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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 (14,15-15 og 19,30-20,30).
Kostelevernes pigeafd. tlf.(0 53) 2 08 49 (14,15-15 og 19,30-20,30).
Skolebestyrer:
cand. psych. Poul Borking, tlf. (0 53) 2 00 58 (privat).
Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00, tlf. (0 53) 2 09 22.
Inspektør:
Finn Dittrich, tlf. (0 53) 2 09 25 (privat).
Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00, tlf. (0 53) 2 09 22.
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, Alf Hansen, A. og E. Henriksen.

ÅRSFESTEN

lørdag den 25. juni 1966

Kl. 13.30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved provst Sv. E Præstholm.
Kl. 14.30 Translokation og skoleafslutning i skolens gymnastiksal.
Kl. 17.00 Elevforeningens generalforsamling i klasseværelse D.
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 16. august kl. 10.
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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. I årene 1956-62 har skolen
ført 600 elever op til mellemskoleeksamen og fra 1956-63 dimitteret 544
elever med realeksamen. I 1963 dimitteredes første gang elever med real
eksamen efter 1958-loven. Siden da har 92 elever bestået denne realeksa
men, af disse er 11 elever dimitteret fra Midtjysk Realkursus. Desuden har
44 elever bestået 9. klasses statskontrollerede afgangsprøve.

Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasser, underskole
samt toårigt realkursus.
I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 30 elever til realeksamen
og 8 elever i 9. klasse til den statskontrollerede prøve. Midtjysk Realkursus
indstiller i år 12 elever til realeksamen.

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 90 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 har centralvarme.
Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har week
end-hytte ved Kvie Sø. - Forældre må påregne, at der anvendes ca. 50 kr.
årligt til udflugter og lignende.
Hjemrejse-week-end hver 14. dag (plan tilsendes).
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, samt fornødent antal bøjler.
Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sengetæppe.
Håndklæder: 6 frotté.
Skoletaske og pose til vasketøj, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe,
1 skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv.
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Pejsestuen i Pigekollegiet

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.
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. - strikkede trøjer
undtaget).
Husk: Dåbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen samt
vaccinationskort. — Alle kostelever skal være medlemmer af Grindsted
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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. 15,—
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 være 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
læsning 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 lærer 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).
8,00
Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på værelset i skole
tiden). Skoletasker skal pakkes om aftenen til hele dagen.
11,45-12,15 Middagsmad.
14,00
Skoletiden slut.
14,05
Eftermiddagste.
14,15-15,00 Oprydning, havearbejde og lignende.
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Kostfløj og spisestue

15,00-16,45 Fritid (udetime).
16,45-17,45 Læsestue.
18,00
Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades uden speciel tilladelse.
18,30-19,30 Læsestue.
20,45
Sko pudses. Aftenvask. (Elever under 15 år).
21,00
Lyset slukkes.
21,45
Sko pudses. Aftenvask. (Elever over 15 år).
22,00
Lyset slukkes.
22,30
Lyset slukkes forrealklasserne.
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.
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Der kan telefoneres til drengekollegiet på nr. 2 05 23 og til pigekollegiet på nr.
2 08 49 hverdage i tiderne 14,15-15,00 og 19,30-20,30. (Opkald kan ikke ventes
besvaret udenfor de angivne tider).

Kostelevernes søndagsunderholdning 1965-66
Underholdning v/Poul Borking og Gerner Christensen, der fortalte om
Charley Chaplin’s nye bog.
14-15/5 Bedeferie med varme hveder og the i pejsestuen, lørdag biltur til Kvie Sø
med Vinter og fru Høirup. Medbragt mad og første dukkert i søen - for
nogle af os!
23/5 Udflugt m/kaffe til vores nye grund v/åen.
12/6 Udflugt til huset ved Kvie Sø.
16/6 Fest på pigekollegiet for bødekassen.
22/8 Tur »ud i det blå«.
28/8 Randbøldaltur i rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans og fælles
kaffebord på Vandel kro.
5/9 Fjernsyn, »Hamlet«.
12/9 Filmsaften.
17-18-19/9 I to rutebiler til Vesterhavet, Vejers, indkvartering på »Vardeborg«.
26/9 Frokost i huset ved Kvie Sø.
2/10 Hr. lærer Henriksen viser filmen »Hestetyven«.
9/10 Nat-terrainløb, ved hjemkomst kl. 24, varm cacao.
30/10 Pladeparade m. v. v/lærer Rostgaard.
6/11 Mogens Hansen viser film.
13/11 Holdt vi mortensaften med middag, lotteri og alle lærerne med familie som
gæster.
20/11 Volleyballturnering v/lærer Henriksen.
27/11 Skolefest for de store - der opførtes »Dyrene i Hakkebakkeskoven« derefter dans på Grand Hotel.
12/12 Kirkekoncert.
19/12 Var vi i skoven og samle gran - ved aftenkaffen fortalte Vinter om jul i
sin barndom - vi sluttede med aftensang.
21/12 Juleafslutning på kostskolen med oplæsning af inspt. Dittrich.
1966.
9/1 Med rutebiler til Grene Sande - ski- og kælketur - vi medbragte selv varm
cacao.
16/1 Delte vi os mellem volleyball med lærer Henriksen og klassisk musik ved
fru Høirup arrangeret af lærer Alf Hansen.
22/1 Skolefest for de små med teater, pølser, sodavand og dans. Efter forestil
lingen holdt vi forældremøde med fælles kaffebord.
29/1 Dans med os selv i L og M.
5/2 Den unge amerikaner, Ron Jacobsen, der er elev her på skolen for et år,
viste lysbilleder og fortalte om amerikanske skoleforhold.
13/2 Sang og musik.
9/5
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Tur til Vejers 17. september 1965

20/2
27/2
5/3

13/3
26/3
2/4
17/4
1/5
8/5

Slog vi katten af tønden.
Leg og boldspil i gymnastiksalen ved Alf Hansen.
Kostelevfest med damer, alle lærerne m/familie inviteret. Middag, revy og
sketch forfattet og arrangeret af de store kostelever - dans, forfriskninger
- slut kl. 24.
Afsked med vore tyske gæster, gensyn med vore egne Tysklands-elever.
Vi få, der var hjemme, hyggede os med fjernsyn, bio og musik.
Hyggeaften i S for de store + »Rumpeboldkamp« i gymnastiksalen for
resten.
Oplæsning v/Mogens Hansen - »lille Willy Winkie«.
Henriksen v/terrainløb.
Med Vinter på udflugt til Vejers v/vestkysten.

Kostelevernes hobbyaftener
har i vinter været følgende:

Sløjd med Bertelsen.
Bridge ved fru Høirup.
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Stoftryk med frk. Larsen og frk. Marker.
Gymnastik med frk. Larsen, frk. Marker og fru Kallesø.
Studiekreds med hr. og fru Rostgård.
Bogbinding med Kjær.
Boldspil for de ældste: B. Fredensborg.
Gymnastik og boldspil for de yngre: Mogens Hansen.
Tysk: Schønberg.
Engelsk: Alf Hansen.

Betaling for kostelever
Skolepenge og ophold pr. år:
6-mands stue for de små kr. 5100 i 10 rater å kr. 510
+ årlig bogleje kr. 100.
Dobbeltværelser kr. 5500 i 10 rater å kr. 550 + årlig bogleje kr. 120.
Kursister kr. 5600 i 10 rater å kr. 560 + årlig bogleje kr. 150.
Ved ankomsten efter sommerferien betales:
til privat udlægskonto ................................................................ kr. 100
årlig præmie til komb. elevforsikr.............................................. kr. 15
Skolepenge og ophold (se ovenfor)
for nyindmeldte kostelever betales kr. 500 i depositum, der tilbagebeta
les, når eleven rejser.
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.

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.

Bortkomne bøger skal erstattes med deres fulde pris.

En uges lejrskoleophold er obligatorisk én gang i de tre år, eleven går
i realafdelingen, (som oftest for 2. reals elever) eller 8. og 9. klasse. Udgif
ten andrager ca. 100 kr.
Latinundervisning er ekstra og betales med kr. 100 pr. år. Fransk er
indb. i skolepengene.
10

Ved indb. for kostelever beder vi Dem benytte tilsendte giro-indbeta
lingskort, hvis kupon er Deres kvittering. (Giro nr. 115 82).
Hvis en rate ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag, vil vi til
lade os at opkræve gennem postvæsenet (med tillæg af porto).

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.
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.

Karakter- og vidnesbyrdbøger
To gange årligt, i nov. og marts får eleverne
karakter- og vidnesbyrdbøger med hjem til fore
visning og underskrivning; disse skal afleveres på
første skoledag efter forevisningen til klasselære
ren. 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.
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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 tilfalde spørge om tilladelse til at forlade
skolen.

Glemmeskabet
er til stadighed alt for velforsynet med ting, der
ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleve
res til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok
henstilles til hjemmene, at skolerekvisitter, overtø]
o. s. v. markes 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.
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Kursushold 1965

Realklasserne 1964-65
3. real A
Else Brøchner, Vejle.
Edith Fyhn, Vorbasse.
Anette Jacobsen, Vorbasse.
Jens Lambert Kristensen, Kuwait.
Sigrid Landmark, Tistrup.
Peter Damgård Larsen, Henneby.
Gordon H. Møller Madsen, Vorbasse.
Bente D. Magnussen, Nr. Vilstrup.
Hanne Nielsen, Brande.
Birthe Marie Pedersen, Vorbasse.
Helge Egsgård Pedersen, Vorbasse.
Bjarne Rahbek, Brande.
Holger Reinholdt Rasmussen, Døvling
pr. Kibæk.
Peder Vestergård Rosenkvist, Skarrild.

3. real B
Leif Andersen, Bække.
John Andreasen, Kgs. Lyngby.
Claus Erik Boldsen, Århus.
Leif Lindegård Brix, Sdr. Omme.
Frede Ejlersen, Randers.
Flemming Mogensen Hald, København.
Else Birgitte Hennelund, Grindsted.
Tage Jørgensen, Fitting.
Karl Åge Kristensen, Hejnsvig.
Kaj Lillelund Madsen, Vorbasse.
Henrik Quist, Viborg.

Henrik Højgrav Rasmussen, Hundested.
Rudy Heisinghoff Würtz, Ribe.

3. real C
Thorkild Hjelm Andersen, Esbjerg.
Bo Bendixen, Riisskov.
Pia Borking, Grindsted.
Carl-Ejnar Fjeldvig, Vejle.
Elsebeth Dalgas Fritsche, Grindsted.
Poul Erik Johannesen, Sdr. Felding.
Ole Karlskov Hansen, Grindsted.
Poul Erik Ladefoged, Holsteinsborg.
Vita Laila Ritto, Århus.
Stig Haldor Vagn-Hansen, Åbenrå.
Erik Frithjoff Aaes, Skarrild.
Carl Michael Trier Aagaard,
Nymindegab.

Midtjysk Realkursus
Peder Richard Frederiksen, Grindsted.
Per Hammer Hansen, Gram.
Steen Ejler Hansen, Gråsten.
Jørgen Jensen, Sdr. Omme.
Jørgen Emil Jensen, Gram.
Gunnar Knudsen, Grindsted Mark.
Knud Lysgård, Herning.
Lisa Pedersen, Odense.
Bredo Albert Stabeli, Aabyhøj.
Jens Christian Wohlert, Risskov.
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9. klasse 1964-65
Karen Marie Gade Andersen, Modvig.
Niels-Jørgen Løvgren Christensen,
Herning.
Sonja Dalsgård Christensen, Ansager.
Tommy Charlie Hansen, Ansager.
Anne-Mette Pagh Heelsberg, Grindsted.
Anne Margrethe Ibsen, Arhus.
Liselotte Ingstrup, Grindsted.
Christel Elsebeth Jacobsen, Ansager.
Andreas Beyer Jessen, Øster Højst.

Britt Lisbeth Bach Jensen, Grindsted.
Steen Richard Guldager Jensen,
Ansager.
Bente Knudsen, Ansager.
Britta Borg Kristensen, Grindsted.
Lene Holm Kristensen, Grindsted.
Henrik Sønderby Nielsen, Ansager.
Axel Steen Nielsen, Ansager.
Jørgen Peter Nielsen, Ansager.
Kell Møller Pedersen, Grindsted.
Elsebeth Hessellund Ovesen, Holsted.

Fra maj til maj
l.maj sprang skolegårdens linde ud, og vi holdt Lindefridag i strålende
vejr. - Lærerrådet holdt lærermøde.
4. maj var som altid skolens mange vinduer fyldt med levende lys. Efter
en spadseretur gennem byen samledes vi kl. 9 ved fælles kaffebord,
hvor Gerner Christensen talte, og vi sang.
5. maj mindedes vi ved morgensangen 20 års-dagen for befrielsen - lærer
Michael Schønberg talte.

6. maj havde vi udstilling fra Ghana.
12. maj var sidste skoledag for III real og 9. kl. Den forløb fredeligt uden alt for meget arbejde. Vi blev alle fotograferet.

17. maj begyndte mundtlig eksamen for 9. klasse.

22. maj begyndte mundtlig eksamen for III real.
24. maj begyndte oprykningsprøverne for ikke-eksamensklasserne. Opryk
ningsplanen var meget utraditionel, men storartet.
31. maj begyndte mundtlig eksamen for II kursusklasse.

26. juni fik vi sommerferie. Traditionelt begyndte afslutningsdagen med
gudstjeneste, hvor tidligere elev, pastor Per Østerbye prædikede. - Efter
translokationen festede vi den hele dag og sluttede med dans og bål ved
Troensø.
17. august mødte vi veloplagte efter sommerferien.

19. august havde vi skolelæge, der gav alle plaster på.
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Afgangshold 1965

31. august deltog mange af os lærere i et udmærket instruktionskursus i
Varde.
1. september var Høstblomstdag, og flittige elever solgte 1500 blomster.
7. september deltog aktive sportsfolk i Esbjergstævnet, 1 .-4. klasse var
samme dag i Esbjerg, men på udflugt.

10. september var vi alle i Varde til idrætsdag, og eleverne bragte flere
pokaler hjem.
15. september rejste Habe på lejrskole. lår var stedet Bildsø kolonien, Bi Id
sø skov, Slagelse.
16. oktober fik vi efterårsferie, og

26. oktober mødte vi igen på skolen, hvor vi i anledning af FN-dagen sang
morgensang i skolegården efter flaghejsning.
28. oktober var der forældremøde på skolen.
8. november havde vi månedslov, og

9. november begyndte terminsprøverne for eksamensklasserne.
15. november rejste overlærer Schønberg til Köping på 14 dages gæstelæ
rerbesøg. I de 14 dage havde vi besøg af adjunkt Bengt Rosberg fra
Köping.
18. november talte kaptajn Christiansen om skibsadoption.

27. november havde vi skolefest for de ældre klasser. Elever fra forskellige
klasser opførte »Dyrene i Hakkebakkeskoven«; derefter dans på
»Grand« hotel. ...
4. december fik eleverne karakterbøger med hjem.
13. december: Smuk Luciafest begyndende med morgenmad kl. 7 med
varme rundstykker og levende lys. Ved morgensang kl. 8 kom Luciabruden med sine terner og sang de smukke middelalderlige Luciaviser.
Ledelse: Jytte Andreasen.

22. december fik vi juleferie, og den varede til
7. januar, så begyndte skolen igen.
15. januar: Teatertur til Det kgl. Teater for realister, kursister og 9. kl.
18. januar uddeltes mange idrætsmærker til pigerne.
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15. april 1966

22. januar var der skolefest for de yngste klasser; hver af klasserne bidrog
til underholdningen, og der sluttedes af med dans og forfriskninger.
For forældre var der fælles kaffebord og »snak om børnene« med de
forskellige lærere.
9. februar havde vi skøjtefridag.
12. februar: Bestyrelsesmøde i elevforeningen ved fru Høirup.

21. -22. februar havde vi fastelavnsferie.

23. februar havde skolen besøg af dr. Lieberkind, der fortalte fængslende
for hele skolen om: »Hvorfor opfører dyrene sig, som de gør?«
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17. februar modtog vi 12 tyske kostelever fra Plön, de skulle være her i
14 dage og deltage i undervisningen. Til gengæld rejste 12 af vore ele
ver til Plön og deltog her i skolens daglige liv.
11. marts havde vi i tilslutning til kongens fødselsdag lang weekend.

14. marts begyndte årets 2. terminsprøve.

24. marts talte professor Krebs til alle elever om farerne ved tobaksryg
ning og senere til de store om almindelig mental hygiejne.
5. april blev der givet påskeferie.
15. april var de yngste klasser og børnehaveklassen inviteret på Lego for
at se på legetøj.

25. april begyndte skriftlig eksamen for de ældste klasser.

Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret 1965-66
Poul Borking: Biologi, religion og specialundervisning.
Finn Dittrich: Matematik, tysk, engelsk og geografi.
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 og dansk.
Børge Fredensborg: Matematik, naturlære og gymnastik.
Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk og latin.
Karen Borking: Dansk og engelsk.
Axel Rostgård: Biologi, geografi og sløjd.
Mogens Hansen: Matematik, geografi og gymnastik.
Eduard Henriksen: Legemsøvelser, dansk, regning, orientering
og maskinskrivning.
Jytte Andreasen: Sang.
Ester Dittmann: Dansk, regning, specialundervisning.
Else Larsen: Gymnastik og håndarbejde.
Ellen Marker: Dansk og regning.
Inga Kallesø: Matematik, dansk og gymnastik.
Bente Otkjær: Håndarbejde, dansk og engelsk.
Alf Hansen: Orientering, engelsk og dansk.
18

Lærerne.

Plönturen
I år forsøgte skolen noget nyt. Et udvekslingsprogram med en tysk kost
skole - ti elever skiftede skole.

Søndag morgen den 27. februar mødtes vi, der skulle til Slesvig og Plön,
i spisesalen kl. halv syv. Efter morgenmad steg vi fulde af glade forvent
ninger ind i de ventende busser.

Uden større vanskeligheder passerede vi grænsen, og i Slesvig steg hr.
Christensen af med et hold elever, der skulle »gøre« Slesvig den dag og
med bussen hjem om aftenen sammen med de unge tyskere, som vi var ud
vekslet med. Vi, der var tilbage, fortsatte sammen med hr. Dittrich og hr.
Rostgård til Plön. Vore forhåbninger blev på ingen måde gjort til skamme.
Skolen var et rigtigt gammelt slot!! Det lå på en grønklædt bakketop om
givet af søer på alle sider. Ved indkørslen stod der et skilt med ordene:
Adgang på eget ansvar! Men vi slap da helskindet igennem. Om eftermid
dagen var der rundvisning på slottet. Foruden nogle smukke sale havde
skolen eget pottemagerværksted, bibliotek og svømmehal.

De første dage fulgte vi undervisningen som almindelige elever, men om
fredagen var der arrangeret en udflugt til Puttgarden med overfart til
Rødby; her var vi kaptajnens gæster.
Om tirsdagen skulle vi en tur til Hamburg. Turen foregik i to kleinbusser med speederen i bund. I Hamburg var vi på en to timers havnerundfart.
Derefter gik turen til en kirke kaldet Michaelis-kirken. Fra en udsigtsplat
form, som lå ca. 500 trin op ad kirketårnet, var der en skøn udsigt over
byen. Derefter tog vi til St. Pauli Reeperbahn, hvor den tyske stat gav
middag. Herfra gik turen videre til Hagenbecks Tierpark, og nu var klok
ken efterhånden også mange, så vi vendte tilbage efter en meget oplevelses
rig dag.

Vi havde også lejlighed til i en week-end at komme hjem til nogle af
eleverne privat og besøge deres forældre.

De fjorten dage gik hurtigt, og vi vendte tilbage til Grindsted, hvor vi
byttede sæder med de ti tyskere, som havde tilbragt fjorten dage her på
skolen.
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Afrejse til Plön

Til næste år er det tanken, at man vil udvide udvekslingerne til at om
fatte en hel klasse. Således får pigerne også lejlighed til at se de smukke
omgivelser og får den mægtige oplevelse, det var både for vore tyske kam
merater og os at skifte »land« og skole for 14 dage.
Tak for turen!

Ole Lund Jensen, II real A.

Leif H. Mortensen, II real A.

1-dags tur til Slesvig
I forbindelse med udvekslingen af danske og tyske elever blev der for en
del af vore andre elever lejlighed til en søndagstur til Slesvig by. De ledige
pladser i bussen til Plön blev besat af et hold på 18, der blev sat af i Sles
vig om formiddagen og taget op igen på hjemturen om aftenen. Da vi kom
for tidligt til at komme ind i domkirken, begyndte vi med en spadseretur
rundt i byen. I domkirken koncentrerede vi os især om at gennemgå Bor
desholmeralteret. Fra domkirken gik vi langs Slien til Gottorp slot, hvor
vi så oldtids-afdelingen. Inden hjemturen blev der tid til en kop kaffe på
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Slesvighus, hvor vi forøvrigt straks ved ankomsten havde spist den med
bragte madpakke.

Det var en bekvem og interessant lille udlandstur, for flere elevers ved
kommende det første besøg i Tyskland.
Gerner Christensen.

Besøget af de unge tyskere
Udveksling af elever med andre skoler, ikke mindst udenlandske, vil
altid give en del ændringer i det daglige liv.
Med udvekslingen af eleverne fra Plön ordnede vi indkvarteringen såle
des, at de, der ikke fik oplevelsen at komme til Tyskland, fik oplevelsen at
bo sammen med en tysk elev, og derved blive tvunget til at bruge sproget
— selvom det engelske også blev benyttet! Vore gæster lærte hurtigt en hel
del danske gloser, som de brugte til morskab for dem selv og os andre.
Disse unge tyskere faldt godt til på realistgangen, de virkede interesseret
i alt, hvad der blev dem vist og fortalt, ligeledes var de åbne og fortalte
livligt om deres egen skole og om deres hjemegn. Skolen i Plön er også en
kostskole, og drengene kommer fra forskellige steder i Tyskland. Proble
merne i Tyskland af i dag gik vi heller ikke uden om, og deres tanker om
fremtiden gav rig lejlighed til samtaler og diskussioner, som vore egne ele
ver tog ivrigt del i.
De sidste dage var de fleste unge tyskere inviteret på besøg i danske
hjem, og for nogle blev der tale om genvisit hos de tyske elever i sommer
ferien.
Vi, der havde en hel del at gøre med de unge, var glade for arbejdet. Om
resultatet af en sådan udveksling kan det være svært at udtale sig, men at
det er gavnligt for vore elever både sprogligt og til gensidig forståelse af
hinandens problemer er man ikke i tvivl. Jeg tror, de fleste håber på, at
det ikke kun bliver ved forsøget, men noget der må komme ind i faste ram
mer og gentages hvert år.
Rostgård.

Ekskursion til Kolding og Jelling
Som et led i de tyske elevers besøg foretog II real’erne en tur til Kolding
og Jelling. Vi kørte i rutebil fra skolen en mandag morgen kl. 8. Først gik
turen til Kolding, hvor vi aflagde besøg på F.D.B.s chokoladefabrik. Her
fra gik vi op til Koldinghus, hvor vi beså museet og bl. a. Gestapofængslet
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Børnehaveklassen

på Staldgården, hvilket for mange var en stor oplevelse. Derefter kørte vi
ad en ualmindelig frostskadet vej til Vejle, hvorfra vi fortsatte gennem
Grejsdalen til Jelling, for at bl. a. også de unge tyskere kunne se den dan
ske histories vugge. Efter en interessant og grundig gennemgang var vi
hjemme på skolen igen kl. 14.
Børge Lerbeck.

Besøg på Lego
Børnehaveklassen, 1.-2. og 3. kl. havde d. 18.-4. den store oplevelse at
blive inviteret til Billund på Lego, hvor de havde lejlighed til at boltre
sig i en eventyrverden af farvestrålende legomateriale. Rutebiler blev stillet
til rådighed af Lego, og alle børnene blev ved modtagelsen beværtet med
mælk og frugt. Ligeså blev der vist film, trukket lod om 2 store legoæsker,
og sluttelig beså børnene en udstilling af færdige legomodeller bygget af
Legos ingeniører.
Besøget var en succes, og det var en flok glade børn, der med hver sin
lille æske klodser nåede tilbage til skolen.
Ellen Marker og Else Larsen.
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Lejrskolen
Onsdag d. 15. sept. kl. 8,15 afgik toget fra Grindsted banegård med de
tre II realer under ledelse af fru Rostgård og undertegnede. Rejsens mål
var Bildsøkolonien, Bildsøskov pr. Slagelse, som vi i år havde bestemt os
for til lejrskoleopholdet.
I strålende solskin ankom vi til lejren, hvor vi blev modtaget af hr. Borking og hr. Rostgård, som af praktiske grunde havde foretaget rejsen pr.
bil. Kort efter ankomsten blev vi trakteret med te. Resten af eftermidda
gen slappede vi af i de smukke omgivelser: en dejlig blandingsskov, og kun
få hundrede meter til en fin badestrand ved Musholmbugten. Om aftenen
instruerede hr. Rostgård de følgende dages opgaver og fortalte bl. a. om
egnens udformning af isen. Der vistes til slut en film om skoven.

Om torsdagen gik eleverne så i gang med opgaverne om skoven, stran
den og stedets geologi, og de gik ivrigt til sagen. Om aftenen samledes vi
i opholdsstuen til fællessang.
Fredag formiddag holdt hr. Borking et foredrag om egnens historie, især
m. h. t. turen til Mullerup og Reersø, som vi foretog om eftermiddagen.
Undervejs besøgte vi Drøsselbjerg kirke, som vi fik forevist på en meget
interessant måde. Aftenen blev brugt til at nedfælde indtrykket fra den
interessante tur.

Lørdag var hjemmedag, og man fortsatte med at løse de lokale opgaver
og lave udstillinger af indsamlet materiale. Aftenprogrammet var hr. S. V.
Petersen — som havde afløst hr. Borking — mester for. Han fortalte om for
skellige digtere, som har tilknytning til egnen, og i forbindelse hermed blev
der vist forskellige film.

Søndag formiddag arbejdedes der videre med opgaverne, og om efter
middagen tog vi til Korsør for at overvære et gokart-løb med deltagelse af
et par af vore elever. Det var bidende koldt; så det tog en del af fornøjel
sen. Aftenprogrammet bød på en spillefilm med titlen »Lousianna Story«.
Bagefter var der fælles kaffebord.
Mandag morgen startede vi på en heldagstur. Vi besøgte først Tersløsegård, et museum til minde om gårdens tidligere ejer, Ludvig Holberg. Der
efter kørte vi til Holmegård glasværk, og på hjemvejen besøgte vi Bjernede
rundkirke, Sorø akademi og Klosterkirken. Dagen afsluttedes med oplæs
ning af hr. Rostgård.
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Tirsdag formiddag aflagde vi den gamle vikingefæstning, Trelleborg, et
besøg, og undervejs gjorde vi ophold ved Antvorskov slotsruiner. Efter
middagen blev brugt til at gøre opgaverne færdige. Om aftenen var der un
derholdning med diverse indslag fra elevernes side. Vi sluttede af med fæl
les kaffebord og dans.
Onsdag morgen kl. 9 drog vi bort fra lejren igen med følelsen af, at det
havde været et vellykket og udbytterigt lerjskoleophold.

A. Askjær Hansen.

Løkken
Elever fra 3. real C var i sommerhus i Furreby ved Løkken fra mundtlig
eksamens afslutning indtil translokationen ca. 8 dage med hr. Fredensborg
og fru Borking som ledere.

Eleverne ville hellere hygge sig sammen og slappe af end på udenlands
tur, og der blev slappet af, når der lige ses bort fra køkken- og opvaske
tjenesten, som skulle være gået på omgang, men som man hellere ville
»spille om« med det resultat, at et par stakler jævnligt var uheldige og
hang på den.
Vejret var ikke særligt strålende, der blev dog badet en del og gået ture
langs stranden og ind til Løkken by. Set. Hansaften var man til stort bål
på stranden, og den aften var vejret dejligt, så man blev oppe og afven
tede solens opgang.
Den 25. juni startede man hjemturen for at være hjemme til afslutnings
festen.
Karen Borking.

Skolefesten
I forbindelse med skolefesten den 27. november opførtes Torben Egners
komedie »Dyrene i Hakkebakkeskoven« af elever fra 4. klasse til og med
2. real.
Fru Krogsgård, fru Kallesø, frk. Andreassen, frk. Otkjær og fru Borking
havde instrueret børnene, og de gik med liv og sjæl op i deres roller og op
førte sig, som om de havde været »dyr« alle deres dage. Hr. Rostgård og
fru Kjær havde fremstillet bunker af naturtro ører, snuder, haler, pind
svinepigge og fuglenæb, samt dejlige skinker og pølser. Som sædvanlig la25

vede hr. Kjær, bistået af store elever, kulisserne, og Alf Hansen og Gerner
Christensen var fremragende regissører. Malermester Skov leverede musik
ken til sangene, som blev sunget med stor aplomb. Forestillingen gjorde stor
lykke, og aftenen sluttede med bal på Grand Hotel.
Karen Borking.

Erhvervspraktik
Skolen har også i år haft eleverne fra 9. kl. ude i erhvervspraktik i
en uge.

Takket være Grindsteds flinke og imødekommende erhvervsfolk lykke
des det at få samtlige elever anbragt i netop de virksomheder, de havde
ønsket at stifte nærmere bekendtskab med.
Erhvervspraktikken må siges at have været en ubetinget succes. Eleverne
kastede sig over opgaverne med flid og interesse, og de erklærede alle efter
hjemkomsten, at de havde haft en spændende og lærerig uge. Lidt usæd
vanligt, men naturligvis glædeligt, var det, at alle var blevet bestyrket i
deres valg af fremtidig erhverv, og ingen var længere i tvivl om at have
valgt det rigtige fag.

Det har været os en stor glæde at erfare, at også praktikværterne har
været tilfredse med elevernes indsats og hele fremfærd, og vi er på skolen
indstillet på at fortsætte og måske endog udvide erhvervspraktikarbejdet i
de følgende år.
Med håbet om fortsat godt samarbejde vil skolen hermed rette en varm
tak til alle praktikværterne.

Ekskursioner for 9. kl.
Der har i år været gennemført to heldagsekskursioner for eleverne i 9. kl.
Formålet med ekskursionerne har først og fremmest været at give ele
verne et ved selvsyn erhvervet kendskab til de praktiske forhold i er
hvervslivet; men ekskursionerne har også en ikke uvæsentlig værdi som
afveksling og stimulans i det daglige arbejde.
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Som mål for ekskursionerne har vi valgt Esbjerg, hvor vi har besøgt
forskellige fabriksvirksomheder og dagbladet »Vestkysten«.
Det har været dejligt at mærke den interesse og imødekommenhed, hvor
med vi alle steder er blevet modtaget, og som blandt andet er kommet til
udtryk derved, at virksomhederne har stillet særdeles dygtige og kvalifi
cerede folk til rådighed for rundvisning og samtaler.
Det er mit indtryk, at ekskursionerne har været til gavn og glæde for
eleverne, og de indhøstede erfaringer kan kun opmuntre til fortsat at lade
ekskursionerne indgå i det erhvervsorienterende arbejde i 9. kl.

Edv. Henriksen.

Studiekreds
Emne: »Bare 16 år.«
Emnet omhandler de unges problemer med hensyn til skole, uddannelse,
familien og andre samfundsproblemer, deres ret og pligter, deres fritidspro
blemer og ansvaret ved at blive myndig og voksen.

Der har været 18 deltagere, som alle har taget livlig del i samtalerne.
Rostgård.

Sporten
Takket være »Trekanten«, vort nye idrætsanlæg, er der i det forløbne
år blevet taget mange idrætsmærker. Dens udnyttelsesmuligheder er endnu
ikke udtømt, og vi imødeser det kommende skoleår med endnu større for
ventning. Eksempelvis vil vi prøve at skabe større interesse for håndbold,
og samtidig håber vi på en forbedring af springgravene. Yderligere er vi i
den heldige situation at kunne udøve den ædle sport i, synes vi selv, sær
deles smukke omgivelser.
I september deltog vi traditionen tro i idrætsstævnerne i Varde og Es
bjerg. Vort motto — navnlig i Varde - er som ved olympiaden: Det vigtig
ste er ikke at vinde, - men at være med. Ind imellem vandt vi dog lidt.
Specielt inden for atletikken placerede vi os pænt.
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På gymnastikkens område har vi også store glæder i vente. De nye red
skaber, som kommer efter sommerferien, vil uden tvivl blive modtaget med
stor begejstring af såvel lærere som elever.
Også på skolens fodboldbane, der er stillet til rådighed af Grindsted
kommune, har der været arbejdet ihærdigt, og fodboldinteressen er stor.
Sportslarerne.

Teatertur til København
Da Det kgl. Teater i januar opførte Marat, blev det foreslået, at vi
skulle tage på en teatertur til København. Vi blev 36 elever fra de ældste
klasser, som en lørdag morgen drog afsted med toget med S. V. Petersen og
Lerbech Sørensen som ledere. Turen forløb udmærket, det blev bare ikke
Marat, vi fik at se; stykket blev aflyst p. gr. a. sygdom, i stedet så vi Hol
bergs »Erasmus Montanus« og en ballet »Pas de quatre«. Selvom det selv
følgelig var en skuffelse, at vi ikke fik det at se, vi rejste efter, tror jeg
nok, der var almindelig tilfredshed med turen. Fader Holberg er ikke at
foragte, og balletten var en oplevelse af skønhed, endelig var det jo en op
levelse i sig selv at være i Det kgl. Teater.
Børge Lerbeck.

Film og teater
Dansk Skolescene har i år opført to teaterforestillinger, »Skatteøen« for
mellemste hold og »Det dansende æsel« for 1.-5. klasse. Det er første gang,
man har haft en forestilling for dette yngste publikum. Det var en festlig
forestilling, og børnenes medleven og spontane udbrud var en oplevelse i
sig selv.

Skolebio har haft følgende 12 forestillinger fordelt på 3 hold:
Yngste hold: »Gullivers rejse«, »Kaptajn Grants børn«, »Seksdagesløbet«
og »Briggen Tre Liljer«.

Mellemste hold: »Markens liljer«, »Guldfeber«, »Byen uden mænd« og
»Seksdagesløbet«.

Ældste hold: »Lørdag aften-søndag morgen«, »Dr. Strangelove«, »Arse
nik og gamle kniplinger« og »Den lille soldat«.

Vi takker lærere og elever for den interesse, de har vist filmene, og hå
ber, de har haft udbytte af at se dem.
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For et par måneder siden, fik skolen en dejlig, ny »Bell og Howell«tonegengiver. Den bliver nu flittigt brugt i undervisningen. Endvidere har
vi oprettet en lille filmklub, hvor vi fire aftener her i foråret har kørt film
af høj kunstnerisk kvalitet: »Rom - åben by«, »Vi smertensbørn«, »Gøg
lernes aften« og »Morderenglen«.
I de tre første uger af maj vil undertegnede forsøgsvis prøve det nye fag
filmkundskab i de tre 2. realer. Det bliver under faget dansk, hvor der i
nævnte tidsrum vil være ca. 20 timer til rådighed. — Forhåbentlig vil det
her lykkes yderligere at udvikle børnenes kendskab til en kunstart, der kan
være meget givende og berigende.
Søren Viggo Pedersen.

Nyanskaffelser og forandringer
1) Fysiklokalet er under Stråsøe Kjærs dygtige ledelse og ihærdige ar
bejde nu helt iorden. Der er anskaffet fysikredskaber for ca. 30.000 kr.
2) Skolen har anskaffet nye 16 og 8 mm tonefilmsapparater, samt op
tagerapparat til sidstnævnte. Lærer Søren Viggo Pedersen har mange ideer
til udnyttelse af samme - og vi andre glæder os.
3) I »Annekset« er indrettet lokale til skrivemaskineundervisning og 20
nye maskiner er taget i brug.
4) Skolen har fået sit eget vaskeri, der ledes af Margit Hansen.
5) I kælderen er indrettet bordtennis- og bobspil-lokale.
6) De sanitære forhold har undergået visse forbedringer, bl. a. er der
oprettet flere styrtebade og toiletter både hos de »store« og de »små«.
7) Skolelægen har fået eget kontor og mere velegnede lokaler.
8) Hele bestanden af lærebøger er undergået en radikal fornyelse og sva
rer nu helt til »Den blå betænkning«s direktiver.
9) Til brug ved biologiundervisningen er der indkøbt en del moderne
plancher og præparater, samt nye skabe, hvor hr. Rostgård har fået det
hele meget velordnet.
Vi glæder os til næste år at gå i gang med indretning af speciallokaler,
bl. a. til geografi, som vi håber at få færdig inden sommerferien.

Skolepatruljen
I det forløbne skoleår har 6 SP’er overvåget sikkerheden for vore elevers
rejser til og fra skolen, og der er udtaget 4 kostelever, som træder i funk
tion, når skolens elever bevæger sig i samlet flok uden for skolen, og lige
ledes skal de have tilsyn i toget på week-end med hjemrejser.
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Sammen med de andre af byens skolepatruljer deltog vi i en udflugt td
Flensborg den 7. december, det var en særdeles vellykket tur, som var ar
rangeret af overbetj. Holt Nielsen, der også tager sig af færdselsundervis
ningen på skolen.
6. klasse har deltaget i den internationale færdselskonkurrence, men
desværre var der kun 5 deltagere, som havde alle opgaver helt rigtige og
dermed mulighed for at komme med ved den afgørende prøve i K.B.Hallen i København.
Fra Rådet for Større Færdselssikkerhed modtager vi skolepatruljebladet
Trafikanten, som er gået ind i 18. årgang med et oplag på 28.000 eksem
plarer pr. måned. Vore elever læser altid bladet med stor interesse, hvilket
stemmer overens med, at moderne ungdom gerne læser om trafik og færd
sel. I januar-nummeret kan man læse følgende, som er skrevet af politiass.
Bruun-Rasmussen, Svendborg. »Jeg tror, at den bedste måde at bekæmpe
ulykkestallene på er, at give børnene i skolen en god undervisning i trafik
og gøre dem færdselsminded. Denne undervisning bør lægges i hænderne på
fagfolk fra politiet, og udgifterne dertil ville være forsvindende i sammen
ligning med de millioner, trafikulykkerne koster samfundet. Alene behand
lingen af trafikskadede på danske hospitaler koster 300 millioner årligt.«
Leo Stråsø Kjær.

Færdselsundervisniing
Det kan om den moderne tilværelse siges, at det er nødvendigt at færdes.
Ingen kan undgå at va:re trafikant. Desværre er det at færdes i den mo
derne trafik en meget kompliceret historie, så kompliceret, at den kræver
en stor indsats for at undgå uheld og for at overholde de regler, der gælder
for enhver færden frem og tilbage mellem de forskellige mål, man nu har.
Trods alle forholdsregler kræves der en række ofre. Hvert år dræbes der
mange mennesker, deriblandt mange børn, ved ganske meningsløse færd
selsulykker, og mange mennesker kvæstes - en stor del med men for resten
af livet.
Ved god færdselskultur sparer den enkelte sig selv og sine medmennesker
for megen sorg og ulykke, ligesom samfundet og den enkelte spares for
store økonomiske byrder. Hvert år ofres betydelige summer til sygehus
ophold, tabt arbejdsfortjeneste og andet lignende. Forsikringsselskaberne
har regnet ud, at færdselsulykkerne i Danmark årligt koster 300 mill. kr.
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Hvis alle trafikanter ville efterleve færdselslovens grundregel om at op
træde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller
forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdselen ikke unø
digt hindres eller forstyrres, ville færdselsulykkernes antal dale betydeligt.
I den forløbne vinter har skolens elever - deriblandt børnehaveklassen modtaget færdselsundervisning, som blev afsluttet med en prøve for de æld
ste klasser. Prøven gav et interessant billede af, hvad eleverne havde fået
ud af undervisningen. Ingen klarede prøven uden fejl, dog havde nogle
elever klaret prøven med en enkelt eller enkelte fejl. En meget stor gruppe
klarede prøven tilfredsstillende, men havde dog flere fejl, medens en min
dre gruppe faktisk havde besvaret samtlige spørgsmål forkert. Hvad grun
den til den mindre gruppes dårlige besvarelser af spørgsmålene end kan
være, så er det dog mit håb, at de ved min senere gennemgang af prøverne
har fået den fulde forståelse af spørgsmålene.
Formålet med undervisningen har været at gøre eleverne til gode trafi
kanter med forståelse af den fare, der er ved at færdes, hvis ikke man efter
lever færdselslovens grundregel.
Erik Holt Nielsen, overpolitibetjent.

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.
Carol 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
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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, hvorefter salen langsomt tømmes. Derefter fortsætter juleaf
slutningen i klasseværelserne og tilsidst med gudstjeneste i kirken.

Præmier
Diplom, Kgl. Dansk Automobilklub: Bjarne Rahbeck.

Flidspræmier: Christel Jacobsen, Holger Rasmussen, Hanne Nielsen,
Karl Åge Kristensen, Tage Jørgensen, Axel Nielsen, Ole Karlskov, John
Andreasen.
Elevforeningens præmie for den højeste eksamen: Birthe Marie Pedersen.
Lærernes flidspræmie: Michael Trier Ågård.

Odd Fellows flidspræmie: Sigrid Landmark.
Rotary, den bedste kammerat: John Andreasen.
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Tage Grunnet, Bregnerødvej 66, Birkerød,
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Lærer Søren Viggo Pedersen, Nørregade 66,
Grindsted, næstformand.

Jørn Pinnerup, Videbæk, kasserer.
Kontorassistent Knud Pedersen, Skolegade 10,
Grindsted.

A. M. Futtrup, Høj vangs Parkvej 27, Esbjerg.
Inger Bremer, Grenhusene 8, Hvidovre.
Pernille Kring, Finlandsgade 65, Esbjerg.

Elevforeningens giro-nummer er

1 35 20
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Hilsen fra formanden
Det er en fornøjelse at være i bestyrelsen, når alting går så let og dejligt
som til sidste års afslutningsfest. De 25 års jubilarer og de 10 års jubilarer,
vi havde skrevet til om hjælp til at samle tropperne, viste sig at være folk
af den effektive og positive slags. Dømmende ud fra fremmøde og stem
ning blandt disse jubilarer vil jeg herved gerne udnævne dem til to af sko
lens allerbedste årgange. 40 års jubilarerne var overhovedet ikke mødt
frem, til gengæld havde vi stor fornøjelse af en 45 års jubilar, der hurtigt
forstod at gøre det ud for adskillige årgange både til generalforsamlingen
og aftenfesten.
Under denne sidste havde jeg personligt den oplevelse, det altid er for
mig, at komme i selskab med en, der har været i Afrika. Det var en over
ordentlig nydelig herre, som i 14 dage havde været på jagt ved Tana River.
Det var gået slemt ud over gnuerne og topierne, kunne man forstå, og mine
få spagfærdige forsøg på at fortælle, at jeg havde boet 10 år på de dele af
kloden, skabte end ikke et sekunds ophold i den begejstrede beretning om
storvildtjagten. Det var nu heller ikke min mening, for jeg lider af en vis
sympati for mennesker, der er begejstrede for en sag. Det er så ualmindeligt
i vor blaserte, statussymbolske tidsalder.

Og så er jeg ved det emne, jeg altid kommer ind på, når jeg skriver hil
sener: Afrika. På Holte-Birkerødegnen er vi nogle hjem, der af og til mod
tager besøg af unge asiater og afrikanere fra U-landshøjskolen i Holte.
Forleden havde vi besøg af to fra Tanganyika, der var glade for at tale
med nogen, der kendte deres land. Nogle dage efter blev vi inviteret til en
filmaften på højskolen. Globetrotteren Jens Bjerre viste sin film om Au
straliens oprindelige befolkning »To-day’s Stoneage People«. Jeg skal ikke
nægte, jeg var uhyre spændt på reaktionen, navnlig fra afrikanernes side.
Nu var vi jo på et sted, hvor man lærer om udvikling, og tænk så ser vi
på filmen, at der i Australien går folk rundt, som lever af at være jægere
og samlere. Vi så endog nogle fortære et stort, ristet firben, nogle spise vel
voksne sommerfugle- eller billelarver og endelig nogle fortære kænguru
kød. Nøgne gik de selvfølgelig omkring.

Reaktionen udeblev ikke, slet ikke. Men min glæde var stor, da jeg kon
staterede et lille flertal af afrikanere, der ikke sagde noget, men blot smi
lede. Livsglade, ærlige mennesker, der udmærket godt ved, at der mange
steder i Afrika spises larver, insekter, rødder, firben og jordrotter mellem
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den anden kost den dag i dag. Min søn Lars grinede også, han har sam
men med andre elever spist adskillige græshopper på den svenske missions
skole i Bukoba. Det lærte eleverne hinanden, og man kendte de spiselige
fra de ikke spiselige græshopper.
Men der var da også afrikanere, der var forargede. En sprang op og
sagde, at det naturligvis var de hvide, der havde tvunget australnegrene
ud i det ørkenagtige landskab til kænguruerne, larverne og firbenene. Det
kneb Jens Bjerre at overbevise ham om, at der i dag kun er ca. 1000 australere, der lever således, og at intet i verden kan få dem fra det, fordi det
liv passer dem. Vi så og hørte jo selv, de sang og dansede og var glade.
Men næh, der måtte da være noget galt, når mennesker skulle leve sådan.
Så var det, jeg ikke kunne nære mig, men måtte rundt resten af aftenen
og deltage i de små gruppediskussioner, hvor jeg gjorde gældende, at hvad
vi her i den vestlige verden skal sælge til U-landene, når det gælder udvik
ling, det er bl. a. ideen om den store lykke, det må være at stå og lukke
dåser på en konservesfabrik, eller i hvert fald passe maskinen, der gør det.
Ja, eller ideen om hvor herligt livet må være for udviklede minearbejdere
i engelske, belgiske og tyske miner, der ustandseligt falder sammen, så vi
skal følge i aviserne, hvordan koner og kærester taler med de indespærrede
gennem røranlæg. Det er vel en »rørende« udvikling. Hvor mange procent
af os i den vestlige verden har et arbejde, vi slet ikke kan andet end in
teressere os levende for? Gud ske lov, vi har statussymbolerne og den lille
materialisme, så vi kan stå og tænke på, hvad vi skal bruge de surt for
tjente penge til. Ja, dette er altså ikke en tale til de afgående elevhold —
blot til underretning for eventuelle udenforstående.

Nå, jeg sagde, at skulle det være sådan, ville jeg hellere være kvæghyrde
i Afrika, og det passer.
Der var flere andre typer på reaktioner den aften i Holte, og det hele
var meget interessant og morsomt, vi var jo mellem venner. Det er der
imidlertid andre, der ikke er. Jeg hentyder til stammerne i Sydsudan. Det
undrer mig, ingen tager sig effektivt af deres sag. Verden er forarget over
Ian Smith i Rhodesia for ikke at sige ophidset. Hans revolte var ublodig,
der er endnu ro og orden i landet, og hele sagen varer vel ikke dette årti
ud, fordi den hører en svunden epoke til. Sådanne ting sker altid i døn
ningen efter et imperiums storhed og fald. Det er egentlig ikke særligt op
hidsende. Men nordsudanesernes (halvarabernes) nedslagtninger af syd
sudanesere og afbrændingerne og udslettelsen af deres landsbyer i et om35

fang, man næppe gør sig begreb om, fordi disse mennesker ikke ønsker det
nordlige regime og ikke ønsker at blive muhammedanere, disse skændsels
gerninger nævnes aldrig af Nyere eller Kaunda eller af Kenyatta, på trods
af at det er afrikanske brødrefolk, der mishandles og forfølges. Moralen
er: Nordsudanesere må gerne mishandle og dræbe afrikanere, Ian Smith må
ikke lege emperor i få år under ro og orden.
Tage Grunnet.

Om skolens udvikling og status
Vilkårene er i økonomisk henseende ublide for den private realskole.
Der findes 92 i alt. Kun 22 er privatejede, og af dem er 8 under omdan
nelse til selvejende institutioner. Men selv sådanne har, skønt de har bedre
tilskudsforhold end de privatejede skoler, svært ved at klare sig økonomisk.
I andre henseender ser det lysere ud: Elevtilgangen er god, og lærerman
gelen er ikke særlig stor.

Bedst synes det at gå for kostskolerne. Overalt meldes der optaget, og
mange kan ikke imødekomme så nær alle ansøgningerne om optagelse på
kostafdelingerne.

Også for Grindsted Kost- og Realskole har årene umiddelbart efter
vedtagelsen af skoleloven i 1958 været præget af usikkerhed og vel til tider
af frygt for skolens fremtid.
Så vidt det kan skønnes, er denne periode nu overstået, og der kan
være grund til at gøre rede for, hvilke forholdsregler vi har truffet for at
imødegå vanskelighederne, og for, hvilken struktur skolen i dag har.
Men først lidt om udviklingen siden 1958: Skolen har mistet sit opland
på 13 kommuner, idet de alle har fået egne realafdelinger. I Grindsted by er
der oprettet realafdeling såvel ved kommuneskolen som ved gymnasiet. Da
skolen ikke siden 1942 havde nogen underskole (nu kaldet hovedskole) til
at levere elever til realafdelingen, måtte det påregnes, at tilgangen fra byen
ville gå væsentlig ned.
Skolen har imidlertid genoprettet hovedskolen, og vi er ganske godt til
fredse med resultatet. Vi synes at kunne regne med 10-15 elever til hvert
års 1. klasse, og når vi 5. klasse, er elevtallet noget højere. I 6. og 7. klasse
kommer der ret mange kostelever til, således at vi må regne med at skulle
have to 7. klasser.
Skønt skolen altid har sigtet mod - og stadig sigter mod - at skaffe flest
muligt en realeksamen, har vi oprettet 8. og 9. klasse. Vi mener det i ad
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skillige tilfælde kan være tilfredsstillende for en elev at forlade skolen med
afgangsbevis fra 9. klasse, men mange elever benytter sig af muligheden
for fra 8. eller 9. klasse at gå over i realafdelingen.
At der er et betydeligt behov for at få en realeksamen ses af den pæne
tilgang til det toårige realeksamenskursus, som vi oprettede for tre år
siden.
Vi har kaldt det »Midtjysk Realkursus« på grund af dets geografiske
placering; men andre navne kunne med lige så god ret have været anvendt,
idet det er det sydligste realeksamenskursus i Jylland.
Kursus har dimitteret én gang - med tilfredsstillende resultat - og skal i
juni 1966 føre sit andet hold til eksamen.

Udvidelsen opad er modsvaret ved øgning nedad. En børnehaveklasse er
blevet startet. Og efter tre års forløb kan vi sige, at det, der begyndte som
et eksperiment, har været til en sådan nytte for børnene, at det vil blive
fortsat. Vi har haft det held at have et 80 m2 stort lokale at undvære til
børnehaveklassen, og vi har i det hele taget kunnet byde børnene gode for
hold. Måske af disse grunde, måske fordi selve børnehaveklasseideen er
god, har vi kunnet notere en meget gunstig udvikling hos børnene. De er
blevet mere sociale i deres adfærd, de har lært at indstille sig på et arbejde,
og de har tilegnet sig en række færdigheder og en del viden, som vil kom
me dem til nytte, når de rykker ind i den egentlige skole.
Taget for sig er kostskolen i løbet af 6 år udvidet fra at have 60-70 til
en kapacitet på 130 elever.
Sammenfattende kan det siges, at skolen i dag fremtræder som en yderst
levedygtig organisme.
Poul Borking.

Til jubilæums-holdene
Som skolens kære gæster på afslutningsdagen d. 25/6 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.

OBS. Gamle elever, der glæder skolen med jule- og andre hilsener i årets
løb: husk at skrive jeres adresse!
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10-års jubilarerne

Til 10-års jubilarerne
Hvor meget husker vi af det, der optog os for 10 år siden? Prøv i tan
kerne at vende tilbage til årene på Grindsted Realskole, så er der så mange
små træk, der dukker op---- og lidt efter lidt er også du fast besluttet på,
at du vil være med til at opleve det hele een gang mere.
Disse få linier skulle starte sådan en tankerække hos alle 10-års jubila
rerne, og jeg håber, det kan føre til, at vi næsten alle kan mødes til årsfe
sten på vores gamle skole.

Fru Højrup har indbudt os til at spise aftensmad på skolem
Med hilsen til skolen, lærerne og afgangsholdet fra 1956.
Erik Høgsbro Østergaard, dyrlæge, Egtved.

Hilsen til 25-års jubilarerne
Hvor utroligt det end måtte forekomme den enkelte, er det dog en uom
tvistelig kendsgerning, at det i år netop er os, der er 25 års-jubilarerne.
Omend een af elevforeningens frafaldne - det er mere end 20 år siden,
at jeg sidst var til en afslutning - føler jeg mig alligevel foranlediget til at
udtrykke håb om at få lejlighed til igen at hilse på gamle venner, med
slaver, skolekammerater - kald det, hvad I vil, dels for at se hvor foran
drede vi er blevet (grå hår, »måne«, vægtforøgelse etc.), men dog hovedsa
geligt for at genopfriske gamle dage. Derfor vil jeg opfordre jer alle til at
møde op til dette års afslutning og/eller sammenkomsten i Hovborg (jfr.
Eskilds udsendte rundskrivelse).
Hver årgang er formentlig mere eller mindre overbevist om, at netop
den er et ualmindeligt hold. Denne antagelse har vi muligvis også, men i
vort tilfælde kan en påstand herom holde for en nøjere revision, da der
med vort hold sattes punktum for en vis epoke i Grindsted Realskoles ud
vikling, idet vi var det sidste hold, der blev »udklækket« under Futtrups
»regime«.
Om vi kunne lide skolen, da vi var »midt i den«, var vel individuelt.
Senere vil jeg tro, at I alle - som jeg - er kommet til den erkendelse, at
det trods trængslerne alligevel var en god tid, og at noget af det, vi lærte,
også viste sig brugeligt ude i livet.
Blandt andet af de nævnte årsager vil jeg endnu engang opfordre jer alle
til at møde op.
På gensyn til sommer.
Flemming.
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Navne og adresser på årgang 1941
9. A
Bodil Bure Berntsen, bogh., Boy esgade 12, København V.
Carl Otto Husted Christensen, direktør, Damvejen 18, Ribe.
Ellen Christensen, A/S De jyske Kultørvfabrikker, Blåhøj.
Ditte Christensen, gift med fodermester Sørensen, Brandstrup pr. Århus C.
Elisabeth Ebbesen, gift m. ingeniør Børge Vibæk Lund, Svalevej 3, Horsens.
Knud Eskildsen, handelsfaglærer, Jyllandsgade 14, Grindsted.
Jens Frøkiær, læge, Jernbanegade 10, Allingåbro.
Hans Weis Larsen, direktør, A/S Sønderskov Teglværk, Nordenskov.
Grethe Madsen, gift Steffensen, Hybenvej 27, Virum.
Lis Magnussen, gift med trafikkontrollør Børge Kildebogaard,
Huslodsvej 95, Fredericia.
O. C. Nielsen, bankfuldmægtig, A/S Varde Bank, Esbjerg.
Willy Verner Nielsen, uddeler, Spandet Brugsforening, Spandet pr. Arnum.
Anna Vibe Pedersen, gift med specialarbejder Ib Rasmussen,
Kløvervænget 15, Nakskov.
Carl Hjorth Poulsen, afdelingsleder, Stakroge.
Bent Strange Vad, overlæge, Møllevej 4, Varde.
9. B
Helle Andersen, gift Lorenzen, 29 Colony Road, So. Windsor,
Connecticut, U.S.A.
Inge Søholt Christensen, programsekretær, gift Kranold,
Maglemosevej 7, Hellerup.
Gunhild Hagedorn, telefonistinde, Krogagervej 2, Grindsted.
Kenneth Hansen, bankfuldmægtig, A/S Varde Bank, Varde.
Else Jensen, gift med kommunelærer Robert Jensen (1940),
Stengårds Allé 1 D, Lyngby.
Erik Johansen, ekspedient, Jernbanegade 12 A, Grindsted.
Tage Johannessen, kontorchef (Andelsbanken), Vesterdalsvej 4, Fredericia.
Carl Emil Knudsen, TV- og radiotekniker, Erantisvej 26, Vejle.
Erik Dam Langer (afgået ved døden).
Asta Nielsen, gift Askaa, Frederiksdalsvej 174, Virum.
Karl Heine Nikolajsen, prokurist, HD., Skyttebjerg 46, Nærum.
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Erik Wisler Petersen, afdelingschef, Mosrosevej 6, Kastrup.
Flemming Petersen, maskinmester, tilsynsmester, Gammel Kongevej 92,
Aabenraa.

40 års jubilæum
Edward Andersen.
Ely Margr. Andersen.
Svend Aage Andersen.
Erik Brix-Thomsen.
Jens Christian Christensen.
Svend Aage Christensen.
Poul Henry Christiansen.
Marie Frandsen.
Ellen Holt.
Herluf Grejs Jensen.

Johannes Henry Hjorthøj Jensen
Frants Karlsen.
Ellen Johanne Kristensen.
Dagny Ingrid Mogensen.
Tage Nielsen.
Thomas Wrang Nielsen.
Henning Petersen.
Vera Berg Pedersen.
Henry Frederik Rasmussen.
Aage Sondergaard Tusborg.

Fra min rejsemaskine
Der er mange grunde - (Frøken Levins vidunderlige »huske-remser« i
geografitimerne, Hr. Høirups foredrag på Forenede Nationers fødselsdage,
rejser sydpå med skolen og senere med gymnasiet i Silkeborg .... plus en
medfødt trang til at vide, hvad der gemmer sig bag næste vejsving) - til at
jeg nu sidder her ved St. Lawrence flodens bred i Ontario, Canada, og ikke
hjemme ved 10 års jubilarernes bord ved afslutningsfesten.
I de 10 år der er gået, siden vi forlod skolen, er det lykkedes mig at få
rundet en hel del vejsving og få lært mange af rejselivets mere eller mindre
spændende sider at kende. I korte træk har min rejselyst ført mig til Lon
don og Paris på sprogskoler i henholdsvis 1959 og 1960, kun afbrudt af to
nødvendige »budget-genoprettende-lærerinde-vikariater« hjemme. Om de
to år kan jeg kun råde »gå ud og gør ligeså!« Man møder en masse vidun
derlige og spændende mennesker fra hele verden, begynder at se med helt
friske øjne på verdenshistorien, og verdenspolitiken, og lærer samtidig et
andet lands sprog og kultur at kende indefra. — 1961 og 62 tilbragte jeg i
København, dels med at erhverve en korrespondenteksamen, og dels med
at arbejde i et ganske andet område. Og i januar 1963 tog jeg så fat på
New York, oprindeligt for at arbejde et år i et stormagasins personalekon
tor som »salgs-personale-trænings-instruktør«, et job med en arbejdstid så
lang som titlen og en omvendt proportional gage. (Og et år hvor jeg ikke
så sjældent sendte ublide tanker til »Flugten til Amerika«s løse løfter om,
at »der ligger guldet på gaden«). Siden lærte jeg hemmeligheden for suc
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ces i den New York’ske detailhandel, Træd eller bliv Trådt! - og det lyk
kedes mig da også at svinge mig et par trin op ad rangstigen ind i et vid
underligt fascinerende job som Assistant Personnel Manager i verdens stør
ste brancheforening for stormagasiner. Mit arbejde bestod i at rådgive med
lemmerne over hele verden i deres personaleproblemer dels gennem breve
og samtaler, og dels gennem et månedsblad og andre faglige publikationer,
jeg redigerede. Et pragtfuldt job, der lærte mig en masse ting, jeg håber at
kunne benytte i fremtidige stillinger.
Kort før min planlagte hjemrejse kom min mand ind i billedet, og han
er heldigvis lige så rejseglad som jeg. Resultat: Bryllup i den hyggelige lille
danske sømandskirke i Brooklyn. Hans Ole er ansat i firmaet Corn Pro
ducts International (hjemme bl. a. produkterne Maizena, Mazola olie og
Knorr Supper), og foreløbig har dette job ført os fra New York her til
Brockville, Ontario. Til september-oktober går turen atter til New York
og vores lejlighed for to til tre måneder, men derefter kender vi ikke fir
maets nøjagtige planer med vores fremtid. Sandsynligvis bliver adressen
efter jul Belgien, Schweiz, eller et land i det fjerne Østen.
New York er en meget stor by, en meget fascinerende by, og en by fuld
af kontraster. Man bor stuvet sammen, står som sild i en tønde i bus og
undergrundstog, kører op og ned i elevatorer med de samme mennesker
dag efter dag - i fuldstændig isolation. Den første tid prøver man et mun
tert »God-Morgen«, ingen svarer, og snart bliver man selv en lille »ø«.
Men så en dag, når man næsten har opgivet at finde en menneskelig New
Yorker, kommer man op at køre med en taxa-chauffør, som sludrer løs om
sig selv, sin familie, om hvorvidt belgierne skal ud af Congo, russerne af
Cuba, amerikanerne af Vietnam, og hvor New York dog er en dejlig by,
når solen skinner, og man kan køre rundt og beundre alle de glade, farve
strålende mennesker. Tja, så bliver man fornøjet og glemmer næsten, at
det måske var den selvsamme taxa, der dagen før gjorde sit bedste for at
få ram på én lige midt i fodgænger-feltet. — Jo, New York er festlig.
Subway. - Undergrundsbanen. Hvor ofte har jeg ikke været ved at
skrige af raseri og hvæse det danske sprogs værste gloser, når jeg, i 35 til
40 graders plaskvåd »sommerluft«, dødtræt har været ved at nedsænke mit
legeme på den plads, der som et vidunder åbenbarede sig lige ud for mig,
- og så, lige i det øjeblik et lettelsens suk var på vej, har jeg følt et hårdt
puf, eller et ordentligt - absolut ikke gentleman-like - nap på et strategisk
sted . . . for endelig at finde en »herre« siddende med en fuldstændig uan
fægtet mine på MIN plads. - Men i samme subway er det spændende at
42

opdage, at de andre hænder på den stang, man selv klamrer sig til, til
hører en neger, en kineser, en slav, en latiner etc. etc. New York er stadig
væk »smeltedigel« for immigranter, hertil kommer man med båd eller fly,
og her bosætter man sig i den bydel, hvor ens landsmænd bor. Her er
Chinatown, German-town, Spanish-Harlem, Italian section, Jewish sec
tion og så videre.

New York ligefrem vrimler med spisesteder. Jeg tror ikke, der er mange
nationer, der spiser så meget på restaurant, som den amerikanske. Set med
danske øjne er mange af dem ret så dyre, og det varer lidt, før man væn
ner sig til ikke at gange med 7, hvergang man giver en dollar ud. En mid
dag for to på en gennemsnitsrestaurant løber meget nemt op på en snes
dollars, og så har man hverken fået hummer eller fasan, men i stedet, en
drink, en »steak«, med en grønsag, dertil et glas vin måske, kaffe, og den
i Amerika obligatoriske dessert. Vil man i teatret bagefter, (og det vrimler
med teaterstykker, man »skal« se) koster »5. række på balkonen«-pladser
syv til otte dollars pr. billet. Taxa hjem efter teater-tid, hvor undergrunds
banen ikke altid er det sikreste sted at opholde sig, får aftenen til at koste
omkring 275 danske kroner. Uha. - Det er i grunden ikke så mærkeligt,
der findes så mange hot dogs og hamburger-steder i New York. Det er jo
en del behageligere for ens bankbog (og danske økonomi-indstillede)s sam
vittighed at give 25 cents for en måske ikke særlig muntert udseende hot
dog og så gå hjem og se fjernsyn ganske gratis.

Det amerikanske fjernsyn er et helt kapitel for sig. Der er syv-otte for
skellige stationer med reklamer, plus en »uddannende«, alle har de fra tid
til anden gode ting, som man absolut ikke kunne gøre sig håb om at se på
anden måde. Her er børnetimer, husmodertimer, teenagertimer, westerns,
social rådgivende programmer, daglige serier, ugentlige serier, plus en
masse sportsprogrammer. En særlig afdeling programmer »soap opera« er
helliget de hjemmegående husmødre. Hvis ikke en husmoder har problemer
nok, kan hun let finde inspiration til et par stykker ved at se »Mørkets
grænse«, »Kærlighed til livet«, »Hospitalsliv« o.s.v. De handler alle om
det samme, sygdom, skilsmisse, utroskab, pengemangel og andre muntre
emner. De er på hver dag, fra mandag til fredag, fra middag til klokken
fem, kun afbrudt ca. hvert 2V2 minut af reklamer som »Frue, får DERES
barn vitaminer nok? Føl Dem sikker, giv ....« — »Lad vaskemidlet. . . gøre
det snavsede arbejde, som ingen kvinde er skabt til at gøre« (Opvasken!).
Eller, dette til skræk og advarsel for dem, der i Danmark anbefaler rekla
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mefjernsyn, i børnetimerne lyder reklamerne: »Se denne smarte pistol (eller
dukke), den er sidste skrig, supersmart, alle de andre børn i gaden har en.
Skulle DU ikke også have en! Løb ind og spørg mor med det samme!!!«
Den amerikanske velstand og det dermed følgende store udbud af brugte
biler gjorde det muligt for os at købe en herovre ældgammel (1957) bil,
hvori vi kørte størstedelen af Amerika og Mexico rundt. En tur, som gav
os chance til at stikke fingrene i en Texas oliekilde, lytte til gamle jazz
musikere i New Orleans, se amerikanske indianere på reservater, sydame
rikanske indianere i Mexico’s maleriske, isolerede bjerglandsbyer, at se
Sydstaternes raceproblem på nært hold, at blive truet med politiet fordi vi
fotograferede en benzin-stations toilet-døre med skiltene »White Only«, at
blive tilbudt halvdelen af en ung neger-mors eneste sandwich, blot fordi
man smilte til hendes yndige krøltop-datter, og til sidst en tur, som gav os
lejlighed til at fornemme amerikanernes uovertrufne gæstfrihed. - Der må
i øvrigt være noget om snakken, når amerikanerne kalder en 1957-model
ældgammel, for vor »grønne« besluttede sig ret pludseligt til at tilbringe
sine sidste dage i staten Georgia, hvor den sandsynligvis står endnu, ribbet
for alt af værdi, - mens vi, efter at have sagt den vemodigt farvel, måtte
tilbagelægge de sidste par tusind miles pr. bus.
For en husmoder har rejselivet sine helt specielt charmerende sider: Man
styrter byen rundt for at finde en eller anden form for rugbrød. Man disku
terer i timevis med slagteren om måder at skære kød ud på, prøver at få
ham til at forstå, hvad »mørbrad« betyder, (et stykke man ikke kender
herovre, mørbrad skives ud med koteletten). Har man så endeligt fået de
nødvendige ingredienser, begynder helt nye - og værre - prøvelser hjemme.
At bage franskbrød bliver som at spille i lotteriet. Vil det blive hårdt som
sten, blødt og udflydende, eller har man gættet rigtigt? Min danske op
skrift taler om pund mel, liter mælk, gram smør etc. Jeg har ingen vægt
med danske mål, og mel købes i pounds, mælk i pints, quarts eller gallons,
smørret i ounzes. Gær kommer i pulverform. »Tag en pakke gær«. Håb
løst! For at gøre det endnu mere spændende er der forskel på størrelsen af
en amerikansk og en canadisk quart, den canadiske er 8 ounzes større, og for at man ikke på noget tidspunkt skal føle sig fristet til selvtillid, er
der min sandten også forskel på en flydende og en solid quart. Som et
sidste knusende slag lyder bageopskriftens råd »Bag ved 200°«. - Altså
frem igen med papir og blyant. Hvad var det nu, man lærte i fysiktimerne?
Forholdet 5:9. 200 divideret med 5, gange med 9, plus 32. Så er man der.
- Er det så så mærkeligt, at jeg på det nærmeste jublede, da et dameblad
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forleden reklamerede med autentiske bageopskrifter på danske brød og
kringler? (Alle ens gæster forventer jo at få »ægte« dansk mad). - Jeg styr
tede straks ned og købte et eksemplar - kun for at finde, at opskriften på
kringle startede, »Take one pkg. frozen white-bread dough from your
grocer’s freezer« - Autentisk dansk! - jeg græmmes.
Og når vores canadiske venner håber på »real Danish cooking«, ma jeg
se den bitre sandhed i øjnene, at min fra Danmark importerede sovsekulør
glemte jeg i lejligheden i New York!
Næh, kedeligt er det skam ikke.
Lise Knudsen, født Hjorth, elev fra 1955:
Mrs. Hans O. Knudsen, Apt. 77.
42, Convay Crescent, Brockville, Ontario, Canada.

Lærerinde i Grønland
Med glæde modtog jeg fru Høirups opfordring til at skrive lidt løst og
fast om livet på Grønland som dansk lærerinde, og selv om jeg kun har
været her i et halvt år, kan jeg måske nok fortælle et og andet, som kan
give andre lyst til at se og opleve denne dejlige plet, uden at jeg tør kom
me ind på alle de mange spørgsmål om udviklingen, der rejser sig derhjem
me i denne tid.
Jeg kom herop den første september som lærerinde i Grønlands næst
største by, Egedesminde. Som følge af byens størrelse og det store børnetal
heroppe har vi en stor skole med 39 lærere, mest danske, men skolen er
ikke nær udbygget, man regner med, at der en dag skal stå en skole her
med 70 lærerkræfter, så der er lang vej igen, og der bygges stadig på sko
len. Vi har ud over den 7-årige børneskole 8. klasse og præparandklasser,
d.v.s. klasser med børn, som måske skal tage en realeksamen, og de fleste
af disse børn har været i Danmark et år på ungdomsskole eller i en dansk
skole. Langt størsteparten af de store børn kommer fra hele landet, hvilket
gør, at vi har en stor kostskole.
Men det er nu ikke blandt de store børn, jeg har mit virke, men deri
mod helt i den anden ende, nemlig i 1. klasse, og det er et meget spænden
de felt, idet børnene den dag, de kommer i skole så godt som intet dansk
forstår, og da de de to første år undervises udelukkende på dansk, er det
jo en noget anden undervisningsform, end i en dansk førsteklasse. Alle
rede den første skoledag var anderledes end derhjemme. Heroppe er det en
festdag for hele familien, og både Far og Mor er med, og alle, der har na
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tional dragter, trækker dem på. Det var et festligt syn med alle de hvide
anorakker og perlekraverne, men det var lidt underligt at stå og tale til de
små benovede hoveder gennem en tolk, og det var med en sær utilfreds
følelse, man gik hjem, og også med bange anelser for, hvordan det ville
spænde af næste dag, når man stod alene med børnene uden tolk. Men det
er gået over al forventning. Vi har et glimrende dansksystem at undervise
efter, og i tiden indtil nu har vi udelukkende koncentreret os om at lære
at tale, og først nu, et halvt år ind i skoleåret, er vi begyndt at se på bog
staverne. Og vi er faktisk kommet så vidt, at børnene forstår en besked,
og jeg forstår ofte, hvad de med få gloser og mange fagter fortæller mig,
men tit må jeg også give op, og jeg føler savnet af det grønlandske sprog
meget stort, men børnene er rørende, når jeg siger, »det forstår jeg ikke«,
så ryster de lidt på hovedet, smiler til mig og lister af.
Om der er stor forskel på en dansk og grønlandsk klasse? Både ja og nej.
Når man står og ser ned over klassen, falder det meget i øjnene, at der her
er mere fattigdom og snavs. Mange børn er pæne og velholdte, men alt for
mange bliver kun vasket den ene gang om ugen, hvor det sker på skolen,
og tøjet bliver for nogle børns vedkommende vist aldrig vasket eller stop
pet, det hænger simpelt hen på dem, så længe det kan, sat sammen med
sikkerhedsnåle eller uden, ligesom det nu bedst passer, og det er fantastisk
så hurtigt, de kan få ødelagt tøjet. Lus og fnat er ikke noget ukendt begreb,
og børnene bliver kæmmet hver uge, og der er ofte en eller to, der samtidig
skal afluses. Lange næser kender vi også alt om og mange grimme lugte,
men man vænner sig til det, og det er med det, som med så meget heroppe,
det er aldrig så slemt, når man står midt i det, som når man bare sidder
og læser om det.

Men ellers er børnene søde, som i en dansk førsteklasse, måske er der
flere her, der lider af generthed, men ellers er de kærlige og tillidsfulde, og
jeg kan da fortælle, at da jeg havde været borte fra skolen i 14 dage, blev
jeg modtaget med en begejstring og glæde, som jeg ikke har følt tilsvarende
i en dansk klasse. Men mere skoleumodne er de, og det præger klimaet i
klassen en del.
Men hvordan former så livet sig uden for skolen? Ja, jeg må sige, at på
mange måder går det som derhjemme. Som udsendt dansker er man en
priviligeret stand heroppe, og mange af de goder, som vi finder ganske
naturlige er ikke for grønlænderne i almindelighed. Jeg selv bebor en lille
1 vær. lejlighed i et rækkehuskompleks. Her er småt - 20 m2 ialt - men det
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er også en af de dårligste lejligheder, men her er centralvarme, elektrisk
komfur, badeværelse med bruser med varmt og koldt vand samt kemisk
wc. — I butikken kan jeg købe alt - måske ikke lige netop det mærke, jeg
havde tænkt mig, men så noget, der ligner. Savnet af friske grøntsager,
frugt og blomster er stort, men jeg kan da fortælle, at vi i efteråret 3 gan
ge kunne købe afskårne blomster, som var kommet op med luftpost, og
mens vi havde skib, fik vi jævnligt friske ting, og det er altid spændende,
når der er skib i havnen, da går man i butikken hver dag for at se, om der
er kommet nye ting.

Men selvfølgelig er vi forkælede, fordi vi bor i en by, og det havde
været noget helt andet, hvis man var blevet placeret på et udsted. - Jeg
havde den oplevelse kort efter min ankomst at komme med skolens båd
ud til et udsted, hvor der levede et dansk lærerpar, og de oplevede jo noget
mere af det Grønland, jeg havde tænkt, jeg skulle opleve. De havde en
ganske lille butik, ingen elektricitet og intet rindende vand. Til gengæld
kom de så i kontakt med den grønlandske befolkning, noget vi herinde så
godt som ikke gør.

Juleaften og juledag går grønlandske drenge i hvide anorakker rundt
og synger. De bliver budt på kager, og skikken kunne egentlig være smuk,
men har desværre udviklet sig, så der er mere fastelavns- end julestemning
over den.
Vi nyder naturen og klimaet, og for mændene er det et herligt land, hvor
de om sommeren sejler ud og går på jagt eller fiskeri, og her i vintertiden
er det hundeslæderne, der er i gang, ja for hunde har vi nok af, vel næsten
en til hver indbygger. Jeg var selvfølgelig noget betænkelig ved alle de
hunde, da jeg kom herop, men i dag er jeg mere bange for en lille dansk
gravhund, end jeg er for en stor grønlandsk slædehund. Hermed være ikke
sagt, at hundene er ufarlige, for der sker hvert år overfald, og små børn
kan man ikke roligt lade gå alene ude, ligesom man ikke kan sætte en bar
nevogn fra sig. - Men hundene kan man ikke undvære. I julen begyndte
vandet at lægge til, og et stykke ind i januar kom hundeslæderne rigtigt
igang, og det er et dejligt syn at se en slæde med 8 hunde for komme hen
over isen. Desværre ser det i år ud til, at det allerede er slut med de lange
ture ud over isen, da isen allerede i februar begyndte at bryde op, og vi
har nu meget åbent vand omkring øen.

Men sneen har vi da endnu. Ikke de store mængder, jeg havde tænkt mig,
men et jævnt lag, hvoraf vi fik det første den 13. okt. Og endnu er vi ikke
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trætte af sneen, og her i marts er der rigtig kommet gang i skiene, nu da
dagene er begyndt at blive længere. Ja, for de har sandelig været korte,
og da vi jo her befinder os over polarcirklen, havde vi en månedstid om
kring jul, hvor vi slet ikke så solen. Måske vil mange mennesker synes, at
det må være forfærdeligt, men jeg opdagede først, at jeg havde savnet solen
den dag, da vi med hele skolen gik ud for at byde den velkommen igen,
men så så man også længselsfuldt efter den i de næste mange dage, der gik
inden vi fik sol i byen.
Måske skulle jeg lige fortælle om vores soltur. Der er tradition for, at
den dag, solen kan ses fra fjeldtoppene, eller hvis vejret ikke tillader det,
så en af de nærmeste dage, da går hele skolen ud for at se solen. - Netop i
år tegnede vejret til at blive fint, og vi sendte børnene hjem for at blive
klædt på, men næppe var de kommet ud af skolegården, før mørke skyer
trak op i syd, og da vi igen var samlede og klar til afgang, begyndte det
at sne, og det blæste bitterligt koldt, men vi måtte gennemføre turen. Ingen
ventede at se solen den dag, og så meget større blev glæden måske, da vi
kom til tops og alligevel fik solen at se som en rød halvkugle mellem to
fjeldtoppe.

Og nu har vi solen, og den skinner meget og varmer allerede dejligt,
selv om det fryser 15°. Og noget af det dejligste heroppe er de mange sol
timer, den klare luft og stilheden på fjeldet. Dejligt er der derude nu, men
næsten endnu dejligere var der i september, hvor solen skinnede omtrent
hver dag. På 5 min. var man ude af byen med al dens snavs - og her er
meget snavset, det flyder om alle husene, og det stak meget i øjnene, da
man som ny kom herop - og fjeldet lå og skinnede i alle dejlige farver,
og det var så klart, at vi tydeligt kunne se Disko, som ligger 80 km borte,
og isbjergene, som flød langt ude, kunne jo også nok fryde en.

Men også her går vinteren på hæld, og vi begynder at glæde os til første
skib, som plejer at komme først i maj. I år skulle der ikke her være fare
for, at vi udgår for nogen varer, det plejer ellers at være samtaleemne på
denne tid, men vi har fået et meget stort nyt pakhus og skulle kunne klare
vinteren igennem uden mangler - end ikke på øl, som plejer at være noget
af det første, der slipper op. Helt afskåret fra omverdenen er vi ej heller,
vi har helikopterforbindelse to gange om ugen, hvis det ellers er flyvevejr,
så Grønland er slet ikke så langt borte, som mange tror, og det er et ganske
dejligt land at bo i - i alt fald som udsendt dansker.

Venlig hilsen Else Hjort Gregersen (1948).
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Ellen Futtrup
Hedvig Krogsgaard
Niels Krogsgaard
Karen Høirup

1954 Aaskov, Frede, lærer, Ørnhøj.
1959 Aaskov, Karen, Jorden rundt 35,
Grindsted.
1940 Albrechtsen, Ruth, f. Johansen,
Skelstrup, Maribo.
1960 Andersen, Anders Agerbo,
Kastanieallé, Grindsted.
1961 Andersen, Arne Hessel, seminarie
elev, Østervang, Seminariebyen,
Lemvig.
Andersen, Axel, glarmester.
Nørregade 23, Grindsted.
1940 Andersen, Aage Bent, lærer,
Kregme, Frederiksværk.
1935 Andersen, E., f. Therkelsen,
Nørrebro 184, Rudkøbing.
1963 Andersen, Elin, postelev,
Vestergade 8, Agerbæk.
1952 Andersen, Ellen, f. Mortensen,
postass., Margrethesvej 24,
Kolding.
1942 Andersen, Elna Linnet, lærerinde,
Danish Missions Giris School,
Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
1942 Andersen, Elof, bankkasserer,
Herning Handels- og Landbrugs
bank, Herning.
1939 Andersen, Helge Søgaard, kontor
chef, Andelsbanken, Vejle.
1940 Andersen, Eva, lærerinde,
Fynsgade 40, Grindsted.
1963 Andersen, Inger Hessel,
Vejle Amts og Bys Sygehus, Vejle.
1960 Andersen, Ingerlise,
Morsbøl, Grindsted.
1963 Andreasen, Erik, maskinlærling.
Aarre pr. Varde.
1963 Andresen, Ida Skau, Tofterup.
1962 Andersen, Karen, Marie,
Nørregade 23, Grindsted.
1940 Andersen, Knud Ejner, prokurist,
William Boothsvej 24, Hvidovre.
1960 Andersen, Margith, Nr. Nissum
seminarium, Nr. Nissum.
1953 Andersen, Ragna Jøker,
Assenbæk dambrug, Tistrup.
1961 Andersen, Solvejg,
Lyngbyvej 353 th., København 0.

1961 Andersen, Torben, seminarieelev,
Vald. Sejrs Allé 17, Ribe.
1921 Andersen, Tage, skrædermester,
Borgergade 19, Grindsted.
1960 Andresen, Leif Georg,
Borgergade 12, Grindsted.
1941 Askaa, Asta, f. Nielsen,
Frederiksdalsvej 174, Virum.
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.
Baunse, Helge,
Tiufkær, Fredericia.
1957 Bech, Peder, Sølyst, Eljerting.
1948 Bertram, Eigil Søren,
424 N. Kingsley dr. Los Angelos 4,
California.
1941 Berntsen, Bodil Bure, bogholder,
Boyesgade 12, København V.
1961 Birkebæk, Bodil Asschenfeldt,
Birkeallé 5, Sdr. Omme.
1964 Birkelund, Monti, Vorbasse.
1944 Bitsch, Arnfred, skoleinspektør,
Frederiksdalallé 37, Skive
1931 Bitsch, Daniel, rev.
Darisanapuram Bible School,
Cuddalore N. T.
South Arcot D. T. India.
1954 Bjerregaard, Gerda,
Nørregade 25, Sdr. Omme.
1957 Bach, Elna Bente, f. Nielsen,
kontorass., Kærvej 7,
Frederiksværk.
1937 Bertelsen, Kristian Nørlund,
Grindstedvej, Sdr. Omme.
1939 Blynning, Ricardt, overass.
(tidl. Hansen),
Helge Rodes allé 141 tv., Valby.
1949 Botne, Ruth, f. Mogensen,
korrespondent,
H. J. Poulsens Allé, Fruens Bøge.
1961 Breinholt, Niels Magnus,
Neder Hvam pr. Kjellerup.
1947 Bremer, Holger, overass.,
Grenhusene 8, Hvidovre.
1947 Bremer, Inger, f. Frandsen,
lærerinde,
Grenhusene 8, Hvidovre.
1937 Bruun Johan Dejgaard, dyrlæge,
Nordenskov.
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1950 Brus, Karen, børnehavelærerinde,
Solvangsvej 1, Humlebæk.
1955 Buch, Preben, chauffør,
Baltorpvej 23, Ballerup.
Callesen, Benny Schack,
Skovlund, Mølby.
1940 Calum, Else Futtrup, f. Petersen,
Lindholmvej 11, Næstved.
1940 Camer, Palle, filmoperatør,
Rødkildevej 8, København F.
1957 Carstensen, Holger, litograf,
Vodroffsvej, København V.
1964 Carstensen, Johs., Filskov.
1962 Christensen, Anny Dalsgaard,
Spurve vej 15, Grindsted.
1936 Christensen, Arnold, direktør,
Struervej 60, Holstebro.
1924 Christensen, Carl,
landsretssagfører, Hornslet.
1941 Christensen, Carl Otto Husted,
direktør, Camvej 18, Ribe.
1941 Christensen, Ellen,
»Mosegaarden«, Blaahøj.
1961 Christensen, Ellen, kontorass.,
»Eg Østergaard«, Grindsted.
1961 Christensen, Grethe,
Brugsforeningen, Grindsted.
1934 Christensen, Gunnar, uddeler,
Brugsforeningen, Grindsted.
1961 Christensen, Jonna, sparekasseass.,
Trælund, Blaahøj.
1946 Christensen, Kaj Rørbæk,
repræsentant, Poppelvej 8,
Hasseris, Aalborg.
1937 Christensen, Jørgen Reimann,
installatør, Landegade 7, Odense.
1961 Christensen, Per,
Jernbanegade 11, Grindsted.
1961 Christensen, Per Winge,
Frederiksgade 3, Skive.
1936 Christensen, Poul Johan,
manufakturhandler, Grindsted.
1923 Christensen, Thomas, inspektør,
Christiansvej 23, Charlottenlund.
1931 Christensen, Vagn Norlund,
kriminalbetj., Odensegade 22,
Aarhus C.
Christiansen, Agnes, f. Schlebaum,
Solsortevej 1, Billund.
1957 Christiansen, Carl Rich.,
værktøjsmager, »Hobby«,
Hovedgaden 30, Billund.
1961 Christiansen, Hanne,
Borgergade 15, Grindsted.
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1926 Christiansen, Poul Henry,
manufakturhandler,
Borgergade 15, Grindsted.
1932 Christiansen, Esther, f. Olesen,
Borgergade 15, Grindsted.
1919 Christiansen, Svend, forretnings
bestyrer, Midtjyllands Udsalg,
Grindsted.
1963 Dahl, Arthur, el-lærling,
Krog Skole, Billund.
1964 Dippe, Carl von, Jens Johannesensvej 3, Haderslev.
1961 Dynesen, Thorkild,
Finsensgade 7, Herning.
1961 Egsgaard, Inger Marie,
Solsortevej 2, Billund.
1942 Egholt, Bente, korrespondent,
St. Møllevej 102 tv., Kbhvn. S.
1963 Elowsson, Edvin,
Sprotoften 1 c, Nyborg.
1957 Engberg, Kaj,
Lilballe, Bramdrupdam.
1962 Engberg, Kjeld,
Flyvestation Værløse, Sjælland.
1950 Engberg, Olaf,
Aast pr. Vandel.
1961 Eriksen, Erik Evald,
sparekasseass., Vorbasse.
1961 Eriksen, Kjeld,
Engvej 17, Grindsted.
1963 Eskildsen, Eskild Roar, gymnasie
elev, Krog, Billund.
1961 Eskildsen, Inger, Dal, Grindsted.
1941 Eskildsen, Knud, handelsfaglærer,
Jyllandsgade 14, Grindsted.
1921 Eskildsen, Kristian, sognepræst,
Vester Vedsted, Ribe.
1946 Falkner, Thor, bankkasserer,
Hans Egedesvej 43, Herning.
1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen,
Fredensvej 123, Viby, Aarhus.
1961 Flymann, Hans, sergent,
Jernbanegade 8, Grindsted.
1955 Frank, Karen Margrethe, f. Hass,
sygeplejerske,
Nygade 37, Silkeborg.
1956 Frederiksen, Else Østergaard,
Filskov.
1943 Frich, Marie, f. Jensen,
601 West 13th Ave.
Vancouver B. C. Canada.
1951 Frifelt, Kirstine, sekretær,
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,
Jernbanegade 10, Allingåbro.
1955 Frøkjær, Anne Elise, lærerinde,
Mejrup Centralskole, Holstebro.
Futtrup, Anders, lærer,
Højvangs Parkvej 27, Esbjerg.
1934 Futtrup, Hans, skolebestyrer,
Dansk Privatskole, Lyksborg,
Paulinenallee 2, Glücksburg.
1961 Gjedsig, Lars, journalist,
Silkeborg Avis, Silkeborg.
1955 Grau, Ole, snedker,
Øreodden 3, Svendborg.
1961 Gravensgaard-Knudsen, Kristian,
Markvænget 9, Sdr. Felding.
1937 Gravesen, Ingrid, f. Jensen,
Tesdorffsvej 90, København F.
Grunnet, Tove, frue,
Nr. Allé 97, Kalundborg.
1935 Grunnet, N. Tage, dyrlæge,
GI. Skolegaardsvej 26, Allerød.
1922 Gregersen, Mads, civilingeniør,
Vejlesøvej 76, Holte.
1945 Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske,
Tordenskjoldsgade 29 , Aarhus.
Haahr, Valdemar,
Bornholms Mejerisammenslutning,
Klemmensker, Bornholm.
1948 Hårder, Axel Andreas,
Brugsforeningen Fremtiden,
NørreAaby.
1922 Haarder, Hans,
højskoleforstander, cand. mag.,
Rønshoved Højskole, Rinkenæs.
1941 Hagedorn, Gunhild, telefonist
inde, Krogagervej 2, Grindsted.
1929 Hald-Madsen, Anders, kontor
chef H. D., Højgaards Vænge 3,
Bagsværd.
1934 Hald-Madsen, Jørna, f.Jørgensen,
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
1939 Hammerich, Grete, f. Torngaard
Jensen, Kochsvej 21, København.
1961 Hansen, Birgit,
Tøndervej 185 A, Aabenraa.
1950 Hansen, Birthe, f. Høirup,
musikpædagog,
Jagtvej 1102 tv., København N.
1920 Hansen, Carl Gustav,
antikvitetsboghandler, Bellavista,
Jystrup, Midtsjælland.
1953 Hansen, Chr., Lyhne, lærer,
Jernkaasvej 7, Kastrup.

1951 Hansen, Edel, f. Andersen,
Brylle, Knarreborg st.
1923 Hansen, Ejnar, tømermester,
Vandel.
1956 Hansen, Elin Muusmann,
sygeplejerske,
Lundgaardsvej 38, Viby J.
Hansen, Elna,
Nygade 25, Grindsted.
1954 Hansen, Hans Ole Fernis,
trafikass., Thorstedvej 5, Thisted.
1961 Hansen, Gert L. Skovbjerg,
»Debelgaard«, Agerbæk.
1961 Hansen, Hans Peder,
Lund, Mølby.
1962 Hansen, Jakob, Urup, Eg.
1961 Hansen, Jørgen Skovbjerg,
Debelgaard, Agerbæk.
1950 Hansen, Jørn Tejlgaard,
maskinist, Vandel.
1941 Hansen, Kenneth, bankfuldm.,
A/S Varde Bank, Varde.
1960 Hansen, Kurt E.,
Nørregade 38, Grindsted.
1935 Hansen, Niels Erling, kontorchef,
Kong Hans Allé 14 B, Søborg.
1923 Hansen, Peter, førstelærer,
Hellevad.
1937 Hansen, Severin, dyrlæge,
Nørager.
1961 Hansen, Steen Autrup,
Sdr. Omme.
1949 Haven, Hanne, f. Madsen,
bogholderske, Østerled 38, Vejle.
1961 Hedelain, Per C.,
Randbøldal, Randbøl.
1920 Heidemann, Anna Sofie, f. Holt,
cand, pharm.,
Miltonvej 12, Højbjerg.
1965 Hennelund, Else Birgitte,
Banegaardsvej 4, Grindsted.
1949 Henriksen, Annelise, frue,
Grandalsvej 24, Thisted.
1921 Hermansen, Kirstine, lærerinde,
Utzonsgade 263, Kolding.
1937 Hertel, Finn Olaf, oberstløjtnant,
14. Rue de la Maison Verde
St. Germanin en Laye
S. et O. Frankrig.
1962 Hjorth, Inge,
Nygade 24, Grindsted.
1960 Hjorth, Mogens,
Toften 1, Grindsted.
1957 Ho, Preben,
Vester Ringgade 228, Aarhus.
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1962 Hoffgaard, Jørgen, Vejlevej 59,
Torsted, Horsens.
1963 Holmboe, Kirsten,
apoteksassistentelev,
Nørregade 1, Horsens.
Holt, Sven,
Monte Maiz, Cordoba,
F. C. C. A. Argentina.
1930 Holtegaard, Karen, cand, pharm.,
Frederiksborgvej 102 st. th.,
København NV.
1924 Horsbøl, Kirsten, lektor,
Østergade 83, Tønder.
1962 Horsted, Frode,
Hovedgaden 37, Billund.
Hougaard, Gudrun, Sdr. Omme.
1922 Hovmøller, Sigurd, ingeniør,
1019, Sc. 25th Str. Milwaukee,
Wise. U.S.A.
1960 Hundrup, Bjarne,
Toften 7, Grindsted.
1952 Husted, Karl Johan,
økonomisekr.,
Svalevej 34, Vejen.
1936 Hviid, Karsten, ingeniør,
Lektorvej 91, Aalborg.
1940 Hviid, Kiss, f. Hestehave,
Lektorvej 91, Aalborg.
1963 Høirup, Chr.,
Realskolen, Grindsted.
1955 Høirup, Hanne, gift Kulin,
Apt. 1210,University Blvd. W.3333
Kensington, Md., U.S.A.
1939 Høirup, Vibe, f. Anker Olesen,
Storkens Kvarter 5 D,
Albertslund, Taastrup.
1952 Højgaard, Asta, f. Warming,
Ydby, Thy.
1963 Ingstrup, Gurli, husass.,
Rugvænget 11, Grindsted.
1961 Iversen, Arne, Højen, Vejle.
Iversen, J., underdirektør,
Skjern Bank, Engtoften 4,
Skjern.
1962 Iversen, Doris Merete,
Vestergade 15, Grindsted.
1963 Iversen, Jørn, Vorba.sse.
1956 Jacobsen, Agnes Kirstine,
c/o bagerm. Johs. Jacobsen,
Agerbæk.
1961 Jacobsen, Annamari,
Lærkeholt pr. Mølby.
1962 Jacobsen, Anette,
Forædlingsstationen, Vandel.
1920 Jacobsen, Karen,
Joakim Lassensvej 113, Kbhvn. F.
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1962 Jacobsen, Lars Jørgen,
Kgs. Hus Hotel,
Daugbjerg, Viborg.
1953 Jacobsen, Poul Erik,
Norgesgade, Kolding.
1927 Jensen, Aage, isenkræmmer,
Vestergade 1, Grindsted.
1961 Jensen, Aase, Vorbasse.
1961 Jensen, Arne,
Baastlundvej 4, Billund.
1961 Jensen, Benny Loch, politibetjent,
Skovbækvej 32, Valby.
1959 Jensen, Axel Schou,
Elværket, Glejbjerg.
1953 Jensen, Bente Rørbæk,
f. Christensen,
Falkevej 6, Vejle.
1941 Jensen, Else, frue,
Stengaards Allé 1 D, Lyngby.
1940 Jensen, Robert, lærer,
Stengaards Allé 1 D, Lyngby.
1940 Jensen, Erik, værkmester,
Skottegaarden 16, 5. sal, Kastrup.
1964 Jensen, Erik Paarup, Henneby.
1957 Jensen, Georg,
Løvlund, Billund.
Jensen, Hans Peder Krupsdal,
Sdr. Felding.
1961 Jensen, Heine, stud, jur.,
Kløvermarksvej 4, Aarhus N.
1961 Jensen, Kristian Hede,
Frederiksberg Allé 4, Grindsted.
1961 Jensen, Jørn Ladegaard,
Vestergade 4, Grindsted.
1961 Jensen, Laurids, Svanholm,
Sdr. Felding.
1957 Jensen, Jane Crone,
apotekerassistent,
Langemarksvej 37, Søborg.
1961 Jensen, J. Heide,
Krog, Billund.
1940 Jensen, Jens Vestergaard,
postkontrollør,
Postparken 24 c, Kastrup.
1937 Jensen, Karl Vilhelm, Ranum.
1963 Jensen, Kent Falck, Billund.
1940 Jensen, Kristen Schelde,
amtsfuldmægtig,
Syrenvej 1, Langaa.
1927 Jensen, Metha, stationsforstander,
Skovridergårdsvej 56, Virum.
1958 Jensen, Ove Baggesgaard,
Grindsted.
1953 Jensen, Ole Fink, Esk. 728,
FSN Skrydstrup, Vojens.

1960 Jensen, O. Nør, flyverløjtnant,
Esk. 724, Skrydstrup pr. Vojens.
1963 Jensen, Pernille, f. Kring,
Finlandsgade 65, Esbjerg.
1960 Jensen, Preben,
Højskolehjemmet, Struer.
1963 Jensen, Poul Bjarne,
Birkeby, Sdr. Felding.
1963 Jensen, Solveig,
Borgergade 14, Grindsted.
1962 Jepsen, Sven Ribsgaard,
Gudum, Vestjylland.
1963 Jespersen, Birthe Linde,
Farupgaard pr. Jelling.
1959 Jespersen, Knud, stud, tech.,
Rolighedsvej 9, Karby, Aalborg.
1940 Jespersen, Knud Anton,
toldkontrollør,
Dragonvej 33, Tønder.
1962 Jespersen, Ellen,
Starup pr. Tofterup.
1929 Jespersen, Poul Hugo,
kredsdyrlæge,
Enghavevej 3, Hjørring.
1962 Jessen, Karen Ringgaard,
Vrenderup, Varde.
1941 Johansen, Erik, ekspedient,
Jernbanegade 12 A, Grindsted.
1962 Johansen, Finn,
Jyllandsgade 7, Grindsted.
1961 Johansen, Karen, Vorbasse.
Johansen, Lykke,
Håndværkerstræde 49, Kbh. NV.
1941 Johannesen, Tage, kontorchef
(Andelsbanken),
Vesterdalsvej 4, Fredericia.
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, Hanstholm.
1955 Jørgensen, Svea Crone, f. Jensen,
Ansgarsvej 29, Fredericia.

1960 Jørgensen, Viggo,
Stauggaard plantage, Vorbasse.
1961 Jørgensen, Ulla Skau,
Holdgaardsvej 46, Sdr. Omme.
Kaalund, H. V., rangerformand,
Jyllandsgade 37, Grindsted.
1943 Kaasbjerg, Viggo, forretnings
fører, Nærumvænge 57, Nærum.
1963 Karlskov, Ole,
Nørregade 5, Grindsted.
1937 Kelly, Nora, f. Krøl,
13 Island Vien Avenue,
Triars Clift, Christchurch Nabts,
England.
1941 Kildebogaard, Lis, f. Magnussen,
Huslodsvej 95, Fredericia.
1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen,
Zeisesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Straasø, overlærer,
Hørlycks Allé 8, Grindsted.
1953 Kjær, Lisy Valentin, f. Jensen,
Ringstedgade 5, København 0.
1957 Kjær, Mette Kirsten,
Vindingevej, Bolig A, Nyborg.
1964 Kjær, Niels Chr., butikselev,
Bøstrup.
1940 Kjærgaard, Ellen, f. Brus,
Faarup Mark, Jelling.
1963 Kjærsgaard, K. J.,
Sjællandsgade 10, Grindsted.
1945 Klange, Birgit, lærerinde,
f. Hundsdahl,
Vestergade 10, Spjald.
1941 Knudsen, Carl Emil,
TV- og radiotekniker,
Erantisvej 26, Vejle.
1956 Knudsen, Erling, postass.,
Ellekrattet 8, Lundby L
pr. Nykøbing Falster.
1953 Knudsen, Johan N., møbelhdl.,
Mobilia-møbler, Hedensted.
1937 Knudsen, Thorkild, ingeniør,
Femkanten 133, Odense.
1941 Kranold, Inge Søholt,
f. Christensen, programsekretær,
Maglemosevej 7, Hellerup.
1940 Kristensen, Guthorm, musiker,
Hejnsvigvej 13, Billund.
1961 Kristensen, Johannes, Agerbæk.
1927 Kristensen, Julie Engelbrecht,
Høgevej 1, Fredericia.
1933 Kristensen, Kristian L.,
civilingeniør,
Brendstrupsvej 28, Varde.
1962 Kristensen, Kurt, Brunbjerggaard,
Løvund, Billund.
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1949 Kristensen, Lili Buch, frue,
Maarup brugsforening
pr. Nordby, Samsø.
1957 Kristensen, Tommy, elektriker,
Bolig 1 S.A., Sdr. Omme.
1960 Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen,
Primulavej, Grindsted.
1962 Kristiansen, Gunhild Kirk,
Systemvej 46, Billund.
1944 Kristiansen, Chr., kordegn,
Aaboulevard 78, Kbh. N.
1962 Kruchou, L. M.,
Øse Brugsforening, Nordenskov.
1960 Krupsdahl, Gert Lynge,
Østergade 6, Sdr. Felding.
1945 Krupsdahl, Regnar, fabrikant,
Oddervej 174, Højbjerg.
1934 Krøll, Herman, ingeniør,
Nørregade 65, Grindsted.
1940 Kvist, Anders, civilingeniør,
Lillekær 19, Valby.
1943 Kvist, Holger, kommis,
Præstevænget, Egtved.
1964 Kyed, Jonna,
Bredgade 32, Hejnsvig.
1937 Lange, Morten Henrik Wiborg,
læge, Charlotte Munksvej 271,
København NV.
1955 Langvad, Mogens, lærer,
Østervænget, Hjerting.
1963 Larsen, Bjarne Dalsgaard,
Mølholm, Vejle.
1939 Larsen, Børge, bankfuldm.,
Stadionvej 28 st., Odense V.
1941 Larsen, Hans Weis, direktør,
A/S Sønderskov Teglværk,
Nordenskov.
1957 Larsen, Hugo U., stud, mere.,
Langelandsvej 372 tv., Kbhvn. F.
1936 Larsen, Jens Tage, landinspektør,
Vestergade 33, Lemvig.
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.
1920 Lauridsen, Ove, dyrlæge,
Skolegade 9, Thyregod.
1961 Lauridsen, Ole, Emiliehøj 2,
Skaade, Højbjerg.
1946 Lauridsen, Ove, lærer, Vonsild.
1947 Lauridsen, Svend Aage, elektriker,
Møllegade 7, Jelling.
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1954 Laursen, Inge, f. Jung,
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
1961 Lavendt, Ida Merete,
Mindegade 22, Herning.
1962 Lerche-Sørensen, 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 109, Kolding.
1929 Locht, Gustav, Egtved.
1940 Loren tsen, Lorents Ravn,
fuldmægtig,
Sdr. Ringgade 55, Aarhus.
1941 Lorentzen, Helle, f. Andersen,
29 Colony Road, So Windsor,
Connecticut, U.S.A.
1937 Lund, Erik Arnfred, landinsp.,
Silkeborg.
1941 Lund, Elisabeth, f. Ebbesen,
ingeniør Børge Vibæk Lund,
Svalevej 3, Horsens.
1960 Ludvigsen, Merete, Agerbæk.
1961 Lyhne, Ibi,
Borgergade 36, Grindsted.
1964 Læborg, Mary, Vorbasse.
1954 Madsen, Else Marie Sand,
f. Andersen, Ths. Nielsensgade 5 st. tv., Aarhus.
1960 Madsen, Frede Skov,
Andelsmejeriet, Hejnsvig.
1940 Madsen, Frode, landinspektør,
Storegade 72, Varde.
1962 Madsen, I. M. Kjær, sygeplejeelev,
Centralsygehuset, Holstebro.
1956 Madsen, Johanne Margrete,
f. Ebbesen, Lundtofteparken 50,
Kgs. Lyngby.
1954 Madsen, Kurt Skov, dyrlæge,
Blenstrup.
1960 Madsen, Liss Anthon,
Jyllandsgade 4, Grindsted.
1952 Madsen, Niels Peder,
Strandbygade 903 tv., Esbjerg.
1955 Marthinsen, Anne Marie,
f. Jensen, Niels Bohrsvej 10,
Nørremarken, Vejle.
1954 Markussen, Ernst Uhd, arkitekt,
Holbækvej 521, Roskilde.
1963 Mathiasen, Erik,
Kongensgade 19, Esbjerg.

1944 Mathiasen, Lauritz,
Hotel Rødding, Rødding.
Mathiasen, J. P.,
Raffles Hotel, Singapore, Malaya.
1935 Meadows, Herle, f. Jensen,
c/o William Jack & Co. ltd.
P. O. Box 335, Bombay, India.
1937 Michelsen, Anna Bindesbøll,
f. Nielsen, Langvadsvej 8, Viby J.
1951 Mikkelsen, Mads, seminarielærer,
Thujavej 9, Herning.
1942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesbæk,
Overgade 1, Stige, Fyn.
1935 Mikkelsen, Nanna Sort,
Øgelund, Filskov.
1948 Mikkelsen, Werner, revisor,
Parkvej 45, Vejle.
1956 Mortensen, Jens Gunnar,
trafikass., Kastrupsvej 352,
København S.
1940 Mortensen, Thomas, repræsentant,
Løvlundvej 16, Hejnsvig.
1962 Moustgaard, Hanne,
Mosegaard, Filskov.
1937 Mulbjerg, Svend Aage, ingeniør,
Finlandsvej 4 E1, Vejle.
1939 Munk, Per, maskinmester, Aarup.
1952 Mæng, Harry, lærer,
Vinkelvej 15, Lemvig.
1963 Møberg, R.,
Klinkgaard, Hejnsvig.
1940 Møller Madsen, Anna Margr.,
f. Højgaard, Nr. Felding gi. Skole
Holstebro.
1949 Møller, Ellen, f. Nikolajsen,
Præstegaarden, Bredsten,
1937 Møller, Kristian Egebjerg,
bankbestyrer,
Florasvej 23, Glostrup.
1962 Møller, Orla,
Søndergade, Bække.
1927 Møller, Robert J., Sdr. Felding.
1957 Møller, Tonni,
Sjællandsgade 119, Aarhus C.
1955 Møllgaard, Helene Marie,
f. Andersen, postass.,
Buskhøjvej 23, Padborg.
1960 Navntoft, Yrsa,
Damgaard, Stakroge.
1950 Nedergaard, Inge, f. Eskildsen,
Marsvej 1, Vejle.
1937 Nielsen, Agnes, lærerinde,
Solgaarden 1, Stubbekøbing.
1956 Nielsen, Allan Vinge, stud, med.,
Tjelevej 207 th., Risskov.
1961 Nielsen, Anton,
Brummersvej 4, Vejle.

1963 Nielsen, Anna Marie Vig,
smørrebrødselev,
Hotel Skjern, Skjern.
1958 Nielsen, Arne Kjær, stud, techn.,
Kirkegaardsvej 5, Aarhus C.
1963 Nielsen, Bente, defektriceelev,
Fynsgade 6 st., Grindsted.
Birthe Nielsen, Vestergade 20,
Grindsted.
1961 Nielsen, Conni, laborantelev,
Slagteriudsalget, Tofterup.
Nielsen, Ellen, damefrisør,
Vestergade 20, Grindsted.
1940 Nielsen, Ellen, frue,
Simmerstedvej 97, Haderslev.
1937 Nielsen, Ejnar Grønlund,
installatør,
Jernbanegade, Grindsted.
1940 Nielsen, Knud Schmidt, lærer,
Visby, Sønderjylland.
1961 Nielsen, Gunnar Damgaard,
bankass., Skovkrogen 3,
Mølholm, Vejle.
1946 Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen,
lærerinde, Bjerregrav.
1964 Nielsen, Gunner, automek.,
Uhe, Farre.
1944 Nielsen, Gunnar Helle, forvalter,
Brørup.
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 Ejner Nielsen, »Bakkely«,
Vejlevej, Brande.
1964 Nielsen, Jørgen Grove,
Postgaarden, Hejnsvig.
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.
1956 Nielsen, Leo Bjerrum,
Nygade 60, Ikast.
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1963 Nielsen, Preben, værktøjsmager
lærling, Gammelbro, Billund.
1964 Nielsen, Mona Nordborg,
Løvlund, Billund.
1957 Nielsen, Niels Peter, kommis,
Fynsgade 6, Grindsted.
1935 Nielsen, Nanna, f. Christensen,
Skyttensvej 33, Holbæk.
1962 Nielsen, Ole Østergaard,
Skovvangen 27, Silkeborg.
1940 Nielsen, Oluf Mondgaard,
direktør, Rosenkildevej 86,
Slagelse.
1941 Nielsen, O. C., bankfuldmægtig,
Varde Bank, Esbjerg.
1962 Nielsen, Per Råbjerg,
Svanevej 10, Fredericia.
1961 Nielsen, Rita,
Fynsgade 6, Grindsted.
1941 Nielsen, Willy Verner, uddeler,
Spandet Brugsforening,
Spandet, Arnum.
1941 Nikolajsen, Karl Heine,
prokurist H.D.,
Skyttebjerg 46, Nærum.
1945 Nikolajsen, Niels Chr., tjener,
Hovborg Kro, Hovborg.
1924 Nordbech, Sv. Aa., hovedkasserer,
DKA, Brejning.
1945 Nordbjerg, Holger, styrmand,
Teglvænget 15 st., Aalborg.
1937 Nørgaard, Carl, civilingeniør,
Skovbrynet 11, Allerød.
1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv,
»Sølyst«, Høegh Guldbergsg. 69c,
Aarhus.
1929 Oehlenschläger, Johs. G.,
prokurist, Engvej 29, Grindsted.
1944 Olesen, Anders Larsen,
kommunekasserer,
Herstedvester pr. Taastrup.
Olsen, Anna, vaskerileder,
Sygehuset, Grindsted.
1940 Olsen, Hans Adolf, gårdejer,
Lykkegaard, Krog, Billund.
1929 Olsen, Etta, f. Mortensen,
Bjerget 20, Kalundborg.
1937 Olesen, Andreas Olaf, præst,
Vallensved pr. Fodby.
1940 Olesen, Tage Kjær, ingeniør,
Ørstedsgade 75, Sønderborg.
Olufsen, Käthe Bollerup,
kontorass.,
Skjoldsgade 89, Esbjerg.
1920 Ostenfeldt, Ruth, f. Christensen,
Bakkesgaardsvej 44, Risskov.
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1961 Oppermann, Erik M.,
Carlsdal pr. Sandved.
1962 Overgaard, Jens, kontorelev,
Louns pr. Hvalpsund.
Paarup, Hans Børge,
Lærkevej, Billund.
1960 Pedersen, Aase,
Nørregade, Bække st.
1961 Pedersen, Alice, stud, mag.,
Brandstrupvej 72c st. th.,
Aarhus N.
1956 Pedersen, Anne Marie,
f. Andersen, Krarup, Tistrup.
1960 Pedersen, Arne Hedegaard,
Hinnum, Grindsted.
1954 Pedersen, Dora,
Østergade, Ansager.
1955 Pedersen, Hans Peter, smed,
Nørre Allé 2, Grindsted.
1941 Pedersen, Erik Wisler, afd.chef,
Mosrosevej 6, Kastrup.
1941 Petersen, Flemming,
maskinmester, tilsynsmester,
GI. Kongevej 92, Aabenraa.
1954 Pedersen, Helene Rask, f. Hansen,
sygeplejerske, Meiligenstrasse 144,
Baden, Schweiz.
1940 Pedersen, Jens Henning, uddeler,
Engvägen 17, Kungsängen,
Sverige.
1961 Pedersen, John Thellesen,
Hovedgaden 16, Lind, Herning.
1963 Pedersen, Jørn Bue,
Jernbanegade 9, Grindsted.
1962 Pedersen, Kaj Thagaard,
Nørregade 46, Grindsted.
1951 Pedersen, Kirsten Else, f. Jensen,
Charlottenlund Stationsplads 2,
opg. A II, Charlottenlund.
1954 Pedersen, Kirsten Jøker,
f. Nissen Jøker, sygeplejerske,
Bøgedal fiskeri, Skibet.
1931 Pedersen, Knud, kasserer,
Skolegade, Grindsted.
1922 Pedersen, Kristen, viceskoleinsp.,
Torps allé 27, Vejen.
Pedersen, Margrethe, frue,
f. Dalgaard, lærerinde,
Torps allé 27, Vejen.
Pedersen, Maja, overlærer,
Sundholmsvej 1093, Kbhvn. S.
1960 Pedersen, Niels Peder,
Østergade, Ansager.
1937 Pedersen, Svend G., lærer,
Søbygaardsmarks skole,
Søby, Ærø.

1952 Pedersen, Søren Viggo, lærer,
Nørregade 66, Grindsted.
1950 Pedini, Gerda, f. Lyhne Hansen,
Askeløkkevej 12, Kastrup.
1962 Petersen, Else Møller,
Jerrig, Grindsted.
1964 Petersen, Erik P. Korsgaard,
Nørrelykke, Barrit st.
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, skoleinsp.,
Aakirkeby.
1933 Pilegaard, Herdis, f. Christensen,
Vestergade 95, Grindsted.
1960 Pilgaard, Inga-Tove,
Hotellet, Sdr. Felding.
1963 Pilgaard, Jens Hauskov,
Rolf Kragesvej 56, Holstebro.
1953 Pinnerup, Jørn (Jacobsen),
sparekassebogholder,
Birkevænget 33, Videbæk.
1919 Plagborg, Julius G., bankdirektør,
Jernbanegade 1, Grindsted.
1950 Plagborg, Kaj,
Tulipanvej 2, Kolding.
1962 Piøger, Gert, 4. maj Kollegiet,
GI. Vardevej 78, Esbjerg.
1937 Porst, Else, f. Grunnet,
Parmagade 483, København S.
1941 Poulsen, Carl Hjorth, afd.leder,
Stakroge.
1962 Poulsen, Peter,
Borgergade 33, Grindsted.
1937 Poulsen, Simon, dyrlæge,
Ørnhøj.
1943 Poulsen, Søren Hjort, disponent,
Humlehaven 9, Holbæk.
1949 Præstegaard Petersen, Inger,
f. Thyregaard,
gården »Flaaris«, Klovborg.
1940 Præstegaard, Jørgen, maskinsmed,
Grasten, Thurø.
1922 Quesel, Margrethe, f. Holm,
Nørre Nebel Realskole,
Nørre Nebel.
1960 Rahbek, Anne Lise, stud, med.,
Molsgade 44, Aarhus C.
1922 Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester Road, Wilmslow,
Cheshire, England.

1945 Rahbek, Hans, fabrikant,
Skolevej, Svejbæk.
Rasmussen, Anna Vibe,
f. Pedersen,
Kløvervænget 15, Nakskov.
1957 Rasmussen, Arne Kjær,
Rojumvej 107, Sønderborg.
1953 Rasmussen, Elly, f. Madsen,
Toften 2, Grindsted.
1955 Rasmussen, Gert, bankassistent,
Amagervej 18, Esbjerg.
1936 Rasmussen, Tove, f. Torbensen,
Fynsgade 18, 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,
Smedegårdsvej 17, Overlund,
Viborg.
1940 Revald, Knud, ingeniør, M. af L,
Vermehrensvej 17, Odense.
1938 Richardson, Karen, f. Fallesen,
»Danelea«, Slinesoakroad,
Woldingham, Surrey, England.
1920 Riising, Chr., farmer,
Northclif, W. Australia.
1947 Rikof, Elin, jordemoder,
Utzonsgade 38, Kolding.
1923 Rosenmai, Thomas,
6741, Indian Ave. Chicago Ill.
U.S.A.
1963 Rørbæk, Dorthe, stud, art.,
Staugaard, Vorbasse.
1940 Raahede, Anna Dejgaard,
f. Pedersen,
Salling Ungdomsskole, Jebjerg.
Sadolin, Vagn, forretningsfører,
Randdalsvej 17, Fredericia.
1963 Schmidt, Bent,
Jyllandsgade 2, Grindsted.
Schrøder, Vagner,
Grindsted, Nørregade 2.
1931 Schydt, Helge, tandlæge,
Nørretorv 2, Vejle.
Schønberg, M. C.,
Fynsgade 48, Grindsted.
1935 Schønning, E.,
GI. Møllevej 11, Varde.
1953 Schweder, Hans Henrik,
Sprogøvej 21, København F.
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1944 Sig-Jensen, Rachel Johanne
Sindbjerg, f. Martinsen,
Vendersgade 5, Holstebro.
1940 Sigaard, Helga, f. Kristensen,
Plougstrup skole, Gredstredbro.
Sillassen, Børge, ingeniør,
Vejle skole, Allested, Fyn.
1961 Sillasen, Edith, Faaborg, Varde.
1963 Skov, Birgit, bankelev,
Kongensgade 853, Esbjerg.
Skov, Ejvind, malermester,
Jernbanegade 20, Grindsted.
1920 Skovbjerg, Ejler, dyrlæge, Ølgod.
1927 Skovborg, Heine, civilingeniør,
Houlkjærshøjen 7, Viborg.
1940 Skovsted, Margit, f. Larsen,
Skalbjergvej 6, Odense.
1961 Skygebjerg, Sonja,
Egelund, Vorbasse.
1944 Sort, Gudmund Thomassen,
statsaut. revisor.
Lærkevej 44, Helsingør.
1948 Spicker, Folmer, kontorass.,
Storegade 20, Varde.
1947 Spicker, Martha Skriver,
f. Pedersen,
Storegade 20, Varde.
1956 Starup, Gunnar, stud, med.,
Sønderby, Grindsted.
1941 Steffensen, Grethe, f. Madsen,
Hybenvej 27, Virum.
1934 Storgaard, Anders, direktør,
Valdemarsvej 21, Kristrup,
Randers.
1962 Storgaard, Christen,
Jyllandsgade 39, Grindsted.
1940 Straarup, Asger, hønseriejer,
Almstofc, Vandel.
1962 Svendsen, Kjeld,
Baldersgade 55, Esbjerg.
1927 Søes, Anna, f. Jensen,
Købmandsgaarden, Gesten.
Søgaard, Helge, bankdirektør,
Andelsbanken, Svendborg.
1948 Søgaard, Peder Chr., overass.,
Bækskov 13, Halev, Marslev.
1935 Søndergaard, Ernst, bankfm.,
Jorden rundt 17, Grindsted.
1938 Søndergaard, Inge, f. Madsen,
Jorden rundt 17, Grindsted.
1962 Sørensen, Anette,
Krogen 5, Grindsted.
1963 Sørensen, Benny,
Hovedgaden 13, Billund.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen,
Vestergade 2, Grindsted.
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1941 Sørensen, Ditte, f. Christensen,
Brandstrup, Aarhus C.
1951 Sørensen, Edith Eeg,
Tøndergade 943, Aarhus C.
1963 Sørensen, Finn Birk, sparekasse
elev, Skolegade, Bække.
1963 Sørensen, Flemming,
Hovedgaden 13, Billund.
1960 Sørensen, H. F., bankass.,
Havsted, 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, København 0.
1937 Sørensen, Peter Vagn,
mejeribestyrer, Bredsten.
1924 Sørensen, Petra Gaarde,
fysioterapeut,
Vestergade 16, Grindsted.
Søørhus, Solvejg, f. Lauridsen,
Wesselsgate 121, 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 pr. Herning.
1961 Thomsen, Laurids Guldbjerg,
Glejbjerg.
1963 Thomsen, Ruth Nygaard,
Vorbasse.
1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen,
Strandgade 9, Vejle.
1927 Thomsen, Sigurd,
Missionshotellet, Vorbasse.
1940 Thomsen, Svend Erik,
tobakshandler, Gesten.
Thomsen, Steen Tore
Portier, Grand Hotel, Grindsted
1937 Thorsteinson, Ingrid, f. Møller,
Nordvangsparken 60, Birkerød.

1960 Thygesen, Birthe, Bjerre, assistent,
Sdr. Kirkevej 195, Esbjerg.
1959 Thuesen, Ejgild Kr.,
maskinsnedker, Agerbæk.
1939 Thøgersen, Sakarias, civiling.,
Gørlev S.
1924 Torngaard, Anton, bankdirektør,
Handelsbanken, Varde.
Torngaard, Hans Chr.,
Vestgrønningen 13, Dragør.
1955 Trane, Aase Juul,
Regensburggade 6, Aarhus C.
1961 Thellesen, John,
Dyshøj 5, Lind, Herning.
1941 Vad, Bent Strange, overlæge,
Møllevej 4, Varde.
1942 Vad, Jacob, grosserer,
Vigerslevvej 336, Valby.

1943 Vibe-Pedersen, John, professor,
Elverdalsvej 45, Højbjerg.
1940 Wedel, Jørgen, skolepsykolog,
Graapilevej 3, Randers.
Wind, Preben,
Trojelsvej 41, Ribe.

1932 Vinter, Aage, økonomiinspektør,
Grindsted Kost- og Realskole,
Grindsted.
1959 Zeilberger, Peter,
Elmegade 4, Esbjerg.
1944 Øhlenschlæger, Carl Christian,
bogholder, Skibbild.
1963 Østergaard, Benny,
Nørregade 11, Grindsted.
1948 Åkermann, Ruth, f. Staby,
fotograf, Østergade 29, Assens.
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