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FORÆLDRE- O G LÆR ER PO RE UI NS EH.

Generalforsamlingen blev afholdt den 19« september 
med ca« 7o deltagere«
Helmer Pedersen blev valgt til dirigent« Formanden 
nævnte i sin beretning bl« a«, at foreningen i det 
forløbne år havde 163 medlemmer, hvortil var kommet 
35 medlemmer blandt de nytilkomne forældrepar« For
manden opfordrede medlemmerne til at være aktive med 
at hverve nye medlemmer ikke mindst i det nye Rund- 
højkvarter, idet foreningen gav en mulighed for de 
mange tilflyttere for at komme i kontakt med hinan
den og med de øvrige beboere i distriktet« - Besty
relsens sekretær Ch, Fischer havde på grund af forø
get arbejdsbyrde uden for foreningens område anmodet 
om at måtte trække sig tilbage fra bestyrelsesarbej
det« Denne anmodning havde bestyrelsen imødekommet, 
og i Fischers sted var fru L« Rasmussen indtrådt«
I tilknytning til formandens beretning fortalte Hel
mer Pedersen om skakklubbens arbejde« Der havde væ
ret god tilslutning fra eleverne gennem hele vinte
ren, og selv om de yngste godt kunne være lidt uro
lige, blev der vist stor interesse for spillet« Der 
måtte gerne komme nogle flere voksne til klubafte- 
nerne«
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.
Det samme var tilfældet med kassererens beretning« 
Herfra skal kun nævnes, at det blev vedtaget at o- 
verføre 65oo kr« til hyttefonden, der nu er på ca« 
15ooo kr«
Kontingentet fastsattes uændret til 2o kr« pr« hjem«
Til bestyrelsen valgtes Elmar Andersen og Jørgen Han- 
sen-Skovmoes i stedet for G, Bach og F« Truelsen,der 
ikke ønskede at fortsætte« P« Kallesø blev genvalgt« 
Som suppleanter valgtes Th« Jensen og Helga Nielsen, 
Revisorerne P« Gerhardt Nielsen og V» Knudsen samt 
revisorsuppleanten Helmer Pedersen genvalgtes«
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Der var ikke indkommet forslag til behandling under 
punkt 6 på dagsordenen«
Under "Eventuelt” spurgte Arlev, hvordan bestyrelsen 
havde tænkt sig, at en lejrhytte skulle financieres» 
Bach oplyste? at man havde lånemuligheder,men at det 
ikke for øjeblikket var muligt at give mere konkrete 
oplysninger om sagen« løvrigt ventede man, at børne
ne ville blive betydeligt mere aktive,når først hyt
ten var en realitet»

Efter generalforsamlingen fortalte børnehavelærerin
de Inge Elgaard Sørensen om sine erfaringer med de 
forholdsvis nyoprettede børnehaveklasser på Fjords
gade skole,og emnet blev livligt drøftet af mødedel
tagerne o

Under generalforsamlingen kom det frem, at det kera
miske fortidsuhyre, som blev afbildet i sidste num
mer af bladet, var blevet stillet til rådighed for 
hyttefonden af kunstneren, Jan Jensen, 7a«
Det blev derefter vedtaget, at det skulle købes til 
senere opstilling i hytten, ved at alle tilstedevæ
rende gav 5 kr» Det blev til 345 kr» , og derefter 
blev dyret indtil videre udlejet for 8^ p«a«
Nu mangler vi et navn til dyret« Forslag bedes lagt 
i den dertil opstillede kasse (?) på skolen, og der 
vil så senere blive lejlighed til at tage stilling 
til de indkomne forslag på en måde, der skaffer end
nu flere penge i hyttefonden«

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde? 
Formand? J» Hansen-Skovmoes5 næstformand; A« Madsen^ 
kasserer: F« N« Arbss sekretær? L= Rasmussen« Øvrige 
medlemmer? E« Andersen, D»Jensen, T»Maintz Andersen, 
P« Kallesø og P« Pedersen«
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Arrangementer i den kommende tid.
Andespil (der er også andet end ænder at vinde) af
holdes igen fredag den 22. november kl. 19« Det fo
regår denne gang i gymnastiksalen.
Luciafesteng der jo nu er blevet en tradition, løber 
i år af stabelen lørdag den 7. december kl. 16.Jo. 
Om programmet er der foreløbig ikke sluppet noget 
ud - kun at det naturligvis bliver alle tiders fest. 
Den finder som sædvanlig sted i hallen.
Studiekredse. Det er hensigten at starte en række 
studiekredse vedrørende problemer i forbindelse med 
skoleforhold. Studiekredsene skulle give deltagerne 
mulighed for at sætte sig grundigt ind i bl. a. alle 
de forhold, hvor lovgivningen forudsætter, at foræl
drene kan eller skal yde en aktiv indsats i forbin
delse med skolearbejdet. Ideen til studiekredsene har 
man fået fra Ballerup-Måløv kommune, hvor man som 
week-end-kursus har haft studiekredse over følgende 
emner?

Opdragelse og omgangsformer i hjem og skole. 
Barnets status i skole og hjem.
Hjemmets støtte til skolebarnet.
Kontaktmidler mellem hjem og skole. 
Samarbejde mellem skole og forældre.

I tilknytning til studiekredsarbejdet håber man, at 
man kan formå skoleinspektør Holger Knudsen fra Bal
lerup-Måløv til at holde et foredrag.
Studiekredsene vil, om alt går efter planerne, blive 
startede i begyndelsen af februar.

Der har været boldkampe mellem lærerpersonale og e- 
lever. Lærerne marcherede ind på arenaen til tonerne 
af "We shall overcome", men det hjalp ikke noget. De 
fik en større sæk af eleverne. Derimod havde pigerne 
ikke meget at skulle have sagt mod det af realklas
seelever forstærkede lærerindehold.
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Som nævnt er kontingentet uændret» Det vil fremover 
blive opkrævet pr» giro, og kvitteringen gælder der
efter som medlemskort»

Fra skoleårets begyndelse er Vagn Jensen som bekendt 
udnævnt til viceskoleinspektør ved skolen» Vi benyt
ter lejligheden til at få noget at vide om denne 
stilling, og på side 7 svarer Vagn Jensen derfor på 
spørgsmålets ”Hvad laver en viceinspektør?”»
At der også findes andre synspunkter på inspektører
nes lod her i livet, fremgår af det digt, vi gengi
ver på side 8» Det er ”klippet" i Danmarks Lærerfor
enings blad, Folkeskolen, så det må vel være skrevet 
af kompetente personer»

Vi forsøger noget nyt»
Skolen er nu blevet så gammel, at eleverne i de æld
ste klasser er begyndt at skrive stile» Mange foræl
dre har fra deres skoletid en opfattelse af, hvordan 
en stil bør skrives,men det er jo ikke givet, at det 
behøver at blive gjort på samme måde i dag» Vi tror 
derfor, at det kan interessere, en gang imellem at 
se, hvad eleverne skriver om, og hvordan emnerne be
handles» Vi har derfor bedt lærerne holde øje med 
stilene med henblik på, om der findes ting, som bør 
gengives her i bladet»
Stilene vil af flere grunde blive gengivet uden for
fatternavn, og vi beder alle respektere anonymiteten 
og glæde eller ærgre sig over form eller indhold u- 
den at søge at finde ud af, hvem det nu er, der har 
forfattet teksten» En stil bliver selvfølgelig ikke 
brugt, dersom eleven er bange for at få den i bladet»
Det opgivne emne for en af stilene her i efteråret 
var "Det første møde med - ”» På side lo gengives en 
af besvarelserne»
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Hvad laver en viceinspektør«
Gennem de seneste lo år har skolens administra

tive arbejde taget et meget stort opsving?og det vil 
være naturligt at sige? at viceinspektøren her har 
sit vigtigste job med - sammen med skolens sekretær - 
at aflaste skoleinspektøren«

Af sådant administrativt arbejde kan bl«a« næv
nes udarbejdelse af statistik?indberetninger til myn
dighederne, ordning af vikartimer og indskrivning af 
nye elever. Dette sidste vil. mange inspektører vel 
nok helst selv udføre for straks at få en personlig 
kontakt med de nye forældre«

I årets løb vil der ofte blive brug for udar
bejdelse af særlige skemaer, f. eks. ved årsprøver, 
terminsprøver og ved skriftlig eksamen. Dette sidste 
er endnu ikke aktuelt her ved skolen, men det kommer 
allerede om 1=2 år«

Ved skoleårets begyndelse og afslutning finder 
et stort arbejde sted med bestilling, indkøb og for
deling af bøger? hefter? papir m.m. Det er store sum
mer? der her omsættes? og jeg kan her ikke undlade 
at bede forældrene være os behjælpelige ved at sørge 
for, at børnene altid har helt og rent bind om alle 
deres bøger. At det virkelig er mange penge, børnene 
får overladt i form af bøger, forstår De af et par 
eksempler« I 2« klasse får hvert barn bøger for ca« 
loo kr.? og på 8. klassetrin har hver elev fået for 
ca. 25o kr. Ved den årlige budgetlægning bistår vi
ceinspektøren da også skolens leder«

Udover dette arbejde i årets løb må viceinspek
tøren ved skoleinspektørens forfald eller midlerti
dige fravær varetage alle dennes administrative for
retninger såvel som den pædagogiske ledelse af sko
len«

Som allerede nævnt skal viceinspektøren aflaste 
inspektøren mest muligt med administrationen« Herved 
opnås, at inspektøren kan hellige sig arbejdet med 
kontakt med hjemmene? arbejdet som rådgiver, vejle
der og igangsætter for lærerpersonalet samt arbejdet 
med at skabe tryghed i skolen for såvel børn som læ
rere « Vagn Jensen«
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Bette mand i kniv1
eller INSPEKTØRERNES FORNEDRELSE.

Inspektørerne 
hænger med ørerne.
Arbejdsjag 
nat og dag.
Slaver, 
sure maver, 
hjertepanik, 
nervekolik.
Deres person 
er som skiftestation, 
hvor mange interesser 
krydser og presser, 
hiver og trækker, 
til manden sprækker.
Oftest føler han det dog som pres, 
et knugende stress, 
som var han en dværg 
klemt flad af et bjerg.

Hvis De benytter 
den tegning af Rytter, 
der står på siden, 
ses pyramiden:

Herren øverst i stram jaket 
og ulastelig stivet manchet 
er ministerial-mandarinen, 
bureaukrati-maskinen.
Han vil rekvirere 
flere og flere 
formularer 
i 5 eksemplarer, 
som ikke studeres, 
men alfabetiseres 
og makuleres 
eller autodaferes.
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Dernæst en mor, 
som tror, 
hendes lille Johan 
har bedre forstand 
end hun og hendes mand«
Hun møder op i ræv 
og lover chefen tæv«
Vi nærmer os jorden« 
Nu følger pastoren, 
hovedpersonen 
i skolekommissionen, 
som er kritisk 
og politisk, 
når der bestemmes 
og forfremmes«
Pyramidens rod, 
dens knusende fod 
er chefens værste plages 
den hjælpeløst svage, 
lille kvinde 
- en lærerinde 
med vilje af stål 
og store mål«
Altid forurettet, 
vil ha* sindet lettet, 
lægger helst beslag 
på hans halve dag«
Nederst inspektøren sei’ 
klemt 9o pct« ihjel.
Dog, giv agt, 
ét er intakt? 
den del af hans krop, 
der hjalp ham op 
til hans job.

- frem mod tilskuerne 
stikker albuerne.

En ven.
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Det første møde med friheden»

En dreng er på vej ind i et demokratisk land, 
han bor selv i et undertrykt» Han skriver?

Det er nat, toget bumler afsted, det nærmer sig 
grænsen» Toldbetjentene myldrer ind, alt bliver un
dersøgt, de kigger mistroisk på alt og alle» Toget 
kører videre til næste toldstation» En betjent kom
mer ind, ser sig omkring og går ud igen»

Nu er jeg i et andet land, for første gang - et 
frit land»»»» Nye varer, nye indtryk, nye mennesker» 
De smiler = menneskene, til hinanden - og til mig» 
Jeg smiler ikke - jeg kan ikke, det er så fremmed 
altsammen«

Det er så nyt altsammen - ingen trykket stem
ning som hjemme, ingen børn der tigger» Man køber 
hvad man vil, går hvor man vil, siger hvad man vil« 
Landskabet er ikke særlig smukt, men byerne er flot
te, og her er frit«

Flygte - flygte - leve her,i frihed»»«» De bit
re lukkede ansigter hjemme, de smilende udadvendte 
her«»«« Hjem igen - men kun kort, jeg vil flygte«

Ved grænsen stikker en betjent hovedet ind, så 
går han igen« Ved den anden myldrer de ind, gennem
søger alt, mistroiske« Vi kører over grænsen, og jeg 
er i mit fædreland, som jeg vil drage fra«»«» Nej 
jeg kan ikke - det er morgen, solen står op, smiler 
til det fattige, undertrykte land, jeg vil ikke væk 
herfra««»«« Bjergene ligger diset i horisonten, om 
lidt vil solen skinne på dem, ligesom den skinner 
med nyt håb til den underkuede bonde, med de bitre 
øjne, på den udpinte jord, og den smilende bonde på 
sin fagre jord i det frie land«

Jeg vil kæmpe for mit land skal blive et frit 
land - ikke med sværd, men med ord« Nu står solen op 
og skinner over mit land, det har den gjort i tusind 
år - og det vil den altid gøre, år efter år«
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NYT FRA SKOLEN.

Ferieplanen for resten af året siger?
Lørdag den 23° november? ekstraordinær fridag»
Lørdag den 21» december? sidste skoledag førju- 

leferlen.
Lørdag den 4» januar 69? sidste fridag i jule- 

ferien»
Forældredagene er forRundhø jskolens vedkommende pla
ceret således?

Lørdag den 3o» november.
Fredag den 28» februar 1969=

Vi håber på lige så stor tilslutning som tidligere. 
Vi vil prøve på at gøre dagene lige så festlige (med 
kaffe i spisefrikvarteret?) som forhen.
Konfirmandforberedelsen er allerede gået i gang. 7a 
møder tirsdag og torsdag kl. lo - 11 hos pastor Pil- 
gaard, konfirmandstuen i præstegården, medens 7b un
dervises i deres eget lokale her på skolen af pastor 
Jensen. Let sker ligeledes tirsdag og torsdag kl. 
lo - 11»
Konfirmationen finder sted i Fredenskirken søndag den 
27. april? 7a kl. 9 og 7b kl. 11.
Elevantallet er nu steget til 522 pr. 1. oktober. 
Der kommer nye elever i en jævn strøm, efterhånden 
som Rundhøjkvarteret udbygges. Det kan ikke undgås, 
at der vil opstå vanskeligheder som følge heraf. Til 
eksempel kan nævnes,at den specielle Rundhøj-første- 
klasse, som startede med 18 elever, nu er på 29 ele
ver? Vore 5= og 7. klasser er også så overfyldte, at 
skolekommissionen på skolens foranledning har lukket 
disse klasser for yderligere tilgang. Vort ønske - 
i hvert fald for 5» klasses vedkommende - var at få 
klasserne delt, men den mulighed var ikke til stede.

- side 14
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Skoleudflugten var i år de 
1» klasserne var ved Femme 
4»klasserne tog til Ulstrup 
ders, og de øvrige klasse 
Det er muligt, at'erfaring 
udflugter vil medføre en on 
flugterne til næste åro I
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tre hold?
2 o s 3 o og 
ved Ran=

1 Rebild« 
fra disse 
ng af ud
ar på læ

rerrådet- været talt om en samlet udflugt 
for I» - 5o klasserne, medens de ældste 
klasser samme dag skulle på ekskursioner 
klassevis« - Billederne nederst til ven
stre stammer fra udflugten til Ulstrup 
slot, de øvrige fra turen til Rebild»
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5° klasserne stod i oktober over for valget mellem 
at få klasserne delt fra 6o skoleår eller at føre 
dem videre udelte» Imidlertid har nu skolemyndighe
derne bestemt, at 5» klasserne ved skolevæsenet for 
fremtiden skal føres videre udelte, så at afstemnin
gen blandt forældrene hermed er bortfaldet»
8» klasserne og 1» realklasse har nu i en periode på 
ca« 2 måneder kørt en form for valgfrihed for visse 
fags vedkommende» Lærerrådet har drøftet de erfarin
ger, der indtil nu er indvundet, ligesom den enkelte 
elevs placering har været diskuteret» Som lovet vil 
der inden for den nærmeste fremtid blive indbudt til 
forældre-elev-konsultation med dansk- og regnelærer
ne i disse klasser, hvor erfaringer og problemer kan 
blive gennemdrøftet»
Frimærke- og avisindsamlingen går videre - lidt trægt
for tidenJ Stillingen i avisindsamlingen pr» 1» no
vember er følgende

Nr» Is Ja - 6oo kg»

* Nr» 2s Id - 343 kg»
Nr» lb - J16 kg»
Nr» 4? la - 313 kg»
Nr» 5 s 1c - 311 kg»

De øvrige klasser har samlet under 3oo kg aviser si
den sommerferien» Når man ved, at foreningen ligger 
i forhandlinger om køb af en lejrhytte, burde det 
være en spore til at sætte voldsomt gang i disse fo- 
retagenderJ Især de ældste klasser holder sig beske
dent tilbage, og det er så meget mere ærgerligt, som 
det dog er dem, der efter al sandsynlighed først’kan 
nyde gavn af vores hytte»
Skolepatruljemedlemmerne har været på en pragtfuld 
tur over Fyn til Flensborg som en ringe belønning 
for deres uegennyttige arbejde for deres kammeraters 
sikkerhed i trafikken» Forældre- og lærerforeningen, 
kommunen og Rådet for Større Færdselssikkerhed bar i 
fællesskab de udgifter,som var forbundet med udflug
ten»
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Elevrådet er efter ferien blevet delt i to?
Det "store" elevråd består af følgende?

5a? Lone Gotlieb Simonsen«
5b? Kim Ravn«
6a? Ulrik Lauridsen«
6b? Peter Larsen«
7a? Lis Søgaard Nielsen«
7b? Jonna Hansen«
8a? Hanne Langballe Sørensen«
8b? Jørgen Koch Nielsen«

1« real? Jan Bach Jensen«
Det "lille" elevråd har følgende sammensætning?

2a? Kim Petersen«
2b? Marianne Truelsen«
2c? Bo Nymark Kristensen
Ja? Gitte Olsen«
3b? Jesper Basse Jensen«
3c? Ulla Nielsen«
4a? Lars Sommer Poulsen«
4b? Hans Jørgen Nielsen«

Det "store" råd hararbejdet ihærdigt med mange ting« 
For tiden er man stærkt optaget af muligheden for at 
ændre de fortvivlede forhold i skolegården« Det "lil
le" råd er knap nok kommet i gang endnu« Men det kom
mer forhåbentlig«

Skoleidrætten; Som det er kendt fra dagspressen er 
sognerådet indstillet på at støtte arbejdet med op
rettelse af en fritids-sportsklub ved Rundhøjskolen« 
Ansøgningen ligger nu i ministeriet? og så snart der 
foreligger godkendelse herfra, startes der. Det bli
ver formodentlig lige efter juleferien« Discipliner
ne bliver håndbold og volleybold, og tidspunktet er 
fastsat til fredag kl« 14 - 16«
Indtil videre fortsætter vi selvfølgelig med hånd
boldtræningen om torsdagen for piger og om fredagen 
for drenge. Denne træning gælder skoleholdene, der 
skal spille kamp her i november« 
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ffodbold" og langboldturneringerne er afviklede« ffod
boldkampene gav følgende resultater?

Rundhøjskolen - Engdalsskolen? 2-1«
Rundhøjskolen - Læssøesgades skole? 2-3»
Rundhøjskolen - Set« Annasgades skole; 4-1«

Rundhøjskolen blev nr. 2 i puljen, men kun nr. 1 går 
videre« Afgørende var kampen mod Læssøesgade, hvor 
Rundhøjskolen så at sige leverede hele arbejdet« Af 
modstandernes 3 mål var de to selvmål og det tredje 
blev sat ind på straffe. - Av min armi
I langboldturneringen nåede Rundhøjskolens piger til 
kvartfinalen, idet de i den indledende runde slog;

ffrydenlundskolen 39 - 28,
Nørre Boulevards skole 5o - lo og
Skovvangsskolen 42 - 38«

I kvartfinalen blev Rundhøjskolen derefter elimine
ret af Strandskolen 4o - 46«

Sangen og musikken? Korene har uhyre travlt?.
Minikoret har været i KffUK og har underholdt til en 
bazar der«
Skolekoret har underholdt Marselisklubbens ældre her 
på skolen, har deltaget i herrekoret "Harmonien’ s 5o 
års jubilæumskoncert på Aby skole og skal synge til 
gudstjenesten i Tranbjerg kirke den 15« december kl« 
16.
fforældre- og lærerkoret øver på livet løs? Program
met lyder;

Tranbjerg kirke onsdag den 4«december kl«19«3o.
Hørning kirke torsdag den 5«december kl« 19«3o.
Luciafest lørdag den 7= december kl. 16.3o.

Ved luciafesten medvirker også minikoret og skoleko
ret .
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Skakklubben kører støt videre. Deltagelsen er stor, 
men forældrenes medvirken kan blive større!
Hobbysnedker-klubben er stadig i aktivitet. Det en
der sikkert med over 3o flotte klasse-kasser, hvor 
lim, sakse, tap, farvekridt og meget andet kan an
bringes i orden. Der er også andet arbejde under op
sejling, og nu har tanken meldt sig, om ikke tiden 
var inde til at lade indbydelsen gælde også eleverne 
i 8. klasse og 1. real. Indbydelsen er allerede gået 
ud, så nu er vi spændt på, om vores kongstanke: at { 
lade elever og forældre komme sammen på skolen og 
dyrke deres hobby - kan lade sig realisere også på 
dette specielle område ogiet begrænset omfang. Ind
bydelsen gælder selvfølgelig mødre og piger også!
Konfirmandf esten blev til 
Men i stand kom den dog. 
vel. Om det er den rette 
senere tidspunkt.

under store fødselsveer! 
Den forløb efter sigende 
form, må diskuteres på et

Et par hjertesuk:
Suk nr. 1: Bunken af glemte sager vokser uhyggeligt! 

Vi laver ”udstilling" på forældredagen og 
håber det bedste. Husk: Navn i alle be
klædningsgenstande .

Suk nr. 2: Stopforbudet bliver ikke altid lige godt 
overholdt. Det er farligt - og dyrt, hvis 
det opdages.

Ö
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I FRITIDEN»

BIBLIOTEKER»

Holme-Tranbjerg Kommunes Biblioteker»
Oddervej 74°
Åbent s Voksne» Børn»

Mandag 14-2o 14-20,
Tirsdag 14-19 14-17,
Onsdag 14-1.9 14-17,
Torsdag 14-2o 14-17,
Fredag 14-19 14-17,
Lørdag 10-15 10-15°

Oplæsning for børns
Onsdag 15°3o-16 for 4-7-årige,
Fredag 15°3o=16 for 7-lo-årige»

Mandag 17»15-18 og torsdag 15°15=16 er der 
åbent for ”Kikkassen”, så mor eller far i 
ro og mag kan kikke på bøger, mens ungdom- 
men ser fjernsyn.»
Rundhøjskolen, opgang E.
Åbent s (for voksne og børn)

Mandag« onsdag og fredag 14=19°
Rundhøjskolens bibliotek»
Åbents

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
14-15»'

Som hovedregel sker hjemlån fra bibliote
ket til elever fra 4» klasse og opefter»
I 2» og 3» klasse er der mulighed for at 
hjemlåne bøger fra klassebibliotekerne,som 
klasselærerne forestår»

Viby Folkebibliotek, Kongevej 47a»
Åbent s

Mandag-fredag 14-2o, 
Lørdag lo-16»
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Rådgivning for læsehemmede ved forfatter
inden Sigrid Thomsen? Mandag 14-17»
Oplæsning for børn?' Onsdag kl» 15 for 5-9- 
årige.

Århus Kommunes Biblioteker»
Hovedbiblioteket, Mølleparken»
Åbent s

Mandag-fredag lo-2o?
Lørdag 10-14»

Underholdning for børn»
Mandag 15«3o-16; Vi læser og spiller pla
der« (5-lo år)»
Tirsdag 15-16; Vi tegner. (5-lo år).
Onsdag 15-16; Lauraklubben. (5-lo år).
Torsdag 15-16; Vi tegner. (<5-lo år).
Fredag 15«3o-16; Eventyrtime» (5-lo år).
Lørdag 13-13«3o; Eventyrtime. (5-lo år).
Torsdag lo-lo.45 er der oplæsning for min
dre børn (4-7-år) i forbindelse med fore
visning af biblioteket for børnehavebørn.
Hver anden tirsdag? (12. november f. eks.) 
Tirsdagsklubben. (Bogklub for dem over lo 
år.
Teknisk Bibliotek, Ingerslevs Plads 7.
oÅbent;

Mandag-fredag 14-19» 
Lørdag lo-14«

KIRKER OG SØNDAGSSKOLER.

Holme kirke.
er lukket på grund af reparation. I kapel
let på kirkegården vil bl. a. blive holdt 
forældre- og børnegudstjeneste den lo. no
vember kl. lo og 
adventsgudstjeneste specielt for børn den 
1. december kl. lo.
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Søndagsskole«
I selskabslokalet, Holmeve,j 257«
Den lo« og den 24«november,.den 8« og.den. 
22« december, alle dagene kl« lo«

Tranbjerg kirke«
Juleaftensdag er der gudstjeneste kl«15 og 
kl«. 16« 5o«

Frederikskirken i Skåde«
Børne og familiegudstjeneste den lo«novem™ 
ber og den 8. december begge gange kl« 14«
Juleaftensdag er der gudstjeneste kl«15 og 
kl« 16»3o«
Søndagsskoler«
Frederiksparken kl« 13»3o«
Saralystparken 27 kl« lo«15«

Fredenskirken«
Søndagsskole kl« lo i kirkesalen, dels for 
6-12-årige, dels for 12-14-årige«

Viby kirke«
Familiegudstjeneste den lo« november, den 
1« december og den 12« januar, alle gange
ne kl« 14«

Langboldkampene foregik på Århus stadion og bille
derne her stammer fra kvartfinalen« Langboldspillet 
er da vistnok degenereret i de sidste 2o år? Hverken 
taktisk eller teknisk syntes noget af holdene på sta
dion at komme på højde med det, deres mødre præste
rede i deres tid« Det så nærmest ud som håndbold med 
pind«
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MUSEER OG SAMLINGERo

Åbent (samlingerne)§
Hverdage« Helligdage

Novembers 11-15 lo-16«
Decembers 11-13 10-15»

Der bliver som sædvanligt pyntet juletræ i 
Borgmestergården i december måned«

Århus Museum« Forhistorisk Museum« (v. Allé 15) 
Åbent 8

Alle dage undtagen mandag lo-15°

Århus Kunstmuseum« (Vennelystparken)«
Åbents

Tirsdag-fredag lo-16,
Lørdag og søndag lo-17,
Første onsdag i hver måned tillige 
2o-22«

Århus Permanente« (Mørksgade 13)»
Åbents t

Hverdage lo-17°
Indtil den lo« november vises malerier af 
Emil Hørbov, Henning Jensen, Einar Larsen, 
Bernth Nielsen«
I perioden 13» - 25» november viser Århus
sammenslutningen Guirlanden grafik og an
den kunst«

Naturhistorisk Museum« (Universitetsparken)» 
Åbents

Alle dage lo-17«
Tegning for skoleelever« (<Over lo år)» 
Undervisning i dyretegning finder sted hver 
tirsdag og torsdag kl« 14«15-17»



TEATER m«m«

Århus Teater, (tlf o 12 26 22)«
For øjeblikket spilles Muriel Sparks "De 
kloge damer og Charlie"o I forhåndsomtalen 
kaldes det et vittigt utraditionelt, ero
tisk lystspil»
I julemåneden går det atter løs med Erik 
Bøghs og Jens Louis Petersens "Jorden rundt 
i 8o dage"o

Aalborg Teatero (tlf» o8 12 26 2o).
Juleforestillingen bliver her Astrid Lind
grens "Pippi Langstrømpe"o
Premieretidspunktet kendes endnu ikke o

Odense Teater. (tlf° o9 12 oo 52)»
Her er det staf de traditionelle julestyk
ker, Scharlings "Jul i Nøddebo Præstegård", 
der kommer op som juleforestilling« Man be
gynder et stykke ind i december,og stykket 
går også som eftermiddagsforestilling mel
lem jul og nytår»

Svalegangene (tlfo 12 13 15)»
Fer øjeblikket spilles Ann Jellicoe's "Det 
- eller hvordan man får det’’« Det er et 
lystspil af nogenlundé samme tilsnit som 
det, der går på Århus Teater« Det spilles 
indtil ca. 1« december«
Fra ca« lo« december står Klaus Rifbjergs 
og Jesper Jensens julerevykomedie "Diskret 
ophold" på programmet« Den fortsætter til 
slutningen af januar«

Den Jydske Opera«
22« november - 2« december spilles Smeta
nas "Den solgte brud" på Århus Teater«
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Aarhus By-Orkéster momo
11» novembers Symfonikoncert i Scala med 
værker af Berwald, Beethoven og Sibelius o 
Dirigents Herbert Blomstedto
18» novembers Gæstespil af Sofia Operaens 
Dameorkestero Der spilles værker af Gemia- 
nini, Mozart, Goleminof og Tjajkofskij, og 
sopranen Julia Wiener medvirker i arier af 
Gluck, Caccini og Mozart» Koncerten finder 
sted i Scala.Dirigents Russian Raytcheff»
lo» december: Kirkekoncert i Domkirken med 
Bodil Gøbel, Gurli Piesner, Johannes Höff- 
lin og Mogens Schmidt Johansen som solis
ter i Johann Sebastian Bachs Juleoratorium» 
Desuden medvirker Aarhus By-Orkesters Kon
certkor samt medlemmer af Jydsk Akademisk 
Kor» Dirigents Per Dreier»
13» Januars Orkester- og Solistkoncert med 
Henrik Sachsenskjold som solist og diri
gent» Der opføres violinkoncerter af Mozart 
og Johann Sebastian Bach» Koncerten finder 
sted i Scala»

Rådhushallen»
8» - 17» november viser Aarhus Kunstfore
ning af 1847 "Malerier og skulpturer med 
Åbo-kunstnere"«
27» november - 11» december vises en by
planudstilling om gamle Arhusgader og den 
udvikling, de har gennemløbet og vil komme 
til at gennemløbe»
3» - 13» januar vises Statens Kunstfonds 
indkøb»

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).


