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KOST- OG REALSKOLE
Beretning om skoleåret
1956—57

55. SKOLEÅR

Henvendelser og forespørgsler kan bedst finde sted i kontortiden
hver skoledag kl. 13,30 - 14,30. Anden tid kan aftales pr. telefon

SKOLENS TELEFONER:
Skolebestyrer Kaare Fog Brøns j
/ Grindsted nr. 40
Fru Karen Høirup )
Inspektør Krogsgaard: Grindsted nr. 220

Skolens girokonto: 115 82

Luftbillede af skolen, april 1957

O

Årsfesten
Lørdag den 22. juni 1957.
Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke v. pastor Kr. Eskildsen,

(dim. 21), Vester Vedsted.

Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning i »Teatersalen«
Kl. 19,00 Elevforeningens generalforsamling i L.
Kl. 20,00 Foreningens medlemmer samles ved kaffebordene i
»Teatersalen«, hvor forældre og pårørende er velkomne.

Kl. ca. 1 Bål ved Tronsøen.

Det nye skoleår begynder onsdag den 14. august kl. 10.

Grindsted Kost- og Realskole
er oprettet som privatskole i 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimit
tere til Almindelig Forberedelseseksamen („præliminæreksamen"). I
årene 1917—56 har 1190 elever bestået denne eksamen ved skolen.

Ved udgangen af skoleåret 1955—56 er præliminærskolen afløst af
en ren mellem- og realskole.
Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og
latin, dog kan elever efter skolens skøn fritages for de to sidstnævnte
spæg.

Kostskolen (for drenge og piger)
Kostskolen har plads til 16 piger og 45 drenge.
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. — Kosteleverne har
pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, op
rydning O.S.V.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i
orden. Alle værelser er med centralvarme, der findes kun to-mands og
enkeltværelser.
Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har
week-end-hytte ved Kvie Sø.
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Kosteleverne skal hver søndag skrive brev til deres hjem. Det forud
sættes, at de kan tilbringe efterårs-, jule-, påske- og sommerferie i deres
hjem eller hos andre pårørende.

Kostelevernes udstyr
Toiletgrejer: Kam, børste, 4 vaskeklude, tandbørste, tandpasta.
Pudsegrejer: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude.
Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistøvler eller gummistøvler.
Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls, træsko eller gummistøvler.
Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, event, fodboldstøv
ler. (For piger grøn gymnastikdragt, der sys på skolen af eleven).
Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas.
(For piger 5 undertrøjer, 6 par benklæder, 3 underkjoler, 4 par strøm
per, 3 pyjamas eller natkjoler).
Skjorter: 6 daglige skjorter og 1 hvid.
Lommetørklæder: 10 stk.
Tøj: 1 sæt skoletøj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter års
tiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel event,
slacks, 2 bluser eller sweaters efter årstiden.)
Overtøj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstøj, 1 par vanter, 1 halstør
klæde, hovedbeklædning.
Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sengetæppe.
Håndklæder: 6 frotté.
Skoletaske og sæk eller pose til vasketøj, 1 kuffert.
Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.
På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord med skuffe,
1 boghylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kom
mode, skab eller kiste.
Der bades hver fredag, og hver 3. lørdag lægges rent på sengene, og
vasketøj sendes hjem. (Der kan fås vasket på skolen).
Husk: Flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen. —■ Eleven
må gerne medbringe 1 skrivebordslampe og 1 sovepose eller uldent
tæppe til week-end-ture.
Eleverne indtager alle måltider sammen med skolebestyreren og
hans familie samt de lærere, der spiser på skolen. — Telefonopringnin
ger til kosteleverne må henlægges til spisetiden (18,00—18,30).

Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må indeholde
frugt eller lign., men aldrig penge. Skolens lommepenge-ordning for
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Skriftlig eksamen i gymnastiksalen

kosteleverne er kr. 3,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er bereg
net til rent private udgifter. Al porto betales gennem skolen, og indkøb
på regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleve
rede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb
ud over skolerekvisitter foretages fra hjemmet.
Ved indmeldelsen betales første rate for ophold og skolepenge samt
et depositum på kr. 200,—, der afregnes den dag, barnet udskrives.
Betaling for kost og ophold, lys, varme, levertranpiller, bad, badmin
ton og bordtennis, lektiehjælp og inspektion er kr. 2450,— pr. år. Skole
penge kr. 450,— (friplads kan søges). Begge dele fordelt på 10 rater.
Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger, der det for
løbne år har andraget kr. 55,—, omfattende såvel bøger som hefter.
Udmeldelse af kostskolen skal ske med mindst 1 måneds varsel.

Kosteleverne skal både efter ferier og week-endrejser møde på skolen
inden kl. 22 aftenen før første skoledag.

Ordensregler
7,00
Vækning.
7,00— 7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv
fejes, møbler støves af).
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7,30

Inspektion af værelset.

7,45

Morgenmad. (Fodtøj, hår, hænder og negle efterses af
kostinspektøren).

8,00

Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på væ
relset i skoletiden). Skoletaske skal pakkes om aftenen
til hele dagen.

9,45—10,00 Frokost.

13,15

Skoletiden slut.

13,20

Middagsmad.

14,00—15,00 Oprydning, havearbejde og lignende.
18,00

Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.

20,30

Aftensang.

20,45

Aftenvask. Sko pudses. 1., 2. og 3. mell.

21,00

Lyset slukkes.

21,45

Aftenvask. Sko pudses. 4. mell. og realkl.

22,00

Lyset slukkes.

Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.

Grammofon og radio på værelse kun efter nærmere aftale (licens skal
være betalt af hjemmet).

Møblerne må ikke flyttes, og der må ikke slås søm i væggene uden til
ladelse.
Der skiftes på sengene hver 3. uge. Samtidig sendes det snavsede tøj
hjem.
Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse.
Elever fra den ene gang må ikke komme på de andre gange.
Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt.
Den elektriske installation må under ingen omstændigheder røres.
Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles.
Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.

Elever i 4. mell. og realkl. må ryge, når de har hjemmets og skolens til
ladelse.

Der må kun ryges efter skoletid på værelser og i samlingsstuen. —

(Aldrig på gaden eller i skolegården.)
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Kostelevernes søndagsunderholdning 1956-57
Udflugt til Kvie Sø.
Udflugt til Skallingen med hr. Holm.
Terrænløb ved hr. Grum og hr. Brøns.
Badminton- og bordtennisturnering.
Klubaften.
Inviteret til underholdning og kaffe hos lærerne.
Foredrag om Færøerne (hr. Holm).
Musikaften.
Fejredes mortensaften m. middag og lotteri. Lærerne inviteret.
Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
Julegavefremstilling — derefter kaffe og aftensang.
Juleafslutning med julekoncert og fremvisning af de forarbejdede
julegaver.
27/1 Hr. Holm underholder med film.
2/2—4/2 månedslov. Drengene på udflugt til Vesterhavet, pigerne til
Kvie sø.
10/2 Inviteret til underholdning og kaffe hos fru Brink, fru Stendevad, fru Hansen og Krogsgårds.
17/2 Hyggeaften hos fru Høirup.
23/2 Kostelevfest med damer. Der inviteredes til middag kl. 18,30. ■—
Dans til kl. 24. Alle lærerne inviteret.
3/3 Hyggeaften hos Grums.
10/3 Talentaften. Kosteleverne underholder.
17/3 Fastelavnslege ved hr. Brøns.
24/3 Hr. Kramer fortæller om sørøvere.
7/4 Terrænløb ved hr. Grum og hr. Brøns.
14/4 Underholdning ved hr. Schønberg.
28/4 Badminton- og bordtennisturnering.
5/5 Cykletur med hr. Madsen til Randbøldal.
12/5 Forårstur til Kvie sø.
19/5 På udflugt med hr. Kjær (Bededagsferie, 3-dages tur).
9/9
16/9
23/9
30/9
7/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12
16/12
20/12

Ind- og udmeldelser
Eleverne optages i 11-12 års alderen i skolens første mellem. Alle
elever skal underkastes en skriftlig prøve i dansk og regning. Prøvens
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sværhedsgrad falder nogenlunde ud som de københavnske optagelsesprøver.
Elever, som ikke klarer ovenstående prøver tilfredsstillende, skal efter
nærmere meddelelse ind til en mundtlig prøve, hvorefter afgørelsen om
optagelse senere finder sted.
Før prøven vil den skole, hvorfra eleven søger optagelse, blive op
fordret til at give en standpunktskarakter i ovennævnte fag samt en
karakter for elevens egnethed.
Skema til indmeldelse fås ved henvendelse til skolen.
Udmeldelser må ske med en hel måneds varsel.
Der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelse sker samt
for den påfølgende måned.
Nye elever skal møde med lægekort.

Skolepenge
Skolepenge årlig i 1.—4. mell. og realkl................................... kr. 450,00
herfra fripladstilskud pr. elev (pristalsbestemt) .................... 92,00

Årlig pr. elev .................................................................................. kr. 358,00
Betales i 10 rater å ...................................................................... kr. 35,80
Latinundervisningen betales dog som hidtil særskilt.
Siden loven af 24. jan. 1955 trådte i kraft, har de fleste kommuner
overtaget elevernes skolepengeudgifter, og hovedparten tillige udgifterne
til fagbøger og hefter. Dette skoleforbund er oprettet med følgende
kommuner:
Grindsted, Ansager, Åstrup, Starup, Grene, Ringive,
Sdr. Felding, Sdr. Omme, Blåhøj, Filskov, Næsbjerg, Øse,
Vorbasse, Bække og Fåborg.
Elevfordelingen er pr. 1. jan. 1957:
Grindsted sogn 129, daglig tilrejsende 310, kostelever 61.
Bogspørgsmålet ordnes med kommunen på den måde, at skolen ind
køber bøger og hefter, og kommunerne betaler da en nærmere beregnet
leje af bøgerne til hver elev (hidtil kr. 55,— årligt). Da de fleste kom
muner allerede har overtaget denne udgift, er handel med bøger over
ordentlig formindsket, ligesom den i sin tid meget brugte bogbytning på
skolen er ophørt.
I forbindelse med omtalen af bøgerne gør skolen udtrykkelig op
mærksom på, at eleverne står til ansvar for de bøger, der på kommuner
nes regning er udleveret til dem, og at direkte beskadigede bøger skal
erstattes af elevens hjem. Vi gør tillige opmærksom på, at brug af udle
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verede hefter skal administreres således, at eleven bruger det mindst
mulige antal i løbet af året. Misbruger en elev et hefte, må han selv klare
udgiften til et nyt.
Elever, hvis hjemstedskommune ikke betaler for bøger, kan på oven
nævnte betingelser leje gennem skolen. (5 5 kr. årlig for bøger og hefter).

Ordensregler
Forsømmelser
Såvel for skolens som for hjemmets skyld må en
hver forsømmelse skriftligt meddeles skolen.

Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par hvide
sko, blå, korte benklæder og en hvid undertrøje.
Pigernes dragt er en kort, grøn kittel med tilsva
rende benklæder samt gymnastiksko. Der gøres ud
trykkeligt opmærksom på, at pigerne skal sy deres
egen gymnastikdragt i skolens håndarbejdstimer. —
Den nye I. mell. går straks i gang med dette hånd
arbejde ved skoleårets begyndelse. Stof til pigegym
nastikdragter skal drøftes med gymnastik- og håndarbejdslærerinden, og stoffet fås gennem skolen. —
Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der fore
ligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. — For fri
tagelse i en længere periode kræves lægeattest. Alle
elever medbringer håndklæde til bad.

Karakterbøger
En gang i hvert kvartal får eleverne karakterbøger
med hjem til forevisning og underskrivning; disse
skal afleveres på første skoledag efter ferien.

Knuste ruder m. m.
Al skade på skolens materiel skal straks anmeldes
og må erstattes.

Konfirmation
Skolen lægger bedst muligt timeplan efter, at
eleverne søger konfirmationsforberedelse fra 3. mel
lem i de to første skoletimer tirsdag og fredag.
Såfremt hjemmet ikke har meget presserende øn
sker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst,
vil skolen foreslå, at konfirmationsforberedelsen fo
regår hos en af Grindsted sogns præster.

Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i fri
kvarteret, må skriftlig meddelelse herom sendes til
skolen.
Skolen giver gerne eleverne mulighed for at be
sørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert
tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen.

Glemmeskabet
er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke
er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til
ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles
til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj o.s.v. mær
kes med navn.

Sparsommelighed
Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at
elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, så
børnenes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig
beder vi om, at hjemmene støtter skolens arbejde for
den opsparing, der praktiseres i de forskellige klas
ser. Opsparingen har til hensigt at lette elevernes
deltagelse i lejrskoleophold og afgangsklassens uden
landsrejse.

Penge og værdigenstande
må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker,
men skal deponeres hos en lærer til skoletidens op
hør.

Skolelokalernes benyttelse uden for skoleplanen
Uden for realskolens normale skoletid benyttes skolens lokaler en del.
Handelsskolen benytter 2 å 3 klasseværelser fra kl. 13 til 20 de 3 første
dage om ugen.

Gennem de sidste år har „Det frivillige Luftværn" haft lokaler til
møder.
En gang ugentlig samles på frivillig basis et sangkor under ledelse af
fru Brøns.

Skolens gymnastiksal benyttes af kostskolen til badminton og desuden
til møder, arrangeret af skolen.
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Eksamensklasserne til alm. forberedelseseksamen

1956 (sidste præliminærhold)
Forældres eller værges stilling er angivet i parantes.

Klasse A
Andersen Ann Maria (gårdejer),
Grindsted.
Arentoft, Birgit (savskærer),
Vorbasse.
Arnbjerg, Martin (sognepræst),
Vorbasse.
Bøjgaard, Jytte Arevad (gårdejer)
Blåhøj.
Diemer, Ellen (slagteridirektør),
Ansager.
Fihl, Henny (tømrermester), Bække.
Frederiksen, Else Østergaard (barber
mester), Filskov.
Hansen, Anna Lise (bagermester),
Hejnsvig.
Hansen, Hans Erik (landmand),
Langelund).
Hansen, Else Lyhne (købmand),
Filskov.
Højbert, Fredie (overbetjent),
Grindsted.
Højgaard, Charlotte (grosserer),
Vorbasse.
Jensen, Kjeld Berg (landmand),
Bække.
Jørgensen, Ib (trafikbetjent), Ager
bæk.
Jørgensen, Martin (arbejdsmand),
Grindsted.
Lund, Marie (landmand), Bække.
Mortensen, Jens Gunnar (enke),
Filskov.
Nielsen, Allan Vinge (maskinhand
ler), Skovlund.
Nielsen, Erling Bloch (mejerist),
Nordenskov.
Nielsen, Leo Bjerrum (manufaktur
handler), Hejnsvig.
Pedersen, Alma Egeskov (gårdejer
ske), Blåhøj.
Pedersen, Leif (sadelmager), Køben
havn.
Schmidt, Elin Muusmann (urmager),
Ansager.
Starup, Gunnar (gårdejerske), Grind
sted.
Søjbjerg, Tove (slagteriarbejderske),
Grindsted.

Klasse B
Ebbesen, Johanne Marie (gårdejer),
Vandel.
Færge, Jørgen (købmand), Sdr. Felding.
Hansen Hanna Schack (installatør),
Skads.
Holm, Erik (gårdejer), Sdr. Omme.
Jacobsen, Agnes (bagermester),
Agerbæk.
Jensen, Henning Seerup (cykelhand
ler), Sdr. Felding.
Jensen, Margit (købmand), Agerbæk.
Jensen, Mogens (boghandler), Sdr.
Felding.
Jensen, Ove Louis (postbud), Sdr.
Felding.
Knudsen, Erling (landmand), Glejbjerg.
Lovmand, Anne Lise (arbejdsmand),
Vandel.
Lund, Leo (uddeler), Stenderup.
Mathiasen, Henning (vognmand),
Agerbæk.
Nielsen, Bjarne (vejmand),
Sdr. Omme.
Nielsen, Kirsten Laura (tømmerhand
ler), Sdr. Felding.
Rothmann, Jørgen (forstander Jen
sen), Ry.
Schmidt, Erik Overgaard (mejerist),
Stakroge.
Thiesen, Inge Marie (overingeniør),
Randers.
Thisted, Jørgen (sognepræst),
Randbøl.
Ulsø, Hans (gårdejer), Hesselho.
Østergaard, Erik Høgsbro (sogne
præst), Åstrup.

Klasse C
Agersnap, Ulla (sodavandsfabrikant)
Grindsted.
Andersen, Poul Gerhardt (overassi
stent), Grindsted.
Andresen, Erik, (bagerm.), Grindsted.
Breinholt, Kai (møbelhandler),
Grindsted.
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Christiansen, Jørn (manufakturhand
ler), Grindsted.
Hansen, Aage Søndergaard (viceinspektør), Grindsted.
Jensen, Dinne (førstelærer), Hesselho.
Jensen, Inger (vagtmester), Sdr.
Omme.
Jensen, Kirsten Lundsby (førstelæ
rer), Agerbæk.
Jensen, Ronald Valentin (fabriks
mester), Grindsted.
Jespersen, Bent (bager), Grindsted.
Kristiansen, Aase Mark (politibetj.),
Billund.

Madsen, Birger (forretningsfører),
Grindsted.
Mortensen, Erling (elektriker),
Grindsted.
Olufsen, Käthe (købmand) Grindsted

Pedersen, Erik (fabrikarbejder),
Grindsted.
Pedersen, Søren Prip (gartner),
Grindsted.
Plougmann, Jørgen (enke), Vejle.
Sønderby, Bent (enke), Grindsted.
Terkelsen, Ivan (politibetjent),
Ansager.

4. mellem klasserne
Forældres eller værges stilling er angivet i parantes.

Klasse A
Andersen, Ole Borg (manufakt.hdl.),
Tofterup.
Andresen, Leif Mathias Engdal,
(postbud), Tofterup.
Bach, Martha Marie Hansen, (fabriksarb.), Grindsted.
Buch, Ina Pedersen (murer), Glejbj.
Christensen, Boye Horsted (bagerm.),
Krogager.
Jansen, Jørgen Kelvin Friis (dræ
ningsmester), Fåborg.
Jensen, Arne Finn (købmd.), Grindst.
Jung, Eva (landmand), Sdr. Omme.
Knudsen, Mette Marie (husbestyrer
inde), Stenderup.
Lauridsen, Erling Rabæk (gdr.),
Hostrup.
Madsen, Holger Bremer (arbmd.),
Grindsted.
Mikkelsen, Mads Henning Ejstrup
(husmand), Tofterup.
Morsing, Birthe (sadelm.), S. Omme.
Nielsen, Elna Bente (landmd.), Glejbjerg.
Nielsen, Hanne-Lise (fiskehandler),
Grindsted.
Nielsen, Laust Nissen (fiskemester),
Sdr. Omme.
Nielsen, Niels Peter (banebetjent),
Grindsted.

Olsen, Knud Erik (fabriksarb.),
Grindsted.
Ravn, Axel Hansen (uddeler), Giejbjerg.
Smidt, Jens Anker (amtsvejmand),
Grindsted.
Søndergaard, Karen M. Birk Kruse
(depotforvalter), Sdr. Omme.
Sørensen, Bjarne Anton Blauenfeldt
(gårdejer) Hou.

Sørensen, Leif Brunsvig (installatør)
Grindsted.
Vendler, Carl Ilium (pens, stations
mester), Tofterup.
Ulsø, Anders Sevelsted (gdr.), Hesselho.

Klasse B
Ankersen, Tonny Peder Bindesbøl
(overbetjent), Sdr. Omme.
Arnbjerg, Jens (sognepr.), Vorbasse.
Birkelund, Mona (fahr.), Vorbasse.
Bruhn, Søren (forvalter), S. Omme.
Engberg, Kaj (arbmd.), Vorbasse.
Graversen, Niels Peder Grand (over
betjent), Sdr. Omme.
Hansen, Ester Ragnhild (arbmd.),
Vorbasse.
Hansen, Søren Peter Boesen (overbe
tjent), Sdr. Omme.
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Husted, Inge Marie (uddeler), Vor
basse.
Hvolbæk, Else Betty (arbmd.), Sdr.
Feiding.
Jensen, Erling Allan Østergaard
(cykelhandler), Sdr. Feiding.
Jensen, Georg (vagtm.), Sdr. Omme.
Jensen, Jane Crone (entrp.), Stakroge.
Jensen, Kirsten (skovf.), Vorbasse.
Kjær, Mette Kirsten (fængselsinsp.),
Nyborg.
Kristensen, Tommy (fængselsbetjent),
Sdr. Omme.
Madsen, Villy Johannes Holger (sav
værksejer), Vorbasse.
Mikkelsen, John Erik (værkmester),
Sdr. Omme.
Nielsen, Inge-Lise Sjøgreen (vulkanisør), Grindsted.
Nielsen, Leo Brandt (overbetjent),
Sdr. Omme.
Nielsen, Tove Birch (overbetjent),
Sdr. Omme.
Nørgaard, Birger Peder (uddeler),
Sdr. Omme.
Pedersen, Kirsten Lundager (fahr.),
Sdr. Omme.
Petersen, Ulla (fængselsassistent),
Sdr. Omme.
Sass, Charlotte Louise (lærerinde),
Grindsted.
Thomsen, Kirstine (arbmd.),
Sdr. Omme.
Thomsen, Vagn (købmd.), Stakroge.
Thygesen, Karen Bjerre (gdr.),
Bække.

Klasse C
Andersen, Hans Kristian (bogtryk
ker), Grindsted.
Andersen, Ove (skræddermester),
Grindsted.
Andreasen, Max Hauge (slagteriarb.),
Grindsted.
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Bertelsen, Jens Dolleris (arkitekt),
Holstebro.
Carstensen, Holger Edward (konfek
tionsarbejder), København.
Christensen, Jørn (kontorassistent),
Esbjerg.
Christiansen, Carl Rich, (plasticarb.),
Billund.
Christoffersen, Lone (renseriejer),
Grindsted.
Eskildsen, Karen (frisør), Grindsted.
Foghsgaard, Lars (apoteker), Grind
sted.
Haldbo, Jørgen (dyrlæge), Grindst.
Hansen, Hans Jørgen Gehlert (fabri
kant), Grindsted.
Hansen, Kirsten (snedkermester),
Grindsted.
Horsted, Jørn Christian (gårdejer),
Krog.
Hæstrup, Per Alex (servitrice),
København.
Jensen, Bent Eivind (driftsboghol
der), Grindsted.
Juhl, Ann Marion (slagtersvend),
Grindsted.
Juul, Kirsten (tømrermester), Grind
sted.
Juul, Lars (tømrermester). Grindst.
Kristensen, Poul Erik (fabriksarb.),
Grindsted.
Lind, Niels Peter (apoteker), Ribe.
Møller, Niels Anker Stahlfest (skibs
fører), Nyborg.
Møller, Tonni (fabrikant), Århus.
Nielsen, Birgit Gunver (typograf),
Grindsted.
Rasmussen, Inga Ruby Oehlenschlæger (vognmand), Grindsted.
Stæhr, Stiig Bygum (hotelejer),
Vejle.
Tranberg, Anna (gårdejer), Ansager.
Zinn, Birgitte (læge), Grindsted.

4. ml. 1956

Lærerpersonalet og fagfordelingen
Niels Krogsgaard: Matematik, regning, fysik.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk, geografi.
Leo Stråsø Kjær: Tysk, engelsk, fransk, fysik.
Herdis Hansen: Gymnastik, håndarbejde, skrivning.
Solveig Brink Nielsen: Tysk, engelsk, fransk, dansk.
Knud Madsen: Matematik, fysik, geografi, naturhistorie, gymnastik.
Kåre Fog Brøns: Dansk, naturhistorie, fysik, gymnastik.
Randi Stendevad: Tysk, engelsk, fransk, tegning.
Agner Hauge Kramer: Tysk, engelsk, fransk, historie, dansk, latin.
Aksel Grum Jensen: Matematik, geografi, fysik, gymnastik, naturhistorie.
Ellen M. Grum Jensen: Engelsk, dansk, geografi, naturhistorie, sang.
Chr. Heller: Dansk, geografi, historie, naturhistorie, matematik, religion.
Michael Schønberg: Engelsk, historie, geografi.
Birte Fog Brøns: Sang.
Leif Holm: Dansk, religion, tysk, historie, gymnastik.
Søren Pedersen: Matematik, naturhistorie, geografi, skrivning, dansk, fysik.

Af skolens dagbog. 1956—1957
3. maj så vi de to S.A.S. film: „Så starter vi" og „Over jordens top".
7. maj begyndte eksamen for de 2 sidste præliminærhold, og om efterm.
afholdtes for første gang de skr. prøver til mellemskoleeksamen.
17. maj fik eksamensklasserne læseferie
22. maj havde vi første mundtlige eksamensdag og Grindstedklub i
Århus.
31. maj: Tale og oplæsning af Ebbe Rode, Een Verden.
23. juni: Afslutning. I kirken prædikede pastor Olesen, Sdr. Omme. Om
efterm. var der translokation på Hansens hotel, hvor aftenfesten også
holdtes. Vi sluttede efter sædvane med bål ved Tronsø.
25. juni startede afgangsholdets tur, der i år gik til Bornholm.
10. aug. startede 4 m med deres lærere til Bornholm på lejrskole.
14. aug. begyndte det nye skoleår.
14. sept. var der idrætsstævne i Varde.
21. sept. havde vi besøg af skolefotografen.
2. okt. oplæsning og foredrag af skuespilleren Manja Mourier i Een
Verden’s ungdomsafdeling.
13. -22. okt. holdt vi efterårsferie.
24. okt. fejrede vi F.N.s fødselsdag med film og radioudsendelse i gym
nastiksalen. 3 drenge og 2 piger talte og redegjorde for Unesco’s
kuponplan.
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30. okt. fejredes Nordens dag, dels ved morgensangen, dels ved at byens
norske og svenske gæster kom på besøg i de ældste klasser og for
talte om deres by eller egn.
8. nov. mindedes vi de faldne ungarske frihedskæmpere.

12. nov. havde vi månedslov.
13. nov. blev i skolegården opstillet en 25 1 flaske, hvori vi kunne lægge
vore bidrag til frihedskampen i Ungarn.

20. nov. så vi den første af skolescenens 4 film, „Mandy".
23. nov. aflagde 4 a besøg på telefoncentralen.
28. nov. var forældre og elever inviteret til Bornholmeraften i gymna
stiksalen. Programmet var sang, musik og farvelysbilleder fra lejr
skolen. Det var morsomt at se elevernes smukke arbejdsmapper fra
turen.
9- dec. var de 3 realklasser sammen med deres dansklærere i Århus og
så „Aladdin".
10. dec. begyndte første terminsprøve.
13. dec. aflagde 4 c besøg på Grindsted Andelsmejeri.

22. dec. holdtes juleafslutning i gymnastiksalen. Sangkoret, under fru
erne Brøns og Grums’ ledelse, sang meget smukt. Fru Stendevad
læste en norsk julefortælling, og hr. Brøns holdt juletalen.
8. jan. begyndte skolen igen efter juleferien.

11. jan. var vi i vor nye biograf, hvor vi så den smukke svenske film
„Det store eventyr".
16. jan. uddeltes 169 idrætsmærker — resultatet af sommerens sports
arbejde.
17. jan. holdt færdselschefen Ulrich Durloo et udmærket færdselsfore
drag og viste et par færdselsfilm.
21. jan indviede vi den nye frokoststue, et lokale, som vi sikkert vil få
megen glæde af til forskellige formål.

24. jan. holdt direktør Wellejus foredrag om S.A.S. Derefter film.
25. jan. Efter deltagelse i S.A.S.s stilkonkurrence fik to af eleverne i
4 b tilsendt en præmie.
31. jan. var vi i skolebio og så denne gang „De fem brødre Sullivan".
8. febr, havde skolen besøg af inspektør Baltzer, der hørte på geografi
og naturhistorie.
28. febr. skolebio. Vi så „Odysseus".
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9. -10. marts afholdt Een Verdens ungdomsafdeling week-end-kursus på
skolen, hvortil var indbudt unge fra forskellige skoler i Jylland.
Bl. a. talte inderen Ajoy Mahalanobish.
12. marts påbegyndtes terminsprøve nr. 2.
14. marts havde vi optagelsesprøve for udensogns elever, ialt 101, og
vi var i teater og så skolescenen opføre Leck Fischers: „Jeg vil være
en anden".
15. marts. På elevernes opfordring lod lærerne Holm og Petersen hen
holdsvis skægget stå og håret plysklippe. Dette gav 671 kr. til un
garnshjælpen.
17. marts. Lærerinde fru Stendevad har malet et portræt af skolebest.
Høirup og overrakte det denne dag til fru Høirup som gave til
skolen.
30. marts var skolepatruljerne til fest i Haderslev, indbudt af Rådet for
større Færdselssikkerhed. Hr. Brøns og hr. Kjær deltog i festen.
9. april hejste vi flaget på halv stang, sang morgensang i skolegården,
og hr. Brøns omtalte begivenhederne for 17 år siden.
14. april havde 4 m heldagsudflugt med lærer Schønberg til Skamlingsbanken, besøg på Koldinghus m. v.
17. -24. april holdt vi påskeferie.

4. m. a’s mælkesalg
Mælkesalget, der hidtil har været overdraget 4 m.a, er i år ordnet af
real a. Der er solgt ca. 4000 flasker. Mælken sælges med 1 øres overpris,
og det derved indkomne beløb bliver som tidligere år indsat på klassens
sparekassebog.
Real A’s mælkeudvalg.

Skolelægens årsberetning
I år kan jeg ikke begynde min beretning uden i ærbødighed og med
stor taknemmelighed at mindes skolebestyrer Mogens Høirup, med hvem
jeg altid havde et udmærket samarbejde, og hos hvem jeg altid fandt
forståelse ved samtaler om eleverne. Høirup ejede en naturlig myndig
hed og ro, der hurtigt fik selv de mere urolige elementer blandt eleverne
til at falde til føje. Vi havde mange frugtbringende samtaler om ele
verne, ligesom jeg altid var velkommen til lærermøderne til fælles drøf
telse af elevernes tarv, og jeg mærkede mange gange, hvor meget han
holdt af sine elever, og hvor utrættelig han var, når det gjaldt om at få
de bedste sider frem hos dem. At han også betød meget for eleverne, har
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jeg ofte følt. Høirup glædede sig meget til at få udvidelsen af skolen til
endebragt, og da han engang sidste vinter viste mig rundt på den nye
bygning, der da var under opførelse, udtrykte han også håbet om, at der
nu ville blive plads til, at skolelægen kunne få et egnet lokale til under
søgelserne, der hidtil havde måttet finde sted om eftermiddagen på
grund af pladsmangel.
Det gik, som Høirup havde håbet. Der blev ved den sidst tilendebragte
udvidelse af realskolen plads til, at skolelægeundersøgelserne kunne
foregå i skoletiden i et stort, lyst lokale med behørig skabsplads, godt
belyst synstavle uanset vejret og med plads til et nyt og godt undersøgel
sesleje — altsammen noget, der betyder en lettelse for både eleverne og
mig.
Der blev i år ved undersøgelserne fundet et påfaldende stort antal
elever i de nye I. M’er med nedsat synsstyrke. Muligvis kan det skyldes,
at man mange steder på kommuneskolerne er gået over til kun at under
søge synet hos eleverne hvert 3. år. I hvert tilfælde var flere af de ele
ver, hos hvem der blev fundet synsnedsættelse, ikke blevet synsprøvet ved
skoleundersøgelserne i 3 år. Der kan derfor være grund til at gøre for
ældrene opmærksomme på, at såfremt børnene ofte klager over hoved
pine, flimren for eller svien i øjnene eller tågesyn, eller hvis børnene
ved lektielæsningen sidder med hovedet langt nede over bogen, bør bør
nene gå til deres egen læge for at få øjnene undersøgt, hvis ikke skole
lægeundersøgelserne er umiddelbart forestående. I modsat fald spildes
nemlig nogen tid, inden børnene får de nødvendige læsebriller, øjendråber eller hvad der nu skal til, og det trætter naturligvis børnene unød
vendig meget, hvis de skal anstrenge øjnene både i skolen og ved
hjemmearbejde.
Endelig et par ord om tandhygiejnen. Denne har det i nogle tilfælde
knebet lidt med, da der ingen overenskomst er mellem tandlæger og
sygekasser for tiden, og tandbehandlingen derfor er dyr, særlig i de til
fælde, hvor man har flere børn. Alligevel må det anbefales stærkt ikke
at forsømme tænderne, idet de forskellige former for tand- og mundbe
tændelser kan give anledning til værre sygdomme, der kunne have været
undgået, hvis tænderne var blevet passet. Samtidig må jeg minde om, at så
lidt slik som muligt, en fornuftig kost, hvor tænderne bruges daglig til
at tygge hårde ting, og daglig gennemført omhyggelig tandbørstning i
høj grad medvirker til, at tænderne holdes i så god stand som muligt.

A. Zinn.
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Den nye fløj, set fra haven, april 1957.

Sang og musik
Vi har i år udvidet den aim. sangundervisning med timer i blokfløjte
spil og rytme. — Allerede fra starten var der stor interesse for begge
dele. Langt over halvdelen af børnene i de tre første mellemskoleklas
ser er nu i besiddelse af en blokfløjte, og skolen har anskaffet sig for
skellige rytmeinstrumenter, der fortrinsvis benyttes af elever, der ikke
selv ejer et instrument.
Jeg skal ganske kort prøve at forklare betydningen af denne — ret
nye form — for udvidet sangundervisning.
Den obligatoriske sangundervisning strækker sig hovedsagelig over
følgende:
1. Stemmedannelse og stemmebrug.
2. Kendskab til vore almindelige salmer og sange (herunder også
folkeviserne).
3. De mest elementære kundskaber om hørelære — samt
4. En ganske kort oversigt over musikens historie.
Nu findes der i så godt som ethvert barn en god portion rytmisk sans
og musikalsk glæde, der først kan komme rigtig til udfoldelse, når bar
net selv får et instrument i hånden og frit får lov til at prøve sin fantasi.
Børn af i dag har en udpræget rytmisk fornemmelse — samt desværre —
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en lidt degenereret musikalsk smag. — Nu vil man vel straks mene, at
jeg tænker på jazzmusiken — men nej! — tværtimod! Jeg giver jazzen
skylden for det første (den rytmiske fornemmelse) og de mangfoldige
døgnmelodier og restaurationsmusiken skylden for det sidste.

Jeg mindes, at jeg — midt i en ønskekoncert — af en lille pige blev
spurgt: „Kommer der ikke snart flere sange for os børn?" „Jamen der
har da ikke været nogen børnesange i dag!" svarede jeg. „Jo — jo",
sagde hun, „de har skam både spillet „Den gamle gartner", „En lille
pige i flade sko" — og også nogle andre".------- Ja, hvad skal man
svare på det? — Melodierne er gået hende i ørene p. gr. a. deres uori
ginale banalitetsprægede sødsuppevendinger. Og teksterne — ja, dem
forstod hun sandelig da også — 8 år gammel. Samme program påhørtes
af en ung mand i 18—19 års alderen. Hans drømmende øjne og suk
kende lyde viste tydeligere end ord, at „børnesangene" var højpoetiske
udgydelser, der fandt genklang i hans romantiske sind. — Ja, jeg kunne
blive ved, for der var også en dame sidst i trediverne — altså et fuldt
udvokset menneske, der reagerede på nøjagtig samme måde.
Hvor er vi så henne? Skulle det virkelig være muligt, at ens musikal
ske standard når sin absolutte maximumshøjde i 18-års alderen? At
man stagnerer på dette tidspunkt? Vi kan gå et skridt videre og sige:
„Jamen, hvad så med litteraturen? — og andre kunstarter???
Nå — det var vist lidt for meget af mit private lille hjerteproblem.
I hvert fald er jeg kommet til det resultat, at de påvirkninger, man mod
tager som barn og ung, nedfælder sig i een for resten af livet — det
gælder ikke mindst inden for musiken.

Og derfor vil jeg søge — gennem blokfløjtespil, hvor børnene får
udviklet deres medfødte harmoniske sans og gennem rytmeinstrumen
terne — hvor deres — til tider — ganske overvældende rytmiske evner
får frit afløb — at — ja, simpelthen at forsøge at gøre dem en smule
mere kræsne i valg af underholdningsmusik. At kræve lidt af såvel sig
selv som af den musik, de hører.

Jeg tror, at vi med vor udvidede sangundervisning får givet børnene
et solidt grundlag at arbejde videre på — et grundlag, som vil føre til, at
de, når de er ved at være udviklede og udvoksede, også vil være modne
til, og have mod på, at gå videre og så småt få lyst til at kende lidt
til den vidunderlige verden, musiken kan lade een opleve.
Birte Brøns.
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Biblioteket
I dette skoleår fik vi vort nye bibliotek, indrettet i den nybyggede fløj.
-— Hermed blev et længe næret ønske opfyldt.
Biblioteket er et offentligt børnebibliotek, der ligesom det tilsvarende
bibliotek på kommuneskolen får tilskud fra stat og kommune. Der findes
i vort bibliotek ca. 150 gode romaner at begynde med; de er alle valgt
efter den liste, der blev uddelt til skoleelever i „børnebogsugen". Hånd
bogssamlingen har adskillige fremragende værker f. eks.: „Danmarks
gamle tropekolonier" og „Biografisk leksikon". Skolebestyrer Mogens
Høirup havde i årenes løb samlet adskillige fortræffelige og kostbare
værker, som er blevet stillet til disposition for biblioteket her på skolen.
Der vil i indkøbet i de kommende år blive lagt vægt på, at biblioteket
bliver i stand til at forsyne eleverne med fængslende og interessant stof
til levendegørelse af de faglige skolebøger. I denne forbindelse abonne
res der også på flere førsteklasses tidsskrifter.
Det vil glæde os, hvis forældrene vil medvirke til, at de gode og dyre
bøger bliver godt behandlet.
Desværre har vore udenbys elever ikke megen tid til at låne på
biblioteket. Dette vil dog i nogen grad blive afhjulpet fra næste skoleår,
når bibliotekstimerne kommer til at indgå i skoleplanen sammen med
læsestuetimerne.
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Lejrskolen
Traditionen tro tog 4 m atter i år på lejrskole i slutningen af sommer
ferien. Da lejrskoleopholdet på Bornholm sidste år var en stor succes,
var øen påny vor rejses mål.
Vi tog af sted den 10. august om morgenen, og de fire timers ophold
i København brugte vi til et besøg i Tivoli. — Efter en rolig overfart
nåede vi Rønne, og her ventede tre rutebiler på at bringe os til vore
bestemmelsessteder: 4 a (hr. Madsen) til „Sjøljen" i Sandvig, 4 b (hr.
Grum) til „Set. Jørgens gård" i Gudhjem og 4 c (hr. Brøns og hr.
Kramer) til „Hullehavn" i Svaneke.
Da vi havde orienteret os lidt i vore nye omgivelser, tog vi fat på de
egentlige opgaver. Ligesom sidste år havde vi to heldagsture med bus,
hvor vi fik et indtryk af øens natur samt besøgte dens seværdigheder.
Vi blev klar over, at vi her havde et stykke Danmark, hvor alt fra jor
dens urtid til nutid er repræsenteret. Foruden disse ture måtte eleverne
løse opgaver af forskellig art, og her blev deres teoretiske viden fra skole
bænken sat på hård prøve.
Vi synes, at lejrskolen var særdeles udbytterig, ikke alene som et ud
mærket supplement til den daglige undervisning, men også af rent men
neskelige grunde, idet der kommer en anden form for kammeratskab
frem eleverne indbyrdes samt et ganske andet forhold mellem lærere og
elever.
Man må derfor endelig ikke underkende den betydning, det har, at
alle eleverne deltager i den årlige lejrskole.
Lejrskolelærerne.

Mesterlektieklubben 1956-57
Efter generalforsamlingen, hvor de 3 afgangsklasser var samlet, mød
tes den valgte bestyrelse traditionen tro hos Krogsgårds for at tilrette
lægge de første klubmøder. — Ved dette bestyrelsesmøde blev det ved
taget, at vi skulle holde vore klubmøder hveranden fredag eftermiddag
i stedet for lørdag eftermiddag.
Møderne forløb godt, selv om der af og til ikke var så god tilslutning.
Til vore sidste møder har vi fået lov til at benytte den nye frokoststue;
tidligere benyttede vi klasseværelserne L og M.
Gennem det forløbne år har vi haft følgende møder:
Redaktør Leth: Egne digte.
Hr. Brøns: Harz—Tyrol—Oberammergau. (Lysbilleder med fore
drag indtalt på stålbånd af skolebestyrer Høirup.)
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Klasselokale I

Journalist Ravn: Ungdommen i vore dage.
Juleafslutning med forskellig underholdning.
Redaktør Leth: Nis Petersen.
Hr. Nie. Petersen: Industrialiseringen og dens følger.
Hr. Schønberg: George Gerschwin.
Fru Dr. Zinn: Hygiejne.
Hr. Derk, Amtsarbejdsanvisningskontoret i Esbjerg: Erhvervsvejled
ning.
Den 30. marts holdt vi elevfest på Grand hotel, hvortil lærerne, gamle
elever, elever i 4 m og kosteleverne var indbudt. Glimrende underhold
ning af Kolding gymnasiums 5 mands jazz-orkester.
Vi vil hermed takke alle, som på forskellig vis har hjulpet klubben
i dette år.
Holger Carstensen.
Real C.

Sporten
Sporten i skoleåret 1956—57 har i det store og hele været som tidli
gere år. I tiden fra sommerferien til efterårsferien er gymnastiktimerne
optaget af fri idræt, idet vi først og fremmest træner til idrætsstævnet i
Varde, der vel nok er årets største sportsbegivenhed — i hvert fald den,
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der ses hen til med størst spænding. Træningsforholdene er jo ikke de
bedste, men i år var vejret dog med os; vi hentede da også en del pokaler
og sejre hjem.

Til Vardestævnet er det „spidserne", der deltager, men i den daglige
træning har alle et mål at nå, nemlig idrætsmærket. Der blev i år taget
169 mærker ialt, 102 til pigerne og 67 til drengene. Fordelingen i idræts
klasser er følgende:

Bronce
Sølv
Guld
Sølv m. em.
Guld m. em.

Piger

Drenge

49
20
15
12
6

17
13
22
10
3

Vinterhalvåret går med gymnastik i vor smukke sal. Den er ligeledes
i brug det meste af eftermiddagen og aftenen til kostelevernes badmin
tonspil.

Vi understreger, at alle elever skal have tydeligt navnemærke på såvel
gymnastiktøj som håndklæder.
Sportslærerne.
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Afgangsholdets »udenlandstur«
Rejsen foregik i ro og god orden. Mogens købte en cigar i Bramminge, men rygningen tog så hårdt på ham, at han kort efter måtte købe
en øl i brugsforeningen. Ingen søsyge over Storebælt. Ankomst til Kø
benhavn, hvor en af hr. Madsens efterhånden mange „brødre" tog sig
af vor bagage, og med assistance fra et par drenge bragte den ombord i
Bornholmerbåden.
Man gik i Tivoli. Jørgen Færge blev snydt for sin aftensmad, og
Mogens og „Kykkeli" fandt et par piger hen på aftenen; — stor bevæ
gelse ved afskeden. Fra Tivoli strøg vi — betydeligt lettede (for penge)
gennem strøget ned til båden. Her blev vi stuvet ned i en fællesklasse
salon. Slagsmål om sovepladser, slugning af søsygetabletter. Alle forsøg
på at sove var næsten forgæves p. gr. a. et støjende naboselskab af glade
unge mennesker. Beundring af solopgangen kl. ca. 4. Ank. til Rønne kl. 7
næste morgen.------- Ved landgangen blev vi modtaget af vor chauffør,
som sendte vor bagage til Gudhjem i sin lastvogn, medens vi selv blev
proppet ind i hans rutebil — og så begyndte bornholmeroplevelserne.
Efter at have spist morgenmad i Rønne kørte vi til Johns kapel, spad
serede til Hammershus, et granitbrud, et fyrtårn, Allinge-Sandvig og
derfra med rutebilen hjem. — Torsdag tilbragte vi formiddagen med
en spadseretur og endte på et silderøgeri, hvor vi naturligvis smagte på
retterne. Bagefter slukkede vi tørsten i U.S. fountains bar. Badning om
eftermiddagen. (Jørgen Færge krænkede efter hr. Kramers mening den
offentlige blufærdighed.) Dagen sluttede af i Brændegårdshaven —
Bornholms tivoli. (Underholdning af vort eget „Long Louis’ band".)

De følgende dage så vi alt, hvad Bornholm havde at byde på: Hellig
domsklipperne, Østerlars’ rundkirke, Aakirkeby, Dueodde, Martin An
dersen Nexøs barndomshjem, Paradisbakkerne (hvor vi fo’r vild), Al
mindingen med Rytterknægten, Ekkodalen og Lilleborg. Og lørdag aften
var vi til bal i Svaneke (Mogens kom af en eller anden grund ikke
med og undgik derved at rede håret.)

Søndag den 1. juli ■— en sorgens dag, hvor vi tiltrådte tilbagerejsen.
Fast besluttede på at aflægge Bornholm et nyt besøg så snart som muligt
stiger vi ind i rutebilen og sætter kurs mod Rønne. Her tager vi afsked
med Andersen, vor chauffør, og går ombord i færgen. — I København
spistes et dejligt måltid på Expresso bar. Om aftenen forslog man tiden
på forskellig måde, overnatning på K.F.U.M.s herberg.
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Sidste dag gik med togrejsen fra København til Grindsted. — Et nyt
afgangshold, et nyt hold trofaste kammerater, som vender tilbage fra
deres sidste tur sammen. Stemningen bliver mere og mere beklemt,
efterhånden som vi nærmer os afskeden. Nu kommer tiden, hvor vi
begynder at tage afsked med hinanden, med 5 års kammeratskab og
fællesskab, og endelig standser toget. Vi hopper ud og står endnu alle
samlet på perronen; men efterhånden tynder det ud i flokken, kamme
raterne skilles og spredes for alle vinde, for sikkert aldrig mere at mødes
i samlet flok.
Ove Louis Jensen.
Dim. 56.
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Mogens Hoirup
t 14. sept. 1956

Jeg synes ikke, vi kan udsende skolens årsskrift uden samtidig at
bringe en hjertelig tak for al venlig forståelse og hjælpsomhed i dette
svære år. Denne tak gælder ikke alene lærerne og gamle og nuværende
elever, men også de forskellige myndigheder og forældre samt os næsten
ganske ukendte personer, der har skrevet, fordi de holdt af min mand.
Den, man kan næsten sige, kærlighed, vi fra alle sider har mødt, har
hjulpet os meget til at komme igennem det ubegribelige, der er sket.

Vi vil aldrig komme over savnet af min mand, han betød så uendelig
meget for os alle og for hele skolen, men vi vil alle gøre vort bedste for
at føre det hele videre på samme måde som i hans tid.
Venlig hilsen,
Karen Høirup.

Om at udfylde en tom plads . ..
Det blev kun til knap seks år, jeg fik lov til at nyde godt af svigerfars
inspirerende gerning — alt, alt for kort tid til at høste de fornødne
erfaringer. Der var så uendelig meget godt at hente hos ham såvel rent
menneskeligt, som hvad angår ideer og kundskaber.
Jeg føler mig meget lille ved at skulle træde i hans sted på alle de
poster, hvor han fyldte som ingen anden. — Han var vidt favnende i
sine interessefelter, og det er helt utroligt, at han kunne dække dem så
godt ind, som han altid gjorde. — Vi talte ofte om fremtiden, og sviger
far var inde på, at han og svigermor ikke ville fortsætte længere end ca.
10 år endnu — gid, vi havde fået lov . . .
Når det nu skulle gå således, som ingen af os kan fatte meningen med,
så har jeg trods alt uendelig meget at være taknemmelig for.

Først og fremmest har hans måde at lede skolen på gjort det let
for efterfølgeren. Han forstod som ingen anden at give såvel lærere
som elever medansvar, så alt kunne glide videre under hans fravær, og
det kommer nu skolen og mig til gode, idet der, såvidt vi kan skønne,
hersker den samme ånd og den samme ro som førhen.
For det andet ville det uden svigermors hjælp og bistand simpelt hen
slet ikke have kunnet lade sig gøre for mig at gå ind til opgaven, hver
ken på den ene eller den anden måde. — Det er ordnet således, at svi
germor har den økonomiske og jeg den pædagogiske ledelse.
Af os alle har svigermor det sværest, men hun har været stærk og har
derved gjort det lettere for os andre.
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Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi ikke kunne have haft nogen
bedre lærerstab i en tung tid. Når jeg besøgte svigerfar, mens han lå i
Århus, sagde han ofte: „Hils alle derhjemme og sig, at jeg trygt over
lader skolen til dem, for det ved jeg, at jeg roligt kan!”
Det har været tydeligt at mærke, at den sorg, som mødte os, ville alle
her være med til at bære — alle være med til at hjælpe os over, og det
skylder vi stor tak for.
Velviljen over for skolen har strakt sig til meget vide kredse. Over
alt i Grindsted har vi mødt en forståelse og en hjælpsomhed, som vi er
meget taknemmelige for — ikke mindst sognerådets indstilling.
Grindsted Kost- og Realskole vil aldrig mere blive det samme som
i Høirups tid, det må ingen vente. Jeg får sikkert brug for megen over
bærenhed endnu, men jeg vil efter bedste evne og overbevisning i sam
råd med svigermor og lærerstaben søge at bevare de traditioner, der
hører til på skolen, samtidig med at jeg vil være modtagelig og lydhør
over for nye ideer og impulser.
Kaare Fog Brøns.

Ved skolebestyrer Mogens Høirups død den 14. september mistede
Grindsted Realskole en ejendommelig, særpræget og meget dygtig leder,
afholdt og agtet af forældrekreds, elever og af medarbejderne. Hele den
private skole og meget mere end den har mistet en forkæmper, en mand
med ideer og med evner til at realisere dem. Der blev lyttet til hans ord
i vide kredse. Han blev en kendt foredragsholder, fordi hans indsigts
område var så ufattelig stort: Kunst, musik, historie, menneskekund
skab, og han kunne sammenfatte dette, fængslende og ildnende.
Naturligvis måtte disse evner præge hans skole — give den liv og
mening. Jo, han var virkelig positiv og virkelig agtet, ikke mindst fordi
han mødte enhver med et reelt og åbent væsen, et blødt sind, hvis hen
sigt var at forme det bedst muligt for alle. Mogens Høirups skole var
derfor et godt sted at være for såvel lærere som elever.
Hans mange ideer og tanker om skole og samfund blev praktiseret på
hans egen skole, der har placeret sig som en af landets kendteste skoler.
Han var aldrig færdig og arbejdede altid med mange planer samtidig.
Man kan sige om ham, at han var en sjældent rolig mand i evig uro.
Gennem alt, hvad han skabte, mærkede man, at han havde en mening
med mennesker. De kom ham ved langt ud over skole og egn, men
han krævede en indsats. Mennesker skal selv yde noget for at få del i
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det, der kan give og føre til forbedrede forhold. Hans grundtanke var
klart den, at man ikke vokser af noget, man foræres færdig til brug.
Man skal selv tage del i arbejdet og i ansvaret. Denne overbevisning
og tro var lysende anvendt i skolens daglige tilværelse. Opgave efter
opgave blev tildelt større og mindre, og skolen blev et lille samfund med
en form for selvstyre. Ikke få har ved tildeling af opgaver og ansvar for
andre fået rettet et og andet i deres tillid til sig selv.

Noget ganske enestående var i sin tid gennemførelsen af togpatrul
jerne her på skolen, og mange — også skolefolk — står uforstående
over for, at det virkelig var gennemførligt. Vi, der lever på skolen, ved
godt hvorfor! Det var bare en fortsættelse af noget, der daglig levedes
på skolen. Vi ved også, at eleverne tager opgaven som en selvfølgelig og
særdeles gavnlig orden. En lysende bekræftelse af, at endda ganske unge
mennesker kan tage et ansvar. Her er Mogens Høirups egentlige hensigt
og mål.
Størst var han vel, når det angik mennesker i knibe. Gamle elever
kan tale med herom. Han slap dem ikke, når det gik skævt. Han fast
holdt og vidste, at selv den, der forbryder sig slemt mod sig selv og mod
andre, kan hjælpes og har i sig selv ønsket om at blive støttet tilbage til
det samfund, han forbrød sig mod. Han var ven med dem, og de vidste
det.
De fleste, som læser dette årsskrift, ved, at skolen fra 1942 til 1956 er
vokset fra ca. 200 til 500 elever, men mon man også har betænkt, hvad
denne kæmpeudvikling har kostet i arbejdstimer for en enkelt mand!
Nok evnede Høirup at fordele opgaverne, men denne opgave er i egent
lig forstand løst af ham alene. Hans rummelige skaberevne har fostret
alle planerne.

Der står nu i Grindsted en smuk skole med gode arbejdsvilkår for
såvel kostskolen som for realskolen. Vi finder smukke lokaler og god
plads. Der står tillige en skole, der af en ganske anden grund er kendt,
en levende og levedygtig skole ført op med rod i den skole, Mogens
Høirup i et kort vikariat 1931 mødte her i Grindsted, og som blev hans
ideal. Alt på skolen i dag vidner smukt om ham, og vi kan kun vise vor
taknemmelighed ved af al evne at fortsætte Mogens Høirups skole i de
spor og efter de linier, han på så kort tid evnede at trække.
Mogens Høirups minde vil altid stå i ære på Grindsted Realskole og
viden om.
Niels Krogsgård.
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Det er mærkeligt at sætte sig hen for at skrive mindeord om Mogens
Høirup, når ens sind faktisk ikke har godtaget, at han er borte, men vi
må jo prøve at forstå, at vi virkelig ikke fra lærerværelsets vindue skal
se ham komme over gården med sine bøger under armen på vej til time,
enten med den karakteristiske hovedbøjning, fordybet i et eller andet
problem, eller med løftet hoved og øjnene vågent søgende rundt, om
et eller andet praktisk problem søgte sin løsning.
Både som mor til elever, som lærer ved skolen og som medarbejder,
— for underordnet følte vi os aldrig i den forstand, — har jeg meget at
sige Mogens Høirup tak for. Som mor, fordi han udvidede mine børns
horisont, han nøjedes ikke med at terpe stoffet igennem, det var for ham
langt væsentligere at udvikle børnenes karakter, at vise dem de positive
sider ved livet, at lære dem ikke at lade sig blænde af de ydre forhold,
men prøve at se bag kulisserne til de virkelige værdier, at give dem sit
eget verdensperspektiv — og at lære dem at beskytte sig selv.
— Og som medarbejder: Der er vist ikke mange skoler, hvor man i
den grad får lov at arbejde i frihed under et selvfølgeligt ansvar, som
hos Høirup. Aldrig har vist nogen af os haft den følelse, at vi blev kon
trolleret eller overvåget. Aldrig er hr. Høirup kommet ind for at høre
på undervisningen og eventuelt kritisere den. Alligevel tror jeg, han
vidste, hvad enhver ydede — på grund af sin intuition måske.

Var der et problem med en elev eller med forældre, kunne man altid
henvende sig til ham, i tryg overbevisning om støtte og forståelse. Dette
er meget vigtigt i et arbejde, hvor man som i få andre er udsat for
kritik og vurdering.
Ingen ønskede vel mere end Høirup fornyelse og friskhed i undervis
ningen, og fik man en ny idé, var man sikker på at møde begejstring for
denne og al venlig støtte i bestræbelserne for at gennemføre den. —
Når man på een gang kunne føle sig helt som medarbejder og samtidig
henvende sig til Mogens Høirup, når man trængte til støtte, skyldtes det,
at han var demokrat i dette ords oprindelige betydning, samtidig med,
at han ejede en naturlig, personlig myndighed, der så afgjort gjorde ham
til leder, uden at han nogensinde behøvede at gøre brug af diktatoriske
magtbud.

Jeg kan ikke afholde mig fra at bruge et lille privat eksempel på hans
aldrig svigtende hjælpsomhed og taktfølelse: Jeg havde hårdt brug for
hans hjælp i en bestemt situation, men følte mig afgjort beklemt ved at
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skulle forebringe min bøn. Næppe var jeg begyndt på en lidt omstæn
delig forklaring, før andragendet var bevilliget som en selvfølge, men
i samme åndedrag bad hr. Høirup mig gøre sig den tjeneste at oversætte
en lille tryksag for ham. Et øjeblik efter forlod jeg hans kontor, fulgt
af hans tak for hjælpen.

Hvordan kan vi, der nu står sammen om skolen, om fru Høirup, hen
des børn og den svigersøn, der har påtaget sig den krævende, ingenlunde
lette opgave at føre skolen videre, bedst vise hr. Høirups minde ære? —•
For mig er der ingen anden måde end dag for dag at gøre mit yderste
i det daglige arbejde og prøve at bevare skolens ånd ved at opdrage
skolens elever til ansvarsbevidste, tolerante og fredselskende medmen
nesker.
Solveig Brink Nielsen.

Mogens Høirup som kammerat
I 1944 blev Mogens Høirup og jeg sammen med flere andre grindstedborgere taget af Gestapo og sendt til KZ-lejren i Neungamme.
Det var meget lidt, jeg kendte Høirup før den tid, men jeg tør sige,
jeg lærte ham at kende. Vi fulgtes ad gennem de forskellige lejre og
var sammen dag og nat. Vi var på samme arbejdshold, og vi sov sam
men i samme seng. — Bedre ven og kammerat kunne jeg aldrig have
fået. Høirup var opofrende og hjælpsom som få. Han havde en særlig
evne til at tale med en medfange, der var ved at opgive det hele, og han
kunne, som ingen anden, give os nyt mod og troen på, at dagen ville
komme, hvor vi atter ville komme hjem til vore kære og til et frit
Danmark.
Efter et kort ophold i forskellige lejre i Sverige kom vi begge hjem
den 17. maj 1945.

Under opholdet i KZ-lejren havde Høirup set betydningen af, hvad
kammeratskab var værd, og da der nogen tid senere blev tale om at
oprette en rotary-klub i Grindsted, var han straks klar til at være med.
Han forstod, at her kunne det rette kammeratskab trives, og han forstod
betydningen af dette kammeratskab. — Vi savner ham ved hvert ene
ste møde, ikke alene som den gode og inspirerende kammerat, men for
hele hans positive indstilling til alle spørgsmål. Hvor Høirup var, skete
der altid noget, og han ejede evnen til at begejstre og blive begejstret.
— Jeg, og mange med mig, vil aldrig glemme ham.

Mogens Eg Sørensen.
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Tak!
Grønnes kun ■—■ se, det er sagen, —
leve med og være vågen,
leve kort tid eller længe,
blot vi lyser op i tågen.

Mon ikke disse linier dækker over afdøde skolebestyrer Mogens Høirups eget liv og den indstilling over for livet, som hr. Høirup ønskede
at give sine elever.
Som kostskoleelev er man kun i beskedent omfang i stand til at be
dømme værdien af skoleopholdet. Først efterhånden som man modnes,
begynder man at forstå, hvor værdifuldt det er, at helt unge mennesker
har en rig personlighed til at lede deres udvikling. Det er ikke muligt
for mig at give et fyldestgørende udtryk for hr. Høirups menneskelige
værd; men i dyb taknemmelighed til et menneske, hvis ånd og vilje
aldrig sløvedes eller tålte sløvhed, vil jeg gerne her fremdrage et enkelt
træk, som for mig er nøje knyttet til mindet om skolebestyrer Høirup.

Selv om hr. Høirup var i uafbrudt aktivitet fra morgen til aften, altid
i kamp med problemerne, og kun yderst sjældent undte sig et hvil, kunne
han altid afse tid til virkeligt at tage sig af de elever, der havde vanske
ligheder af en eller anden art. Og han hjalp disse elever på en sådan
måde, at det den dag i dag ville have været naturligt for mig at gå til
hr. Høirup i en vanskelig situation.
For os gamle elever hører Høirups og Grindsted Realskole sammen,
og derfor er vi taknemmelige for, at fru Høirup, Birte og Brøns vil på
tage sig den svære opgave at føre skolen videre trods tabet af mand og
far. — Jeg tror og håber, det vil lykkes for jer.

Charlotte Kold (f. Stoustrup),
dim. 1950.

Mogens Høirup
„Grindsted Realskoles Elevforening" har for anden gang i de 37 år,
den har eksisteret, måttet sige farvel til skolens bestyrer. I 1942 forlod
Futtrup skolen for at tage en anden gerning op, og vel var det med
sorg, vi sagde farvel, og vel kunne vi ikke forstå, at han ikke længere
skulle lede den skole, som vi syntes, hans navn var uløseligt knyttet til;
men der var dog i vort farvel en glæde over, at Futtrups virke fik lov til
at fortsætte andetsteds, og at vi kunne glæde os til at se ham inden for
elevforeningen.
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I år har vi måttet sige farvel til Mogens Høirup — et sidste farvel.
Så forfærdelig brat er der bleven sat punktum for hans liv og virke. Vi
får ikke mere lov til at møde hans hjertevarme, inspirerende personlig
hed, når vi besøger Grindsted Realskole, og andre fortsætter den ger
ning, som han begyndte med loyalitet overfor skolens fortid og førte
videre med en enestående iderigdom, idealisme og dygtighed. Grindsted
Realskole blev kendt landet over som en skole, hvor eleverne ikke alene
kunne tage en examen, men hvor de fik opdragelse og inspiration til
at blive ansvarsbevidste medmennesker med alt det, som dette ord dæk
ker. Gamle elever var altid stolte af at kunne fortælle, at Grindsted
Realskole var deres gamle skole, og de besøgte den atter og atter, trygge
i bevidstheden om, at de ville blive modtaget med samme interesse og
kærlighed som en families voksne børn.

Tør man mon ikke sige, at noget af det fineste i Mogens Høirups væ
sen gav sig udtryk i hans indsats for „Een Verden" —• så sandt som hans
indstilling til livet først og fremmest var positiv. Han kæmpede altid for
respekt og hensyn mennesker imellem, for vidsyn og horisont i livsan
skuelse og arbejde, som han kæmpede imod uretten og de kræfter, der
er udtryk for menneskelig fornedrelse.
Mogens Høirup har efterladt sine kære en dyrebar arv, som de i dag
løfter efter ham på bedste måde, og vi ønsker Karen Høirup og hendes
børn lykke til at føre det arbejde videre, som de elsker for hans skyld,
og som de ønsker at føre videre i hans ånd. Vi er overbevist om, at de
vil finde den sæd, han såede, som spirende frø hos hans elever og venner,
og blandt dem vil mindet om Mogens Høirup leve i kærlighed og tak
nemmelighed for det liv, der er levet.
Anna og Ove Lauridsen.

Skolebestyrer Høirup in memoriam
Det var med sorg, skolebestyrer Høirups gamle elever modtog bud
skabet om hans død. Vi følte, at vi havde mistet noget stort, og tænkte
med taknemmelighed tilbage på det, han i vor skoletid betød for os, og på
det, han lærte os. Jeg er derfor meget taknemmelig for, at jeg i årsskrif
tet får lov til at give udtryk for den taknemmelighed, vi var Høirup
skyldige.

Vi husker bedst Høirup fra timerne og fra hans foredrag. Man blev
hurtigt klar over, at Høirup var idealist, en retsindig og ansvarsbevidst
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mand, der ønskede at give sine elever mere med fra skolen end lige
netop de nødtørftige kundskaber, der kræves for, at vi kunne tage eksa
men ved skolen.

Høirups interesseområde var vidtstrakt og hans livsindhold rigt; han
prøvede at vise os betydningen af livets mange forskellige problemer.
Ofte sagde han: „I skal gå gennem verden med åbne øjne, lægge mærke
til de ting, der møder jer på jeres vej, I skal lære at tænke selvstændigt;
vi bør værdsætte, at vi i dette land kan tro, tænke og tale frit". Høirup
vidste mere end de fleste, hvad dette betød; han havde selv været offer
for nazismen med alle dens rædsler, dens foragt for mennesket samt dens
slave- og koncentrationslejre, og han gjorde i hvert fald sit til at for
hindre, at sådanne tilstande mere skulle komme til at herske i verden.
Han lagde stærk vægt på, at hans elever skulle blive gode samfundsbor
gere; han talte om faren ved ligegyldighed og passivitet og fremhævede,
at vi alle kom hinanden ved.

Hans foredrag og filmsforevisninger var også af stor værdi; man fik
derigennem et indtryk af naturskønhederne i Europas forskellige lande
og et indblik i, hvordan de forskellige folk levede.
Høirup har holdt skolens gamle tradition i hævd. Vi gamle elever
følte os altid velkomne på skolen; han interesserede sig for os — hvad
der var blevet af os, og hvad vi var blevet til. Det vil blive vemodigt til
de kommende årsfester at skulle savne Høirups håndtryk og hans vel
kommen!
Svend Aage Lauridsen (—47)
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Kære kammerater!
Det år, der er gået, siden vi sidst udsendte vort årsskrift, har været

et af de vemodigste i Elevforeningens historie. Det bragte os budskabet
om skolebestyrer Høirups død, og den lammende følelse og sorg, der
greb os alle, viste bedre end noget andet, hvad vi havde mistet i ham.

Kun på een måde kan vi vise vor taknemmelighed for den interesse,

gæstfrihed og aldrig svigtende støtte og hjælpsomhed, som Høirup viste
elevforeningen fra den første dag, han begyndte sin gerning i Grindsted,
nemlig ved at slutte op om vor gamle skole som aldrig før, slutte op
om Høirups hustru og børn, som fører hans arbejde videre.

Hvad jeg mener dermed? Jeg mener først og fremmest, at vi skal
gøre vor elevforening så stor og stærk, at den vil føles som en støttemur

om skolen, en levende mur parat til at værne og forsvare dens interesser.

Vi skal alle være medlemmer af elevforeningen — alle skolens gamle ele
ver. Sig det til kammerater, hvis navne savnes i registret; mange glider
utvivlsomt ud ved en misforståelse. Apropos registret, så er det en skan

dale at se, hvor fuldt af fejl det er, fejl, som alle kunne undgås, hvis vi

huskede at sende et kort til foreningens kasserer, når vi skifter adresse
eller stilling.

Og var det så ikke en god tanke at forsøge at gøre vort legat så

stort, at vi virkelig kunne udbetale et årligt legat til en af skolens ele
ver. Der måtte kunne blive mangen en lejlighed, hvor mange elever
kunne sende et bidrag til Giro 13520. »Mange bække små gør en stor å«

Send f. eks. en ekstra krone eller to eller fem sammen med kontingen

tet. Vi håber at kunne forelægge generalforsamlingen udkast til en fun

dats for legatet, så vi kunne få en sådan vedtægt.
For en ordens skyld minder jeg om skolesangen, vi går stadig og

venter på den.
Årsfesten afholdes lørdag den 22. juni, og vi håber hver især at se

så mange af netop vore kammerater som muligt. 35 års jubilarerne for
bereder alle tiders jubilæum - jeg tror, at alle de af dem, der befinder sig
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her i landet, har meldt deres ankomst, og både 25 års jubilarer og 10
års jubilarer håber at kunne møde talrigt op. Og så har Futtrup, der

til efteråret fylder 70 år og forlader sin stilling som skolekonsulent i
Sydslesvig, lovet at komme til festen og fortælle oplevelser dernede fra.

Vi ses den 22. juni.
Anna Lauridsen.

25 års jubilarerne
Tænk jer om, kære klassekammerater, det er virkelig 25 år siden, vi
forlod skolen. Skal vi så ikke for een eneste aften lade to og fem være
lige — for een aften glemme livets jag og samles alle her i Grindsted
lørdag den 22. juni på vor gamle skole, den skole, som jo dog har sået
de første frø i vort sind og tanker, og forhåbentlig har givet os noget af
den ballast, vi lever videre på den dag i dag.

Altså, vel mødt den 22. juni 1957.

Aage — Børge.

Elly Vibeke Christensen, 1936 ansat ved D.S.B. Siden 1946 assistent ved Bog
holderikontoret, København. Adr.: Vinkelager 3, Vanløse.

Asta Degn, gift Døssing, tandlæge 1940, siden 1947 egen praksis i Esbjerg.
Adr.: Englandsgade 28, Esbjerg.

Martin Jakobsen, medicinsk embedseksamen 1942. Egen praksis i Åbenrå siden
1948. Gift med Kamma Simonsen og har 3 børn. Adr.: Ramsherred 8,
Åbenrå.
Erank Elton Jensen, lærereksamen 1940. 1952 ansat ved Brande Byskole og fra
april 1956 overlærer ved samme skole. Gift og har 3 børn. Adr.: Mosevænget 10, Brande.

Sigvald Jensen, portier ved Hotel Eyde, Herning.
Helge Jespersen, dyrlæge i Brædstrup

Lester Kjeldsen, dyrlægeeksamen i 1938, siden 1939 praktiserende dyrlæge i
Lunderskov; er gift og har 4 børn.
Aksel Kjær, eksamen som landinspektør i 1937, assistent i Brørup til 1939Volontør et år, derefter på Færøerne til 1950; siden 1951 selvstændig prak
sis i Holstebro. Adr.: Sønderlandsgade 7, Holstebro.

Margit Lundagger, gift Lund, enke efter kapelmester, 1 barn. Bestyrer af fade
rens forretning på Torvet, Grindsted.
Frode Mogensen — afgået ved døden.
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Harriet Møller, gift med ingeniør Larsen, Grindstedværket.

Marie Nielsen, gift Kjestrup, kontoruddannet, nu korrekturlæser ved Dagbladet,
Dannevirke; 2 børn.

Marie Thestrup Petersen, gift Petersen, uddannet fysioterapeut, ansat ved
Set. Mariahospital i Vejle. Adr.: Ågade 57, Vejle.

Esther Olesen, gift m. manufakturhandler P. H. Christiansen, Grindst. 2 børn.
Børge Storgaard, forretningsfører, gift og har 3 børn. Adr.: Hansens Hotel,
Grindsted.
Oluf Therkilclsen — afgået ved døden.

Aage Vinter, uddannet mejerist, derefter rejseleder, nu bogholder på Grind
sted Realskole.
Anker Wedel, overbetjent ved Københavns politi, er gift og har 2 børn. Adr.:
Hovedgaden 304, Bagsværd.

Dimittenderne fra 1922
I elevforeningens årsskrift 1947 blev der fortalt ret udførligt om hol
det. Her er nogle supplerende oplysninger:

Inger Almstok vendte i efteråret 1950 hjem fra Kina, hvor missions
arbejdet var blevet umuligt. Siden 1951 har hun været bestyrerinde på
De gamles Hjem i Vorbasse.
Mads Gregersen driver stadig sit patentbureau i Holte. „Nogle livlige
år for øjeblikket med den stedfindende udvikling". — En datter er
lærerinde. Adr.: Vejlesøvej 86, Holte.
Hans Haarders ældste søn er højskolelærer, nr. 2 er stud. mag. i
Arhus, to piger går i gymnasiet i Sønderborg, og de to yngste går i skole
hjemme. Adr.: Rønshoved Højskole, „Højskolen ved Flensborg Fjord",
Rinkenæs.
Hanne Haugaard (f. Stærmose) har fire børn og tre børnebørn. Hun
har siden 1932 været fysioterapeut på Brande Sygehus. Adr.: Bjerglide 22,
Brande.

Inger Hedeskov (f. Petersen) har tre børn. Den ældste søn studerer
medicin, en datter skal op til studentereksamen og en søn til realeksa
men. Adr.: Aldersrovej 3, Århus.
Sigurd Houmøller har endnu ikke ladet høre fra sig — trods et par
opfordringer. Adr.: 1019, Sc. 25th Str., Milwaukee, Wisconsin, USA.
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25 års jubilarerne

Asta Jensen (f. Sørensen) har en voksen søn og tre skolesøgende
piger. Adr.: Tatol, Hornsyld.
Kaj Jespersen døde for et par år siden på en ferierejse i udlandet.

Lydia Kjer (f. Rasmussen). Hendes to døtre uddanner sig til hen
holdsvis lærerinde (Århus) og sygehuslaborant (Vejle). Adr.: Kiddesvej 2 A, Vejle.
Hans Herløv Nielsen har endnu ikke svaret. Hans adresse er: 56 Park
dale, Deep River, Ontario, Canada.

Laurids Nielsen, sognepræst i V. Sottrup. Den ældste søn studerer jura
i København. Den yngste er for tiden sergent i flyvevåbnet.
Kristen Pedersen blev 1947 skolebestyrer ved Vejen Realskole.
Margrethe Quesel (f. Holm) har siden 1939 sammen med sin mand
ledet Nr. Nebel Realskole.

Richard Rahbek Sørensen har været gift i 22 år og har tre piger og
en dreng. (Deres alder fra 19 til 14 år). Han har en købmandsforretning
i Manchester og bor: 99 Manchester Road, Wilmslow, Chesire, England.

Ernst Ostergaard, der 1. juni 1950 blev direktør for Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, har tre sønner.
I anledning af, at det nu til sommer er 35 — skriver femogtredive —
år siden, vi bestod eksamen i Grindsted, har praktisk talt alle kamme
raterne meddelt, at de så vidt muligt ville komme til Grindsted den
22. - 23. juni for at hilse på hinanden og på deres gamle skole og for at
drøfte fortid og nutid. Fru Dalgaard og Futtrups har lovet at komme.

På en eller anden mærkelig måde er nogle enkelte af jer gledet ud
af elevforeningens medlemsliste. Se nu at glide ind igen.
Vel mødt i juni.

Kr. Pedersen.

10 års jubilarerne
Ja, så er det ti år siden, Grindsted Realskole bød os far-vel og lev-vel.
På Grindsted Realskole fik vi grundpillen støbt til vor videre gerning
her i livet. Vi lærte en positiv tankegang og en positiv indstilling til livet
og dets besværligheder, udover hvad vi lærte af praktiske fag.
I dag er vi spredt over det meste af Danmark, — men hvor kunne det
blive en „stor" dag, om vi på 10 årsdagen igen kunne mødes på Grind
sted Realskole.
Kaj Moesgaard.
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Grindstedklubben i Arhus
Grindstedklubben i Århus sender årsskriftet og dermed kammeraterne
viden om mange hilsner. Vi har nu ikke været så flittige, hvad møder
angår. I december havde vi den glæde, at to biler fulde af venner fra
skolen kom herop til møde i K.F.U.M. en lørdag eftermiddag. Skole
bestyrer Brøns og frue og Krogsgårds var selvfølgelig med. Det var
hyggeligt, og vi håber tit at få visit på denne måde. Det er jo meningen,
at vi skal gøre gengæld med en tur i samlet trop til Grindsted, og så
kommer vi nok mange.
Vi sender alle gode ønsker for den store skole derhjemme med alt
det nye, der sker omkring jer.
Poul Fromsejer, Anna Sofie Heidemann (Prægel).

Fra Grindsted Realskoles barndomsår
Sorgen over det tab, Grindsted Realskole har lidt ved Mogens Høi
rups død, er endnu så stærkt i forgrunden i skolens venners tanker, at
det kan synes urimeligt i dette årsskrift at bruge plads til en fortællen
om skolens forhold i år, der nu ligger langt tilbage i tiden. Det er da
også kun med nogen tøven og efter aftale med vor formand i elevfor
eningen, at jeg her fortsætter de bemærkninger om skolen omkring 1914,
som jeg skrev i sidste årgang af årsskriftet.
Jeg gentager fra i fjor: Det er ikke skolens historie i sammenhæng,
der her skrives. H. V. Kaalunds redegørelse i jubilæumsårskriftet 1952 er
i så henseende den væsentligste fremstilling.
Mine bemærkninger i sidste hæfte sluttede med at berette om P. S.
Kjeldgaards, frk. Plovgaards og frk. Christiansens varetagelse af under
visningen i skolen i året 1914—15, mens jeg var soldat ved sikringsstyr
ken i Vordingborg.
Denne stærkt forlængede soldatertid blev af indgribende betydning
for mine personlige forhold.
Soldatertilværelsen var for mig ensformig og næsten interesseløs.
Den slags glade minder, som år efter år får gamle soldaterkammerater
til at mødes ved jubilæumsstævner, har jeg meget få i behold af. Uden
nogen sinde at have været uven med nogen af mine kammerater må jeg
vist erkende, at jeg i flokken af mine soldaterfæller har været en for
disse ret ligegyldig kammerat.
Stærkt medvirkende hertil var, at jeg under soldatertjenesten kom i
forbindelse med hjemmet i Vordingborg præstegård, min senere kones
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hjem. Dette medførte, at jeg blev sat til i min fritid at lede ungdoms
arbejdet i „Kirkeligt Ungdomshjem" i Vordingborg, hvor jeg også kom
til at drive lidt undervisning for interesserede soldater. På baggrund
heraf udvirkede ungdomshjemmets bestyrelse, uden min foranledning,
at jeg blev fritaget for at bo på kasernen og kom til at bo først i ung
domshjemmet og senere, under et par nye indkaldelser, i præstegården.
Muks og min forlovelse og senere giftermål har således 1. verdenskrig
som forudsætning. Uden denne krig var jeg jo næppe kommet til Vor
dingborg. Her i Sydslesvig morer det undertiden folk, når jeg siger, at
det er tyskernes skyld, at Muk og jeg er blevet gift med hinanden.
Efter denne personlige parentes tilbage til Grindsted.

Her var der i foråret 1915 i skolens bestyrelse voksende tro på, at der
i byen og egnen ville blive god basis for en regulær realskole. De ydre
forhold med planerne om de mange jernbaneanlæg støttede denne tro.
Over for bestyrelsen måtte jeg hævde, at en forudsætning for en udvik
ling, der kunne føre skolen frem til anerkendelse og eksamensret, måtte
være, at der blev opført en udvidelse af bygningen fra 1909 (se billedet
side 13 i årsskrift 1952) og tilvejebragt bedre undervisningsmidler (i
sidstnævnte henseende havde skolens stolthed hidtil været en fysiksam
ling til 100 kr.).
Men var bestyrelsen villig til at bygge?

Jo, det var den — hvis jeg først ville stå for skud, d.v.s. overtage
skolen og foretage byggeriet med bestyrelsesmedlemmerne som kautio
nister for et byggelån. Det sidste var nødvendigt, da jeg dengang som
i det meste af min Grindstedtid var uden personlige midler.

Jeg var optimistisk nok til at gå ind på denne plan. Men ville aktie
selskabet, som ejede skolen, her være bestyrelsen følgagtig?
Der blev indkaldt til generalforsamling i Grindsted kro. Dagsorde
nens eneste punkt var: Forslag om salg af skolebygningen til lærer Jens
Futtrup. Jeg fik en udvidet orlov ved militæret og rejste hjem til det
afgørende slag i Grindsted. I halvvejs hemmelighed medbragte jeg en
god ven fra Nyborgdagene, arkitekt J. Madsen. — Sammen med ham
havde jeg i min lærertid i Nyborg fantaseret om indretningen af „min
egen" skole. Muligheden for en sådan ville jo nok dukke op engang,
mente vi. Nu var muligheden der. Nu skulle fantasierne få fast form i
mursten og tømmer. Nu skulle der bygges. Med det samme. Det hastede.
Derfor medbragte arkitekt Madsen allerede på denne rejse et udførligt
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skitseforslag til opførelse af en „hovedbygning" ved Grindsted Real
skole.
Mens Madsen sad gemt hjemme på skolen, gik jeg til generalforsam
lingen og mødte præcis til den averterede tid.
Bestyrelsen må nu ikke have været helt sikker på, at generalforsam
lingen ville vedtage dens plan. Den havde nemlig i forvejen overdraget
mig en aktie i skolen. Så kunne da også jeg stemme for planen!
Selv havde jeg troet, at dette med generalforsamlingen nærmest var
en formssag. Dispositionen med arkitekt Madsen var jo et udslag af, at
jeg i tankerne allerede halvvejs havde overtaget skolen.
Der var ingen mødt til generalforsamlingen, da jeg ankom. Jeg
havde vel ikke just tænkt mig, at folk ville komme stormende for i tide
at nå at bekræfte bestyrelsens forslag. Men virkeligheden tegnede sig ret
nedslående: langsomt, langsomt kom folk dryssende. Først en god time
efter den averterede tid kunne mødet begynde. Havde jeg kendt lidt
mere til god tone i den tids Grindsted, ville dette ikke have foruroliget
mig. Et års tid senere var jeg således til et møde i Grindsted Borger
forening, hvor man begyndte forhandlingerne 21/4 time efter den fastsatte
tid. Det var dengang nærmest en u-dyd at være præcis.

Efter bestyrelsens plan skulle jeg forud for generalforsamlingen holde
et skoleforedrag. Dette skulle være en slags præsentation af det unge
menneske, som bestyrelsen nu ville overlade skolen til. Hidtil havde jeg
jo kun været i Grindsted på korte besøg, og kun få af aktionærerne
kendte noget til mig.

Forsamlingen fandt sig pænt i, hvad dens ukendte soldat stod og for
talte den om opdragelse i almindelighed og om realskoler i særdeleshed.
Og så gik man i gang med generalforsamlingen.
Her viste der sig modstand — en modstand, som jeg nu finder for
ståelig og klog, men som i den givne situation virkede stærkt kølende på
mine varme forventninger om en gnidningsløs afgørelse.
Modstanden bundede i en sikker forventning om en rig fremtidsudviklig for Grindsted by — altså i det samme, som var grundlaget for
bestyrelsens plan. Men planens modstandere ræsonnerede videre således:
Når Grindsted nu bliver en stor by, og ejendomspriserne vil stige, kan
den unge køber om få år sælge skoleejendommen for en høj pris og rejse
fra Grindsted med masser af penge på lommen, og de penge har vi for
æret ham!
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Det blev ud på natten, inden vi til indsættelse i købsbetingelserne
havde fundet en sikkerhedsventil til forhindring af sligt. Så blev over
dragelsen vedtaget. Grindsted Realskole var overgået fra selskabseje til
enkeltmandseje. Byggeriet kunne begynde med det samme.
Det blev sat i gang af daværende skomager M. Pedersen, der stærkt
interesseret og uselvisk førte tilsynet med det på en kyndigere og smidi
gere måde, end jeg kunne have gjort det. For så vidt var det heldigt, at
jeg i det meste af byggetiden var fraværende, bundet af mine soldater
pligter i Vordingborg.
»1915« står der paa den bygning, der opførtes. Den indviedes og toges
i brug allerede om efteråret det nævnte år.

I forhold til skolens udvikling i Mogens Høirups tid er det, jeg her
har fortalt, kun et lille udviklingstrin. Men et udviklingstrin blev det da.

Jens Futtrup.

Menneskelivet er underligt
I et finsk digt fortælles om en landsby, der er raseret af krigen. —
Befolkningen blev jaget bort eller dræbt, alene tilbage står en gammel
mand; han forstår ikke, hvorfor han skal leve. En dag kommer han forbi
en ruindynge efter en nedbrændt lade, han giver sig til at rode i dyngen
og finder til sin store overraskelse fem ubrændte korn. Da han ser op,
får han øje på en lille dreng, der kommer stolprende af sted hen ad
gaden. Nu pludselig forstår han, hvorfor han skal leve: Der var et barn,
der var fem korn, og det var forår . . .

Er livet meningsløst? Sådan har utallige mennesker spurgt før os, og
sådan spørger man i dag. Hvorfor leve, når vi dog skal dø? Er ikke det
hele een stor tilfældighed, som ingen mål og mening har?
Ikke mindst i en storby overvældes mennesker af denne tanke. Og
man søger på forskellig vis at få svar på spørgsmålet.
Med henblik på de spørgsmål, der fra tid til anden kan dukke op hos
mennesker, har vi ud fra missionshuset „Carmel”, der er kendt ud over
hele landet for det kulturelle arbejde, der udføres her, og som er ene
stående i missionshusenes rækker, oprettet et rådgivningskontor, hvor
vi ud fra et kristent livssyn forsøger at tale med mennesker om livets
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små og store spørgsmål. Lad mig med det samme sige: Vi holder ingen
prædiken for de folk, der kommer. Vi taler med dem, som venner taler
sammen. Den barmhjertige samaritan holdt ingen prædiken, han hjalp
i den øjeblikkelige situation, og det er der adskillige inden for kristen
heden i Danmark, der burde mærke sig!

Men der kommer mange i rådgivningskontoret for at få svar. Ofte
viser det sig, at det er ganske små og enkle problemer, der trænger sig
på, men det er jo tit de små ting, der ødelægger livet for os.
Også de store skæbner møder vi. En aften ved 11-tiden kom en
mand, der var helt ude at svømme. Han havde opgivet at finde en
mening med livet. „Her er min pung med min ugeløn, vil du tage hjem
til min kone og mine to børn med den, for nu springer jeg i havnen",
sagde han til mig. Jeg har før hørt folk true med den slags, men aldrig
har jeg hørt denne udtalelse med en så stor sikkerhed i stemmen.

Det blev sent, inden vi var på vej til hans hjem den aften. Det viste
sig, at han havde et dejligt lille hjem, en sød kone og to søde unger.
Jamen, hvad var der da i vejen?
Det var dette med meningen i det hele? „Her står jeg hver dag ved
mit arbejde", sagde han, „det samme sted, og gør akkurat de samme
bevægelser, kan du ikke forstå, at det er meningsløst? Jeg har tit", fort
satte han, „gået omme på kirkegården og har misundt dem, der lå i deres
grave!"

Hvad vi ellers talte om, er en sag mellem os. Men i hvert fald blev
det ikke denne aften til en havnetur. Forleden dag traf jeg ham igen, og
han så så glad ud. „Jeg har besluttet af lægge det hele i Guds hånd",
sagde han.
En solstrålehistorie? Nej, det vil jeg ikke kalde det. Men et glimt fra
virkelighedens verden, hvor mægtige magter kæmper. Hvad var der sket
med denne mand? Han havde fået et nyt lys ind over sit liv. Han havde
mødt et menneske, han kunne betro sig til.

Vi er alle forpligtet af vor sidemand i livet. Vor nabo, vor næste . . .
Aldrig må vi blive så optaget af os selv og vore egne små og store ting, at
vi glemmer vor næste. Gang på gang må jeg vende tilbage til den unge
forfatter Erik Rostbøll, der så træffende siger: „Er livet meningsløst?
Tag din næste i hånden og del hans nederlag. Og den, som bærer en
byrde for andre, kan ingen og intet knuse. Om også byrden hader sin
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bærer, han styrter ikke under den. Men mørket i mig selv kan slukke
alle stjerner. Jo mere vi bærer med os, des længere når vi frem."
Eller en anden ung digter, der skulle tage afsked med et sted, han
havde lært at holde af, skriver:

„Bare den er svak, som lever uten ansvar. Svakhet er ikke dette: at
du ikke strekker til, for ingen strekker til. Men svakhet er: ikke å bære
på noe. Da jeg først fik lagt et barns lille hånd i min hånd og så dets
tillitsfulde øyne, visste jeg, at jeg var sterk, skjønt jeg kunne segne under
min byrde. Da holdt det mig oppe, som jeg bar”.
Men kun få mennesker finder livets mening i det at bære byrder for
andre mennesker. Når man i en storby bliver ensom, går man kun i få
tilfælde til præsten eller missionæren, man søger på egen hånd at finde
en mening. Man flygter ind i biografer og danserestauranter, værtshuse
o.s.v. for at komme så langt væk fra virkeligheden som muligt. For at
bilde sig selv og andre ind, at livets mening er det at nyde — mens
det tværtimod er det at yde.

Det kan godt give en noget at tænke på, at der er tusindvis af menne
sker i et såkaldt kristent land, der aldrig skænker Gud og kirken en
tanke. De er døbt og konfirmeret, de lever livet uden at være klar over,
hvorfor de lever. Som om livet var noget ganske naturligt. Vi er nogle
stykker, der ved, at livet er en såre kostelig gave, som man ikke uden
videre kan bruge, som man lyster.
Man har i nogle år talt om sækulariseringen eller verdsliggørelsen af
det danske folk. Efterhånden som religionsundervisningen helt forsvin
der fra folke- og realskoler, vil denne proces skride frem med fabelagtig
hast. Hvilket ansvar børne- og ungdomsopdragere påtager sig.

Man kan få borgerlig navngivning, blive borgerlig konfirmeret, bor
gerlig gift og borgerlig skilt samt borgerlig begravet. Hvad mangler vi
så? Jo, vi mangler i sandhed en borgerlig opstandelse . . .
I virkeligheden er den kamp, der står mellem øst og vest i dag ikke
først og fremmest en kamp om landvindinger. Det er først af alt en
åndelig — en ideologisk kamp. — To magter slås om menneskets sjæl.
Hvem vil sejre?
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Der kæmpes i dag en kamp om hvert menneskes sjæl. — Det er den
alvorligste kamp, der tænkes kan. Ingen kan holde sig neutrale. Der
gives ingen billetter til tilskuerpladserne, alle er med på scenen.

Den dag, vi påny skal til at kæmpe for livsværdierne, skal vi opdage,
hvor meget de er værd.
Er livet meningsløst? Det spørgsmål indledte vi med, og vi har ikke
sluppet det.
For at få mening i livet må vi have et helt nyt syn på mennesket
frem. Eller rettere et gammelt syn:

Mennesket er i Guds billede skabt

med levende ord på sin tunge,
og derfor kan han mellem træ’r og dyr

med guderne tale og sjunge.
Først når Guds ord rammer et menneske, vil det opdage, hvad det
skal gøre for at få indhold i sit liv. — Alle er vi skabt i hans billede,
forskellig fra al den øvrige skabning.
Hans ord er en udfordring til alle mennesker. „Den, der vil redde
sit eget liv, skal miste det", sagde han. Det virker forargende og frastø
dende. Men er dog sandhed.

„Og den, der mister sit liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal
frelse det." Der er altså vejen.

At miste sit liv er at glemme sig selv i tjeneste for andre. Aldrig må
man glæde sig over sit eget arbejde eller frugterne deraf. Men det speku
lerer den heller ikke på, der har mødt hans ord som et kald og en ud
fordring.
Menneskelivet er underligt,

langt mere end vi kan beskrive,
dog lysner det op fra slægt til slægt,
hvor mennesket holdes i live.

Poul Fromsejer Thomsen,
Ungdomssekretær, stud, theol., Århus.

Dim. 51.
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Bent Sørensen
Kostelev fra 1945-50
Telegrafist på inspektionsskibet »Ternen«, der sank
ved Grønland i januar 1957

Det har aldrig faldet mig vanskeligt at skulle skrive til Bent, alle ord
har villigt ladet sig sætte sammen og let givet udtryk for de ting og tan
ker, jeg ville sige ham, — hvadenten han befandt sig på den nordlige
eller den sydlige halvkugle.
Nu derimod — når jeg vil skrive om ham, falder det mig ganske
anderledes svært.

5 år har vi omtrent levet side om side — i skolen, i fritiden og på besøg
i dit ualmindeligt gæstfrie hjem. — Og årene efter skolen, hvor du skrev
hjem fra dine mange og lange rejser, og endda af og til i de korte slip
mellem turene fik tid til at kigge herud; alle disse mange år har givet mig
et dejligt eksempel på, hvad et venskab kan være.

Jeg ved, at jeg er fuldt ud enig med alle vore klasse- og kostskole
kammerater i, at du var i besiddelse af de ting, der kræves for — med
ganske jævne ord at blive kaldt: en god kammerat.
Måske kan det synes fattigt at give den karakteristik af dig; dog — •—
ikke blot i skolen som børn — men fremfor alt i den voksnes tilværelse,
er det en egenskab, der fuldt kan vurderes —■ og bliver det.
Jeg kan ikke fremdrage noget eksempel — for det var en så naturlig
bestanddel af hele din opførsel, at man næppe mærkede det; men spør
ger man mennesker, der på et eller andet tidspunkt har været i berøring
med dig, ser man det altid lysne i deres ansigter, og bemærkninger som:
„Jovist kan jeg da huske Bent — han var en god dreng!" — eller
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„Bent — han var en fin fyr!" — kan man være sikker på at få at høre.
Først nu opdager man imidlertid, hvor glad man har været for Bent;
men sådan er det vel altid . . .

Jeg vil nødig benytte store, højtravende ord, for de har slet intet at
gøre her; men lad mig få lov til sidst at sige en tak — fordi jeg har kendt
dig, og fordi du altid var som — jeg kan næsten sige en bror og ven
for mig.
Birte (—50).

El lille brev til det ene af vore to æresmedlemmer

i anledning af fødselsdagen den 26. september 1957

Kære Futtrup!

Er det til at forstå, at du snart fylder 70 år? Vi, dine gamle elever,
kan ikke forstå det, og vi tænker os, at du heller ikke selv kan forstå,
hvor alle disse år er blevet af.
Nej, vi forstår det ikke, hverken når vi ser tilbage over årene, der er
gået, eller når vi ser dig ivrigt optaget af den gerning, som du har viet
al din tid og arbejdskraft, siden du forlod Jelling. Enten vi er enige eller
uenige med dig i dit syn på det brogede og vanskelige problem, der
hedder Sydslesvig, så beundrer vi dig for den idealisme og ildhu, hvor
med du er gået ind i kampen for at bevare vor gamle, danske kultur for
nulevende og kommende slægter i vort kæmpende grænseland.
Og vi genkender dig i denne din idealisme og tro på en retfærdig
sags sejr, din tro på mennesker først og fremmest. Det var den samme
tro på det bedste i dine elever, din tillid til os, der fik os til at elske
og beundre vores skolebestyrer og til at føle, at vi måtte vokse og vise os
værdige til en tillid, der aldrig måtte skuffes. På den måde gav vor skole
gang i Grindsted os en ballast med ud i livet, som betød fuldt så meget
som de solide skolekundskaber, vi havde lejlighed til at tilegne os.
Derfor er der en stor tak gemt i det „Til lykke", dine gamle elever
siger til dig i anledning af 70-års fødselsdagen. Hjertelig til lykke med
alt, hvad du har nået indtil i dag, og lykke til med alt det, du glæder dig
til at tage fat på i de forhåbentlig mange og gode år, som ligger foran
dig! For vi kender dig så godt, at vi ved, at selv om du nu må slippe dit
arbejde som skolekonsulent, så vil du vedblive at arbejde og bygge op,
så længe du lever.
Anna Lauridsen.

51

Medlemsliste 1957
Æresmedlemmer:
Ellen og Jens Futtrup, Hanved
Flensborg.

1954 Aaskov, Frede, gymnasieelev,
Tarm.
1953 Akselsen, Inge Marie, Heinsvig St.
1953 Albrektsen, Rita, damefrisørelev,
Grindsted.
Andersen, Aksel, glarmester,
Grindsted.
1954 ■— Egon, Bjørnsonsvej 26,
København V.
1956 — Anne Marie, Morsbøl
pr. Grindsted.
1950 — Ejgild, Colbjørnsonsgade,
København V.
— Ragna Jøker, Skovløbervæn
get 3, Fredericia.
1942 — Elof, bankass. Herning
Handels- og Landbrugs
bank, Herning.
1952 — f. Mortensen, Ellen F.,
Postkontoret, Nykøbing S.
1942 — Elna, lærerinde, Danish
Missions Girls School,
Aidens Valley, Aden,
S. Arabia.
1954 — Else Marie, Skovlund
pr. Mølby.
1930 — f. Pedersen, Erna Skovborg,
Vestergade 39, Vejle.
1956 — Hans Christian, Herlufsholms Skole.
1954 — Hans Erik, Algade 45,
Ringe.
1954 -— Helene M., postelev, Post
kontoret, Herning.
— Edel, »Lindholm«, Tim St.
1939 — Helge Søgaard, bankfuldm.,
Andelsbanken, Vejle.
1955 — Lis, Rahbek, klinikelev,
Krogen, Grindsted.
1924 — Rahbek Eg, bankdirektør,
Aarup.
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1921 — Tage, skræderm., Borger
gade 19, Grindsted.
— Thorkild, bogtrykker, Bor
gergade, Grindsted.
I929 Andreasen, Arne, civilingeniør,
»Nordkemi«, Næstved.
1931 — Karen, Elin, »Nordkemi«,
Næstved.
1953 •—- Jens, »Nordkemi«, Næstv.
1955 — Ole, gymnasieelev, »Nord
kemi«, Næstved.
1933 — Kirstine, Chr. Lundsgaardsvej 14, Grindsted.
1955 Ahrens, Mogens, handelslær
ling, Grindsted.
1951 — Sven Preben, Nygade 22,
Grindsted.
1956 Arentoft, Birgit, Vorbasse.
1955 Arnbjerg, Ida, Vorbasse.
1956 -— Martin, Vorbasse.
1937 Bach, Anders J., revisionsass.,
Vardevej 36, Esbjerg.
1949 — Petra, kommunekontoret,
Varde.
1955 Baggesgaard, Aage, manufak
turlærling, Grindsted.
I945 — Niels Jørgen, bankass.,
Grindsted.
1942 Barslund, Henry, købmand,
Barde pr. Herning.
1952 Bendixen, Boris,
Svends Allé 69, Gladsaxe.
1954 —

Cyril, Seminariet, Ranum

— Ole, Skolegade 7, Grind
sted.
1925 Birkelund, Dagny, f. Holdt,
Vorbasse.

1931 Bitsch, Daniel, præst, 14 Rundalls rd. Madras 7. India.

1944 •—• Arnfred, kommunelærer,
Værebrovej 14, Bagsværd.
1950 -—• Roald, stud, polyt., Amager
brogade 62 4., Købhvn S.
1951 Bjeldskov, Inger, p. t. Vind
Skole, Vind.
1942 Bjerre, Aase, f. Slyngborg,
Bregnevej 7, Odense.
1939 Blynning, Rich., Jyllandsgade 12 B t. v., Kbhvn. F.
1953 Boe, Jørn, Brande.
1933 Boesen, Ebba, f. Ernebjerg,
Ernst Bojesensv. 5 A, Holte.
1954 Borch, Elsa, handelslærling,
Sdr. Omme.
1947 Brandt, Aase, kontorist,
Jyllandsgade 39, Esbjerg.
1954 Bredlund, Erik, Storeg., Brande.
Bjerregaard, Gerda,
Nørregade 14, Sdr. Omme.
1950 Breinholdt, Per, Lohses Bog
handel, Varde.
1949 Bremer, Holger, telegrafass.,
Sognegaards Allé 78 2. t.v.,
Valby.
1937 Bruun, Johan Dejgaard, dyr
læge, Nordenskov.
1950 Brus, Karen, barneplejerske,
Stationsvej 1, Snekkersten.
1950 Brøns, Birte, musikpædagog,
Skolegade, Grindsted.
— Kaare Fog, Skolegade,
Grindsted.
1949 Bøgedal, Asger, maskinarb.,
Østergade 15, Vejen.
1956 Bøjgaard, Jytte Arvad, Blaahøj.
1952 — Dorete, Handelsbanken,
Grindsted.
1949 Carlsen, f. Præstegaard, Gun
hild, Stjernholm Allé,
Horsens.
1952 — Ib, Stjernholm Allé, Hor
sens.
1936 Christensen, Arnold, boghol
der, Svineslagteriet, Holste
bro.
1953 — Bente Rørbæk,
Borgvold 10, Vejle.
1951 — Birthe Laura, Vibes Allé 9,
Grindsted.

1924 — Carl, landsretssagfører,
Hornslet.
1955 — Carl, kontorelev, Bremensgade 24, 1., th. Kbhvn. S.
1941 — Carl Ole Husted, Dam
vejen 18, Ribe.
1941 — Ellen, »Mosegaarden«,
Blaahøj.
1953 — Erwin Tågelund, Næsbyholmvej 22, Brønshøj.

1934 — Gunnar, kommis, Brugsfor
eningen, Grindsted.
1955 — Henry, Hellevad Mejeri,
Hellevad.
1927 — f. Engelbrecht Christiansen,
Julie Brandstationen, Fr.cia

1937 — Jørgen Reiman, inst., Søn
dergade 7, Odense.
1945

— Jørgen Søholt Skive Folke

blad, Skive.
1946 — Kaj Rørbæk, M. Jørgen
sens Frøhandel, Grejsdalen,
Vejle.
1944 -—• Kaj Søby, Dalum Rådhus,
Fruens Bøge.
1947 — Kamma, Mødrehjælpen,
Møllergade 20, Sønderb.
1953 — Kay, Hjortsvang.
1950 — Svend, Nørreg., Grindsted.
1923 — Thomas, inspektør, Christiansv. 23, Charlottenlund.
1945 — Torben Søholt, Aalborg
Amtstidende, Aalborg.
1955 — Ulla Horsted, sparekasse
elev, Grindsted.
1931 — Vagn Nørlund, Rudolph
Wulffsgade 26, Århus.
Christiansen, f. Schlebaum,
Agnes, Billund.
— Birthe, Jernbaneallé,
Vamdrup.
1951 — Else, fysioterapeut, Århus.
1955 — Jens Oluf, værktøjsmager
lærling, »Lego«, Billund.
1926 — Poul Henry, manufaktur
handler, Borgergade 15,
Grindsted.
1932 — Esther, f. Olesen, Borger
gade 15, Grindsted.
— f. Schiørring, Signe Solvejg,
Slotsgade 8, Hillerød.
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1946
1919 — Svend, forretningsbestyrer,
Grindsted.
Clausen, Jørn, Bække.
1943
1938 Dalentoft, Harald J.,
driftsleder, Grindsted.
Dalgas,
Bent Vinding, Øster
1947
gade 1, Grindsted.
1930
1923 — f. Nielsen, Esther, Øster
gade 1, Grindsted.
1955
1941
1954 Dalgas, Jytte Vinding,
Grindsted.

1954 Danielsen, Jørgen, kontorelev,
Nørreallé 24, Grindsted.
Degn, Hertha, bibliotekar,
Jernbaneg. 5, Grindsted.
1956 Diemer, Ellen, Ansager.
1932 Døssing, f. Degn, Asta, tandlæge, Englandsgade 23,
Esbjerg.

1934

1956 Ebbesen, Johanne Margr, Vandel

1928 Elmgaard, Ingrid, lærerinde,
Fjelstrup.
1954 Enemark, Bente, handelslærl.,
Ansager.
1950 Engberg, Olaf, savskærer,
Vorbasse.
1947 Eriksen, Anni, kontorass. Sol
vej 3, Grindsted.
1950 Eskildsen, Inge, ekspeditrice,
Voldbyvej 11, Hammel
1954 — Johannes, kontorelev, Jyllandsgade 5, Grindsted.
1952 — Karen, boghandlermedhj.,
Nørregade 29, Grindsted.
1953 — Karen Margrete, Borger
gade, Grindsted.
1941 — Knud, bankfuldmægtig,
Jyllandsgade 14, Grindsted.
1921 — Kristian, præst, Vester
Vedsted, Ribe.
1953 — Lars Ole, kontorelev, Jyl
landsgade 5, Grindsted.
1936 Felsted, f. Sørensen, Gerda,
Fredensvej 12, 3., Viby J.
1956 Frederiksen, Else Østergaard,
Filskov.
1950 — Arild, jetpilot,
Faaborg, Varde

1946 — Iver Kristian, Faaborg
pr. Varde.
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1943
1953

1922

1955
1954

1925

— Poul Lønborg, Faaborg
pr. Varde.
Frich, f. Jensen, Marie,
601 West 13th ave.
Vancouver B C, Canada.
Frifelt, Kirstine, Risbøgevej,
Brabrand.
Frisken, Lorenz, kontorchef,
Axelhøjvej 48, Vanløse.
Frøkiær, Anna Elise, Filskov.
Frøkjær, Jens Chr., læge,
Allingaabro.
Futtrup, Anders, Dansk Ung
domshjem, Sortevej, Flens
borg.
— Hans, skolebestyrer, Dansk
Privatskole Lyksborg,
Paulinealle 2, Glücksburg.
Færge, Jørgen, gymnasieelev,
Høng.
Fihl, Henny, telegrafelev, Carl
Nielsensallé 2, 3-, Kbh. 0.
Fog, Peter Andreas, Sønder
marken, Vejle.
Ganzhorn, Jonna, Randersv. 6,
Hobro.
Gregersen, Mads, civilingeniør,
Vejlesøvej 76, Holte.
Grevsen, Vera, »Lego«,
Billund.
Groth, Elna Solveig, Asbo
pr. Bække.
Grove, Lydia, lærerinde,
Hejnsvig.
Grum Jensen, Aksel,
lærer. Realskolen, Grindsted.

Grum-Jensen, Ellen Margrethe,
lærerinde, Realskolen,
Grindsted.
1935 Grunnet, N. Tage, dyrlæge,
Afrika.
1945 Grysbæk, Kirsten, sygepl.
Tordenskjoldsgade 29, 4.,
Århus.
1955 Grau, Ole, lærling, S. Omme.
1951

Græsholm. Hans Jørgen, Canada,
c/o ing Græsholm, Grindsted.

1948 Haarder, Anders, uddeler,
Brandsbøl o. omegns brugs
forening, Nordborg.
1948

— f. Gejl, Inga, Brandsbøl
Brugsforening, Nordborg

1922 —• Hans, højskoleforstander,
cand, mag., Rønshoved
Højskole, Rinkenæs.
1929 Hald-Madsen, Anders, industri
konsulent, Højgaards
Vænge 3, Bagsværd.
1934 ■— f. Jørgensen, Jørna, Høj
gaards Vænge 3, Bagsværd.
1956 Hansen, Anna Lise, Sønderboulevard 290, Odense.
1955 Hansen André, handelslærling,
Grindsted.
1950 — Arne, »Ølgaard«, Randbøl.
1955 — Bente, c/o sagfører Licht,
Grindsted.
1930 — Birthe Levin, cand. mag.,
c/o Ahrenkielm, Alrune
vej 24, Hellerup.

1933 — f. Christensen, Herdis,
Engvej 7, Grindsted.
1954 — Herluf, »Ølgaard«, Rand
bøl.
— Jens Norman, Engvej,
Grindsted.
1950 — Jørn Teglgaard, maskinist,
Vandel.
1941 — Kenneth Vestergaard,
bankfuldmægtig,
A/S Varde Bank, Varde.
1950 — f. Nielsen, Karen, vinter
lærerinde, Aadum Maskin
station pr. Tarm.
1953 — Kirsten Søndergaard,
Vibes Allé, Grindsted.

1952 — Bodil, sem., ungdomskoil.,
vær. 23, Skive.

1927
1923
1937
1922

1946 •—• Carl Emil, radiotekniker,
Vestergade 37, Grindsted.
1953 — Chr. Lyhne, Jelling.
1950 — Gerda Lyhne,
Knabrostræde 30, Kbh. K.
1956 — Else Lyhne, Filskov.
1954 — Doris, Sdr. Felding.
1923 •—■ Ejnar, savskærer, Vandel.
1951 — Else Marie Storgaard, syge
plejeelev, Sygeh., Grindst.
1948 — Finn Schmidt, assistent,
Tranevej 4, Fredericia.
1948 — Erland, styrmand, Schrumsvej 9, Svendborg.
—■ Hans Almar, handelslæri.,
brugsforeningen, Grindsted.
1956 — Hans Erik, gymnasieelev,
Tarm.
1942 — Hans Marius, amtsfuldm.,
Mindet 3, Skanderborg.
1954 — Hans Ole Fernis, trafikelev,
Jernbanegade 28, Grindsted.
1956 — Hanna Schack, klinikdame,
Fengersallé 10 a,
Bramminge.
1954 — Helen Marie Teglgaard,
sygeplejeelev, Odense Syge
hus, Odense.
— Henning, distriktsmontør,
Frisvadvej 16, Varde.

1944 — Kurt Stephan Schiøtt,
stud. jur. Foldbyvej 36,
Kastrup.

1920

1949

1952

1955
1921
1955
1953

— Mads, dyrlæge, S. Felding.
— Peter, førstelærer, Hellevad.
— Severin, dyrlæge, Nørager.
Haugaard, Johanne, f. Stær
mose, fysioterapeut, Brande.
Heidemann, A. S., f. Holt,
cand, ph., Otto Sverdrupsvej 9, Arhus.
Henriksen, Annelise, f. Rømer,
Vejlevej 30, Grindsted.
Hermansen, Annelise,
Agerbæk.
— Kaj Chr., Lundsgaardsvej,
Grindsted.
— Kirstine, lærerinde,
17 Ormes road, Kilpank,
Madras, S. India.
Hjorth, Ingerlise, gymnasieelev,
Th. Langs Gymnasium,
Silkeborg.
— Poul Otto, Grindsted.

1949 Hoeg, f. Winther Lis, A. W.

Vingesvej 7, Århus.
1954 Holdt, Jytte, Blaahøj.
1953 — Ricard, Blaahøj.
Holt, Svend, Monte Maiz, Cor
doba, F.C.C.A., Argentina.
1956 Holm, Erik, kontorelev, »Midt
jylland«, Grindsted.
1930 Holtegaard, Karen, cand. ph.,
Frederiksborgv. 102 st. th.,
København NV.
Hougaard, Gudrun, S. Omme.
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1951 Hougesen, Kurt Emil, Jelling
Statsseminarium, Jelling.
1922 Hovmøller, Sigurd, 1019 Sc.
2 5 th str., Milwaukee,
Wise., U.S.A.
1951 Hundrup, Tanja, sygeplejerske,
Toften, Grindsted.
1952 Husted, Karl J., Vorbasse.
1936 Hviid, Karsten, installatør,
Jernbaneg. 11, Grindsted.
1940 — Kiss, f. Hestehave, Jern
banegade 11, Grindsted.
1955 Hylgaard, Jørgen, kontorelev,
»Midtjylland«, Grindsted.
1956 Højbert, Freddie Lohmann
Warming, mekanikerlærl.,
Nørregade, Grindsted.
1956 Højgaard, Ragnhild Charlotte,
Vorbasse.
Høirup, Ellen, lærerinde,
Kvædevej 105, Sorgenfri
pr. Virum.
—
Hanne, Realskolen, Grind
1955
sted.
— Karen, Realskolen, Grindst.
1945 Høst, Egon, bankassistent,
Fyensgade 14, Grindsted.
1938 Ibsen, Ruth, f. Wrang,
Østre Allé 8, Grindsted.
1946 Ibsen, Thor Falkner, bankass.,
Østergade 7, Herning.
1954 Ingstrup, Eva, bankelev,
Sommers Allé 1, Grindst.
1954 Iversen, Anna Lise, gymnasie
elev, Vestergade 15, Grind
sted.
1956 Jacobsen, Agnes Kirstine,
bagerm. Johs. Jacobsen,
Agerbæk.
1953 — Jørn Pinnerup, Hørlycksallé 12, Grindsted.
1953 — Poul Erik, Nørregade 38,
Sdr. Omme.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer,
Grindsted.
1938 — Aage, Carl Plougsvej 76,
Kolding.
1955 — Anne Marie, Spjarup,
Egtved.
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1943 — Anton, murerm., Ansager.
— Bent, Godthåbsgade 36,
Århus.
1953 — Elisabeth, boghdl.medhj.,
Grindsted.
1952 — Else Anny, Nebel pr. Vor
basse.
1956 — Henning Serup, c/o cykel
handler Jensen, S. Felding.
1945 •—- Henry, kontorist,
Vester Allé 11, Vejen.
1952 — Holger T., Blichersvej,
Grindsted.
1950 — Johs. Børge, Dansk Schell,
Fredericia.
1954 —- Karl Bent, Ansager.
1956 — Kjeld Berg, seminarieelev,
Dr. Dagmarsv. 26, Ribe.
1951 — Kirsten Else,
Aalykke, Grindsted.
1954 —• Kristian Peter Moesgaard,
Sdr. Felding.
1927 — Meta, trafikassistent,
Bymarken 41 st., Roskilde.
1955 — Mogens Langvad, sem.elev,
Seminariet, Jelling.
1953 —- Ole Fink, Finlandsvej 20,
Middelfart.
1953 — Poul Vestergaard,
Vejlevej 56, Brande.
1933 —- S., portier, Sorøvej 11,
Herning.
1946 — Sonja Winther,
Vesterbro 90, Aalborg.
1955 — S vea Crone, laboratorieelev,
Grindstedværket, Grindst.
1955 — Tommy Falck, gymn.elev.,
Billund.
I929 Jespersen, Poul Hugo, dyrlæge,
Løsning.
1954 Jung, Inge, Hvelplundgård,
Sdr. Omme.
1954 Jøker, Kirsten Nissen, Spjarup,
Egtved.
1948 Jørgensen, Inger Marie, lærer
inde, Centralsk., Aarup.
1956 — Martin, c/o E. Olsen,
Erdalsvej 58, Glostrup.
1956 — Ib, Vestergade 18, Gørding.

1930 — Vagn Nedergaard, adjunkt,
Sabrovej 1, Århus.
Kaalund, H. V., overportør,
Vesterbrog. 13, Grindsted.
Kaasbjerg,
Viggo, forretningsf.,
1943
6. Juliv. 101, 1., Fr.cia.
1937 Kelly, f. Krøll, Nora,
13. View Ave, Bure Hom
age, Hauts Christchurch,
England.
1924 Kjalke, Poul, politim., Rønne.
1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen,
Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Straasø, overlærer,
Hørlycks Allé 8, Grindsted.
— -Olesen, Tage, vejass., Sdr.
Landevej 43, 2., Sdr.borg.
1952 Klit, Knud K. B., c/o købmand
Pårt, Gram.
Knudsen,
Aage, lærer,
1951
Skolegade, Grindsted.
— Erling, Sønderg. 55, Holsted.
1941 —• Carl Emil, radioforhdl.,
Svendsgade 45, Vejle.
1950 — Elna Outzen, Bakkeallé 17,
Åbyhøj.
—
Johan Nørgaard, Grindsted.
1953
1950 Kold, f. Stoustrup, Charlotte,
lærerinde, Prins Haraids
Allé 18, Fruens Bøge.
1933 Korsgaard, Thorvald, kriminaloverbetjent, Nykøbing M.
1941 Kranold, f. Christensen, Inge
Søholt, Blidahlund 5, Charlot-

tenlund.
1928 Kristensen, Alfred, sognepræst,
Kauslunde, Fyn.
— Aksel, Præstehaven 59,
Hasle pr. Århus.
1924 — Hans P., Brugsforeningen,
Tistrup.
1923 — f. Jørgensen, Jørgine,
Storegade 3, Varde.
1937 — f. Lorentsen. Martha, Hund
strup Brugsf., V. Skerninge.

1924 — Kirsten Horsbøl, seminarie
lærerinde, Østergade 83,
Tønder.
1933 — Kristian L., civilingeniør,
Brendstrupvej 28, Varde.

1949 — f. Buch, Lilli Marie,
Holmev. 275, 2., Holme
pr. Viby J.
1955 Krogh, Søren, tømrer lærling,
Kragholmsgade 9, Fr.havn.
1952 Krogsgaard, Anders, stud. med.
Thunøgade 14, Århus.
1955 — Karen, defektriceelev,
Banegaardsvej, Grindsted.
1955 — Merete, bankelev,
Banegaardsvej, Grindsted.
1924 — N. J., inspektør,
Banegaardsvej, Grindsted.
— Hedvig, lærerinde,
Banegaardsvej, Grindsted.
1945 Krupsdahl, Regnar, fabrikant,
Stakroge.
1934 Krøll, Herman, fabrikant,
Nørregade 65, Grindsted.
1943 Kvist, Holger, manufakt.kommis, Præstevænget, Egtved.
1950 Kølbæk, Peder Grau,
Hellerupvej 82, Hellerup.
1941 Langer, Erik Dam, kommis,
Ørum Brugsf., Djursland.
Larsen, Birgit, Stationsv. 24, 2,
Bolbro.
1939 — Børge, bankassistent,
Stadionsvej 24, 2., Odense.
1955 — Holger, lagerelev,
Hedeg. & Hansen, Grindst.
1955 — Inga, postelev, Jagtvej,
Grindsted.
1924 — Søren Poulsen, kæmner,
Ansager.
1955 Lauridsen, Inger,
Fredericiavej 88, Vejle.
1953 — Karen Margrete,
Ny Munkegade 90, Århus.
1936 — Marius, præst, Rådmand
Steins Allé 9, 1., Kbhv. F.
I92O ■—- Ove, dyrlæge, Thyregod.
I92I — f. Andreasen, Anna,
Thyregod.
I945 — Ove, løjtnant, Fuglesangs
allé 105, Århus.
1947 — Svend Aage, radiotekniker,
p. t. København.
Leth, Georg, Nørregade 31,
Grindsted.
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1945 Licht, Hans Henrik, cand. jur.,
fuldmægtig, Grindsted.

— f. Bjerg, Ketty, Grindsted.
— Kirsten, Rudershøj, Holte.
Locht, Gustav, fabrikant, Egtv.
Lorentzen, Lorents Ravn, forv.,
Frederiksbjerg Trælasthdl.,
Læssøesgade 20, Århus.
Larsen, f. Lund, Else, Klokkerstøbergade 2 A, Slagelse.
1956 Lund, Marie,

1918
1942
1929
1940

Bække.

1955 Madsen, Bente, korrespdt.elev,
L. Farimagsg. 6, Kbhvn. 0.
1943 — Lilian, f. Raun, Vorbasse.

1953 — Elly, Borgerg., Grindsted.
1949 — Hanne,
Kirketorvet 16, Vejle.
1955 — Henry, Nørreg., Ansager.
— Knud, lærer,
Nørregade, Grindsted.
1954 — Krista, Lamborg pr. Eg.
1954 —• Kurt Skov, gymnasieelev,
Tarm.
1952 — Niels Peder, Nordenskov.
1954 Markussen, Ernst Uhd,
Østergade 13, Ansager.
1951 Matthiesen, Bernhardt,
Kirkevejen, Vorbasse.
1944 — Børge, sparekassefuldm.,
Grindsted.
1954 Mathiasen, Jørgen Preben,
GI. Strandv. 185, Esperg.
1952 Meng, Harry, Nørre Nissum

Seminarium, Lemvig.
1942 Mikkelsen, f. Fonnesbæk, Edith
Jernbanestationen, Verst.
1951 — Mads Chr., Bilhersgade 2,
Troldhede.
1948 — Verner, Åst Andelsmejeri
pr. Vandel.
1926 Mogensen, Dagny, lærerinde,
Himmelev pr. Roskilde.
1949 —■ Ruth, korrespondent,
»Nedergaard«, Vandel.
1955 Mortensen, Peder, mathelev,
mathelev 265182/55-Mortensen, Math- og Korporal
skolen, Kasernen, Sdrborg.
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1956 — Jens Gunner, trafikelev,
Fredensgade 9, Holsted.
1939 Munk, Per, maskinm., Arup.

1923 Møberg, Marinus, bogbinder,
Borgergade, Grindsted.
1936 Møller, f. Møller, Else,
Lillisvej 5, Aalborg.
1950 — Else Ritha, barneplejerske,
Stakroge.
1925 Müller Madsen, Niels,
Lillerupvej 6, Rønde.
1927 — Robert J., Stakroge.
1951 Mølgaard, Karen, defektrice,
Skrænten 27 st., th., Esbj.
I956 Nielsen, Allan Vinge, gymna
sieelev, Tarm.
1949 — Bruno A., kontorist,
Kærvej 7, Grindsted.
— Ellen, damefrisørinde,
Vestergade, Grindsted.
1950 ■—• Elna, Stationen, S. Omme.
1944 — f. Thorning, Else Eva,
Borgergade, Grindsted.
1956 — Erling Bloch,
Øse pr. Nordenskov.
1942 — Ester, Aast pr. Vandel.
1954 — Gerda Bjerregaard, bank
elev, Bøvlvej, Sdr. Omme.
1946 -— f. Hansen, Grethe Marie,
Bjerregrav.
1950 — Gudrun, assistent, Rigsho
spitalet S.B. 14, Kbhvn. 0.
1944 — Gunner Helle,
Jyllandsgade, Grindsted.
1953 — Gunnar Modvig, Valdemar
Sejrs Allé 21, Ribe.
— Hans Helle, Viborgvej 1,
Silkeborg.
1947 — Kaj Moesgaard, bankass.,
Fynsgade, Grindsted.
I949 — Karen, Thems Boghandel,
Horsens.
1922 — Laurids, sognepræst,
Vester Sottrup.
1956 — Leo Bjerrum, manufaktur
elev, Højgade 20, Vojens.
1935 — f. Christensen, Nanna,
Skyttensvej 33, Holbæk.
1947 — Niels Norby, trafikassistent,
Grejsdalsvej 10, 2., Vejle.

1955

1949

1947

1941
1949
1941

I945
1953
I924

1945

1937
1927

1954
I929
1944

1938
1942

1939

I929

1928

— Oluf Mondgaard, autohdl.,
Nordre Ringg. 12, Slagelse.
— Solveig Brink, overlærer,
Realskolen, Grindsted.
— Sv. Wulf, Gilbjerg Skole,
Hej nsvig.
— Søren Eigil, Aalykke Skole,
Kolding.
— Vagn Aage, lærer,
Vestergade 5, Tønder.
— Willy Verner, uddeler,
Brugsfor., Spandet, Arnum.
Nikolajsen, Ellen, Hovborg kro,
Hovborg pr. Holsted.
— Karl Heine St., revisorass.,
Grønnevej 47, 2., tv.,
Virum, Holte.
— Niels Chr., tjener, Hov
borg kro, Hovb. pr. Holsted
Nis-Hansen, Jørgen,
Stationsvej 4, Brande.
Nordbeck, Svend Aa., kasserer,
Den kellerske anstalt, Brejning.
Nordbjerg, Holger, styrmand,
Teglvænget 15, Aalborg.
Nørgaard, Carl, civilingeniør,
Skovbrynet 11, Allerød.
Nørup, Viggo, jernbanedetekt.,
Skovvejen 50, Århus.
Oddershede, Chr., trafikelev,
Skolegade 11, Fjerritslev.
Oehlenschläger, Johs. G., pro
kurist, Engv. 29, Grindst.
Olesen, Anders Larsen, ass.,
Herstedernes kommunekon
tor, Tåstrup.
— Bent Anker, Grand Hotel,
Grindsted.
— f. Thrane, Else,
Grand Hotel, Grindsted.
— Vibe Anker, Øster Søg. 94,
København 0.
Olsen, Anna, vaskerileder,
Sygehuset, Grindsted.
— f. Mortensen, Etta,
Bjerget 20, Kalundborg.
— Evald Bjerregaard, bankf.,
Varde Bank A/S, Esbjerg.

1953 — Lisbeth Weis, seminarist,
Silkeborg.
I92O Ostenfeld, f. Christensen, Ruth,
Dalgas Avenue 17, Århus.
Paarup, Hans Børge, købmand,
Borgergade 8, Grindsted.
1953 Petersen, Anders, menig 307952,
Nr. Uttrup kasserne,
Nr. Sundby.

1955 — Hans Peter, Nørre Allé,
Grindsted.
I956 — Alma Egeskov, Blaahøj.
1955 — Bent, postelev, Vesterg. 12,
Ølgod.
1950 — Hartvig, Udsigten,
Sdr. Felding.
1954 — Dora, »Pax«, Ansager.
1955 — Ella Wisler, Borgergade,
Grindsted.
1927 — Heine Skovborg, civiling.,
Nørresøvej, Viborg.
1954 — Helena Søndergaard,
Jerrig pr. Grindsted.
— Henning Arve, mekaniker,
Aggersvoldsvej 4A, 1., th.,
Brønshøj.
1952 — Ingrid, Nyg. 28, Ringholm.
I954 — Kaj-Axel, Klostertorvet 2,
Århus.
1955 — Kenneth, murerlærling,
Nørregade, Grindsted.
1931 — Knud, kasserer, Skolegade,
Grindsted.
I922 — Kristen, skolebestyrer,
Vejen Realskole, Vejen.
— Margrethe, Vejen Realsk.,
Vejen.
1956 — Leif Hansen, Landerupgrd.,
Taulov.
— Maja, overlærer, Dronning
borgvej 27, Kastrup.
I936 — f. Clausen, Nanna Kjær,
Cellovej, 25, Herlev.
1954 — Niels Peter, bankelev,
Kærvej 5, Grindsted.
1955 — Peter Hans, elektrikerlærl.,
Sdr. Omme.
1944 — Viggo, fabrikant,
Sjællandsgade 94, Århus.
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1919
1950
1937

1933
1943

1943
1943
1937
1949

1951
1951
1925

Pettersson, Svend Aage, skole
inspektør, Åkirkeby.
— Kamma, f. Christensen,
Åkirkeby.
Plagborg, Julius, bankbestyrer,
Vestergade 22, Grindsted.
— Kaj, Vesterg. 22, Grindst.
Porst, f. Grunnet, Else,
Klubbens Hotel, Ribe.
Poulsen, Axel, forretningsfører,
Bellisvej 8, Varde.
— Grethe, Aurehøjvej 24,
Hellerup.
— Per G., præst, præstebolig,
Elling pr. Frederikshavn.
— Søren Hjorth, kontorist,
Bakkevej 320, Rødding.
— Simon, dyrlæge, Ørnhøj.
Præstegaard Petersen, f. Thyregaard, Inger, Landbrugssk.,
Grindsted.
— Elna Kristine, Sønderby,
Grindsted.
— Grethe, Jernbanegade,
Grindsted.
— f. Møller, Nanna,
Jernbanegade, Grindsted.

Præstholm, Svend, sognepræst,
Føvling.
1922 Qvesel, f. Holm, Margrethe,

1922
1945
1940

1930

1934
1954

1955
60

Nr. Nebel Realsk. Nr. N.
Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester rd., Wilmslow, Chesire, England.
Rahbek, Hans, fabrikant,
Gummi- og Lamelmåttefabriken, Svejbæk.
Raahede, f. Dejgaard, Anna,
Salling Ungdomsskole,
Jebjerg.
Rasmussen, f. Pedersen, ElseMargrete, prokurist,
Evald Allé 87, Esbjerg.
— Andreas Th., planteskole
ejer, Stensagergaards Plan
teskole, Randers, Højmark.
— Ernst, seminarieelev,
Nr. Nissum.
— Ester, kontorelev, c/o sagf.
Foged-Jørgensen, Grindsted.

1955 — Gert, bankelev, Strandby
gade 13, Esbjerg.
1955 — Grete, boghdl.lærling,
c/o Damg. Jensen, Grindst.
1952 — Kirsten,
Vesterbrogade, Grindsted.
1940 — Knud Revald, ing. m.a.i.,
Vermehrensv. 17, Odense.
Rauff, Oskar, Vejlev., Grindst.
1949 Raunkiær, Jørgen, Vejrmølle
vej 22, Lyngby.
1952 Rechnitzer, Inger B. Ruban,
Granvej, Grindsted.
1936 Refer, Bent, skovfoged,
Asmildvej 10, Overlund,
Viborg.
1938 Richardson, f. Fallesen, Karen,
»Danelea«, Slinesoakroad,
Woldingham, Surrey, Engl.
1927 Riis, f. Nielsen, Snefrid, Tiist
Brugeforen, pr. Mundelstrup.
1920 Riising, Chr., farmer, Northcliff, W. Australia.
1947 Rikhof, Elin, jordemoder,
Amtssygehuset, Odense.
I923 Rosenmai, Thomas, 6714, In
dian Ave. Chicago 111, USA
Schelde-Jensen, Kristen, fuldm.
Jyllandsgade 22, Randers.
Schiørring, Anna, fru arkitekt,

Grindsted.
1956 Schmidt, Elin Muusmann,
Ansager.
Schrøder, Vagn, Nørregade 2,
Grindsted.
1953 Schweder, Hans Henrik,
kp.elev 292217, Intendan
turkorpsets skole, kastellet,
København 0.
I93I Schydt, Helge, tandlæge,
Nørretorv 2, Vejle.
1946 Sevel, f. Hansen, Vibeke,
Østergade 5, Ålestrup.
1949 Sig, Gerda, Øster Hjelm,
Hover pr. Muldbjerg.
1944 Sig-Jensen, f. Martinsen,
Rachel Johanne Sindbjerg,
Vendersgade 5, Holstebro.
Simonsen, Svend, handelslæri.,
Borgergade, Grindsted.
Skov, Ejvind, malermester,
Jernbanegade 20, Grindst.

1920 Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
1955 — Ragna, bankelev, Grindst.
1951 Sparre, Otto, Fredensvej 30, 2.,
Charlottenlund.
1944 Sørensen, f. Madsen, Gerda,
17 Normandy Boulevard,
Toronto, Ontario, Canada.
1944 Sort, Gudmund Th., revisor,
Hollænderv. 4, Kbhvn. V.
1948 Spicker, Folmer, trafikass.,
Vorbasse.
—
f. Pedersen, Martha,
1947
Vorbasse.
1956 Starup, Gunnar Sønderby pr.
Grindsted.
1954 — Knud Windfeld, Faaborg

1934

1932

1927
1956

1953
1949
1935

1938
1942

1951
1951

1936

pr. Varde.
Stendevad, Randi, lærerinde,
Realskolen, Grindsted.
Storgaard, Anders C., direktør,
Ringparken 11, Holstebro.
■— Børge, forretningsfører,
Hansens Hotel, Grindsted.
— Edith, oldfrue,
Hansens Hotel, Grindsted.
Søes, f. Jensen, Anna,
Købmandsgården, Gesten.
Søjberg, Tove, c/o slagteriarb.
Elsa Søjberg, Grindsted.
Sønderby, Aksel, Grindsted.
Springborg, f. Sønderby, Gre
the, Kongebakken 11 A,
Svendborg.
Søndergaard, Ernst, bankkass.,
Jorden rundt, Grindsted.
—- f. Madsen, Inge,
Jorden rundt, Grindsted.
Sørensen, Bente Egholt, c/o frk.
Fusager, St. Møllevej 10, 2,
København S.
— f. Hansen, Bodil Kaas,
Ahorngade 1, Vejen.
— Edith Eeg, Søndergade 4,
Grenå.
— f. Heebøll, Gudrun, lærer
inde, Ansager Skole.

1950 — Harald, Lindevej 38,
Fruens Bøge.
1924 — Johs. G., telegramredaktør
ved Berlingske Tidendes
udenr.politiske nyhedstj.,
Pilestræde 34, Kbhvn. K.
1947 — Knud Mokke, Bække skole,
Bække.
— N. P., sognepræst,
Randersv. 3, 2., Kbhvn. 0.
1924 — Petrea Gårde, fysioterapeut,
Borgergade 13, Grindsted.
1948 — Rudolph Winther, Blåhøj.
1927 — Valter, læge, Aldersrov. 39,
Århus.
Søørhus, f. Lauridsen, Solvejg,
Wesselgata 12, 1., Oslo.
1936 Sadolin, Vagn, forretningsfører,
Randalsvej 27, Fredericia.
1937 Taarnhøj, f. Nielsen, Mippe,
2610 Berkshire rd. Cleve
land Heights 6, Ohio, USA.
1949 Therkelsen, Ella, Brenderup,
Fyn.
1953 Thimsen, Erik, Nygade 30,

1954
I923
1923
1952
1947

1925
I927

1953
1953

Grindsted.
Thisted, Karen Vibeke,
Randbøl.
Thomsen, Harald, lærer,
Ansgarskolen, Slesvig.
— Kirstine, bibliot., Grindst.
— Poul H. F., Højkolvej 42,
Århus.
— f. Petersen, Rita, Hørlycksallé 3, 1-, Grindsted.
— Ruth, f. Hansen, Strand
gade 9, Vejle.
— Sigurd, Missionshotellet,
Vorbasse.
Thrane, Hans Frederik,
Vestergade, Grindsted.
Toft, Bent, kontorass., Skoleg.,
Grindsted.
Ulsø, Hans Henrik, Broagervej 32, Holstebro.
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1945 Ungstrup, Ejgil Evan, radiotlg.,
Jespersvej 98, Hillerød.
1942 Vad, Jacob, kontorass., Vigerslevvej 336, Valby.
1932 Vinther, Aage, rejseleder,
Grindsted Realskole.
1955 Worup, John, kontorelev,
Elmeg. 2, 4. tv., Kbhvn. V.
1948 Vandvig, f. Friis, Anna Birgit,
Kongensgade 88, Esbjerg.
1952 Varming, Asta, klinikass.,
Vorbasse mejeri, Vorbasse.

1919 Vestergaard, Børge, overtrafik
kontrollør, Liljevej 14,
Gentofte.
1955 Vig, Ketty, Hejnsvig.
1954 Zinn, Allan, gymnasieelev,
Grindsted.
1944 Øhlenschlæger, Carl Chr.,
bogholder, Sjællandsg. 37,
Herning.
1922 Østergaard, Ernst, sparekasse
direktør, Hobro.

Husk at anmelde adresseforandring til skolen!
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