
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


RUNDHØJSKOLEN
for ældre- og lærerforeningens blad fa

Nr. 12« Maj 1968«

Foraldre- og lærerforeningen: 2 - Mens vor skole vokser: 3

- og om ti år kører de bil: 6 - Skolefest: 9 - Rundhøjskolen synger og spiller: 12

Nyt fra skolen: 13 - - I fritiden: 17



- 2 -

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN,

Sæsonen er nu for så vidt afsluttet for forældre- og 
lærerforeningen» Mødet den 6» maj var det sidste ar
rangement} der bliver tale om i dette skoleår, idet 
der ikke bliver nogen sankthansfest i år, da skoleå
ret slutter før sankthans»
Det er ikke ensbetydende med,at der slet intet sker» 
Der synes nu at være økonomisk baggrund for, at man 
begynder at realisere tanken om en lejrhytte, og be
styrelsen m» fl» er på stadig jagt efter en egnet 
grund med eller uden bygninger» - Det er imidlertid 
lidt i retning af at finde en nål i en høstak, så 
har De en fidus, må De endelig ikke beholde den for 
Dem selv» Arealet bør være mellem og 2 hektar og 
der skal helst være vand og skov i nærheden» Det bør 
ikke være egentlig ”ferieland", for det har vi ikke 
pengepung til, men det gør selvfølgelig ikke noget, 
at det ligger i en smuk egn»
Forældre- og lærerforeningen er som bekendt medlem 
af foreningen "Skole og Samfund", der tidligere hed 
"Landsforeningen af Skolekommissioner, Skolenævn og 
Forældreforeninger"o Inden for rammerne af denne for
ening findes visse steder amtsforeninger, og det har 
været på tale også at stifte en sådan forening for 
Århus amt» I marts måned blev der afholdt et orien
terende møde på Møllevangsskolen mellem repræsentan
ter for de implicerede parter» Det var oprindeligt 
hensigten, at mødet også skulle være stiftende gene
ralforsamling for en amtsforening, men man enedes om 
i første omgang at nøjes med at nedsætte et udvalg 
til at arbejde med sagen»
Skakklubben holdt afslutningsfest med præmieuddeling 
den 29» april» De 12» præmietagere blev?

A-klassen?

B=L=klassen?

Nr» 1 o o o o 0»Peter Pedersen
Nr» 2 o o o o ,»Allan Christensen
Nr» 1 o o o • »»Peter Arbs
Nr, 2/3»» .»Claus Pedersen
Nr, 3/2», »»Steen Gj erulf

- side 16
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Mens vor skole vokser 
a f

Jørgen Hansen-Skovmoes

Efter sommerferien 1968 ved vi med sikker
heds at Rundhøjskolens elevtal vil stige betragte
ligto Allerede nu sker tilflytninger til beboelses
området omkring den= Dette rejser en række spørgsmål, 
hvoraf enkelte her skal tages frem.

Lad os begynde med de tilflyttede elever» 
Vi påstår jo almindeligvis,at verden "skrumper ind", 
både i det store og i det mindre« Hvordan danskere 
finder sig hjemme overalt o Men for et barn kan en 
skoleforandring betyde en sindets omvæltning« Et barn 
fra landet, fortroligt med dets rytme og dyrene, er 
pludselig i bymæssig bebyggelse og forstadskvarte
rets særlige ydre og indre struktur« Et barn fra en 
mindre skole befinder sig nu i en skole, hvor det 
let kan "forsvinde" i "mængden" af både elever og 
indtryk« Et barn med en anden mundart og andre beto
ninger adskiller sig måske derved fra kammeratflok
ken og fornemmer det, selv om der ikke straks gøres 
nar deraf eller bemærkninger dertil«

Lad os da med vore praktiske amerikanske 
naboer spørge, hvad der er at gøre ved det« Hvad kan 
skolens lærere gøre? Hvad kan kammeraterne gøre? Hvad 
kan hjemmene bag disse gøre?

Det vil nok være godt i alle tilfælde, om 
klasselæreren er eller gør sig bekendt med, hvor den 
nye elev kommer fra,hvordan vedkommendes trivsel var 
der, og (diskret) hvad årsagen til miljøskiftet er« 
Derved kan klasselæreren, både ved sin præsentation 
af en ny elev og ved fortrolig baggrundsviden bidra
ge sit til, at overgangen skolemæssigt lettes«

Elevernes indsats kan gå gennem nogle få 
kontaktmænd (der godt kan være piger) i hver klasse, 
nogle som er de faste støttepunkter for nye elever, 
indtil de selv har fundet ind i flokken. Det er som 



- 4 -

bekendt lettere for nogle end for andre, også blandt 
børn»

Når en ny elev har præsteret noget værdi
fuldt, må denne ydelse påskønnes fra klassens side» 
Den bør næppe spare på ros» I samspillet elev/lærer 
er atmosfæren til stede herfor»

Den nye elev kan måske også (ud over, hvad 
der snakkes om i frikvarterer og pauser) præsentere 
sine interesser for kammeraterne, og dette er særlig 
nødvendigt, hvis de på en eller anden måde afviger 
fra det gruppemønster,der har dannet sig på tilflyt
ningsstedet» Derigennem accepteres den nye som en, 
der ikke blot er føjet til, men føjet ind i klassen 
på en naturlig måde»

Hjemmene vil utvivlsomt kunne bakke ele
vernes initiativ væsentligt op ved f»eks» at få hilst 
på ”den nye dreng” ("pige”), der måske endda er ens 
eget barns sidekammerat i skolen»

Ifølge dansk lovgivning er maksimum-elev- 
tallet i en skoleklasse officielt 28, og dette tal 
må ikke overskrides i to på hinanden følgende kalen
derår« På grund af den almindelige mangel på lærer
kræfter - og lokale forhold = kan der dog gives dis
pensation fra reglen til kommunerne«

Dette "normale" kan medføre klassers deling 
og spredning« Flere forældre vil stå uforstående her
overfor, men når de hører skolens forklaring og ta
ges med på råd i den ændrede situation, jævnes mange 
barrierer,der ellers let og absolut unødigt vil kun
ne opstå mellem skole og hjem«

Mens vor skole vokser, vil den stå midt i 
et moderat forsøg med tilvalgsskole, eller, om man 
vil, vækst-skole, hvor barnet gror med opgaverne og 
tilegner sig disse med lyst, i samme grad som disse 
motiveres for dem, enten ved egen indsigt eller/og 
andres indføring« "Andre", det er os i læreres og 
forældres støttekreds«

Men netop dette kræver en intensivering af 
samgangen "skole og hjem"« Vi er i den lykkelige si-
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tuation hos os, at dette ikke føles pånødet os.
Det er ikke blot nye børn og større klas

ser, vi vil komme til at opleve, men også nye foræl
dre og lærere. Hvordan få disse til at føle sig hjem
me ikke blot i. både forældre-lærerforeningen og til 
dennes arrangementer,men også i det samarbejde, for
eningen vil fremme og nære? ”Medlemmer" udtrykker 
ikke blot et stykke statistik (så mange % kontin
gentydende af så og så mange mulige), skønt endelig 
da også det i stigende grad, men også noget organisk 
som hånd og fod f. eks. på en krop. D.v.s. at der er 
egentlig noget at lave for alle på vor skole, at in
gen er overflødig, og at det er et handicap livsmæs
sigt set, hvis nogen mangler.

Man kan somme tider ængstes for, at "nye" 
forældre og yngre forældre ved mødet med de forældre, 
der gennem skolens mangehånde aktiviteter og adskil
lige år er kommet hinanden nærmere, skal føle sig 
sat udenfor. De kan da snakke om "Tordenskjolds sol
dater", "Holmens faste stok" og "Det lukkede, helli
ge by1av"o Dette kendes fra enhver forening, og det 
er blevet nogle foreningers livsforkortelse.

Det er betegnende, hvordan sådant let bli
ver til et bordfællesskab, hvor det kan være tryk
kende at dumpe ned på en ubesat plads.

Men hvis vi lægger nøje mærke til det, ly
der der fra forældreforeningens bestyrelse et vel
kommen til alle altid. Fra skolens inspektør opfor
dres enhver tilstedeværende til at give sit besyv 
med.

Det vigtigste er derfor samhørigheden om 
de opgaver, en fungerende skole stiller til såvel 
lærere, forældre som elever. Det betyder også, at vi 
kan aflaste nye lærere fra at skulle sammenlignes 
med deres forgængere eller kolleger.

Det er vigtigt, mens skolen vokser i det 
ydre, at denne indre samhørighed om de børn, vi har 
sat i verden, og som vor skole vil hjælpe os med at

- side 16.
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- og om ti år kører de bill

Fotografen har været ude med sit lange øje for at 
kikke på trafikken hjem fra skole« Det tog ikke en
gang lo minutter at tage disse billeder (+ en del 
flere), og en ny serie kan optages når som helst« At 
det ikke er en tom vej, børnene bruger til unoderne, 
fremgår forhåbentlig af billede nr« 14« - Det er ik
ke meningen at hænge nogen enkelt elev ud« Derfor er 
der ikke gjort noget særligt for at få billederne 
tydelige« Det er de typiske situationer, vi viser, 
og de er desværre alt for typiske« - Vi har bedt le
deren af skolepatruljearbejdet, overbetjent Ansvang, 
kommentere situationerne,og mon ikke vi forældre end
nu engang skulle tale alvorligt med børnene om,hvor
dan man færdes, så man ikke er til fare for sig selv 
og andre« - Vi overlader ordet til overbetjent Ans
vang:
Fotografen har været ude, ja og han har ikke haft 
svært ved at finde trafikanter, der groft tilside
sætter færdselsloven og hensynet til andre« Det hed
der i færdselslovens § 24 stk.l ”Vejfarende skal op
træde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der 
ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe 
for andre, og således at færdslen ikke unødigt hin
dres eller forstyrres"«
I stk. 2 er endvidere anført: "Særligt hensyn skal 
udvises overfor børn".
Billede nr. 1: Cyklistens plads er på kørebanen - 

eller cykelstien, hvis en sådan fin
des. Skal man samtale, er der også 
mulighed for at trække sin cykel ved 
kantstenen. Det er anført i færdsels
lovens § 52 stk« 3 "Det er forbudt 
at cykle på fortov eller gangsti".

Billede nr. 2 s Cyklen er ikke noget akrobatredskab. 
"Cyklisten har pligt til at beholde 
mindst den ene hånd på styret og beg
ge fødder på pedalerne",jævnfør § 52 
stk. 2 i færdselsloven.
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- -side 1öS

Billede nr. 3s En fodgænger på langs ad kørebanen 
er en fare og helt urimelig,når for
tov findes» "Brugeligt fortov eller 
gangsti langs en af vejens sider skal 
benyttes, hvis sådan findes", jævn
før færdselslovens § 53 stk» 1 punkt 
a»

Billede nr o 4; En knallertkører og en cyklist må - 
når færdselsforholdene tillader det - 
følges« Dog må en cyklist aldrig ha
ge sig fast i en knallertkører eller 
en anden cyklist, jævnfør færdsels
lovens § 52 o

Billede nr« 5s At køre på cykel kan være farligt, 
hvis ikke man følger reglerne» Det 
er livsfarligt som cyklisten her at 
foretage venstresving uden først at 
have set sig tilbage og givet tyde
ligt tegn, jævnfør færdselslovens § 
39 stk» 3=

Billede nr« 6 ? Samtaler kan bedst føres, når begge 
går» Cyklistens plads er også her u- 
de på kørebanen eller på cykelstien, 
hvis en sådan findes» Bortovet er an
lagt for fodgængerne,jævnfør iøvrigt 
færdselslovens § 52 stk» 3»

Billede nr» li At medføre genstande på cyklen kan 
være farligt» Her er den lille cyk
list ved at miste herredømmet over 
cyklen og kan styrte med alvorlige 
følger« "På cyklen må ikke medbrin
ges genstande,der kan hindre cyklis
ten i at have det fulde herredømme", 
jævnfør færdselslovens § 52 stk. 7»

1Skolefesto - Kommentarer overflødige, vi var der jo
allesammen»
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Billede nr» 8§ Igen en cyklist på afveje» Cyklisten 
hører hjemme ude på kørebanen og bør 
gå, indtil han lærer færdselsregler
ne» Han skal benytte kørebanen eller 
cykelstien,hvis en sådan forefindes, 
jævnfør færdselslovens § 52 stk» 3»

Billede nr. 9s Man må være vågen, når man færdes på 
gaden» Det er hensynsløst og farligt 
at træde ud på kørebanen, uden at 
man har set sig for» "Fodgænger skal, 
inden han træder ud på kørebane el
ler cykelsti udvise særlig forsig
tighed, dette gælder navnlig,når gå
ende træder ud på kørebanen foran el
ler bagved køretøj", jævnfør færd
selslovens § 53 stk» 2 punkt c»

Billede nr o lo g Igen en cyklist, der har misforstået 
færdselsreglerne og cyklens formål» 
"Cyklisten er pligtig at beholde i 
det mindste den ene hånd på styret 
og begge fødder på pedalerne”, jævn
før færdselslovens § 52 stk» 2,

Billede nro 118 Knallertkører på fortovet» Også her 
gælder bestemmelserne om,at knaller
tens plads er på kørebanen og aldrig 
under kørsel på fortovet, jævnfør i- 
øvrigt færdselslovens § 32 stk» 1 og 
§ 52» Man kunne fristes til at tro, 
at med alder fulgte også klogskab, 
men her viser billedet, at de større 
elever er lige så "glemsomme" som de 
mindre elever»

Billede nr. 128 Færdselslovens § 24 stk» 1 fastsæt- 
ter,at "Vejfarende skal optræde hen
synsfuldt og udvise agtpågivenhed,så 
der ikke opstår fare eller forvoldes 
skade eller ulempe forandre"» I stk» 
2 er endvidere anført, "Særligt hen
syn skal udvises overfor børn"» løv
rigt gælder her også færdselslovens
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§ 53 stk» 3 om fodgængeres ophold på 
kørebane og cykelsti» ”Fodgængeres 
ophold på kørebane eller cykelsti må 
iøvrigt aldrig gøres mere langvarigt 
end tvingende nødvendigt”»

Billede nr» 13s Her har vi samme forseelse som på 
billede nr» 1, 6 og 8, hvor cyklis- 
ten ikke kender sig plads på køreba
nen eller cykelstien, jævnfør færd
selslovens § 52 stk» 3 "Det er for
budt at cykle på fortov eller gang
sti" o

Billede nr» 14? Her har 3 cyklister fundet sammen i 
selskab» Færdselsloven giver følgen
de regler herfor? "Cyklister må højst 
køre 2 ved siden af hinanden, og den 
til venstre kørende skal,når der gi
ves signal til overhaling,såvidt mu
ligt holde indforan eller bagved den 
anden"»

De optagne foto’s viser overtrædelser af færdselslo
ven, som vi desværre kan se hver dag ved de fleste 
af vore skoler» Det er børn,der overtræder færdsels
loven - men, der sker alt for mange ulykker til, at 
vi kan overse den fare, disse overtrædelser af færd
selsloven udgør» Der kvæstes hvert år ca» 25ooo men
nesker i trafikken og dræbes ca» looo, derfor må vi 
alle gøre vort til, at disse tal, der også omfatter 
børn, ikke bliver større - om muligt mindre» Man må 
da alle - også forældrene - gøre en del af arbejdet, 
skolerne alene kan ikke klare opgaven»
Og til sidst et hjertesuk - Hvorfor vil forældrene 
til skoleelever ikke selv hjælpe med til at nedsætte 
ulykkernes antal» Daglig ser man, at de for børnenes 
sikkerhed oprettede STOPFORBUD ved skolerne overtræ
des, og a^'hvem? Vis børnene et godt eksempel, der
igennem hjælper De også Deres barn»

Børge Ansvang 
obtj= Viby J.
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NYT FRA SKOLEN»

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, og der er alle
rede på nuværende tidspunkt i nogen grad taget højde 
for det nye skoleår» Nogle tal herom:
Der skal efter al sandsynlighed ansættes 8 nye lære
re ved skolen, nemlig 4 lærerinder og 4 lærere. Ind
stilling til de nye embeder er allerede sket fra 
kommunens side,: men man venter på skoledirektionens 
godkendelse af embedernes oprettelse,før endelig an
sættelse kan finde sted» De nye lærere vil blive nær
mere præsenteret i det næste nummer af bladet»
Der skal oprettes 4 nye førsteklasser?» En del af e- 
leverne kommer fra sydsiden af Holmevej, fra Sara- 
lystparken og nabolaget deromkring» Det er tanken1- 
ligesom sidste år - at invitere de nye elever med til 
skolens afslutningsfest for at vænne dem til overgan
gen fra hjemmets atmosfære til skolens millieu» For
ældrene til disse nye elever vil straks i det nye 
skoleår blive inviteret på skolen til en præsenta
tion af denne og de mange nye mennesker, som foræl
drene i de følgende år vil komme i berøring med» Den 
pjece, som forældreforeningen og skolen i forening 
lod fremstille til forældrene i skolens førsteklas
ser, vil efter al sandsynlighed blive optrykt og a- 
jourført, således at alle de oplysninger, som foræl
drene måtte have brug for, vil blive samlet deri»
De meget store andenklasser (32 elever i hverl) vil 
blive delt op i 3 mindre tredieklasser» Her gemmer 
sig et stort problem: Hvordan skal man gøre det, når 
der samtidig skal tages en masse hensyn for at øde-

Mandag den 22» og torsdag den 25» april optrådte Sko
lekoret og Minikoret iTV-udsendelsen "Kikkåssen" ./'Et 
par smagsprøver fra udsendelsen gives her» Men mon 
fjernsynets instruktører virkelig tror,'at vore børn 
og unge familiemedlemmer er så dydige og artige, som 
dem vi så på skærmen? Det var dejlig sang, men var 
det god reklame for den frie udfoldelse,som Rundhøj
skolen står for?
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lægge mindst muligt i de bestående klasser? Lærerrå
det vil på et senere møde tage stilling hertil.
Skolens 2 fjerdeklasser vil ligeledes blive delt. Der 
er også her sket en så stor tilflytning, at det må 
påregnes, at de vil blive vanskelige at administrere
fremover, hvis en deling 
lerede nu. Også her vil 
hensyn, for at delingen 
lidt ondt som muligt.

i tre klasser ikke sker al
lærerrådet tage alle mulige 
kan komme til at gøre så

Der vil efter al sandsynlighed blive oprettet to ot
tendeklasser og en 1. realklasse til næste år. Vore 
ønsker om en form for udelte klasser på ottendeklas- 
setrinnet har desværre ikke kunnet realiseres i før
ste omgang, men vi vil forsøge at gennemføre en så 
høj grad af samlæsning som muligt mellem de to for
mer, og iøvrigt håbe på, at skolen kan gennemføre 
valgskole-prineippet fra skoleåret 1969-70.
Udstilling af de ting, som børnene har lavet i de 
forskellige fag i årets løb kan jo desværre ikke i 
år falde sammen med en Sot.-Hans-fest, men det er da 
tanken at arrangere denne udstilling alligevel og 
gøre den så festlig som muligt, selv om vi må undvæ
re bålet i år.
- og så til sidst s God sommerferie til alle, både 
store og små£

Er der nogen, der ikke ved, at Skolekoret var med i 
finalen i radioens sangerdyst? Nej vel? Men der var 
måske enkelte, der ikke så koret i TV, og de kan få 
et par glimt fra den aldeles glimrende udsendelse 
ved at se på siden til højre.
Det er iøvrigt ikke dårligt at vinde 3. division det 
første år, man spiller fodbold, for derefter at bli
ve nr. 2 i anden division næste år - og det er vel 
den bedømmelse man skal anlægge på Skolekorets præ
station?
Minikoret var også kommet i A-rækken, men blev ikke 
placeret i slutrunden. På nederste billede ses Mini
koret under optagelsen til sidste runde før finalen.
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fra kyst til kyst Kg
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Vi repeterer lige de tilbageværende fridage i skole
året:

Bededag: Fredag den lo. - lørdag den 11» maj o 
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 23. maj.
Pinse + Grundlovsdag: Lørdag den 1. -onsdag den 

5 o juni o
Sommerferie; Mandag den 24. juni - lørdag den 

lo. august.
Alle de nævnte dage medregnet.

- fortsat fra side 2:
B-II-klassen: Nr. 1......Viggo Haraldsted

Nr. 2......Jens Pedersen
G-I~klassen: Nr. 1....«.Lene Olsen

Nr. 2/3°«°»Anette Bækhøj
Nr. 3/2....Gitte Olsen

C-II-klassen: Nr. l......Keld Pedersen
Nr. 2......Brian Lønborg

Skolens vandrepokal blev tildelt vinderen af A-klas- 
sen (klubmesteren) Peter Pedersen.
Forårskoncerten finder i år sted onsdag den 15° maj 
kl. 19.00 i Rundhøjhallen. Programmet er om muligt 
endnu mere righoldigt end sidste år, og vi håber på 
særdeles stor tilslutning^ Det er tilladt at tage 
venner og bekendte med til koncerten. Billetsalg fin
der sted på skolen fra mandag den 13», hver dag kl. 
12, samt ved indgangen.

- fortsat fra side 5: 
belære og opdrage, ikke drukner i det uoverkommeli
ge, men opretholdes i det nære og mulige.

Dette kan vi give kontant udtryk ved at 
stå og gå og være i forældreforeningen og lade denne 
rammeordning fyldes med noget af os selv og det, der 
betyder noget for et menneske, uden nogen tilføjel
ser til selve dette fællesbegreb.
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I FRITIDEN,

BIBLIOTEKER,

Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker,
Oddervej 74°
Åbent? Voksne« Børn«

Mandag 14=2o 14-209
Tirsdag 14-19 14-17,
Onsdag 14-19 14-17,
Torsdag 14-20 14-17,
Fredag 14-19 14-17,
Lørdag 10-15 10-15»

Rundhøjskolens bibliotek.
Åbent? Tirsdag og torsdag kl, 14-15»
Hjemlån fra biblioteket sker til elever fra 
4« klasse og opefter.
Elever i 2, og 3» klasse kan låne bøger fra 
klassebibliotekerne9 som klasselærerne fo= 
restår,

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

Lørdag lo-16.
Rådgivning for læsehemmedes Mandag 14-17» 

Århus Kommunes Biblioteker,
Hovedbiblioteket) Mølleparken,
Åbent? Mandag-fredag lo=2o, 

Lørdag 10-14»
Underholdning for børn,
I børneafdelingen afspiller man hver dag 
indtil kl, 14 plader for børn. Det er even
tyr o«l«s men også musik« På skolefridage 
spilles der indtil kl, 16, - Ordningen kan 
udmærket bruges som en slags "børneparke
ring" 1
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Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Plads 7° 
Åbent? Mandag-fredag 14-19,

Lørdag 10-14»

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER»

Holme kirke»
Børne- og forældregudstjeneste? 26» maj kl» 

lo.

Tranbjerg kirke»
Børne- ogforældregudstjeneste? 26» maj kl»

8« Jo»

Frederikskirken i Skåde»
Ingen børnegudstjenester på denne side af 
sommerferien»
Søndagsskoler?
Frederiksparken kl» 13»3o»
Saralystparken 27, kl» lo»15»
Ingen søndagsskole i sommerferien»

Fredenskirken»
Søndagsskole kl« lo i kii'kesalen, dels for 
6-12-årige,dels for12-14-årige» Ingen søn
dagsskole i sommerferien«

Viby kirke«
Ingen familiegudstjenester på denne side 
af sommerferien«
Konfirmation den 12» maj«

MUSEER OG SAMLINGER«

Den Gamle By«
Åbent (samlingerne)? Alle dage lo-17»



- 19 -

Der bliver ikke friluftsspil i den Gamle By 
i år«
Hver torsdag kl« 19»3o fra og med den 23« 
maj til og med den 8» august -dog ikke den 
2oo og 27« juni - er der orkesterunderhold
ning på torvet i den Gamle By« Det er har
moniorkestret ”Tonica'’ samt ”Lyren” Brass 
Band, der sørger for musikken«

Århus Museum, Forhistorisk Museum« (V, Allé 15) 
Åbent? Alle dage undtagen mandag 10-15»

Århus Kunstmuseum« (Vennelystparken)
Åbent? Tirsdag-fredag 10=16,

Lørdag og søndag 10-17, 
Onsdag tillige 2o=22«
Cafeteriet er åbnet lørdag og søn
dag 14“16«3o«

Århus Permanente« (Mørksgade 13)»
Åbent?’ Hverdage lo-17«
Indtil den 15« maj vises en udstilling af 
værker af Charlottenborg-arkitekter, Bl«a, 
kan man se billeder af Rundhøjskolen sådan 
som den tager sig ud, når den er bedst«
Ca« den 2o«maj starter en sommerudstilling 
omfattende malerier,raderinger og antikvi
teter«

Naturhistorisk Museum« (Universitetsparken) 
Åbent? Alle dage 10-17«

TEATER m«m«

Århus Teater« (tlf. 12 26 22)»
Sæsonen afsluttes for øjeblikket med Ernst 
Bruun Olsens komedie "Bal i den Borgelige",
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Helsingør Theater» (tlf» 12 lo lo)
I perioden 2o-ll. august spilles sommero
peras Cemarosa: "Det Hemmelige Ægteskab*'«

Århus Byorkester«
Orkestret giver i år sine sommerkoncerter 
i Marselisborghallen i Friheden« Der star
tes den 17» maj med en norsk aften« I lø
bet af sæsonen bliver der bl« a« to børne- 
koncerter«

Rådhushallen«
I tidsrummet 9«=19» maj arrangerer Aarhus 
Kunstforening af 1847 en udstillings Norsk 
Billedhuggerforenings skulpturudstilling«

Parkunderholdning i Botanisk Have«
Underholdningen starter søndag den 23« ju
ni kl« 19»oo med sankthansfest«
Derefter er der hver onsdag til og med den 
31« juli underholdning kl« 14« 3o for min
dre børn og kl« 19«3o for voksne og stør
re børn«

Det er forårsforkølelsernes tid -

Jeg går i skole med snue og nysen«
Og en af de andre siger med gysen 
og rasende udbrud i heftige serier, 
at jeg går og spreder en masse bakterieri 
Men sender jeg afbud, fordi jeg er dårlig, 
- ja, så stiller sagen sig li'så alvorlig« 
Så siger en anden med mangel på følelse;
"Tænk, bare på grund af en smule forkølelse!"

Frit efter G»H« i "Det Bedste"«
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).


