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GRINDSTED

Skolens organisation
Skolens administration:
Fru Karen Høirup,
Økonomiinspektør Aage Vinter.
Giro 115 82 - tlf. (0 53) 2 09 22 - to linier.
Kostelevernes drengeafd. tlf. (0 53) 2 05 23 (13,45-15 og 19,30-20,30).
Kostelevernes pigeafd.
tlf. (0 53) 2 08 49 (13,45-15 og 19,30-20,30).

Skolebestyrer:
Cand. psych. Poul Borking, tlf. (0 53) 2 00 58.
Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00.
Inspektør:
Finn Dittrich, tlf. (0 53) 2 09 25.
Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00.
Skolelæge:
Fru Alice Zinn, tlf. (0 53) 2 00 42.

Lærerrådet:
Formand: lærer Børge Fredensborg.
Næstformand: lærer S. V. Pedersen.
Sekretær: overlærer, fru Krogsgaard.
Kostlærere:
Pigeafdelingen: lærerinderne fru Dittmann, frk. Larsen og frk. Marker.
Drengeafdelingen: Børge Fredensborg, Mogens Hansen, Aage Vinter,
A. Rostgaard, Gerner Christensen og E. Henriksen.

ÅRSFESTEN

lørdag den 26. juni 1965

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Per Østerbye,
Hornslet (årg. 49)
Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning på »Grand Hotel«.
Kl. 17,00 Elevforeningens generalforsamling i Biblioteket.
Kl. 19,30 samles dimittenderne, forældre og gamle elever ved kaffebordene
på »Grand Hotel«. Herefter dans.
Kl. 1
Fakkeltog til og bål ved »Tronsøen«
Det nye skoleår begynder 17. august kl. 10.

Grindsted Kost- og Realskole
er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere

til aim. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I årene til 1956 har

1190 elever bestået denne eksamen ved skolen. Siden da er præliminærsko
len afløst af en ren mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til
mellemskoleeksamen, 586 til realeksamen og 25 til 9. klasses afgangsprøve.
Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasser, underskole

samt toårigt realkursus.

I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 50 elever til realeksa
men og 19 elever i 9. klasse.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin.
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Kostskolen (for drenge og piger)
Kostskolen har plads til 40 piger og 86 drenge.
Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kosteleverne har pligt
til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning
o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle
værelser er med centralvarme.
Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har week
end-hytte ved Kvie Sø. — Forældre må påregne, at der anvendes ca. 20-30
kr. årligt til udflugter og lignende.
Hjemrejse-week-end hver 14. dag.
Kostelever skal hver søndag, de opholder sig på skolen, skrive brev til
deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterårs-, jule-, påske- og
sommerferie i deres hjem eller hos andre pårørende.
Hver elev må ved afrejse selv sørge for at medtage sine ejendele så som
cykle, sko, radio o. s. v.

Kostelevernes udstyr
Toiletgrejer: Kam, børste, 4 vaskekl., negle- og tandbørste, tandpasta, sæbe.
Pudsegrejer: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude.
Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistøvler eller gummistøvler.
Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls.
Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, evt. fodboldstøvler.
(For piger blå gymnastikdragt). - 1 pose til gymnastiktøj.
Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas.
(For piger 8 undertrøjer, 12 par benklæder, 3 underkjoler, 4 par strøm
per, 3 pyjamas eller natkjoler).
Skjorter: 6 daglige 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 evt. 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, 1 skrivebordslampe,
1 skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv.
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Elevværelse

Fyldepen: skolepen af god kvalitet, mærket med elevens navn.
Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.
Eleven må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture,
samt cykel (knallert forbudt).

På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord med skuffe, 1 bog
hylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab
eller kiste. — Heller ikke tørrehjelm, højfjeldssol, elek. varmeapparat o. lign.
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Der skiftes på sengene hver 14. dag, og vasketøj sendes hjem. (Der kan
fås vasket og stoppet på skolen for kr. 25,00 pr. md.).
Husk: Dåbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen samt
vaccinationskort. - Alle kostelever skal være medlemmer af Grindsted
sygekasse. Det understreges, at forældrene bør drage omsorg for barnets
indmeldelse i sygekasse. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes
interesse, at eleverne er dækket forsikringsmæssigt på de almindeligste for
sikringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevforsikring (omfat
tende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Præmien andrager kr. 1,50
pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for 10 mdr., altså 15
kr. pr. år. Eleverne indtager alle måltider sammen med fru Høirup og de
af skolens lærere, der spiser på skolen.
Vi vil gerne indskærpe følgende:
Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må indeholde
frugt eller lign., men aldrig penge. Vil man af en eller anden grund sende
ekstra penge, må det ske gennem skolens kontor. Penge, der bliver fundet
indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendt hjemmet.
Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 6,00 ugentlig, der ud
betales hver lørdag og er beregnet til rent private udgifter, herunder porto.
Realkl. får dog kr. 7,00. Indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage
på rekvisitionssedler, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet
med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisitter foretages fra hjemmet.
Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden
kl. 22 aftenen før første skoledag og skal vare velforberedte til den kom
mende skoledag. Bliver man forhindret skal meddelelse gives på tlf. (0 53)
2 09 22 mellem kl. 18 og 18,30. — Forud for weekend-rejser en times ekstra
låsning fredag aften. Hjemmet bedes omg. underrette skolen, såfremt en
elevs tilbagerejse af tvingende grund er blevet udskudt. Ved hjemkomsten
er det en pligt at melde sig hos den vagthavende larer eller fru Høirup,
ligesom man ved afrejse må sørge for at få sagt farvel til samme.

Ordensregler
6,45
Vækning.
7,00- 7,30 Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv fejes,
møbler støves af).
7,20
Inspektion af værelset.
7,45
Morgenmad. (Fodtøj, hår, hænder og negle efterses).
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Pejsestuen i Pigekollegiet

8,00
11,45-12,15
14,00
14,05
14,15—15,00
15,00-16,45
16,45-17,45
18,00
18,30-19,30
20,45
21,00
21,45
22,00
22,30

Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på værelset i skole
tiden). Skoletasker skal pakkes om aftenen til hele dagen.
Middagsmad.
Skoletiden slut.
Eftermiddagste.
Oprydning, havearbejde og lignende.
Fritid (udetime).
Læsestue.
Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tilladelse.
Læsestue.
Sko pudses. Aftenvask. (Elever under 15 år).
Lyset slukkes.
Sko pudses. Aftenvask. (Elever over 15 år).
Lyset slukkes.
Lyset slukkes forrealklasserne.
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Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.
Grammofon, båndoptager og radio på værelset kun efter nærmere aftale (licens
skal være betalt af hjemmet, kvitteringskort sendes til skolen).
Der må ikke flyttes om på møblerne uden tilladelse og søm må ikke slås i væggene.
Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse. - Gæster bedes først
henvende sig hos den vagthavende lærer eller hos fru Høirup.
Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse.
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.
Man må under ingen omstændigheder låne, hverken tøj eller penge, af hinanden.
Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.
Elever over 15 år må ryge, når de har hjemmets tilladelse.
Der må ryges efter skoletid (dog ikke i læsestuetid) på værelser og i samlingsstuen
- aldrig på gaden eller i skolegården.
Der kan telefoneres til drengekollegiet på nr. 2 05 23 og til pigekollegiet på nr.
2 08 49 hverdage i tiderne 13,45-15,00 og 19,30-20,30. (Opkald kan ikke ventes
besvaret udenfor de angivne tider).

Kostelevernes søndagsunderholdning 1964-65
23/8

Tur til Randbøldal med rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans og
fælles kaffebord.

30/8

Pejseaften i haven med oplæsning af Borking, pølser og sodavand,
fælles sang.

6/9

Lysbilleder fra Italien.

13/9

Fællestur til huset ved Kvie sø.

20/9

Dans i gymnastiksalen.

25/9-27/9 forlænget week-end på grund af skolens deltagelse i sportsstævnet i
Varde. De »til-overs-blevne« havde udflugt til Vejers.
3/10 Nat-terrain løb, sluttende med varm cacao kl. 24.

11/10 Underholdning af kosteleverne: Claus Boldsen, »Lasse« og Finn Pape guitar og sang.
1/11 Klassiske plader for de ældste - legestue for de yngre.
8/11 Mortensaften med middag, lotteri og alle lærere med familie som gæster.

15/11 Lysbilleder fra en rejse til Schweiz.
21/11 Skolefest for de små - de ældre hyggeaften med fjernsyn.

28/11 Skolefest for de store — skolekomedie i »Kino« - dans på »Grand« hotel.
6/12 Oplæsning, sang og julehygge.

12/12
19/12
10/1
16/1

8

Til julekoncert.
Juleafslutning på kostskolen.
Oplæsning og fjernsyn.
Hyggeaften.

Kostfløj og spisestue

23/1
30/1
6/2

Volleyballturnering.
Gerner Christensen læste for os.

Klubaften.

13/2

Fjernsyn og film.

20/2

Fortalte to kostelever, Poul Erik Ladefoged og Stig Vagn Hansen, om hen
holdsvis Grønland og Færøerne samt viste lysbilleder og film, som de selv
havde taget.
Fastelavn.

27/2
6/3

Sang og dans med os selv.

14/3
20/3

Pigtrådsbal med skolens orkester.
Kostelevfest med damer. Middag kl. 18,30. Fin underholdning af kostelever
på skolens scene og derefter dans i gymnastiksalen, senere forfriskninger og
pølser.

27/3
3/4

Hyggeaften.
Indendørsfodbold med et hold fra Nr. Nissum seminarium samt spørgsmål
og svar (Kvikke hoveder!).

10/4
25/4
2/5
4/5

Fortalte Gerner Christensen om sit ophold i Frøslev.
De store repeterede, skriftlig eksamen begyndte 26/4.
De små så fjernsyn.
Holdt vi 4. maj-aften. Over hundrede af lys i skolens vinduer.
Kl. 21 samledes vi til fest og aftenkaffe.

9

Kostelevernes hobbyaftener
har i vinter været følgende:
Sløjd med Bertelsen.
Bridge ved fru Høirup.
Stoftryk med frk. Larsen og Marker.
Gymnastik med frk. Larsen og Marker.
Studiekreds med hr. og fru Rostgård, »Det nye Afrika«.
Skak med hr. og fru Rostgård. (Vi deltog i marts med 5 elever i en skak
turnering i Esbjerg mellem skolerne i Ribe amt, hvor vi fik en 5. plads
blandt de ca. 100 deltagere).
Bogbinding med Kjær.
Boldspil for de ældste: B. Fredensborg.
Gymnastik og boldspil for de yngre: Mogens Hansen.
Tysk: Dittrich og Gammelby.
Engelsk: Schønberg.

Skolepenge m. v.
Undervisning for elever fra Grindsted kommune er gratis fra og med 6.
klasse, d. v. s. 6., 7., 8., 9., 1., 2. og 3. real, 1. og 2. kursusklasse. For de øv
rige klassetrin kan hel eller delvis friplads søges.
Skolepenge er:
Kursus
L, II. og III. real
8. og 9. klasse
5., 6. og 7. klasse
3. og 4. klasse
1. og 2. klasse

650
600
550
400
350
250

Kostelever ialt:
Kursus
Øvrige kostelever
Sovesal for de små

5150 kr. i 10 rater a kr. 515 + årlig bogi. (se ov.)
5000 kr. i 10 rater a kr. 500 + årlig bogi. (se ov.)
4600 kr. i 10 rater a kr. 460 + årlig bogi. (se ov.)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

i
i
i
i
i
i

10
10
10
10
10
10

rater
rater
rater
rater
rater
rater

a
a
a
a
a
a

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

65
60
55
40
35
25

(årlig
(årlig
(årlig
(årlig
(årlig
ingen

bogleje
bogleje
bogleje
bogleje
bogleje
bogleje.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

150)
110)
110)
100)
50)

Raterne forfalder med 1. rate ved skoleårets begyndelse — 2. rate den
1. sept. o. s. V. indtil 10. rate den 1. maj.
For elever ankommet efter august regnes sept, for 1. rate, og 1. juni for
falder 10. rate.
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Enhver udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse gældende fra
dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter 1. febr. først træde i kraft
pr. 1. juli.

Bøger skal ved udmeldelse afleveres på kontoret.
Bortkomne bøger skal erstattes med deres fulde pris.
En uges lejrskoleophold er obligatorisk én gang i de tre år, eleven går i
realafd. (som oftest for 2. reals elever) eller 8. og 9. klasse. Udgiften an
drager ca. 100 kr.

For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 95 ved skole
årets begyndelse.

Nye elever skal møde med lægekort og dåbsattest.
Ved indb. for kostelever beder vi Dem benytte tilsendte giro-indbeta
lingskort, hvis kupon er Deres kvittering.

De vil lette os arbejdet meget den dag, vi skal modtage alle de nye ele
ver, hvis De venligst vil indsende 1. rate nogle dage før (husk en giro-ind
betaling tager 4 dage om at komme frem).

Hvis en rate ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag, vil vi
tillade os at opkræve gennem postvæsenet (med tillæg af porto).

Ved første indbetaling betales den årlige bogleje samt for kostelever:
Kr. 15,00 for en komb. elev-forsikring.
Kr. 100,00 til elevens private udlæg.
Kr. 200,00 i depositum, der afregnes den dag, eleven rejser,
samt 1. rate for ophold og skolepenge.

Ordensregler
Forsømmelser
Såvel for skolens som for hjemmets skyld må
enhver forsømmelse skriftligt meddeles skolen.
Gymnastik
Drengenes gymnastikdragt består af et par
hvide sko, blå korte benklæder og en hvid under
trøje.
Pigernes dragt er blå og uden skørt samt gym
nastiksko.
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Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der
foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. - For
fritagelse i en længere periode kræves lægeattest.
Alle elever medbringer håndklæde til bad.

Karakterbøger
To gange årligt, i nov. og marts (kursister 3
gange årligt), får eleverne karakterbøger med
hjem til forevisning og underskrivning; disse skal
afleveres på første skoledag efter forevisningen til
klasselæreren. Kosteleverne afleverer på skolens
kontor.

Knuste ruder m. m.
Al skade på skolens materiel skal straks anmel
des og må erstattes.
Konfirmation
Skolen lægger bedst mulig timeplan efter, at
eleverne søger konfirmationsforberedelse fra 7.
klasse i de to første skoletimer tirsdag.
Såfremt hjemmet ikke har meget presserende
ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets
præst, vil skolen foreslå, at konfirmationsforbere
delsen foregår hos en af Grindsted sogns præster,
der er villige til at modtage børnene, men for
trinsvis fra 7. kl.

Frikvarter
Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i
frikvarteret, må skriftlig meddelelse herom sendes
til skolen med begrundelse.
Skolen giver gerne eleverne mulighed for at
besørge 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 afleve12

res til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok
henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtøj
o. s. v. mærkes 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 klasser. Opsparingen har til hensigt at
lette elevernes deltagelse i lejrskoleophold, uden
landsrejser og lignende.

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

Realklasserne 1963-64
Real A 1964:

Bus, Palle Steen, Vejle.
Eriksen, Alice Kalsø, Grindsted.
Hansen, Solveig Grønholt, Århus.
Iversen, Birthe, Billund.
Jensen, Erik Pårup, Henne.
Kristensen, Birthe, Heinsvig.
Laursen, Bent Christian Brandt,
Grindsted.
Lund, Erik Wendelbo, Odense.
Pedersen, Erik Peter Korsgård, Blåhøj.
Rasmussen, Lea Ingeborg, Århus.
Torpe, Lise, Billund.
Willa tzen, Ulla, Vejle.

Real B 1964:
Axelsen, Else Mølgård, Øster-Linnet.
Birkelund, Monti, Vorbasse.
Callsen, Benny Schack, Ansager.
Carstensen, Johannes, Filskov.
v. Dippe, Carl Gustav Andreas,
Haderslev.
Eriksen, Kirsten Andrea Nørregård,
Vorbasse.

Jakobsen, Bent Engelbrekt, Vorbasse.
Jørgensen, Bent Holle, Vorbasse.
Kristensen, Hans Jørgen Simoni,
Brønderslev.
Nielsen, Jonna Kyed, Heinsvig.
Nielsen, Jørgen Grove, Heinsvig.
Sørensen, Ulla, Kolding.
Therkildsen, Søren, Darum.
Ussing, Jan, Århus.

Real C 1964:
Grunnet, Nanna, Grindsted.
Hansen, Gertrud, Esbjerg.
Kjær, Niels Christian, Bøstrup.
Lauridsen, Birgit Kloster, Heinsvig.
Laursen, Thøger Kjær, Ansager.
Læborg, May Hansen, Vorbasse.
Nielsen, Gunnar, Ringgive.
Nissen, Grete, Vejle.
Nielsen, Mona Nordborg, Grene.
Petersen, Ellen Falk, Heinsvig.
Præstegård, Roll Marius, Heinsvig.
Refshøj, Flemming, Heinsvig.
Schmidt, Agnete Marie, Øse.
Skygebjerg, Solvejg Gurli, Vorbasse.
Sørensen, Niels Dahl, Vejle.
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9. klasse 1964
Bundesen, Niels Jørgen, Hejnsvig.
Hansen, Niels Kristian, Lund
pr. Mølby.

Jensen, Birgit Sonja, Hejnsvig.

Jespersen, Birthe Elbæk, Skovlund
pr. Mølby.
Kristensen, Bente Damkjær, Stenderup.
Landmark, Sigrid, Hodde.
Larsen, Ernst Lykke, Ansager.
Nielsen, Jørn Stampe, Odense.
Væsel, Ole, Ansager.

Morgensang 5. maj i skolegården — Flaget hejses

Fra maj til maj
4. maj holdtes som sædvanlig lysfest på skolen.
5. maj sang vi morgensang i skolegården efter flaghejsning, og undervis

ningen standsede kl. 12.

28. maj begyndte mundtlig eksamen med latin.
30. maj fejrede realisterne sidste skoledag.
23. juni satte III c punktum efter eksamen med en 3 dages udflugt til
Sønderborg sammen med S. V. Pedersen.
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T7. juni holdt vi afslutning, der begyndte i kirken, hvor Poul Fromsejer
prædikede. Selve translokationen foregik om eftermiddagen, aftenfe
sten var præget af mange 25- og 40-års jubilarer.
18. august mødte vi alle veloplagte for igen at begynde arbejdet.

8. september var alle til et udmærket sportsstævne i Esbjerg. For ikke ak
tive deltagere var der arrangeret besøg på Tovværksfabrikken, i Kunst
pavillonen og i »Kruses Have«.

11. september var der afrejse til lejrskole i Ullits. Ægteparrene Lerbech,
Rostgård samt S. V. Pedersen var ledere.

25. september var skolen til idrætsstævne i Varde. Dagen efter havde vi
månedslov.
3. oktober så vi film fra Indien.

29. oktober fejrede skolen F.N.-dag med foredrag og lysbilleder.
30. oktober havde vi forældremøde.
31. oktober rejste III real, II real og 9. kl. til København for at se Brechts:
Arturo Ui på Det ny Teater.

21. november var der skolefest for de små klasser med morsom optræden.
28. november holdtes skolefest for de store klasser. - Om eftermiddagen
bestyrelsesmøde i elevforeningen ved fru Høirup.
7. december havde vi juleindkøbsmånedslov.
19. december mødtes vi til hyggelig morgenmad i pejsestuen, hvor søde ter
ner sørgede godt for os. Ved morgensangen kom Luciabruden med sine
terner og sang de smukke middelalderlige Luciaviser under ledelse af
Jytte Andreasen og Grethe Schønberg.

22. december opførtes som indledning til juleferien det smukke traditionelle
krybbespil, der satte os alle i den rigtige julestemning.
7. januar sluttede juleferien.

30. januar fik de ældste klasser lejlighed til at se en del af Churchills bi
sættelse i T.V.
3. februar havde eleverne skøjtefridag, mens lærerne holdt lærermøde.
15. februar havde vi månedslov.

4. marts havde vi besøg af en svensk rejselektor, der fortalte om Bohuslen.
16. marts var de smås forældre indbudt til forældremøde.
26. marts måtte skolen lukke i 4 dage. 50 pct. af eleverne og mange af
lærerne havde influenza.
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5. april begyndte eleverne fra 9. klasse på en uges erhvervspraktik.
9. april mindedes ved morgensangen.
23. april: Foredrag af ghaneseren Georg Okay Tetteh om Ghana som dansk
koloni og selvstændigt rige, om folk og kultur.

26. april begyndte skriftlig eksamen.

30. april: Generalforsamling i forældreforeningen.
1. maj: Sprang linden i skolegården ud, og vi fik »Lindefridag« fra kl. 10.

Lærerkollegiet holdt lærermøde.

Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret 1964-65
Poul Borking: Dansk, religion og specialundervisning.
Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk.
Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi.
Leo Straasø Kjær: Naturlære, formning, tysk og engelsk.

Michael Schønberg: Historie, engelsk og tysk.
Søren Viggo Pedersen: Dansk, naturlære, geografi og tysk.

Børge Lerbech Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion.
Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dansk og religion.

Børge Fredensborg: Matematik, naturlære og gymnastik.
Thomas Lewald: Maskinskrivning.
Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk og latin.
Karen Borking: Dansk og engelsk.

Aage Vinter: Blanketskrivning med videre og færdselslære.
Axel Rostgård: Biologi, geografi og orientering.
Mogens Hansen: Matematik og geografi.

Niels Gammelby: Dansk, mat., naturlære, tysk og formning.
Poul Erik Hansen: Biologi og orientering.

Eduard Henriksen: Legemsøvelser, dansk og regning.
Jytte Andreasen: Dansk.

Ester Dittmann: Dansk, regning, specialundervisning.

Else Larsen: Gymnastik og håndarbejde.

Ellen Marker: Dansk og regning.
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Lærerne.

Farvel til Ørsteds Karakterskala
Realeksamen 1965 betyder afsked med ug, mg o. s. v., som flere genera
tioner har følt sig fortrolig med. Vi skal nu alle vænne os til at bruge og
sætte os ind i arvtageren, den såkaldte 13 skala. Om denne ny karakter
skalas kvalitet og berettigelse har der været hidsige diskussioner gennem de
to år, den har eksisteret. Imidlertid er skalaen en realitet, og et flertal af
forældre vil spørge og har spurgt: Hvad står karaktererne for i vore børns
karakterbøger, og hvad kræves der for at bestå realeksamen? Jeg skal her
prøve at besvare disse spørgsmål.

Skalaen benyttes i 8., 9. og 10. klasse og i realafdelingen og består af
følgende 10 karakterer:
13-11-10-9-8-7-6-5-3 og 0.
Om yderpunkterne: 13 og 0 gælder, at de yderst sjældent vil blive benyt
tet, idet 13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion, medens 0 gives for den helt uantagelige præstation. Tilbage står 8 ka
rakterer, som det er praktisk at dele i tre grupper, hvor 11 bliver højeste
karakter i bedste og 3 betegner laveste karakter i dårligste gruppe. Skalaen
kan herefter afbildes på følgende måde:
Gruppe 1. 11 for det udmærkede og selvstændige.
10 for det udmærkede, men noget rutineprægede.
Gruppe 2. 9 for den gode præstation, lidt over middel.
8 for den middelgode præstation.
7 for den ret jævne præstation, lidt under middel.
Gruppe 3. 6 for det noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende.
5 for det usikre og ikke tilfredsstillende.
3 for det meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende.
Det store flertal af landets elever vil i følge denne inddeling befinde sig
på et gennemsnit i 2. gruppe, hvor 8 betegner midtpunktet.

Overgangen til den ny skala vil komme til at betyde et for mig at se
glædeligt brud på tidligere tiders tilbedelse og begejstring for det hellige
gennemsnit. Dette vil efter de ny bestemmelser ikke mere figurere på eksa
mensbeviset, hvor det hidtil ligefrem blev angivet som eksamensresultatet.
For at bestå realeksamen kræves at summen af samtlige karakterer er
mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karak
terer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.
Til belysning af disse bestemmelser vil jeg opstille nogle tænkte eksemp
ler. Lad os tænke os, at en elev får ialt 12 karakterer ved eksamen. Sum
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men skal efter bestemmelse 1 være: 5,5 gange 12 = 66 som det absolutte
minimum. På grund af bestemmelse 2 vil denne sum imidlertid ikke nær
altid være tilstrækkelig, hvad følgende vil vise:
Eks. 1: En elev har opnået følgende karakterer:
7-6-6-8-5-5-5-7-5-6-5-3.
Den samlede sum er 68 altså over 66.
Gennemsnittet af de 10 karakterer: 60:10 = 6
hertil lægges summen af 5 og 3, og vi får 14, altså over 13.
Eleven har bestået, begge betingelser er opfyldt.
Eks. 2: Der er opnået følgende karakterer:
5-6-7-8-7-10-5-7-7-7-3-3.
Samlet sum er 75, altså større end de nødv. 66.
Gennemsnit af de 10 karakterer: 69:10 = 6,9
hertil lægges 3+3 og vi får 12,9, altså under de 13.
Eleven har ikke bestået, kun den ene betingelse er opfyldt.
Eks. 3: En elev har fået et 0 og et 3.
Hvis vi holder os til de 12 karakterer, skal eleven for at bestå i
de resterende 10 karakterer mindst opnå 100 point, d. v. s. ialt
103 point.
Disse tænkte eksempler kan nok ødelægge ens nattesøvn og understreger,
at skalaens ydergrænser kun i få, sjældne tilfælde tages i anvendelse.

Ja, dette blev en tør vandring i karakterernes verden. Det er imidlertid
af største vigtighed, at forældre og arbejdsgivere får størst mulig forståelse
af denne nye karakterskala. Læs derfor første halvdel af dette indlæg en
gang til.
Finn Dittrich.

Teater
Den 30. oktober foretog de ældste klasser, under ledelse af overlærer Mi
chael Schønberg samt lærerne Jytte Andreasen og Niels Gammelby, en tea
tertur til København. Turen gjaldt Bert Brecht’s »Arturo Ui«.

Vi startede klokken 10 og nåede København ved 18-tiden. Herefter var
der så et par timers tid til at strække benene. Mange benyttede lejligheden
til at besøge familie og venner. Forestillingen, der opførtes på Det Ny Tea
ter, handlede om Hitlers vej til magten. Den skildredes som en magtkamp
mellem to af Chicagos gangsterbander, fra hvilken mange paraleller til
Hitlers egen bandekarriere kan trækkes. Mellem optrinene vistes ved hjælp
af en projektor de historiske fakta.
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Stykket vakte stort bifald!
0,16 tørnede vi ind på nattogets hårde sæder, og ved 8,30-tiden skim
tede meget søvnige øjne atter Grindsted.
Et stykke som dette her har, bortset fra den rent underholdende side,
også stor menneskelig og pædagogisk betydning. Det gælder nemlig om, at
de unge får lejlighed til at opleve så meget som muligt, mens de er i den
modtagelige alder. Det være sig såvel teater som anden form for kunst.

Denne tanke førte til, at hr. Schønberg for to år siden (for døve ører,
desværre!) slog til lyd for oprettelsen af en kulturel landsorganisation med
specielt henblik på vi unge. Denne skulle planlægge og gennemføre teaterog filmbesøg for børn og unge under uddannelse. Man skulle her udvide
den nuværende skolescene til også at omfatte københavnerteatrene og
landsdelsscenerne. Samtidig skulle de unge have lejlighed til f. eks. at se
film som »Ravnekvarteret« i stedet for »En dag kom en kat« o. lign, films
med tvivlsomt indhold og mission. Endvidere skulle der arrangeres kon
certer og kunstudstillinger. En stor affære som kan klares med små beløb
for den enkelte.
En sådan organisation ville naturligvis også få store problemer. Det
største ville nok være den transportmæssige side af sagen. Her skulle man
først og fremmest sørge for, at ingen behøvede at køre 8 timer med tog.
Vi har trods alt mange lokale lufthavne i dag.

Dette er naturligvis en kæmpemæssig affære, men grebet an med den
rette ånd skulle den nok kunne lade sig gennemføre.
Tak for i år.
John Andreasen, III. real B.

Lejrskolen
I mange år har vi haft lejrskole på Bornholm, det har været en så fast
tradition, at vi næsten ikke troede, det kunne være anderledes. Dog har vi
lærere flere gange talt om, at det kunne være rart at prøve noget andet, og
vi har også diskuteret, hvilke steder der kunne byde på interessante opga
ver; Sønderjylland, Nordsjælland og Limfjordsegnene har i denne forbin
delse været nævnt.
I år blev det så, at vi brød traditionen. Vi bestemte os for Vesthimmerland, nærmere stedfæstet Lejrgården, Dollerup Strand ved Foulum pr. Ullits. Vi havde en dejlig lejr her i et pragtfuldt landskab lige ned til Lim
fjorden med udsigt over til Salling og Fur. Stedet bød på mange gode op
gaver, både historiske, biologiske, geologiske og erhvervsmæssige.
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På grund af det sene tidspunkt var vejret ikke det allerbedste, idet vi
var ved at drukne i regn, da vi ankom til lejren, og det var også noget
køligt, det sidste kunne der bødes på med en god kakkelovn og en pejs.

Lejren var organiseret således, at vi selv sørgede for husholdningen, som
fru Lerbech stod for bistået af fru Rostgård plus forskellige hold af elever.
Den pædagogiske side blev dækket af hr. S. V. Petersen, hr. Rostgård og
undertegnede.
Skal man nævne noget af alt det, vi oplevede, er det nok bedst at hen
vise til dagbogen.

De to II. realer rejste med tog fra Grindsted kl. 9,15 under hr. Petersens
ledelse, mens de to familier + div. hunde kørte derop i bil, bl. a. for at
have befordringsmidler ved hånden, da lejren lå ret ensomt.
Den følgende dag var hjemmedag, hvor stedets geologi blev gennemgået
om formiddagen, og eftermiddagen blev brugt til et besøg i Foulum kirke,
som blev opmålt, tegnet og beskrevet. Om aftenen så vi forskellige film om
Limfjorden.

Søndag formiddag var vi alle i kirke i Foulum, og om eftermiddagen
var vi på tur i rutebil til Farsø, hvor vi så Johs. V. Jensens sten og hus, vi
dere gik turen til Vitskøl kloster, som vi fik meget grundig forevist, herfra
kørte vi til Ertebølle for at studere de forskellige geologiske lag, som tyde
ligt kan ses her, vi fandt også en del forsteninger.

Mandagen blev brugt til en heldagstur til Salling og Fur. På Fur var vi
på »Lille Jenshøj«, øens højeste punkt, hvorfra der er en vidunderlig ud
sigt, vi aflagde Rødsten et besøg, ligesom det meget interessante museum på
Fur blev besøgt, her kunne vi rigtig studere forsteninger. I Salling var be
søget på Spottrup det mest interessante.
Tirsdagen blev hovedsagelig brugt til at indsamle, studere og lave udstil
ling af, hvad stranden kunne byde på. Om aftenen kom hr. og fru Borking på besøg, og vi fik et meget spændende foredrag om bierne.

Om onsdagen var vi på en ny heldagstur, denne gang med tog til Ål
borg. Her aflagde vi besøg på »De Danske Spritfabrikker«, C. W. Obels
tobaksfabrikker og i Sallings varehus, desuden var vi ude og se Lindholmhøjene. Vi var hjemme ved 24-tiden, og en dejlig kop kaffe ventede os.

Torsdagen blev brugt til at få de forskellige opgaver færdige, og fredag
formiddag kl. 10 rejste vi fra Lejrgården efter en indholdsrig uge.
B. Lerbech Sørensen.
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Køkken-personalet

»Mesterlektiens klub« 1964-65
Filmkundskab var emnet for sæsonens første møde. Søren Viggo Peder
sen viste en række kortfilm og lagde op til en diskussion om filmenes form
og indhold. Der var stof til mange timers debat, så det vil nok være et
emne, som med udbytte kan genoptages.
Forfatteren, redaktør Georg Leth gav en inspirerende introduktion til
Nis Petersens forfatterskab og læste desuden prøver af sin egen litterære
produktion. Digterens arbejde med stoffet fik vi belyst på en ny og over
raskende måde i et foredrag om »tirsdagslitteraturen« ved lektor Skov
Thomassen, Esbjerg. Desværre var der ikke tid til diskussion i forbindelse
med det litterære foredrag, men ved et senere møde blev diskussionsformen
taget op og afprøvet på forskellige aktuelle emner under Michael Schønbergs vejledende kritik.
Der er ingen tvivl om, at Mesterlektien kan have stor betydning, ikke
blot for styrkelsen af kammeratskabet, men især som et forum for menings
udveksling om emner, der ligger uden for skolens pensum. Vi anbefaler de
kommende afgangsklasser at videreføre denne tradition.
Mesterlektien 1964-65
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Sporten
Igen i dette år har vi deltaget i de to udmærkede stævner i Varde og Es
bjerg, og som sædvane er, placerede vi os pænt, selv i Varde, hvor vi na
turligt er distanceret på grund af vor ringe elevmængde i forhold til vore
modstandere.

Fra begyndelsen af det ny skoleår vil vore udendørs træningsmuligheder
blive meget forbedrede, idet atletikbanerne ved annekset vil være klar til
at tage i brug, og samtidig henlægges boldspillet til vore nye baner, som i
modsætning til de tidligere benyttede er beliggende i skolens umiddelbare
nærhed.
I vinterhalvåret har træningen fundet sted som sædvanlig med hoved
vægten på gymnastik og med forskellige boldspil som supplement.

Vi ser frem til næste skoleår med stor forventning, idet vi tror, at vore
efterhånden udmærkede muligheder vil inspirere eleverne til at dyrke spor
ten med endnu større iver end hidtil.
Sportslærerne.

Skolekomedie
Der er noget hyggeligt ved skolekomedie. Den må være i slægt med men
neskehedens ældste underholdning. En gruppe af stammen tager masker på
og giver sig til at optræde for stammefrænderne. Succes’en er på forhånd
givet: det er altid sjovt at se nogle af hverdagens kumpaner agere noget
andet end deres velkendte jeg. Og for kumpanernes vedkommende er succes’ens virkninger mærkbar i lang tid efter tæppefaldet: de skal i uger og
måneder efter forestillingen oftere end før kaldes til orden i timerne. Man
kan undre sig over, at man skal helt frem til den Blå Betænknings tid, før
aktivisering af eleverne bliver officiel god latin. Erfaringerne må dog være
gjort for halve århundreder siden.
Selv et så ungt menneske som undertegnede så sin første film som 8-årig
og var som 10-årig betaget af en Mester Jakel-forestilling i et telt på en
gadekærsplads. Det var dog alligevel godt gjort! Som nyomvendt frem
skridtsvenlig har man været med til at tro, at TV kun havde chance som
kulturerstatning for amerikanere. Nu synes man sommetider, at eleverne
ved mere fra TV end fra lærerne.
Men både før og efter var skolekomedien!
Hvornår man nu end er startet på det halløj, må det være opstået som
en blanding af trang til underholdning og efterligning. Kunst har det nok
aldrig været.
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Valg af skolekomedie er altid et problem. Det er svært, fordi der er så
mange hensyn at tage. Lærerrådet havde besluttet at gå uden om eksamens
klasserne. Det giver erfaringsmæssigt et afbræk i skolearbejdet at deltage.

Medens vi støvede rundt i litteraturhistorien efter ideer, kom Else Brøch
ner og Vita Ritto med et forslag om at spille »Jeg vil være miss«. En pa
rodi på tidens mange miss-konkurrencer. Vi tog mod forslaget. Det lykke
des næsten helt at komme uden om eksamensklasserne under udvælgelsen af
skuespillere. Når flokken er udvalgt (efter det gode, gamle, traditionelle
skolekomedieprincip: så mange med som muligt!), og prøverne begynder,
gør man generationers skolekomedie-instruktørers erfaring om igen: de fle
ste vil gerne være berømte, men de færreste ønsker at gå de pinsler igen
nem, som ifølge H. C. Andersen skal til for at blive det. Det fyger med
trusler om afskedigelse, men intet kan kue de medvirkendes tro på, at der
er tid nok til at lære replikkerne. For dem er det altafgørende at komme
ned på teatrets scene og få kulisserne hængt op. Det er deres faste overbe
visning, at prøverne falder så dårligt ud, fordi de foregår under illusoriske
forhold i gymnastiksalen, og fordi instruktøren så ensidigt hænger sig fast
i kravet om at kunne replikkerne. Lidt rampelys ville klare det hele. Det
har unægteligt også sin virkning, - da replikkerne er lært!
Jo nærmere man kommer generalprøven, jo enklere bliver instruktionen.
Den lyder simpelthen: »Om igen.« Af lutter irritation hos de medvirkende
opstår en brudstykkevis sammenhæng, og det ender med det mirakel, at
alle på forestillingsaftenen med Else Brøchners suffløsehjælp klarer deres
replikker. Måske er det kun instruktøren, der føler det som et mirakel. De
medvirkende har ikke næret nogen tvivl.
Når tiden har sat sin grænse, og produktet skal præsenteres, føler in
struktøren sig som gamle dages familiefader, når der serveres vandgrød:
»Så spiser vi alle med - og vi spiser op!« Latter fra salen kommer som en
uventet og uforklarlig overraskelse. De unge mennesker må åbenbart være
morsomme. Han gestikulerer, nikker og roser fra kulissen. Gode kolleger
og kvikke elever fra 3. real manipulerer med bagtæpper og sceneudstyr. På
en eller anden måde er hele forvirringen endt i — en skolekomedie!

Hvordan det hele så ud, og hvad det blev til, ville han den dag i dag
gerne vide.

Mon det sjoveste ved en skolekomedie ikke er den sidste uge før forestil
lingen? Mange - og mange års - beredvillige medhjælpere deltager i an
strengelserne for at få en fest ud af det. Overlærer Stråsø Kjær står næsten
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med honnør parat til at lave kulisser, fru Edith Kjær, fru Krogsgård, fru
Borking m. fl. klæder på og sminker, fru Grethe Schønberg, der allerede
under prøverne har leveret masser af humør og klaverspil, leverer til fore

stillingen både dito og datter. Rostgård producerede Klods-Hans’ ged og
en krage, der meget mere var et produkt af hans kunstneriske fantasi end

af hans naturhistoriske indsigt. Og Vinter, som man aldrig kommer uden

om, fandt hist og her noget, der kunne bruges. Over vandene svævede
Gammelby og hans ånd. Aftenen før forestillingen drømte jeg, at jeg kom

for sent, men drømmen trøstede mig med, at Gammelby var der, og da jeg
endelig ankom, gik alt som det skulle. —

Og som i drømmen var Gammelby der sammen med Bo, Poul Erik, Stig,

Erik Åes, Else, Vita og flere, som jeg ikke kan komme i tanke om.
Gerner Christensen.

Skolebio og -scene
Med hensyn til repertoiret i den just afsluttede sæson kan man vel for
filmenes vedkommende sige det samme som sidste år: for dårlige film for

de små elever, kvalitetsfilm for de store. Med hensyn til de to teaterfore

stillinger var der en lille bedring at spore, men så sandelig ikke noget at råbe
hurra for, når man tager i betragtning, hvor meget det betyder, at børn
får den rigtige indstilling til kunsten. Et lille hjertesuk: - Hvornår mon
det går op for alle de, der sover åndelig talt, at musik, teater, film og bil
ledkunst også hører med i opdragelsen og således hører ind under skolens

rammer? Det burde være nok at henvise til den nu afsluttede kunstdebat.
Tilslutningen fra denne skole har været meget fin, ca. 90 pct.

Skolebio har i sæsonen 1964-65 vist følgende film:
Yngste hold:
»Paw«, »Robin Hood«, »Hatari« og »Venner for livet«.

Ældste hold:
»Ærens vej«, »En dag kom en kat«, »Hajen« og »Djævelens øje«.
Dansk skolescene har vist to teaterforestillinger:
»Det lille tehus« og »Scapins rævestreger«.
Søren Viggo Pedersen.
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Annekset

Nyanskaffelser og forandringer
Efter erhvervelsen af »Teknisk skole« har i skoleåret 64/65 de tre real
klasser haft til huse der, og samtidig er der indrettet nyt fysiklokale i det
store lokale ovenpå. Det gamle fysiklokale er inddraget til fjernsyns- og
lysbilledlokale, og på »trekanten«, den hjørnegrund, der fulgte med »Tek
nisk skole«, er der indrettet en dejlig sportsplads til volleyball, basketball,
håndbold, spring, kuglestød o. s. v., medens fodbold foregår på den bane,
Grindsted kommune velvilligst har stillet til skolens disposition. - For øv
rigt har vi, ikke meget originalt, omdøbt »Teknisk skole« til »Annekset«.

Kostskolens køkken, der for få år siden blev moderniseret, har yderligere
fået en ansigtsløftning, og der er anskaffet opvaskemaskine, større rørema
skine, elektrisk kippande ovn m. v. — Samtidig er spisestuen gjort så stor,
at alle 125 kostelever kan spise samlet.
Af andre nyanskaffelser er der 20 skrivemaskiner, og også til skrivema
skineundervisningen vil der næste år blive indrettet et nyt lokale i Annek
set. - Endvidere er der anskaffet nyt fjernsynsapparat, så skolen nu dispo
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nerer over tre fjernsyn. Også sløjdlokalet har vi med Rostgaards hjælp fået

i fin orden med nye høvlebænke og nyt værktøj.
Alle fire kostafdelinger har fået hver deres opholdsstue, og til tumleplads
for navnlig de mindre kostelever, har skolen af Grindsted kommune lejet

et dejligt stykke jord (2,3 ha) i byens udkant, hvor der både kan leges rø
vere og soldater, bygges hytter og fiskes.

Camping ved Mosel med 3 real b
Mandag den 26. juni før kl. 7 startede vognmand Østergård sin kleinbus,
og jeg med familien i Taunus’en fulgte efter. Efter at have taget elever op
i Heinsvig og Vorbasse var vi blevet fuldtallige og kørte direkte til græn
sen i strålende vejr. Som på tidligere ture tog vi hul på madpakkerne ved
Sankelmark.

Efter et ophold i Jesteburg, en lille by syd for Hamburg, kørte vi uden
afbrydelse til Lippstadt. Her har man mellem tilgroede bombekratere ind
rettet en hyggelig campingplads ned til Mariesee. Trods den lange køretur
- vi nåede først frem kl. 20 - blev det sent, før der faldt ro over lejren,
idet eleverne hurtigt blev fine venner med restaurationens og pladsens in
dehaver. Tirsdag om morgenen gik turen videre.

I Attendorn besøgte vi drypstenshulen Atta Höhle, der er blandt Tysk
lands største.
Imens havde min kone i herlige omgivelser lidt uden for byen, hvor der
arbejdes på et mægtigt opdæmningsprojekt, smurt en mængde madder af
vort medbragte forråd. Det gjorde stort indtryk på nogle arbejdere på ste
det, men de blev direkte imponerede over at se, hvor hurtigt al maden for
svandt. Via Koblenz og op langs Mosel nåede vi hen mod aften vort mål
Cochem. Campingpladsen ligger her vidunderligt ned til flodbredden over
for byen. I forbindelse med pladsen er byens moderne friluftsbad indrettet.
De følgende dage levedes et driverliv, hvor den enkelte indrettede sig som
han ville. De energiske travede i bjergene, tog en daglig dukkert i bassinet,
studerede borgruinen, der hæver sig højt over byen, andre dasede i græs
set mellem teltene, men alle fandt kræfter til at studere byens aftenliv.
En af dagene blev afsat til en rhintur med et lokalt busselskab. Turen
gik til bl. a. Riidesheim. Der romantische Rhein, alle de mange ridderborge
og den berømte Loreleyklippe blev beundret fra rhindamperens dæk. Med
bussen fra Koblenz vendte trætte elever hjem til pladsen i den ophedede
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Oslo-tu ren

bus. Det havde været turens varmeste dag, og af den grund blev udflug
ten ikke den ventede sukces. Lørdag forlod vi Mosel. I Koblenz’ stormaga
siner blev der købt gaver til dem derhjemme for de sidste penge.
Som på tidligere ture længtes nu alle blot efter at vende hjem. Nord for
Hamburg fandt vi en campingplads til sidste overnatning.

Søndag formiddag forlod vi så Tyskland og nåede hjem til omkring kl.
17 i silende regn.
Vinn Dittrich.

Als-turen
Efter at have været oppe i sidste eksamensfag tog 3. r. c tirsdag d. 23.
juni 1964 på en lille tur til Sønderborg for at slappe lidt af oven på en
hektisk tid. Da klasselærerinden forstuvede foden, faldt det i undertegne
des lod at tage med på turen.
Vi dasede i solen, lavede mad, sejlede en tur på Flensborg fjord og nød
i det hele taget livet. En dag var familien Lerbeck på besøg, og vi kørte en
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tur ud på den frodige ø, Als, hvor vi gjorde holdt i Augustenborg, Mommark og Nordborg. Det hele var tænkt ganske upretentiøst - og sådan
blev det, men vi havde det rart.
Fordelen ved sådan en tur er, at den er billig, alle fra klassen kan kom
me med. Endvidere er det jo sådan i dag, at mange i sommerferien kom
mer med deres forældre til udlandet. Kan man så ikke lige så godt lade
være med at arrangere rejser for afgangsklasserne? Deltagerne — der sik
kert aldrig mere kommer på tur sammen - var i hvert fald enige om, at
dette var en passende afslutning på skolegangen og et godt kammeratskab.
Vi var hjemme fredag aften d. 26. og nåede således afslutningsfesten om
lørdagen - og hele sommerferien!
Søren Viggo Pedersen.

Skolepatruljen
I det sidste skoleår har vi haft 5 SPS’er, som har varetaget sikkerheden
under vore togelevers rejser til og fra skolen. I årets løb har der kun været
nogle få indberetninger, som har nødvendiggjort skolens påtale af dårlig
opførsel og dårlig færdsel på jernbanen.
Vi har patruljer på Brandebanen og Koldingbanen, hvor der endnu et
par år vil være tilstrækkeligt med elever til at opretholde systemet.
I marts måned deltog 6. klasse i en færdsels-konkurrence fra Rådet for
Større Færdselssikkerhed. Af 19 elever viste det sig, at de 7 havde besvaret
opgaverne rigtigt og dermed gået videre til lodtrækningen.
Ideen med disse opgaver var selvfølgelig bl. a. at prøve eleverne i færd
selslære. - Men der er tillige knyttet en konkurrence til løsningen af opga
verne. Blandt alle rigtige løsninger udtrækkes 20 fra forskellige skoler. De
20 vindere inviteres til København, hvor de skal kappes om fire pladser
på det endelige hold, der i maj måned sendes til Tyskland for at deltage i
en stor international færdselskonkurrence (Coupe Scolaire Internationale)
med tilsvarende hold af skoleelever fra en lang række lande.
I 1964 deltog Danmark for første gang i denne konkurrence i Hilver
sum i Holland og vandt første-prisen, en flot sølvpokal samt guldmedaljer
til de fire på holdet.
I det forløbne skoleår har regulativet for skolepatruljer været på vej.
Det er efterhånden et par år siden, at det daværende Skolepatruljeråd ud
arbejdede helt nye retningslinier for skolepatruljernes oprettelse og funk
tion. Dette regulativ har siden været til behandling i Undervisningsmini
steriets Skolefærdsels-udvalg, og herfra er det blevet sendt til udtalelse hos
flere forskellige ministerier og andre kontorer, som i en sådan situation bør
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have lejlighed til at komme med deres kommentarer. Vejen har været lang,
og mange møder har været afholdt, inden det med længsel ventede regula
tiv endelig har set dagens lys. Cirkulære af 29. marts 1965.
Foruden en række nye og reviderede bestemmelser for skolepatruljerne
indeholder cirkulæret bestemmelser om skolernes færdselsundervisning, cyk
listprøver, skolebusser m. m.
Skolepatruljerne har som tidligere afholdt årsfester over hele landet.
Bortset fra sidste år, da de almindelige årsfester afløstes af skolepatrulje
stævnet i København, plejer Rådet for Større Færdselssikkerhed at arran
gere ca. 20 store fester rundt om i landet i samarbejde med lokale repræ
sentanter. Da disse arrangementer kræver, at mange skolepatruljer må rejse
store afstande, er festerne fra i år delt op i langt flere og mindre omfat
tende fester.
Vor patrulje var med til patruljefesten i Vingstedhallen lørdag den 3.
april, hvor Vejle politi på bedste måde havde sørget for en festlig aften
med masser af pigtråd og varme pølser. Der blev uddelt udmærkelsestegn
til dygtige patruljemedlemmer, og hos os blev det Bjarne Rahbæk, som
modtog denne påskønnelse for sit vel udførte arbejde.
Leo Stråsø Kjær.

Erhvervspraktik
I år har skolen atter haft elever ude i erhvervspraktik, ialt 18 elever
fra 9. kl.
Efter at have brugt nogle af orienteringstimerne til de problemer, der
knytter sig til at vælge erhverv, har vi undersøgt de muligheder og betin
gelser, som knytter sig til det enkelte erhverv, og om eleven kan opfylde
de krav, der stilles fra erhvervslivet, til at kunne påbegynde en uddannelse
netop i det ønskede fag.
Her er det, erhvervspraktikken skulle have sin betydning, at eleven alle
rede i sin skoletid får stiftet bekendtskab med sit erhvervsønske og får lej
lighed til at se og prøve, om faget nu vil kunne opfylde de krav og ønsker,
som eleven har gjort sig om faget, så vel som man fra arbejdspladsen hur
tig i mange tilfælde kan se, om eleven har de evner og anlæg, som faget
kræver.
Det er af stor betydning, at vore afgangselever hurtigt får valgt det rig
tige erhverv, inden al for megen tid spildes med at prøve sig frem, så de
unge får skyld for at være vanskelige eller flakkere. Opgørelsen over ind30

Kursushold 1965

gåede lære-kontrakter viser, at der stadig er for mange, der bliver ophævet
i det første læreår, ofte på grund af andet erhvervsønske.
Netop her har vi fra skolen en af de største vanskeligheder at arbejde

med. Elevernes erhvervsønsker er meget spredt ud over de mange nye er
hvervsmuligheder, der er i dag, men Grindsteds erhvervsliv er ikke så al

sidig, så alle ønsker kan opfyldes. Desuden er der det problem at slås med,
at mange andre oplands-skoler nyder godt af, at erhvervene også tager

imod deres praktikanter, og når der skal tages hensyn til, hvornår det pas
ser bedst ind i både skolens og erhverslivets arbejde, er det kun en kort

periode, udsendelsen kan finde sted.
Nu må vi være kommet gennem prøveårene og have opdaget mangler

og fejl, som bør rettes, hvis dette arbejde skal have nogen værdi og ikke
kun betragtes som nogle skolefridage, såvel som erhvervslivet heller ikke
må føle sig noget påtvunget. Skal det positive ved arbejdet udnyttes, må

der et mere snævert samarbejde til mellem skolerne og de faglige organisa
tioner, så erhvervspraktikken ikke kun bliver noget teoretisk, men af prak
tisk værdi for de unge, så de får den bedst mulige start på den fremtid, de
alle ser hen til.

Axel Rostgård.
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Afgangshold 1965

Krybbespil og Carol Service
Også i år kunne man, når man færdedes på skolens gange, ca. fire uger
før juleferien høre de første engelske Carols blive sunget i klasseværelserne.
Som et led i engelskundervisningen er det fornyende både for elever og
lærere at beskæftige sig med noget, som ikke har med bogens stof at gøre,
derfor prøver vi at leve os lidt ind i engelsk juleforventning og -stemning.
Carols Service holdes ofte i England, og hvor englændere bosætter sig, i
kirker, skoler og kollegier i tiden før jul. En sådan service er en vekslen
mellem Carols (julesange) og oplæsning fra Bibelen.

Her på skolen har vi som en slags illustration til sangene og bibeltekster
ne tillige et krybbespil opført af de mindre klasser.
Forudsætningen for en virkelig oplevelse ved opførelsen af dette er, at
børnene har tilegnet sig de engelske Carols, og at bibelteksterne er læst på
klasserne og gennemgået med eleverne.
Afslutningsdagen før juleferien mødes hele skolen i gymnastiksalen, hvor
der er pyntet med gran og levende lys. En af eleverne byder på engelsk
velkommen, og derefter veksler sang og oplæsning af bibeltekster, medens
begivenhederne fra julenat på beskeden måde illustreres, medens man
synger.

Bibelteksterne er taget, dels fra det Gamle og dels fra det Ny Testamente
og leder frem til selve juleevangeliet; som afslutning læses beretningen om
»De Vise Mænd«.
Nogle af de engelske Carols synges på melodier vi kender, andre har vi
måttet lære i ugerne forud.
Efter at have sunget »Dejlig er jorden« på dansk går krybbespillets med
virkende ud, og i år havde vi den smukke tilføjelse, at de små i børnehave
klassen, uden forudgående instruktion, men vel båret frem af oplevelsen,
sang »Dejlig er den himmel blå« for os.

Præmier:
Elevforeningens præmie for højeste eksamen: Roll Marius Præstegård,
Hejnsvig.
Mogens Høirups rejselegat + bedste kammerat: Bent Holle Jørgensen,
Vorbasse.
Odd Fellows præmie: Søren Terkildsen, Darum.
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Desuden var der præmier til:
Bente Damkjær Christensen, Stenderup.
Niels Jørgen Bundesen, Hejnsvig.
Thøger Kjær Lauridsen, Ansager.
Birte Iversen, Billund.
Alice Kallesø Eriksen, Grindsted.
Bent Engelhardt Jacobsen, Vorbasse.
Mona Nordberg Nielsen, Grene.
Erik Korsgaard Petersen, Blaahøj.

Hædersbevisning:
Nål og diplom fra Rådet for større Færdselssikkerhed, for god indsats i
skolepatruljearbejdet: Agnete Marie Schmidt, Øse.
Endvidere har 2 realister, der deltog i forlaget Gjellerups konkurrence:
»Skriv et digt eller en novelle«, modtaget præmie. - Det er 2 kostelever,
John Andreasen og Hans Henrik Højgrav, der begge havde indsendt et
digt, hvoraf vi gengiver det ene.

KZ 65
En samling faldefærdige skure,
hundredvis af skorstene,
dette var engang en koncentrationslejr,
skurene er forhenværende barakker,
skorstenene krematorier.
Man vandrer gennem denne spøgelsesby
— symbolet på menneskelig ondskab,
så langt øjet rækker — Pigtråd.
Endnu står vagttårnenes silhuetter
mod himlens blinde hvælving,
- men aldrig mere skal projektørerne søge ofre blandt disse skure,
aldrig mere skal maskingeværet tordne —
græsset har lagt sin forbarmende kåbe over stedet,
hist og her vokser blomster
— men aldrig, aldrig vil skriget forstumme!
John Andreasen, III real B.
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Hilsen fra formanden
På generalforsamlingen 1964 udnævnte vi Karen Høirup til æresmedlem
af elevforeningen. Det var en udnævnelse, vi alle synes, var meget velfor

tjent. Der er nu igen 4 æresmedlemmer, 3 kvinder og 1 mand. Vi må være
matriarkalske i vor indstilling, og det passer da også strålende til, at det
er Mor Karen, der administrerer skolen.

Knud (Ditlev) Pedersen ønskede at fratræde som kasserer, men ville

godt fortsætte i bestyrelsen. Begge dele skete fyldest. Knud, vi ønsker dig
til lykke med 50 års fødselsdagen i år og takker dig for mange, mange års

trofast virksomhed som vor altid oplagte og fornøjelige kasserer. Vi er
glade for, du stadig er hos os i bestyrelsen.

Krogsgård fejrede sit 40 års jubilæum med at tage bestyrelsen grusomt i

skole for noget, vi desværre ikke var alt for velorienterede om på grund
af de mange udskifteiser, der har været i de senere tider. Det drejede sig
om elevforeningens legatfond. Nu er vi noget bedre med, og jeg tror, vi
skal have taget spørgsmålet op til revision på den kommende generalfor

samling.

Til afslutningsfesten var jubilarerne mødt op i stort tal. Det var tyde
ligt, at gensynet var fuldt af glæde og overraskelse, som vi heldigvis så ofte
har oplevet det på vor gamle skole. Vi nærede dog ængstelse for Kamma

Pettersons helbred og har nu haft den sorg, at hun ikke længere er i vore

rækker. Kamma og Sv. Å. Petterson prægede livet på skolen i en lang og,
syntes vi, festlig tid. Det er noget, vi elever fra dengang altid vil huske
som noget lyst og venligt i vor tilværelse.

Sidste årsskrift bragte et interview med oberst Ib Pedersen, som jeg måt
te love at fortælle om Afrika nu denne gang. Og det gør jeg gerne, netop

i betragtning af, at mine tanker i ca. halvdelen af min fritid uroliggøres af
dette kontinent. Det skal forstås sådan, at tankerne vækkes og bevæger sig

i både lyse og mørke baner. Afrika vil altid have en sådan magt over en
europæer, der har levet der, at hvad der end sker, passiv bliver man ikke

ladt tilbage igen, for eller imod må man hele tiden stille sig i forhold til så
mange ting. Og af andre mennesker bliver man så pludselig spurgt: »Hvad
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mener du om hjælp til U-landene, du som har været dér nede?« Og så ved
man meget og mener meget, for kendsgerninger behøver ikke at være ens
rettede, de er som oftest forvirrende. Det er godt for politikerne, at de
næppe ved så meget, og det er måske klogt, at udlandsdanskerne så godt
som aldrig bliver spurgt tilråds af dem. Det er klart, at det at udvikle sig,
det er principielt noget, man gør selv. Og hvordan er det med vor egen
udvikling? Har den vestlige verden formået at gøre mennesker tilfredse og
positive? Bliver vore lande ikke overbefolkede? Er vor fauna ikke døende?
Er det så dejligt at indånde afbrændt benzin? Skal byerne bygges efter, at
mændene en og en hver dag skal have deres transportblikdåse anbragt uden
for kontoret? Åh ja, samfundsudvikling.
Jeg har set afrikanere blomstre ved det, og jeg ved, der er mange, der
dør af det, især når deres et-parti-system er håndfast. Tro mig, når jeg
siger, at store skarer, mange stammer, af afrikanere nødig vil have en an
den tilværelse end den, de har i dag og har haft gennem årtusinder. Det er
i al væsentlighed de nilotiske og nilo-hamitiske folk, der har det tilfælles,
at de er kvæghyrder, pastoralister. Hvis de skal samfundsudvikles, skal det
være meget varsomt. Stammedød er ikke et ukendt fænomen i Afrika. Og
det er for en gangs skyld ikke sydafrikanernes skyld, selv om de har pres
sens store bevågenhed, hvad de enorme sammenstød stamme mod stamme,
folk mod folk i Afrika, ikke har. Hvorfor får vi højst fodnoter om det?
Hvad siger politikerne? Under udviklingshjælpens auspicier kan vi let kom
me til at se nogle af de agerdyrkende stammer blomstre op, medens kvæg
hyrderne dør eller i bedste fald som folk falmer og opsluges af den store
samfundslykke.

Men udviklingen kan ikke standses. Det ved vi selv, derfor må vor hjælp
gives til U-landene på en så direkte måde og med så stor indsigt, at vi kan
kontrollere effekten. Vi må ikke hjælpe et folk eller en stamme til en styr
ke, der omgående benyttes (bevidst eller ubevidst) til at kvæle et andet
med (direkte eller indirekte), og noget sådant sker i dag. Men der er lys
punkter. Jeg tror på mennesker, der tager til Afrika for midt i et landsby
samfund at vise, hvordan vi har måttet gøre for at forbedre visse mate
rielle tilstande, der i sin tid hindrede os i at begynde den udvikling, hvis
usikre retning så kan diskuteres til dommedag. Og så har jeg et stort håb,
nemlig det, at stammeafrikanerens sunde tilfredshed med tilværelsen vil
følge ham, når han bliver samfundsafrikaner. Det, ved jeg, kniber mange
gange. Men de mennesker, der sendes til U-landene, må skoles mere, end
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de bliver nu. De skal lære mere om stammesprogene og om stammernes
levevis og omgangsformer. Lad mig give et eksempel, min egen lærer i swa
hili og etnologi Lewton Brain (dejligt lærernavn) af Tanganyika gav os på
et kursus. Hvis man i en matriarkalsk stamme skal påvirke en ung mand
gennem en ældre person til måske at dyrke flere kaffebuske på sin jord,
skal man så vælge faderen? »Nej,« råbte vi, »man skal selvfølgelig vælge
moderen.« »Nej,« sagde Brain, »man skal vælge morbroderen.« Jeg tror
også på, at vi skal købe U-landenes produkter, selv om vi derved delvis
må diskriminere bedre produkter, for hvis man ikke godtager produkterne
af en udvikling, standser man den og skaber mistillid og defaitisme. Nu
ikke mere formandsfilosofi for denne gang. På gensyn til afslutningen.
Tage Grunnet.

En hilsen
At jeg ved sidste årsafslutning blev æresmedlem af elevforeningen har
glædet mig mere, end I aner. — Jeg modtog meddelelsen som en kær og
spontan hilsen fra de gamle elever, som både skolen og jeg holder så meget
af. - Uden jeres »slutten op« om Grindsted kost- & realskole, ingen elev
forening, og jeg er lige ved at sige - ingen kost & realskole. - I de vanske
lige tider det grundet den nye skolelov har været for private skoler, har vi
gang på gang mærket, hvor meget det betyder at have gamle elever, der
står bag foretagendet. Det bærer oppe, ikke alene ved den ren praktiske
betydning af tilsendte elever, men også ved det skub af glæde og tillid, der
på den måde kan møde os, der arbejder her, og som får os til at fortsætte
i sikker forvisning om, at der stadig vil være brug for den private skole.
Tak til jer alle,
Karen Høirup.
OBS. Gamle elever, der glæder skolen med jule- og andre hilsener i årets
løb: husk at skrive jeres adresse!

Til jubilæums-holdene.
Som skolens kære gæster på afslutningsdagen d. 26/6 er I selvfølgelig
særligt velkomne. Vi spiser middag på kostskolen kl. 12, og ved aftensma
den kl. 18 dækker vi meget gerne, i særskilt lokale, et bord til hvert af de
jubilerende hold - når bare vi i forvejen får et praj om, hvor mange der
kommer.
Vel mødt!
Karen Høirup.
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10-års jubilarerne (se næste side)

10 års jubilæum.
Da det nu er ti år siden, vi forlod Grindsted Realskole, kunne det vel
være meget interessant igen at sludre sammen.
Afslutningen skal være d. 26/6. Fru Høirup giver aftensmad, og bagefter
kan vi vel nok få adskillige timer til at gå med snak og sludren om den
gang ------ »kan du huske?«
Er du gift eller forlovet, så tag den halvdel med også.

Vi venter at se jer alle.

Venlig hilsen
Mogens Langvad (56)
Østervænget - Hjerting

Hilsen til 25 års jubilarerne.
»Nu finder jeg frem til så mange af os som muligt, så skriver du et styk
ke til årsskriftet, ikke?« sagde Kiss til mig for nogen tid siden, da vi slud
rede sammen om, hvordan vi skulle gribe sagen an i anledning af, at det i
år er 25 år siden, vi forlod Grindsted Realskole.

I dagene derefter har jeg tænkt meget på klassen fra dengang. Hvor i
verden har vi slået os ned? Hvad laver vi? Jeg opdagede pludselig, at det
var beskæmmende lidt, jeg vidste om jer.

Samtidig huskede jeg dog også, hvordan jeg hvert år, når jeg i det nye
årsskrift læste, hvad der var skrevet til 25 års jubilarerne, bemærkede, at
den samme historie gentager sig. Som årene går, mister klasse efter klasse
forbindelsen med hinanden og med skolen.
Jeg tror, at Grindsted Realskole for alle os er uløseligt forbundet med
navnet Jens Futtrup, med de lærere, vi kom i berøring med, og med de tra
ditioner, der var på skolen i de år, vi gik der.
Meget har forandret sig siden, for skolen må følge med udviklingen og
skabe nye traditioner.
Til gengæld er der meget, som aldrig kan tages fra vores klasse: det præg,
som skolen satte på hver enkelt af os og dermed på hele klassen - oplevel
ser fra mange dejlige timer i klassen, i klubben, fra lejrskolen i Kollund
med hærvejsekskursioner og hyggeaftener - glorværdige navne som BamBam, Little, Pylle, von Jensen og Kvistebasse - vort møde med »Le capitaine Pamphile«, magister Rosiflengius, lille vakre Karen Bak, kasserolle
bøjning og kvotientrækker, gul kællingetand og rævehale, The British Em
pire o. s. v. Det er alt det, vi i år skal mødes for at genopfriske.
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Jeg ved, at Kiss har haft et meget stort arbejde med at finde frem til os
alle. Det ville være synd, om det skulle være gjort forgæves. Derfor, når I
nu modtager indbydelsen fra Kiss, beslut jer så omgående til at tage til
Grindsted den 26. juni. Og gør det så!
Knud Revald (Rasmussen)

Navne og adresser på årgang 1940 Grindsted Realskole.
Ellen Brus, g. Kjærgaard, Faarup Mark pr. Jelling.
Palle Cammer, filmoperatør, Rødkildevej 8, København F.
Kiss Hestehave, g. Hviid, Lektorvej 91, Aalborg.
Jens Vestergaard Jensen, postkontrollør, Postparken 24c, Kastrup.
Kristen Schelde Jensen, amtsfuldmægtig, Syrenvej 1, Langaa.
Ruth Johansen, g. Albrechtsen, Skelstrup, Maribo.
Guthorm Kristensen, musiker, Hejnsvigvej 13, Billund.
Lorents Ravn Lorentsen, fuldmægtig, Sdr. Ringgade 55, Aarhus.
Thomas Mortensen, repræsentant, Løvlundvej 16, Hejnsvig.
Ellen Nielsen, g. Nielsen, Simmerstedvej 97, Haderslev.
Hans Adolf Olsen, gårdejer, Lykkegaard, Krog pr. Billund.
Anna Dejgaard Pedersen, g. Raahede, Salling Ungdomsskole, Jebjerg.
Jens Henning Pedersen, uddeler, Engvågen 17, Kungsängen, Sverige.
Else Futtrup Petersen, g. Calum, Lindholmvej 11, Næstved.
Aage Bent Andersen, lærer, Kregme, Frederiksværk.
Eva Andersen, lærerinde, Fynsgade 40, Grindsted.
Knud Ejner Andersen, prokurist, William Boothsvej 24, Hvidovre.
Anna Marg. Højgaard, g. Møller Madsen, Nr. Felding gi. skole, Holstebro.
Erik Jensen, værkmester, Skottegaarden 16, 5. sal, Kastrup.
Robert Jensen, lærer, Stengaards allé 1 D, Lyngby.
Knud Anton Jespersen, toldkontrollør, Dragonvej 33, Tønder.
Helga Kristensen, g. Sigaard, Plougstrup skole, Gredstedbro.
Anders Kvist, civilingeniør, Lillekær 19, Valby.
Margit Larsen, g. Skovsted, Skalbjergvej 6, Odense.
Frode Madsen, landinspektør, Storegade 72, Varde.
Knud Schmidt Nielsen, lærer, Visby, Sønderjylland.
Tage Kjær Olesen, ingeniør, vejass., Ørstedsgade 75, Sønderborg.
Jørgen Præstegaard, maskinsmed, Grasten, Thurø.
Knud Revald (før Rasmussen), ingeniør, Vermehrensvej 17, Odense.
Asger Straarup, hønseriejer, Almstok, Vandel.
Svend Erik Thomsen, tobakshandler, Gesten.
Jørgen Wedel, skolepsykolog, Graapilevej 3, Randers.
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25-års jubilarerne (se foregående side)

40 års jubilæum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Niels Holger Laurids Aagaard.
Ella Kristine Andersen.
Erik Brix-Thomsen.
Egmont Chr. Hellmuth Christensen.
Karl Wilhelm Christensen.
Thyra Vestergaard Christensen.
Edel Sigrid Egebjerg.
Valborg Frederiksen.
Laurids Peder Gren.
Lydia Grove.
Astrid Ingeborg Grudel.
Elna Ruth Hansen.
Hanne Levin Hansen.
Hans Erik Hansen.
Nanna Chrestense Møller Hansen.

16. Dagny Holdt.

17. Ellen Holdt.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aage Horsted.
Alma Marie Jensen.
Anna Katrine Jensen.
Ester Karin Frejberg Jensen.
Niels Møller Madsen.
Ingeborg Anna von Mehren.
Thorvald Peder Mortensen.
Kamy Boado Märtens.
Hans Aksel Ib Pedersen.
Vera Berg Pedersen.
Jeppe Kristian Henrik Terp.
Jens Hedegaard Thellesen.

På gensyn til afslutningsfesten - kom, så mange I kan, netop 40-års ju
bilarerne kaster altid en særlig glans over festen.

9. april 1940 og videre
Nu har vi lige mindedes 9. april 1940. Hvad var det, du lavede den dag
Georg Smidt Jensen (årgang 1935)?

Jeg var på eksercerskole på kaserneskibet »Fyn« som gruppefører og var
ærlig talt på vej hjem fra et gilde i byen, da de tyske maskiner brølede hen
over København. Vore kompagnichefer var ikke på skibet og viste sig for
resten ikke i nogle dage. Sammen med mine kadetkammerater ledede jeg
70 mands tilværelse i nogen tid. Vi anså det for vor pligt at holde ånden
oppe hos de værnepligtige. Vi erfarede, at der havde været kæmpet i Søn
derjylland og hørte om oberst Bennikes overførsel af Roskildegarnisonen
til Sverige.

Blandt kadetterne i klasse C diskuteredes der meget frem og tilbage om,
hvad vi burde gøre i den foreliggende situation. Tæt ved kaserneskibet
»Fyn« lå flådestationens både (lokaltransport), og det var nærliggende at
kapre en af disse og sejle væk for eventuelt at komme til Sverige og videre
til Norge, hvor vi vidste, modstanden mod tyskerne fortsattes i det indre
af landet. Imidlertid var Københavns havn velbevogtet af fjenden, så flug
ten måtte planlægges omhyggeligt. Jeg fik den opgave at sætte mig ind i
motorbetjeningen, hvilken jeg blev belært om af intetanende maskinister,
der endog fortalte mig, at bådene efter hver sejlads blev fyldt op med ben
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zin. Vi skulle tage hensyn til vejr og måne, men efter mange hemmelige
møder fastsattes dagen til den 20. april.
Hen på natten sneg 7 kadetter sig ombord på en af motorbådene, en ca.
30 fods, jeg fik startet motoren, og vi stævnede mod havneudløbet. Vel
udenfor brød en pudsig episode den fortættede spænding, idet vi påsejlede
en rød etkost på Stubben. En kadet skreg: »Jeg har ham.« Han klamrede
sig til kosten i den tro, at vi blev bordet. Efter nogen sejlads fik vi den op

fattelse, at motoren var ved at løbe varm. Det beroede på vort manglende
kendskab, da jeg nu skønner, motoren løb ganske normalt. Som det var,
øste vi vand på motoren for at køle den og måtte samtidigt pumpe læns
for ikke at få båden fyldt. I morgendæmringen enedes vi om at anløbe Rå
syd for Hälsingborg.

Vi blev straks anråbt af den svenske bevogtning, og gennem talrige for
hør af stadig højere instanser endte vi i Hälsingborg. Vi havde levet ret
isoleret siden 9. april og vidste ikke meget om tyske styrkeforhold i Dan
mark og om situationen i landet i det hele taget. Det endte med, at vi blev
interneret blandt flygtninge på en pigeskole under »Kärnan« i Hälsing
borg. Der var englændere, tyske socialdemokrater og kommunister m. fl.,
bl. a. også jøder, der var undsluppet naziregimet i Tyskland. Vi bombar
derede myndighederne for at komme afsted til Norge subsidiært England,
men forgæves. - Så faldt Norge -. Ved svenskernes forhandlinger med
danske myndigheder blev det nu bestemt, at vi skulle sendes tilbage for at
fortsætte vor søofficersuddannelse. Ved hjemkomsten blev vi idømt 14 da
ges betinget kvarterarrest, vist for rømning, medens kadetskolen anså os
for at have forspildt et uddannelsesår, trods det vi kun havde mistet ialt
3 ugers effektiv uddannelse. Vore kammerater hjemme havde ikke arbejdet
effektivt i hele perioden. Denne »dom« var et særpræget udslag af tidsånden.
Følte du bitterhed ved denne »dorn«?
Nå ja, bitterheden druknede faktisk i den almindelige følelse af afmagt.
Inderst inde håbede vi på en rehabilitering af alt, hvad der i den tid over
gik os. Det blev dog ved mundtlige sympatitilkendegivelser og klap på
skuldrene af kammerater og foresatte. En vis udløsning fandt så sted den
29. august 1943, selv om vi dog havde håbet på en mere bastant demon
stration. Det ville imidlertid have kostet for meget blod at iværksætte no
gen anden form for modstand.
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Var jeres ekspedition til Sverige egentlig ikke et tegn på den indstilling,
der rådede blandt de yngre befalingsmænd i flåden, en indstilling, som vel
ledte til deltagelse i modstandsbevægelsen i tiden derefter?
Følelserne var splittede mellem ønsket om loyalitet over for den skole,
vi var opdraget i, og ønsket om at gøre noget effektivt. Jeg kan ikke lade
være at citere kadetskolens torsdagsmorgenbøn:
Torsdag Morgen
»Du vil lydes, o Gud, ikke af trældoms ånd, ikke af frygt for straf, så
ledes som herren lydes af slaven, men af kærlighed og ærefrygt, således
som den gode fader lydes af den gode søn. Dette er bleven mig indprentet,
og det vil jeg aldrig glemme. Men jeg vil tillige erindre, at der også er men
nesker, som kræve lydighed og som have ret til at kræve den. Den ret gav
Du dem, idet Du anviste dem en plads i livet, på hvilken de som foresatte
skulle byde over andre. Måske kan jeg i tiden ved Din nåde også opnå en
sådan plads. Men vil jeg vente at opnå den, da må jeg begynde med at ly
de. Det er fremfor alt nødvendigt i min stand. De yngres, de undergivnes
lydighed er dens styrke og zir. Således har det altid været, og således vil
det være fremdeles. Så dræb da al selvklogskab og egenrådighed i mit
hjerte, og hjælp mig, at jeg med villig ånd, ikke tvungen som trællen, men
af kærlighed som sønnen, lyder dem, hvem jeg skal lyde, dem, hvem Du
selv satte over mig, for at de skulle vise mig vejen til ære og hæder.«

Og selve dagen den 29. august 1943 med flådesænkningen gjorde vel
indtryk på jer?

Ja, det kan ikke nægtes. Man skal måske være sømand for at forstå, hvor
uudsletteligt et indtryk det må gøre at tilintetgøre en del af sig selv, at til
intetgøre »de planker som bærer en«.
Som en naturlig følge kom så modstandsbevægelsen?
Ja, det var en given ting, at de fleste af kadetterne tog del i den illegale
modstand som part i søværnets undergrundsvirksomhed.
Efter krigen har du levet et mere normalt søofficersliv?
Ja, hvis du ved normalt forstår det på den ene side at være chef for en
springsk kystjager eller et dusin løbske motortorpedobåde og på den anden
side fra 9-17 at være CBMD, »chief of a big mahogany desk«.

Og i dag sidder du atter bag et skrivebord, men nu som stabschef ved
marinehjemmeværnet ?

Ja, men ikke dermed daglig lænket til støvede papirer. Hele landet er
min arbejdsplads, og jeg har den tilfredsstillelse at samarbejde med raske
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folk af alle samfundslag, der er i besiddelse af interesse for søværnet og
med villighed til at deltage i vort lands forsvar. Desværre kan jeg dog ikke
vende tilbage til mit udgangspunkt Grindsted med skolen, da mulighederne
for oprettelse af en flotille på Grindsted å nok vil være uden praktisk be
tydning.

Om valg af gymnasielinje og studium.
For mange af de unge, som overvejer at søge optagelse i gymnasiet med
henblik på eventuelt at fortsætte med et videregående studium ved univer
sitet eller højere læreanstalt, er det temmelig uklart, hvad de forskellige
studier indebærer, og hvad man vil komme til at beskæftige sig med, når
studiet er fuldført.
Mange vælger utvivlsomt studium ud fra en interesse for et bestemt sko
lefag, måske påvirket af en dygtig lærer i faget, og selv om det naturligvis
er værdifuldt at kunne studere et fag, man interesserer sig for, kan det
være lidt farligt at vælge på dette grundlag alene. Trods alt er studietiden
kun en mindre del af tilværelsen, og det er nok så vigtigt at få en uddan
nelse, som fører frem til en interessant beskæftigelse, som at man i studie
tiden kan beskæftige sig med det, der interesserer een mest. Selv om de to
ting ofte kan kombineres, er det et spørgsmål, om interesse for historie,
geografi, sprog eller litteratur etc. er tilstrækkeligt grundlag for at vælge
cand. mag.-studiet af disse fag. Såfremt man ikke har lyst til at blive lærer
fx. ved et gymnasium, skal man overveje en ekstra gang, før man vælger
et studium, som først og fremmest kvalificerer til dette arbejde, selv om
skoleembedseksamen (cand. mag.) også kan anvendes som grundlag for an
dre beskæftigelser.
Det kan i det hele taget være en tvivlsom fordel at bestemme sig for
tidligt m. h. t. sin fremtidige uddannelse og løbebane. For mange vil det
være bedre at indstille sig på, at det gælder om at holde flere muligheder
åbne så længe som muligt, indtil man kender sine evner bedre og måske
også får klarere fornemmelse af, hvor mulighederne ligger, og hvad de for
skellige livsstillinger indebærer.

Det gælder allerede ved valg af gymnasieretning, at dette synspunkt må
veje tungt. Såfremt man mener at have evner og energi til senere at gen
nemgå en videregående uddannelse, uden dog at have lagt sig fast på hvil
ken, så vil meget tale for den matematiske linje i gymnasiet. Det gælder na
turligvis ikke, hvis man er nogenlunde sikker på, at man senere vil vælge
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et studium, som ikke kræver matematiske forkundskaber. Men der er ten
dens til, at matematik bliver anvendt på flere og flere områder, også hvor
man ikke umiddelbart ville forvente det. For den, som vil holde andre mu
ligheder åbne end netop videregående studier, vil derimod det sproglige
gymnasium ofte være at foretrække.

Desværre gælder det åbenbart stadig, at nogle lider af den næsten syge
lige angst for matematik, som i mange tilfælde synes at være den eneste
mulige forklaring på, at iøvrigt velbegavede mennesker ikke mener at kun
ne lære selv ret enkel matematik, som jo dog ikke er andet end kvantitativ
logik. Disse undtagelser bliver forhåbentlig færre og færre, efterhånden
som moderne undervisningsmetoder letter tilvænningen til matematiske ræ
sonnementer og symboler.
Når den matematiske linje ofte vil være at foretrække, såfremt man sig
ter mod videregående studier, er det simpelthen fordi, den holder flere mu
ligheder åbne. Der er adskillige sproglige studenter, som har haft store kva
ler med et studium, som kræver et vist kendskab til matematik, fordi det
nu engang er meget svært at supplere sin viden og kunnen op på dette
punkt i løbet af nogenlunde kort tid. Manglende sproglig viden er som re
gel lettere at råde bod på.

Det kan forøvrigt være svært at forstå, at man ikke i endnu højere grad
har tilstræbt at opbygge gymnasiet på en sådan måde, at alle gymnasie
elever lærer et solidt grundpensum af såvel matematik som moderne sprog.
De forholdsvis få, som er utilgængelige for matematiske ræsonnementer,
måtte i så fald acceptere en dårlig karakter på dette område, og karakter
systemet kan jo opbygges på en sådan måde, at enkelte dårlige fag ikke
slår bunden ud af en iøvrigt pæn eksamen.

Med den nye gymnasieordning er indført en opdeling af den sproglige
linje i en nysproglig gren, en samfundsfaglig gren og en klassisk-sproglig
gren, og den matematiske linje er opdelt i en matematisk-fysisk gren, en
samfundsfaglig gren og en naturfaglig gren. På de samfundsfaglige grene
udgør samfundsfag en væsentlig del af orienteringsfagene, og også færdig
hedsfagene vil blive præget af samfundsmæssige problemer. Disse samfunds
grene er imidlertid endnu ikke blevet til virkelighed, fordi man først skal
have uddannet lærere til undervisningen i samfundsfag. Det er planlagt, at
de samfundsfaglige grene skal begynde i 1967, men da undervisningen på
universitetet til skoleembedseksamen i samfundsfag først er påbegyndt i
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efteråret 1964 (i første omgang kun i Aarhus), vil gymnasiernes samfunds
grene næppe kunne udbygges fuldtud før ind i 1970’erne.

Det er forøvrigt værd at bemærke, at mens det spiller en betydelig rolle,
om man vælger den sproglige linje eller den matematiske, er det måske af
mindre betydning, hvilken sidegren af disse man vælger. Såfremt man se
nere vil vælge et samfundsvidenskabeligt studium ved universitetet, skal
man ikke af den grund nødvendigvis vælge den samfundsfaglige gren af
det sproglige eller matematiske gymnasium. Man skal alligevel begynde fra
bunden med de samfundsvidenskabelige fag ved universitetet, og selv om
det kan være en fordel at være forhåndsorienteret, er det næppe af større
betydning. Værdien af den samfundsfaglige orientering i gymnasiet er nok
langt større for dem, der ikke senere i deres studier skal beskæftige sig
med samfundsvidenskaberne.

Ved valg af studium efter studentereksamen kan man fortsat gå frem
efter princippet at holde flere muligheder åbne, omend det på det stadium
naturligvis kun kan gøres i begrænset omfang. I det følgende skal jeg om
tale nogle af de samfundsvidenskabelige studier, som er det område, jeg
har bedst kendskab til.

Forøvrigt kan netop disse studier måske siges i særlig grad at holde flere
muligheder åbne, idet fx. det juridiske studium kan føre frem til en em
bedskarriere i det offentliges tjeneste, til selvstændig virksomhed som sag
fører, til ansættelse i private virksomheder, organisationer etc.
Vi kan se lidt nærmere på de enkelte studier (i tilfældig rækkefølge), idet
jeg af pladshensyn især skal omtale studieforholdene i Århus.
Det juridiske studium er et universitetsstudium, og der er ingen væsent
lige forskelle i studiets opbygning i København og Aarhus. Der er mulig
hed for at tage første del ved det ene universitet og anden del ved det an
det. Det er ikke særlig afgørende, om man har matematisk eller sproglig
studentereksamen som grundlag for dette studium. Det juridiske studium
har vist fået ry for at være lidt kedeligt og tørt, men det er næppe helt
berettiget. Der kan endda være noget fascinerende ved juridiske problemer,
og efter eksamen har en jurist mange muligheder for et særdeles interessant
og personligt tilfredsstillende arbejde, selv om det næppe er Preston og søn
eller Perry Mason, der er det typiske mønster for en dansk jurist.
Det økonomiske studium ved Aarhus Universitet og det statsvidenskabe
lige studium (til cand, polit.) ved Københavns Universitet minder meget
om hinanden. Trods navnet er også det statsvidenskabelige studium i ho
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vedsagen et økonomisk studium, og en cand, oecon, og en cand, polit, har
derfor omtrent samme uddannelse, blot kan man af betegnelsen se fra hvil
ket universitet. Forskellen mellem studiet i Aarhus og i København er dog

ikke uden betydning, især for 2. dels studiet, hvor der i København er tale
om et overvejende samfundsøkonomisk studium med ret stor valgfrihed

mellem de såkaldte »politikfag«, mens der i Aarhus er foretaget en opde

ling i en driftsøkonomisk og en nationaløkonomisk studieretning. Den na
tionaløkonomiske studieretning minder mest om studiet i København, mens
den driftsøkonomiske studieretning ikke har noget modstykke ved Køben

havns Universitet, selv om faget driftsøkonomi naturligvis også indgår i
det statsvidenskabelige studium. Den driftsøkonomiske studieretning ved
Aarhus Universitet er, som navnet antyder, stærkt orienteret mod den en
kelte virksomheds organisatoriske og driftsøkonomiske problemer, men
ikke desto mindre er adskillige driftsøkonomer blevet ansat i det offentli
ges tjeneste.

I betragtning af den store vægt, som økonomiske problemer har i den
løbende politiske debat, er det næppe nødvendigt at fremhæve, at de øko
nomiske studier giver grundlag for at beskæftige sig med helt centrale dele
af samfundets problemer, hvad enten det er som embedsmand i stat eller
kommune, i danske eller internationale organisationer; som journalist ved
dagspressen eller ved radio og fjernsyn; som højskolemand eller som aktiv
politiker.
Studiet kræver matematiske forudsætninger, og selv om sproglige studen
ter kan skaffe sig disse forudsætninger gennem et matematikkursus på uni
versitetet, vil matematisk studentereksamen være en fordel.

Økonomiske problemer, navnlig driftsøkonomiske, kan naturligvis også
studeres ved handelshøjskolerne, hvor undervisningen føres frem til et ni
veau, som i mange henseender kan sammenlignes med universiteterne.
Studiet af statskundskab (political science) foregår indtil videre kun ved
Aarhus Universitet. En kandidat med embedseksamen i statskundskab be
tegnes cand. scient, pol. Studiet er ret nyt, men selv om der kun er få er
faringer m. h. t., hvor kandidater med denne uddannelse vil finde ansæt
telse, så skule studiets indhold give mulighed for ansættelse både som em
bedsmand i ministerierne, ved internationale organisationer, som journalist,
som rådgiver for politiske partier og organisationer og flere andre steder.
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Som foran omtalt i forbindelse med det nye gymnasiums samfundslinjer

er der nu oprettet et særligt studium i samfundsfag til skoleembedseksamen,
således at man kan blive cand. mag. med samfundsfag som hovedfag. Ind

til videre kan dette fag ikke læses som bifag, og det må antages, at adskil

lige af de studerende, som vælger samfundsfag som hovedfag, vil vælge
historie som bifag. Studiet er begyndt i Aarhus i efteråret 1964, og et til

svarende studium forventes oprettet i København. Studiet omfatter adskil
lige af de fag, som indgår i de øvrige samfundsvidenskabelige studier, men

med hovedvægten på fag, som hører ind under statskundskab. Da studiet
således er spredt over adskillige fag, hvortil kommer, at det skal kombine
res med et bifag, må det antages, at studiet ikke kan blive så vidtgående

og intensivt inden for de enkelte områder som de øvrige samfundsviden
skabelige studier ved universiteterne. Hvorvidt cand. mag.’er med sam
fundsfag vil finde ansættelse i væsentlig omfang uden for gymnasieskoler
ne, er det for tidligt at spå om. Såfremt man ikke sigter mod gymnasielæ
rer-gerningen, må det dog anbefales at vælge et af de andre samfundsvi
denskabelige studier.
Sociologi er et selvstændigt studium ved Københavns Universitet, mens
det i Aarhus indgår som et enkelt fag i andre studier (økonomi, statskund
skab og skoleembedseksamen i samfundsfag). Sociologi er studiet af bl. a.
samfundets gruppedannelser og menneskers samliv i disse grupper.

Af andre universitetsstudier med tilknytning til samfundsvidenskaberne
kan nævnes aktuarstudiet (kun ved Københavns Universitet), som er et
matematisk præget studium af forsikringsvidenskabelige problemer.
Men naturligvis kan denne gennemgang kun blive meget kort og skema
tisk. Hvad det først og fremmest gælder om at fremhæve er, at der findes
mange og forskelligartede muligheder for den, som har evner og energi til
et videregående studium, og at man ikke må lade sig intimidere til at tro,
at man helst skal vælge sin fremtidige løbebane, før man begynder i gym
nasiet. Her som på mange andre af livets områder gælder det tværtimod
om at holde flere valgmuligheder åbne, indtil man enten bliver klar over,
hvad man vil, eller måske helt til det tidspunkt, hvor man af omstændig
hederne tvinges til at vælge. At vælge rigtigt m. h. t. sin løbebane er så vig
tigt, at man ikke må lade sig overtale til at foretage et valg, før tiden er
moden hertil.
John Vibe-Pedersen.
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Medlemsliste 1964
Æresmedlemmer:
Ellen Futtrup
Hedvig Krogsgaard
Niels Krogsgaard
Karen Høirup
1954 Aaskov, Frede, lærer, Ansager.
1959 Aaskov, Karin, Jorden rundt 35,
Grindsted.
1960 Andersen, Anders Agerbo,
Kastanieallé, Grindsted.
1961 Andersen, Arne Hessel,
seminarieelev,
Seminariet, Nr. Nissum.
1956 Andersen, Anne Marie,
Morsbøl, Grindsted.
Andersen, Axel, glarmester,
Nørregade 23, Grindsted.
1935 Andersen, Elisabeth, f.Therkelsen,
Nørrebro 184, Rudkøbing.
1963 Andersen, Elin, postelev,
Vestergade 8, Agerbæk.
1952 Andersen, Ellen, f. Mortensen,
postass., Seestvej 6, Kolding.
1942 Andersen, Elof, bankass.,
Herning Handels- & Landbrugs
bank, Herning.
1942 Andersen, Elna Linnet, lærerinde,
Danish Missions Giris School,
Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
1930 Andersen, Erna Skovborg,
f. Pedersen,
Gormsgade 2, Vejle.
1939 Andersen, Helge Søgaard,
kontorchef,
Andelsbanken, Vejle.
1963 Andersen, Inger Hessel,
Buen 4, Billund.
1960 Andersen, Ingerlise,
Morsbøl, Grindsted.
1962 Andersen, Karen Marie,
Nørregade 23, Grindsted.
1960 Andersen, Margith,
Seminariet, Nr. Nissum.
1953 Andersen, Ragna Jøker,
Assenbæk Dambrug, Tistrup.
1961 Andersen, Solvejg,
Lyngbyvej 35, Kbh. 0.
1921 Andersen, Tage, skræddermester,
Borgergade 19, Grindsted.
1961 Andersen, Torben,
Bække skole, Bække.
1963 Andreasen, Erik, maskinlærling,
Aarre, Varde.

1963 Andreasen, Ida Skou, Tofterup.
1960 Andresen, Leif Georg,
Borgergade 12, Grindsted.
1937 Bach, Anders J., bogholder,
Vardevej 36, Esbjerg.
1963 Bach, Anita, defektriceelev,
Dalgasvej 3, Grindsted.
1955 Baggesgaard, Aage,
Østre Kirkevej 24, Herning.
1945 Baggesgaard, Niels Jørgen,
bankass., Søndervang 6,
Grindsted.
1942 Barslund, Henry, købmand,
Barde, Herning.
1962 Baunse, Helge,
Tiufkær, Fredericia.
1957 Bech, Peder, Sølyst, Hjerting.
1948 Bertram, Eigil Søren,
424 N. Kingsley dr.
Los Angelos 4, California.
1961 Birkebæk, Bodil Asschenfeldt,
Birkeallé 5, Sdr. Omme.
1944 Bitsch, Arnfred, skoleinspektør,
Bedsted centralskole,
Bedsted, Thy.
1931 Bitsch, Daniel, rev.
Darisanapuram Bible School,
Cuddalore N. T.
South Arcot DT India.
1954 Bierregaard, Gerda,
c/o frau Hasle,
Kessenfeldstrasse 73, Bun,
Schweiz.
1939 Blynning, Rikardt
(tidl. Hansen), assistent,
Helge Rodes Allé 141 tv., Valby.
Bach, Elna Bente,
Bolding, Glejbjerg.
1949 Botne, Ruth, f. Mogensen,
korrespondent,
H. J. Poulsens Allé, Fruens Bøge.
1961 Breinholt, Niels Magnus,
Neder Hvam, Kjellerup.
1947 Bremer, Holger, overass.,
Grenhusene 8, Hvidovre.
1947 Bremer, Inger, f. Frandsen,
Grenhusene 8, Hvidovre.
1937 Bruun, Johan Dejgaard,
dyrlæge, Nordenskov.
1950 Brus, Karen, børnehavelærerinde,
Solvangsvej 1, Humlebæk.
1962 Bæksgaard, Rudolf,
Landlystvej 49, Hvidovre.
1959 Carstensen, Ellen Marie,
4. maj kollegiet, GI. Vardevej,
Esbjerg.
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1957 Carstensen, Holger,
Vardrupsvej 2 st., Kbh. V.
1962 Christensen, Anny Dalsgaard,
Spurvevej 5, Grindsted.
1936 Christensen, Arnold, direktør,
Struervej 60, Holstebro.
1924 Christensen, Carl,
landsretssagfører, Hornslet.
1941 Christensen, Carl Otto Husted,
Damvej 18, Ribe.
1941 Christensen, Ellen,
»Mosegaarden«, Blaahøj.
1961 Christensen, Ellen,
Vejlevej 13, Grindsted.
1961 Christensen, Grethe,
Brugsforeningen, Grindsted.
1934 Christensen, Gunnar, uddeler,
Brugsforeningen, Grindsted.
1961 Christensen, Jonna, sparekasse
elev, Trælund, Blaahøj.
1937 Christensen, Jørgen Reimann,
installatør, Landegade 7, Odense.
1946 Christensen, Kaj Rørbæk,
repræsentant, Poppelvej 8,
Hasseris, Aalborg.
1961 Christensen, Per,
Jernbanegade 11, Grindsted.
1961 Christensen, Per Winge,
Fredensgade 3, Skive.
1936 Christensen, Poul Johan,
manufakturhandler, Grindsted.
1923 Christensen, Thomas, inspektør,
Christiansvej 23, Charlottenlund.
1945 Christensen, Torben Søholt,
Tjelevej 10, Vejlby, Risskov.
1931 Christensen, Vagn Norlund,
kriminalbetjent,
Odensegade 2, Aarhus.
Christiansen, Agnes, f. Schlebaum,
Solsortevej 1, Billund.
1957 Christiansen, Carl Rich,
Værktøjsmager, Hovedgaden 30,
Billund.
1961 Christiansen, Hanne,
Borgergade 15, Grindsted.
1926 Christiansen, Poul Henry,
manufakturhandler,
Borgergade 15, Grindsted.
1932 Christiansen, Esther, f. Olesen,
Borgergade 15, Grindsted.
1919 Christiansen, Svend,
forretningsbestyrer,
Midtjyllands Udsalg, Grindsted.
1963 Damgaard, Else,
Bakvej 3, Randers.
1963 Dahl, Arthur P., el-lærling,
Krog Skole, Billund.
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1961 Dynesen, Thorkild,
Finsensgade 7, Herning.
1961 Egsgaard, Inger Marie,
Granhøj, Filskov.
1942 Egholt, Bente,
St. Møllevej 102 tv., Kbh. S.
1963 Elowson, Edvin,
Sprotoften 1 C, Nyborg.
1957 Engberg, Kaj,
Lilballe pr. Bramdrupdam.
1962 Engberg, Kjeld,
Flyvestation Værløse, Sjælland.
1950 Engberg, Olaf, Aast, Vandel.
1961 Eriksen, Erik Evald, Vorbasse.
1961 Eriksen, Kjeld,
Enghavevej 17, Grindsted.
1963 Eskildsen, Eskild Roar,
Krog, Billund.
1961 Eskildsen, Inger,
Dal, Grindsted.
1941 Eskildsen, Knud,
handelsskolelærer,
Jyllandsgade 14, Grindsted.
1921 Eskildsen, Kristian, sognepræst,
Vester Vedsted, Ribe.
1946 Falkner, Thor, underkasserer,
Hans Egedesvej 43, Herning.
1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen,
Fredensvej 123, Viby, Aarhus.
1961 Flymann, Hans, flyverkonstabel,
FC. F-100 FSN Karup, Kølvrå.
1956 Frederiksen, Else Østergaard,
Filskov.
1943 Frich, Marie, f. Jensen,
601 West 13th Ave.
Vancouver B C. Canada.
1951 Frifelt, Kirstine,
Risbøgevej 24, Brabrand.
1930 Frisken, Lorenz, direktør,
Axelhøj 48, Vanløse.
1952 Fromsejer, Poul H.,
cand. theol., redaktør,
Aldersrovej 6, Aarhus N.
1941 Frøkjær, Jens Chr., læge,
Allingaabro.
Frøkjær, Anna Elise, lærerinde,
Mejrup centralskole, Holstebro.
Futtrup, Anders, lærer,
Højvangs Parkvej 27, Esbjerg.
1934 Futtrup, Hans, skolebestyrer,
Dansk Privatskole, Lyksborg,
Paulineallee 2, Glücksburg.
1961 Gjedsig, Lars, journalist,
Bredgade 14, Brønderslev.
1955 Grau, Ole, snedker,
Øreodden 3, Svendborg.

1961 Gravesgaard-Knudsen, Kr.,
Markvænget 9, Sdr. Felding.
1937 Gravesen, Ingrid, f. Jensen,
Tesdorffsvej 90, Kbh. F.
1922 Gregersen, Mads, civiling.,
Vejlesøvej 76, Holte.
1935 Grunnet, N. Tage, dyrlæge,
Plantagevej 56, Birkerød.
1945 Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske,
Tordenskjoldsgade 294, Aarhus.
Haahr, Valdemar,
Bornholms Mejerisammenslutning,
Klemmensker.
1948 Haarder, Axel Andreas,
Brugsforeningen »Fremtiden«,
Nørre Aaby.
1922 Haarder, Hans,
højskoleforstander, cand. mag.,
Rønshoved Højskole, Rinkenæs.
1929 Hald-Madsen, Anders,
kontorchef HD,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
1934 Hald-Madsen, Jørna,
f. Jørgensen,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
1939 Hammerich, Grete, f. Th. Jensen,
Kochsvej 21, Kbh. V.
1961 Hansen, Birgit,
Tøndervej 185 A, Aabenraa.
1950 Hansen, Birte, f. Høirup,
musikpædagog,
Jagtvej 1102 tv., Kbh. N.
1920 Carl Gustav Hansen,
antikvarboghandler,
Jystrup, Midtsjælland.
1953 Hansen, Christian Lyhne, lærer,
Jernkaasvej 7, Kastrup.
1951 Hansen, Edel, f. Andersen,
Brylle, Knarreborg St.
1923 Hansen, Ejnar,
tømrermester, Vandel.
Hansen, Elise Muusmann,
sygeplejerske,
Sundgaardsvej 38, Viby J.
Hansen, Elna,
Nygade 25, Grindsted.
1961 Hansen, Gert L. Skovbjerg,
»Debelgaard«, Agerbæk.
1954 Hansen, Hans Ole Fernis,
trafikass.,
Hammersvej 4, Thisted.
1961 Hansen, Hans Peder,
Lund, Mølby.
1962 Hansen, Jacob, Urup, Eg.
1961 Hansen, Jørgen Skovbjerg,
»Debelgaard«, Agerbæk.

1950 Hansen, Jørn Tejlgaard,
maskinist, Vandel.
1960 Hansen, Kurt E.,
Nørregade 38, Grindsted.
1935 Hansen, Niels Erling,
Kong Hans Allé 14 B, Søborg.
1923 Hansen, Peter, førstelærer,
Hellevad.
Hansen, Povl,
Novrup, Esbjerg.
1937 Hansen, Severin, dyrlæge,
Nørager.
1961 Hansen, Steen Autrup,
Sdr. Omme.
1949 Haven, Hanne, f. Madsen.
Østerled 38, Vejle.
1961 Hedelain, Per C.,
Randbøldal, Randbøl.
1920 Heidemann, Anna Sofie, f. Holt,
cand, pharm.,
Miltonvej 12, Højbjerg.
1949 Henriksen, Annelise, f. Rømer,
Grøndalsvej 24, Thisted.
1921 Hermansen, Kirstine, lærerinde,
Utzonsgade 263, Kolding.
1962 Hjorth, Inge,
Nygade 24, Grindsted.
1960 Hjorth, Mogens,
Toften 1, Grindsted.
1957 Ho, Preben,
Vester Ringgade 228, Aarhus.
1962 Hoffgaard, Jørgen,
Vejlevej 59, Torsted, Horsens.
1963 Holmboe, Kirsten,
apotekerassistentelev,
Nørregade 1, Horsens.
Holt, Sven,
Monte Maiz, Cordoba F. C. C. A.
Argentina.
1930 Holtegaard, Karen, cand, pharm.,
Frederiksborgvej 102 st. th.,
Kbh. N. V.
1924 Horsbøl, Kirsten,
seminarielærerinde,
Østergade 83, Tønder.
1962 Horsted, Frode,
Hovedgaden 37, Billund.
Hougaard, Gudrun,
Sdr. Omme.
1922 Hovmøller, Sigurd, ingeniør,
1019 Sc. 25th Str. Milwaukee.
Wise. USA.
1960 Hundrup, Bjarne,
Toften 7, Grindsted.
1952 Husted, Karl Johan,
Svalevej 34, Vejen.
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1936 Hviid, Karsten, ingeniør,
Lektorvej 91, Aalborg.
1940 Hviid, Kiss, f. Hestehave,
Lektorvej 91, Aalborg.
1957 Hæstrup, Per A.,
Geneesgade 1, Horsens.
1955 Høirup, Hanne,
Grindsted Realskole, Grindsted,
gift og bosat i U.S.A.
1963 Høirup, Chr.,
Realskolen, Grindsted.
1952 Højgaard, Asta, f. Vanning,
Ydby, Thy.
1963 Ingstrup, Gurli, husass.,
Sommersallé 1, Grindsted.
1961 Iversen, Arne, Højen, Vejle.
1962 Iversen, Dorris Merete,
Vestergade 15, Grindsted.
1963 Iversen, Jørn, Vorbasse.
1956 Jacobsen, Agnes Kirstine,
c/o bagerm. Johs. Jacobsen,
Agerbæk.
1961 Jacobsen, Annamarie,
Lærkeholt, Mølby.
1962 Jacobsen, Anette,
Forædlingsstationen, Vandel.
1920 Jacobsen, Karen,
Joakim Larsensvej 113, Kbh. F.
1962 Jacobsen, Lars Jørgen,
Kgs. Hus Hotel, Daugbjerg,
Viborg.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer,
Vestergade 1, Grindsted.
1961 Jensen, Aase, Vorbasse.
1961 Jensen, Arne,
Baastlundvej 4, Billund.
1959 Jensen, Axel Schou,
Elværket, Glejbjerg.
1961 Jensen, Benny Lock,
Glejbjerg.
1953 Jensen, Bente Rørbæk,
f. Christensen,
Falkevej 6, Vejle.
1957 Jensen, Georg,
Løvlund, Billund.
Jensen, Hans Peder,
Krupsdal, Sdr. Felding.
1961 Jensen, Heine, stud, jur.,
Katrinebjergvej 78, Aarhus N.
1961 Jensen, Kristian Hede,
Frederiksbergallé 4, Grindsted.
1961 Jensen, Jørn Ladegaard,
Vestergade 4, Grindsted.
1961 Jensen, Laurids,
Svanholm, Sdr. Felding.
1957 Jensen, Jane Crone,
Langemarksvej 37, Søborg.
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1961 Jensen, J. Heide, Krog, Billund.
1963 Jensen, Kent Falck, Billund.
1927 Jensen, Meta, billetkassererske,
Bymarken 41 st., Roskilde.
1958 Jensen, Ove Baggesgaard,
Grindsted.
1953 Jensen, O. F. Flyverløjtnant.
Esk. 728 FSN Skrydstrup,Vojens.
1960 Jensen, O. Nør. Flyverløjtnant.
Esk. 724, Skrydstrup, Vojens.
1963 Jensen, Poul Bjarne,
Birkeby, Sdr. Felding.
1960 Jensen, Preben,
Vestergade 78, Grindsted.
1963 Jensen, Solveig,
Borgergade 14, Grindsted.
1962 Jespersen, Sven Kilsgaard,
Gudum, Vestj.
1963 Jespersen, Birthe Lunde,
Farupgaard, Jelling.
1962 Jespersen, Ellen,
Starup pr. Tofterup.
1959 Jespersen, Knud, stud, teck.,
Rolighedsvej 9, Kærby, Aalborg.
1929 Jespersen, Poul Hugo,
kredsdyrlæge,
Enghavevej 3, Hjørring,
1962 Jessen, Karen Ringgaard,
Vrenderup, Varde.
1962 Johansen, Finn,
Jyllandsgade 7, Grindsted.
1961 Johansen, Karen, Vorbasse.
Johansen, Lykke,
Haandværkerstræde 49,
København NV.
1960 Johnsen, Erna,
Bøvl, Sdr. Omme.
1963 Johnsen, Jytta,
Loft, Grindsted.
1962 Johnsen, Søren K.,
Bredgade 2, Sdr. Felding.
1957 Jung, Eva,
Hvelplundgaard, Sdr. Omme.
1961 Jørgensen, Christa, Tofterup.
1951 Jørgensen, Grethe,
f. Præstegaard,
Fanøvænget 6, Odense.
1949 Jørgensen, Karen, f. Nielsen,
Hedensted.
Jørgensen, J. Dalgaard, lærerinde,
Sjællandsgade 112, Fredericia.
1934 Jørgensen, Magnus, redaktør,
Islandsvej 2, Hjørring.
1962 Jørgensen, Poul Sten,
Kohaveallé 17, Hørsholm.
1955 Jørgensen, Svea Crone, f. Jensen,
Prinsensgade 50, Fredericia.

1960 Jørgensen, Viggo,
Staugaard Plantage, Vorbasse.
1961 Jørgensen, Ulla Skou,
Holdgaardsvej 46, Sdr. Omme.
Kaalund, H. V., rangerformand,
Jyllandsgade 37, Grindsted.
1943 Kaasbjerg, Viggo,
forretningsfører,
Nærumvænge 57, Nærum.
1963 Karlskov, Ole,
Nørregade 5, Grindsted.
1937 Kelly, Nora, f. Krøl,
13 Island Vien Avenu
Triars Clifts, Christchurch,
Hants England.
1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen,
Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Straasø, overlærer,
Hørlycksallé 8, Grindsted.
1953 Kjær, Lisy Valentin, f. Jensen,
Ringstedgade 5, København 0.
1957 Kjær, Mette Kirsten,
Vindingevej Bolig A, Nyborg.
1956 Knudsen, Erling, postass.,
Ellekrattet 8, Sundby L.
Nykøbing F.
1945 Klange, Birgit, f. Hundsdahl,
Vestergade 10, Spjald.
1963 Kring, Pernille,
Finlandsgade 65, Esbjerg.
1961 Kristensen, Johannes,
Agerbæk.
1927 Kristensen, Julie Engelbrecht,
Høgevej 1, Fredericia.
1933 Kristensen, Kristian L.,
civilingeniør,
Brenderupvej 28, Varde.
1962 Kristensen, Kurt,
Brunbjerggaard, Løvlund,
Billund.
1949 Kristensen, Lili Buch, frue,
Maarup brugsforening,
Nordby, Samsø.
1957 Kristensen, Tommy, elektriker,
Bolig 1 S. A., Sdr. Omme.
1960 Kristensen, Vita Borg,
f. Johnsen, Vardevej, Grindsted.
Kristiansen, Chr., kordegn,
Aaboulevard 78, Kbh. N.
1962 Kristiansen, Gudrun Kirk,
Billund.
1962 Kruchow, L. M.,
Øse Brugsforening, Nordenskov.
1960 Krupsdalil, Gert Lynge,
Sdr. Felding.
1945 Krupsdahl, Regnar, fabrikant,
Oddervej 174, Højbjerg.

1934 Krøll, Hermann, ingeniør,
Nørregade 65, Grindsted.
1943 Kvist, Holger, kommis,
Præstevænget, Egtved.
1939 Larsen, Børge, bankfm.
Stadionvej 28 st., Bolbro.
1957 Larsen, Hugo U., stud, mere-,
Langelandsvej 372 tv., Kbh. F.
1936 Larsen, Jens Tage,
landinspektør, Lemvig.
Larsen, Kaj Erling,
Vandrehjemmet, Blokhus.
1957 Larsen, Knud Munch,
Skolegade 20, Ans by.
1924 Larsen, Søren Poulsen, kæmner,
Ansager.
1921 Lauridsen, Anna, f. Andreasen,
Thyregod.
1963 Lauridsen, Ivan Rechnagel,
Vestergade 12, Hejnsvig.
1961 Lauridsen, Ole,
Fredensvej 18, Viby J.
1920 Lauridsen, Ove, dyrlæge,
Thyregod.
Lauridsen, Ove, lærer, Vonsild.
1947 Lauridsen, Svend Aage,
elektriker,
Møllegade 7, Jelling.
1954 Laursen, Inge, f. Jung,
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
1961 Lavent, Ida Merete,
Mindegade 22, Herning.
1962 Lerche-Simonsen, Kirsten,
Sønderportsgade 20, Ribe.
Leth, Georg, redaktør,
Nørregade 31, Grindsted.
1945 Licht, Hans Henrik, advokat,
Grindsted.
1942 Licht, Kirsten Merete,
cand. mag.,
Rønnebærvej 50, Holte.
1961 Lind, Alex, Blaahøj.
1953 Lindskov, Elisabeth, f. Jensen,
Junghansvej, Kolding.
1929 Locht, Gustav, Egtved.
1960 Ludvigsen, Merete, Agerbæk.
1961 Lyhne, Ibi,
Borgergade 36, Grindsted.
1954 Madsen, Else Marie, f. Andersen,
Ths. Nielsensgade 5 st. tv.,
Aarhus.
1960 Madsen, Frede Skov,
Hejnsvig Andelsmejeri,
Hejnsvig.
1962 Madsen, I. M. Kjær,
Centralen, Billund.
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1956 Madsen, Johanne Margrethe,
Lundtofteparken 50,
Kgs. Lyngby.
1954 Madsen, Kurt Skov, dyrlæge,
Bienstrup.
1960 Madsen, Lise Anthon,
Jyllandsgade 4, Grindsted.
1952 Madsen, Niels Peder,
Strandbygade 903 tv., Esbjerg.
1954 Markussen, Ernst Uhd, arkitekt,
Holbækvej 521, Roskilde.
1955 Marthinsen, Anne Marie,
f. Jensen, Spjarup, Egtved.
1963 Mathiasen, Erik,
Kongensgade 19, Esbjerg.
Mathiasen, Laurits,
Hotel Rødding, Rødding.
Mathiasen, J. P., Raffles Hotel,
Singapore, Malaya.
1935 Meadows, Herle, f. Jensen,
c/o William Jack & Co.
P. O. Box 335, Bombay, India.
1942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk,
Overgade 1, Stige, Fyn.
1951 Mikkelsen, Mads, seminarielærer,
Thujavej 9, Herning.
1935 Mikkelsen, Nanna Sort,
Øgelund, Filskov.
1948 Mikkelsen, Werner, revisor,
Parkvej 45, Vejle.
1956 Mortensen, Jens Gunnar,
trafikassistent, Azalievej 42,
Valby.
1962 Moustgaard, Hanne,
»Mosegaard«, Filskov.
1937 Mulbjerg, Svend Aage,
Jagtvej 59, Odense.
1939 Munk, Per, maskinmester, Aarup.
1952 Mæng, Harry, lærer,
Vinkelvej 15, Lemvig.
1963 Møberg, P.,
Klinkgaard, Hejnsvig.
1949 Møller, Ellen, f. Nikolajsen,
Præstegaarden, Bredsten.
1962 Møller, Orla,
Søndergade, Bække.
1957 Møller, Niels Stahlfelt,
Chr. Winthersvej 18, Odense.
1927 Møller, Robert J., Sdr. Felding.
1957 Møller, Tonni, Sjællandsgade 119,
Aarhus C.
1960 Navntoft, Yrsa,
»Damgaard«, Stakroge.
1950 Neergaard, Inge, f. Eskildsen,
Marsvej 1, Vejle.
1956 Nielsen, Allan Vinge,
Tjelevej 20T th., Risskov.
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1961 Nielsen, Anker,
Brummersvej 4, Vejle.
1963 Nielsen, Anna Marie Vig,
smørrebrødselev,
Hotel Skjern, Skjern.
Nielsen, Arne Kjær,
Grandalsvej 29, Silkeborg.
1963 Nielsen, Bente, defektriceelev,
Fynsgade 6 st., Grindsted.
Nielsen, Birthe,
Vestergade 20, Grindsted.
1961 Nielsen, Conni,
Slagteriudsalget, Tofterup.
Nielsen, Ellen, damefrisør,
Vestergade 20, Grindsted.
1957 Nielsen, Elna Bente,
Bolding, Glejbjerg.
1961 Nielsen, Gunnar Damgaard,
bankelev, Skovkrogen 3,
Mølholm, Vejle.
1944 Nielsen, Gunnar Helle, Brørup.
1946 Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen,
Bjerregrav.
1963 Nielsen, Hans Hauge,
Krarupvej 8, Grindsted.
Nielsen, Hans Helle,
depotindehaver,
Nørrevænget 70, Silkeborg.
1922 Nielsen, H. Herløv,
50 Hill crist, Deep River,
Ontario, Canada.
1963 Nielsen, Inger Lise,
Fynsgade 6, Grindsted.
1953 Nielsen, Inge M., f. Axelsen,
Lønborgvej 25, Tarm.
1962 Nielsen, Ingrid,
c/o Ejnar Nielsen,
»Bakkely«, Vejlevej, Brande.
1960 Nielsen, Jørgen Stig,
Lindbjerg 70, Aabenraa.
1963 Nielsen, Karl Johan Kjærgaard,
Sjællandsgade 10, Grindsted.
1922 Nielsen, Laur., sognepræst,
Vester Sottrup.
1957 Nielsen, Laust Nissen,
Præstegaards Tømmerhandel,
Grindsted.
1957 Nielsen, Niels Peter, kommis,
Fynsgade 6, Grindsted.
1935 Nielsen, Nanna, f. Christensen,
Skyttesvej 33, Holbæk.
1962 Nielsen, Ole Østergaard,
Skovvangen 27, Silkeborg.
Nielsen, Oluf Mondgaard,
direktør, Rosenkildevej 86,
Slagelse.

1962 Nielsen, Per Råbjerg,
Svanevej 10, Fredericia.
1963 Nielsen, Preben, værktøjsmager
lærling, Billund.
1961 Nielsen, Rita,
Fynsgade 6, Grindsted.
1941 Nikolajsen, Karl Heine,
prokurist,
Skyttebjerg 46, Nærum.
1945 Nikolajsen, Niels Chr., tjener,
Houborg kro, Houborg.
1924 Nordbech, Sv. Aa.,
hovedkasserer, D.K.A. Brejning.
1945 Nordbjerg, Holger, styrmand,
Teglvænget 15 st., Aalborg.
Nørregaard, Niels Hartvig,
Bastrupgade 24 A, Kolding.
1937 Nørgaard, Carl, civilingeniør,
Skovbrynet 11, Allerød.
1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv,
Høegh Guldbergsgade 69 C,
Aarhus.
1929 Oehlenschlæger, Johs. G.,
prokurist, Engvej 29, Grindsted.
1944 Olesen, Anders Larsen,
kommunekasserer,
Herstedvester, Taastrup.
1938 Olesen, Bent Anker,
Grand Hotel, Grindsted.
1942 Olesen, Else, f. Thrane,
Grand Hotel, Grindsted.
1939 Olesen, Vibe Anker,
Wittenbergsgade 211, Kbh. S.
Olsen, Anna, vaskerileder,
Sygehuset, Grindsted.
1929 Olsen, Etta, f. Mortensen,
Bjerget 20, Kalundborg.
Olufsen, Käthe Bollerup,
Skjoldsgade 89, Esbjerg.
1961 Oppermann, Erik M.,
Carlsdal, Sandved.
1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen,
Baffesgaardsvej 44, Risskov.
1962 Overgaard, Jens,
Louns, Hvalpsund.
Paarup, Hans Børge,
Billund.
1960 Pedersen, Aase,
Nørregade, Bække st.
1961 Pedersen, Alice,
Brandstrupvej 72 C st. th.,
Aarhus N.
1960 Pedersen, Arne Hedegaard,
Hinnum, Grindsted.
1954 Pedersen, Dora,
Villa »Pax«, Ansager.

1955 Pedersen, Hans Peter,
Nørreallé 2, Grindsted.
1954 Pedersen, Helene Rask,
f. Hansen, sygeplejerske,
Meiligerstrasse 144,
Baden, Schweiz.
1961 Pedersen, John Thellesen,
Hovedgaden 16, Lind, Herning.
1963 Pedersen, Jørn Bue,
Jernbanegade 9, Grindsted.
1962 Pedersen, Kaj,
Nørregade 46, Grindsted.
1951 Pedersen, Kirsten Else, f. Jensen,
Charlottenlund, Stationsplads 2,
opg. A2, Charlottenlund.
Pedersen, Kirsten Jøker,
f. Nissen Jøker, sygeplejerske,
Bøgedal fiskeri, Skibet.
1931 Pedersen, Knud,
Skolegade, Grindsted.
1922 Pedersen, Kristen,
skolebestyrer, cand. mag.,
Vejen Realskole, Vejen.
Pedersen, Maja, pens, overlærer,
Sundholmsvej 1093, Kbh. S.
1960 Pedersen, Niels Peder,
»Lynghøj«, Tofterup.
1960 Pedersen, O. Schjødt,
Bryggergade 15, Herning.
1962 Pedersen, S., Vorbasse.
1937 Pedersen, Svend G., lærer,
Søby, Ærø.
1952 Pedersen, Søren Viggo, lærer,
Nørregade 66, Grindsted.
1950 Pedini, Gerda, f. Lyhne,
Askeløkkevej 12, Kastrup.
1962 Petersen, Else Møller,
Jerrig, Grindsted.
1963 Petersen, Leo, manufakturelev,
Tingvej, Rødding.
1936 Petersen, Nanna Kjær, f. Clausen,
Cellovej 25, Herlev.
1963 Petersen, P. Schelde,
»Østergaard«, Vorbasse.
1957 Petersen, Ulla Lejbach, bankass.,
Andelsbanken A.m.b.A. Vejle.
Petterson, Sv. Aage,
skoleinspektør, Aakirkeby.
1933 Pilegaard, Herdis, f. Christensen,
Vestergade 95, Grindsted.
1960 Pilgaard, Inga-Tove,
»Hotellet«, Sdr. Felding.
1963 Pilgaard, Jens Hauskov,
GI. Struervej 5, Holstebro.
1953 Pinnerup, Jørn, sparekassebogh.,
Birkevænget 33, Videbæk.
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1919 Plagborg, Julius G.,
bankdirektør,
Jernbanegade 1, Grindsted.
1950 Plagborg, Kaj,
Snerlevej 40, Holstebro.
1962 Piøger, Gert, 4. maj kollegiet,
GI. Vardevej 78, Esbjerg.
1963 Piøger, Poul Michael, Tofterup.
1937 Porst, Else, f. Grunnet,
Parmagade 483, København S.
1962 Poulsen, Peter,
Borgergade 33, Grindsted.
1937 Poulsen, Simon,
dyrlæge, Ørnhøj.
1949 Præstegaard, Inger, f.Thyregaard,
Gården »Flaaris«, Klovborg.
1922 Quesel, Margrethe, f. Holm,
Nørre Nebel Realskole,
Nørre Nebel.
1960 Rahbek, Anne Lise, Sdr. Felding.
1922 Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester Road, Wilmslow,
Cheshire, England.
1945 Rahbek, Hans, fabrikant,
Skolevej, Svejbæk.
1957 Rasmussen, Arne Kjær,
Rojumvej 107, Sønderborg.
1953 Rasmussen, Elly, f. Madsen,
Toften 2, Grindsted.
1962 Raun, Niels Peder,
c/o Lars Raun Jensen,
Gødsbøl, Billund.
1930 Rasmussen, Else-Margrethe,
f. Pedersen, prokurist,
Evaldsallé 89, Esbjerg.
1942 Ravn, Else, f. Th. Jensen,
»Knudslund«, Ringsted.
1936 Refer, Bent, skovfoged,
Smedegaardsvej 17, Overlund,
Viborg.
1940 Revald, Knud, ingeniør,
Vermehrensvej 17, Odense.
1938 Richardson, Karen, f. Fallesen,
»Danelea«, Slinesoakroad,
Woldingham, Surrey, England.
1920 Riising, Chr., farmer,
Northclif, W. Australien.
1947 Rikhof, Elin, jordemoder,
Utzonsgade 38, Kolding.
1923 Rosenmai, Thomas,
6714, Indian Ave., Chicago,
Ill. USA.
1963 Rørbæk, Dorthe,
Staugaard, Vorbasse.
1963 Schmidt, Bent,
Jyllandsgade 2, Grindsted.
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1931

1935
1953

1944

1961
1963

1920
1927

1961

1944
1948

1947

1956
1954
1934

1962
1962

1927

1935

1938

Schrøder, Vagner,
Nørregade 2, Grindsted.
Schlawitz, Bente,
604 Ashburn St. Winnepeg, Man,
Canada.
Schydt, Helge, tandlæge,
Nørretorv 2, Vejle.
Schønberg, M. C.,
Fynsgade 48, Grindsted.
Schønning, É.,
GI. Møllevej 11, Varde.
Schweder, Hans Henrik,
Sprogøvej 21, Kbh. F.
Sig-Jensen, Rachel, f. Martinsen,
Vendersgade 5, Holstebro.
Sillassen, Børge, ingeniør.
Vejle Skole, Allested, Fyn.
Sillesen, Edith, Faaborg, Varde.
Skov, Birgith, bankelev,
Kongensgade 853, Esbjerg.
Skov, Ejvind, malermester,
Jernbanegade 20, Grindsted.
Skovbjerg, Ejler,
dyrlæge, Ølgod.
Skovborg, Fleine, civilingeniør,
Houlkjærshøjen 7, Viborg.
Skygebjerg, Sonja,
Egelund, Vorbasse.
Sort, Gudmund Thomassen,
statsaut. revisor,
Lærkevej 44, Helsingør.
Spicker, Folmer, trafikass.,
Vorbasse.
Spicker, Martha Skriver,
f. Pedersen, Vorbasse.
Starup, Gunnar,
Sønderby, Grindsted.
Starup, Knud Windfeld,
Koll. 5, værelse 231,
Universitetet, Aarhus C.
Storgaard, Anders, direktør,
Valdemarsvej 21, Kristrup,
Randers.
Storgaard, Christen,
Jyllandsgade 39, Grindsted.
Svendsen, Kjeld,
Baldursgade 55, Esbjerg.
Søes, Anna, f. Jensen,
Købmandsgaarden, Gesten.
Søgaard, Helge, bankdirektør,
Andelsbanken, Svendborg.
Søgaard, Peter Chr., overass.,
Bækshav 13, Marslev.
Sondergaard, Ernst, bankfm.,
Jorden rundt 17, Grindsted.
Sondergaard, Inge, f. Madsen,
Jorden rundt 17, Grindsted.

1962 Sørensen, Anette,
Krogen 5, Grindsted.
1963 Sørensen, Benny,
Hovedgaden 13, Billund.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen,
Vestergade 21, Grindsted.
1951 Sørensen, Edith Eeg,
Tøndergade 943, Aarhus C.
1963 Sørensen, Finn Birk,
sparekasseelev, Skolegade, Bække.
1963 Sørensen, Flemming,
Hovedgaden 13, Billund.
1960 Sørensen, H. F., bankass.,
Havsted pr. Ravsted.
1963 Sørensen, Jytte K. Nygaard,
seminarieelev, Engvej 1, Agerbæk.
1960 Sørensen, Merete, Hejnsvig.
1923 Sørensen, Mixen, kæmner,
Janderup.
Sørensen, N. P., sognepræst,
Randersgade 32, Kbh. 0.
1924 Sørensen, Petrea Gaarde,
fysioterapeut.
Vestergade 16, Grindsted.
Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen,
Wesselsgade 12 , Oslo.
1937 Taarnhøj, Mippe, f. Nielsen,
Bakken 11, Glostrup.
1962 Tanderup, Ellen, Blaahøj.
1962 Terp, Edna, Funktionærbolig N 2,
Nørrelund, Ribe.
1963 Terp, Lissy, husass.,
Nygade 8, Hejnsvig.
1961 Thomsen, Børge,
Trædemark, Filskov.
1963 Thomsen, Erik Dahl,
Løvlundvej 4, Hejnsvig.
1923 Thomsen, Harald, lærer,
Magleøgade 311, Korsør.
1963 Thomsen, John, tømrerlærling,
Hovedgaden 39, Billund.
Thomsen, John Dyhr,
Lind, Herning.
Thomsen, K., bibliotekar, frk.,
Borgergade 25, Grindsted.

1961 Thomsen, Laurids, Guldbjerg,
Glejbjerg.
1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen,
Strandgade 9, Vejle.
1963 Thomsen, Ruth Nygaard,
Vorbasse.
1927 Thomsen, Sigurd,
Missionshotellet, Vorbasse.
Thomsen, Steen Tore, portier,
Hotel Terminus, Kbh. V.
1937 Thorsteinsson, Ingrid, f. Møller,
Nordvangsparken 60, Birkerød.
1959 Thuesen, Ejgil Kr.,
Stationsvej 12, Agerbæk.
1960 Thygesen, Bente B., Bække.
1939 Thøgersen, Zakarias,
civilingeniør, Gørlev S.
1924 Torngaard, Anton, bankdirektør,
Handelsbanken, Varde.
1938 Torngaard, Hans Kristian,
Vestgrønningen 13, Dragør.
1955 Trane, Aase Juul,
Regensburgsgade 6, Aarhus C.
1942 Vad, Jacob, grosserer,
Vigerslevvej 336, Valby.
Vibe-Pedersen, John, professor,
Elverdalsvej 45, Højbjerg.
1932 Vinter, Aage, økonomileder,
Grindsted Realskole, Grindsted.
Wind, Preben,
Mejlby Andelsmejeri, Lintrup.
1959 Zeilberger, Peter,
Elmegade 4, Esbjerg.
1944 Øhlenschlæger, Carl Christian,
bogholder, Skibbild.
1963 Østergaard, Benny,
Nørregade 11, Grindsted.
1922 Østergaard, Ernst, sparekasse
direktør, Hobro.
1948 Aakermann, Ruth, f. Staby,
Kindhestegade 10, Assens.

Husk at anmelde adresseforandring til skolen!

Navn
Adresse

............

..........................................................................

indmelder sig hermed i Grindsted kost- & realskoles elevforening.
Kontingent kr. 10,- pr. år.
59

INDHOLD
i
Skolens organisation..............................................................................

2

Årsfesten ................................................................................................

2

Skolens årsberetning..................................................................................

3

II
Elevforeningens årsskrift......................................................................... 35
Tage Grunnet: Formandens beretning.............................................. 36

Karen Høirup: En hilsen..................................................................... 38
Karen Høirup: Til jubilæums-holdene............................................... 38

10-års jubilarerne.................................................................................. 39

25-års jubilarerne ................................................................................. 40
40-års jubilarerne.................................................................................. 43
Georg Smidt Jensen: 9. april 1940 og videre................................... 43

John Vibe-Pedersen: Om valg af gymnasielinje og studium........ 46
Medlemsliste 196 5.................................................................................... 51

