved bare at skylle 
munden kraftigt med vand efter de øvri
ge måltider«
Bog bør man selvfølgelig altid - hvis 
man har spist efter aftensmaden - bør
ste tænder en extra gang, før man går i 
seng)«

2« Saml slikforbruget på een enkelt dag om 
ugen og hold alle øvrige dage slikfrie«

3« Undlad at spise sukkerholdige mellem- 
måltider« Spis i stedet brød med smør 
Og osto

4« Sørg for også at spise en rigtig tygge
kost: Gulerødder, æbler og frugt«

Skoletandlægen«
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NYT FRA SKOLEN«
Først vil jeg gerne bringe skolens tak til alle de 
forældre, der var med til på den ene eller den and4n 
måde at gøre begivenhederne omkring skolens indviel
se så festlige, som de blev. Forældre- og Lærerfore
ningen har trukket et meget stort læs med at arran
gere hele det store program« Uden denne hjælp ville 
arbejdet have været næsten uoverkommeligt« Takken for 
dette arbejde kan ikke blive stor nok?.

PP

Forældredage afholdes i dette skoleår på følgende 
datoer?

tirsdag den 29« november 1966 
og torsdag den 16« marts 1967«

Skolen venter som sædvanligt overvældende 
le interesserede forældre er velkomne!

besøg! Al-

Der er fridage
tirsdag den 22« november 

og mandag den 5« december«
Sidste skoledag før juleferien bliver torsdagden 22« 
december« Skolen begynder igen fredag den 6« januar 
1967«
Skolekoret har meldt sig til Danmarks Radios konkur 
renee for børnekor« Optagelsen til 1« runde fandt 
sted onsdag den 2« november i studierne på Arhus Te
ater« De points som hvert kor opnår, bliver afgøren
de for korets placering i B-rækken, i A~rækken eller 
i Eliterækken« I 2« runde,der finder sted engang ef
ter nytår, afgøres det så efter en 
hvilke to kor, der inden for hver 
deltage i finalen, som finder sted 
rekte transmission fra radiohusets

ny pointsgivning, 
af række rne skal 
under en stor di
koncertsal i Sto

re Bededagsferien«
hver række« - Men
første gang, vi deltager!

Her kåres så danmarksmestrene i 
vent nu ikke for meget 1 - Det er
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Færdselsforholdene ved skolen er temmelig fortvivle
de, både når eleverne kommer, og når de skal hjem. 
Her er et par billeder fra en lørdag kl.13. Der sker 
en vældig ophobning i indkørslen, da trafikken på 
Holmevej ofte i lang tid hindrer udkørsel. Når der 
endelig bliver hul, vælter flokken ud i sikker for
visning om, at trafikken på Mølleskovvej kan stand
se. Det har den hidtil også kunnet - se blot hvor bi
len ved indmundingslinien "går på næsen".
At børnenes færden til og fra skole lader en del til
bage at ønske, kan enhver ved selvsyn overbevise sig 

om, men de ser heller ikke 
bare gode eksempler hos de 
voksne. Bemærk f. eks. bilen 
yderst til højre. Den er fri
modigt standset umiddelbart 
foran busstoppestedet,og den 
holdende vogn på Mølleskov
vej er temmelig nær hjørnet. 
Vore gæster i gymnasiet kni
ber det også svært for - se 
billedet til venstre!
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Det er iøvrigt efterhånden blevet klart, at skole 
gården næppe vedblivende kan bruges som parkerings 
plads uden for skoletiden» Det går for hårdt ud ove r
lamperne og træerne, helt bortset fra at mange biler 
er blevet beskadigede, specielt når ejerne har for
søgt at parkere dem i læskuret»
Skolen er nu ved at få egne skolepatruljer, idet 35 
elever fra 6» klasse siden efterårsferien har funge
ret som "færdselsføl” sammen med gymnasiets patrul
jer» De pågældende har for ganske nylig været til
færdselseksamen, som de bestod»
S» Fog-Sørensen, der hidtil har 
betjent, -ær fra -1. Oktober1 at 
nævnt» Vi siger til lykke?

fungeret som skole
regne officielt ud-

Indtegning af elever, der skal begynde i 1» klasée 
efter sommerferien 1967, finder sted på skolen i de
cember eller januar, men datoen er ikke fastlagt»
Der er for tiden 256 elever på skolen»
Der har været møde med forældrene vedrørende 5»klas
sernes skæbne» Over 85 pct stemte for, at klasserne 
skulle fortsætte udelt, hvilket herefter sker»
Det viser sig, at det kun var et foreløbigt resultat 
af papirindsamlingen, vi gav idet foregående nummer» 
Det endelige resultat blev, at 2a sejrede efterfulgt 
af 5a» = Desværre har det vist sig umuligt at afsæt
te aviserne til en rimelig pris i år, hvorfor vi bl:.- 
ver nødt til at standse indsamlingen indtil videre» 
Der er ikke plads til flere aviser i det lokale, der 
er til rådighed» Vi håber imidlertid, at der senere 
bliver afsætningsmulighed, så har man nogle stabler 
liggende, skal man altså ikke kaste dem bort»
Det endelige resultat af sidste års frimærkeindsaip- 
ling blev, at Ib samlede flest« Frimærker kan stadig 
afsættes, og der samles da også for fuld kraft» 1»- 
klasserne fører stort»
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I FRITIDEN.

BIBLIOTEKER o
Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker«

L» Ao Ringsvej 56»
Åbent? Mandag og torsdag 14-2o

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

Rundhø,jskolens bibliotek«
Åbent? Tirsdag og torsdag 14-15
Hjemlån direkte fra biblioteket sker kun 
til elever i 4« , 5= og 6« klasse« 2« og 3» 
klasse kan låne bøger hjem fra mindre bog
samlinger (de såkaldte klassebiblioteker), 
som klasselærerne administrerer« 1« klasse 
vil kunne begynde at låne bøger hjem sene
re på året«

Viby Folkebibliotek, Kongevej 47a«
Åbent? Mandag-fredag 14-2o

Lørdag lo-14
Rådgivning for læsehemmedes Mandag 14-16»
Oplæsning for mindre børn: Onsdag kl« 15»

Århus Kommunes Biblioteker«
Hovedbiblioteket, Mølleparken«
Åbent? Mandag-fredag 14-19

Lørdag 10-14»
Oplæsning for 5-lo-årige? Torsdag 13»3o«
Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Plads 7°
Åbent? Mandag-fredag 14-19

Lørdag lo-14«
Bøger udlånes på samme lånerkort som ved 
de øvrige biblioteker i Århus kommune« Som 
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formodentlig bekendt kan man godt låne bø
ger i en anden kommune end den, man bor i» 
Teknisk bibliotek har som regel de bøger, 
som alvorligt arbejdende hobbyister behø
ver, og som ikke altid findes på de almin
delige biblioteker» Men de færreste af dem 
er på dansk«

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER«
Holme kirke«

Børne- og forældregudstjenebte den 27« no
vember kl« lo (adventsgudstjeneste) og den 
18« december kl« 16«
Juleaften er der gudstjeneste kl«15 og kl« 
16«3 o«
Julekoncert i Holme kirke søndag den 11« 
december kl« 19»Jo« Bl« a« medvirker Rund
højskolens børnekor og forældrekor«

Tranbjerg kirke«
Juleaften er der gudstjeneste kl« 15«
Julekoncert i Tranbjerg kirke tirsdag den 
13« december kl« 19»3o«

Frederikskirken i Skåde«
Børnegudstjeneste den 11« december og den 
8« januar begge gange kl« 14«
Juleaften er der gudstjeneste kl«15 og kl« 
16«3o«
Julekoncert i Frederikskirken søndag den 
11« december kl« 16«
Søndagsskolers Frederiksparken? kl« 13«3o, 
Saralystparken 27s kl« lo«15«

Fredenskirken»
Familiegudstjeneste den 18« december kl« 
16«3o« Denne dag er der ikke søndagsskole« 
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Juleaften er der gudstjeneste kl.15 og kl« 
16»5o.
Søndagsskole hver søndag kl« lo i kirkesa
len, dels for 6-12-årige, dels for 12-14- 
årige«

Viby kirke«
Familiegudstjeneste den 27«november kl«14«

MUSEER OG SAMLINGER«
Den Gamle By«

Åbent (samlingerne): Hverdage 11-15
Søndage lo-15«

Som sædvanlig arrangeres der en juleudstil
ling i Borgmestergården» Udstillingen åb
ner den 25« december og varer til Hellig
trekonger«

Århus Museum, Forhistorisk Museum« (V. Allé 15)
Åbent; Alle dage undt. mandag lo-15

Århus Museum, Kunstsamlingen« (V« Allé 15) 
oÅbent? Alle dage Undt. mandag lo-15

Naturhistorisk Museum« (Universitetsparken)
Åbent? Alle dage lo-17« Lukket 1« juledag«
Tegning for skoleelever; Tirsdag og tors
dag kl« 14.15-17.
Museet viser for øjeblikket en udstilling 
om beskyttelsesfarver i naturen: "At se u- 
den at blive set"» I kælderetagen har man 
fået en ny opstilling (aber og leopard)«

TEATER m.m.
Århus Teater« (tlf. 12 26 22)

I den nærmeste fremtid vises på skolesce
nen Astrid Lindgrens "Gustav"«
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Juleforestillingen får premiere ca.den 15 
december. Det bliver Thorbjørn Egners "Dy' 
rene i Hakkebakkeskoven".
Den 31. december er der premiere på René 
de Obaldias "Det suser i Sassafrasen". Del 
er en parodi på en western. I hovedrollen 
Hans W. Petersen.

Aalborg Teater, (tlf. 08 12 26 2o)
Juleforestillingen, der får premiere i be
gyndelsen af december, bliver "Dig og mig 
og os allesammen". Det er en forestilling, 
der næsten udelukkende spilles af børn.

Odense Teater, (tlf. o9 12 oo 52)
Juleforestillingen, der kører allerede fr, 
ca. den 25. november, bliver teatrets tid 
ligere succes "Dolk og røvere i Kardemomme 
by" af Thorbjørn Egner, 

o Arhus Børneteater.
Her arbejder Kirsten Krogh Jespersen (Læs 
søesgades skole) for øjeblikket med "All
dyrene i Hakkebakkeskoven" og med 
og de otte unger". Begge stykker 
inden jul.

"Mormor 
skal op

Til børneteatret har forfatteren Svend Aa
ge Madsen skrevet et endnu unavngivet styk
ke for både børn og voksne. Man regner med 
at spille det i januarfor de voksne må
ske allerede i december.
Endelig arbejder Ivalo Falk (Århus Frisko
le) med en western, "Neurotic city", der i- 
sær er for større børn. Den skulle også 
komme op i december.
Arhus børneteater er frivillige grupper, 
der arbejder efter skoletid. Opførelserne 
finder sted Vestergade 58.
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Århus Byorkestera
Koncerter i Rundhøjhallen»
Den 16» januars Wienermusik med Willy Bor
kowsky som dirigent og solist«
Den Jo» januar: Per Nørgaard, Johs» Brahms, 
P« Tjajkovskij. Dirigent Per Dreier«. Solist 
Alfred Brendel»

Rådhushallen»
Åbent: Hverdage lo-18»

Helligdage 14-18.
Landsforeningen "Gestapofangerne"åbner den 
26» november en udstilling af malerier fra 
Neuengamme» Denne udstilling varer til den 
4« december»
Sandsynligvis følger derefter fra den lo. 
til den 18. december en retrospektiv Svend 
Dalsgaard-udstilling.
Den Jo. december åbner en vandreudstilling 
fra Statens Museum for Kunst»

Porældre- og lærerforeningen; (fortsat fra side j) 
hed kan let forspildes, dersom vi "gämle"'medlemmer, 
der "har været med fra starten" mere eller mindre 
bevidst danner en klan - en inderkreds - som ikke er 
let at komme på talefod med. Som nævnt er sagen end
nu ikke særlig aktuel, men kan derfor også omtales, 
uden at nogen behøver at føle sig berørt. Men den 
kan blive aktuel, og i bedste fald bliver foreningen 
så skueplads for en serie paladsrevolutioner$ i vær
ste fald holder den op med at eksistere» Lad os der
for være åbne over for nye medlemmer. Det er lettest 
at snakke med dem, man kender, men det kan også være 
udbytterigt at tale med nogen man endnu ikke kender.

RUNDHØJSKOLEN, forældre- og lærerforeningens blad.
Udkommer 4 gange årligt og tilgår alle hjem med tilknytning til Rundhøjskolen 
i Holme-Tranbjerg kommune.
Redaktionskomite: T. Maintz Andersen, J. Hansen-Skovmoes, A. Madsen og 
F. Truelsen (ansvarshavende). Henvendelser vedrørende bladet bedes rettet 
til F. Truelsen, Dalumvej 10, Højbjerg, (tlf. 14 05 77).


