Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

VESTJYSK GYMNASIUM

TARM

1955 * 1956

BERETN I NG
OR SKOLEÅRET 1955-56

VED

REKTOR A. A R N D A L

TARM BOGTRYKKERI
JOHS. CHRISTENSEN

Rektor
træffes sikrest hver skoledag kl. 12,15—13,15 (lørdag undtagen)
eller efter aftale. Telefontid: 8,15—8,45, Tarm 27.
Lærerværelse med omstilling til pedel: Tarm 234.
Kostafdelingens telefon: Tarm 102.

Økonomikontoret.
Regnskabsføreren, lektor Andersen, og økonomiinspektøren, cand.
theol. E. Søndergaard, træffes på økonomikontoret i skolebygningen
(telf. Tarm 102, økonomiinspektøren tillige Skjern 412).
Skolens postgironummer er 53404.
Kostafdelingens telefon: Tarm 102.

VESTJYSK GYMNASIUM
T AR M

Skolens historie går tilbage til 1887. Dette år oprettedes en realskole, der
havde til huse i den. to-etages bygning, som nu er kernen i den gamle kost
skolefløj. Tarm Realskole voksede og udvidedes med en fløj til elevværelser
og en anden til gymnastiksal. I 1909 byggedes en mindre skolebygning, Den
hvide skole, som i 1935 helt ombyggedes og udvidedes og nu er hovedbe
standdel af skolebygningen med tilbygningerne i 1938 og 1948. Kostafde
lingen er i tidens løb forøget med kavalerfløjen og en tilbygning til den
gamle elevfløj. 1943 blev den nye elevfløj taget i brug.
Bag denne udvikling står skolens indre historie. Realskolen fik til sig
knyttet et studenterkursus (1928 Vestjysk Kostskole) og omdannedes 1938
til en privat gymnasiekostskole (selvejende institution), der 1. august 1953
blev overtaget af staten.
Marts 1956 påbegyndtes en ombygning af kavalerfløjen til funktionær
fløj og alumnatsbygningen i haven forøges med 7 elevværelser, nye bade
værelser og toiletter samt en lærerlejlighed.
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Eksaminer
Ved de afsluttende eksaminer i III, II, realklassen og 4. ml beskikkedes
følgende censorer:
Ved skriftlig eksamen: Dansk: lektor Johs. P. Olsen og adjunkt Carl C.
Lund (ns, mn), lektor Martin Larsen, viceskoleinspektør Sv. Christensen
(real), rektor Fejlberg Jørgensen (4. mk). Engelsk: adjunkt C. Willum Han
sen og lektor Olaf Lindum (Hins), lektor Kruckenberg og overlærer B. M.
Østerby (real). Tysk: adjunkt Saxild og lektor Arndt (Ilins). Matematik:
lektorerne Holger Jensen og E. Rønnau (Illmn), inspektør S. A. Bo og
lektor Hermansen (real) (4. ml.).
Mundtlig eksamen. Dansk: lektor Ottar Jensen (III mn, real). Latin:
lektor Pihlkjær (Hins). Engelsk: adjunkt Gunhild Jørgensen (Il mn, Hins,
4. ml. a). Kemi: adjunkt A. Elming (Illmn). Tysk: lektor G. Madsen (Ilins,
II mn, 4. ml. b). Historie: lektor Sandfeld (Illmn, Hins). Geografi: adjunkt
Rævskjær (lins). Matematik: lektor Damgaard Sørensen (Illmn). Fransk:
lektor Konradi (III mn, III ns).
STUDENTEREKSAMEN 1955

“kostelev.

ns.
Christensen, Ane Grete (19-9-36, ingeniør, Århus)...........
“Dahl, Gregers Nielsen (14-3-36, læge, Brovst).....................
Jensen, Helle Gammelager (16-9-36, tømmerhdl., Hadsund)
Jensen, Poul H. Høil. (22-5-36, rejsesekr. v. Blå K., Skjern)
Jørgensen, Hanne (8-5-37, landbrugslærer, Borris).............
Kristensen, Anni-Mette Møller (29-6-36, dyrlæge, Ølgod)..
Lauritsen, Aase Gisselbæk (17-10-34, gdr., Ørum, Bedsted)
Lind, Mogens (12-6-35, farvehandler, Skjern) .....................
Møller, Inge Grete (14-12-36, hotelejer, Søndervig) .........
Pedersen, Ellen Margr. Fjeldgaard (3-5-36, savsk., Allerød). .
Petersen, Bent Frede (5-4-36, pastor emer., Tarm).............
Stranddorf, Inger Marie Weis (4-3-36, manufh., Videbæk). .
Støvring-Jensen, Inger (3-5-36, ass. v. amtsvejv., Ringk.)..
Sørensen, Mary Merete (23-9-35, gdr., Hodde, Tistrup) ....
Thuesen, Anna Rigmor (13-5-35, gdr., Frisvad, Varde)....
Vrou, Inger Karen Fløjgaard (13-3-36, gdr., Lihme) .........
Øllgaard, Ester Marie (22-3-36, sognepræst, Lunde).............

mn. a.
"'Andersen, Arne (11-9-35, gdr., Håsum, Ramsing).................
Bang, Bente (22-6-35, fabrikant, Hadsund)........................
“Christensen, Bent Refstrup (5-9-36, papirhandler, Hadsund)
*Dahl, Thorkil (21-10-36, LRSagfører, Viborg).....................
“Hansen, Ernst Johannes (5-2-36, gdr., Bysted, Durup).........
Jensen, Alf Broe (16-11-36, kriminaloverbetj., Ringkøbing)
Jensen, Andreas Holm (6-3-36, gdr.. Brogård, He).............
“Jensen, Folmer Enna (25-2-36, førstelærer, Lihme).............
“Jensen, Ole Harvig (15-7-36, sygeplejerske, Ålborg).............
Jespersen, Margit Viftrup (15-3-36, statsaut. inst., Videbæk)
“Krogh, Per Bjarne (23-3-36, bogholder, Vemb).................
“Krogsgaard-Jensen, Anders (15-1-36, skoleinsp., Grindsted)
Madsen, Bent Birkedal (11-5-36, repræsentant, Ringkøbing)
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13.99 mg
13.43 mg—
13.34 mg-j13.91 mg
13.22 mg-^
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mn. b.
’"Mortensen, Erik Evald Lybæk (30-6-34, gdr., Visborg)....
Møller, Inge Tolstrup (5-11-36, købmand, Ebeltoft)........
’Nielsen, Aksel Børsting (28-2-35, gdr., Seide, Roslev).........
Nielsen, Anna Marie (23-7-36, lærer, Spjald)........................
Nielsen, Børge Bundgaard (19-10-35, gdr., Tarm).................
’Nielsen, Peter Bundgaard (11-4-36, købmand, Brædstrup). .
’Olesen, Leif Helleb. Ahm (1-6-34, tandtekn., frue, Thisted)
Pedersen, Niels Laurids (9-11-35, overlærer, Skjern)........
’Riis, Jens Peder Fjordside (6-2-36, vognm., Ferring, Bonnet)
Skuldbøl, Kurt Lyster (12-9-36, tømrerm., Videbæk)........
’Snabe, Anders P. Christensen (2-5-37, gdr., Hove, Klinkby)
’Strande, Jens Jensen (16-9-36, mejeribest., Vandb., Bonnet)
’Sørensen, Frede Meier (27-9-35, husm., Munksjørup, Års). .
’Sørensen, Palle (11-2-35, rutebilejer, Karby)........................
Thomsen, Jens Lund (2-9-36, bogholder, Videbæk) .........
Tobiasen, Sigrid (16-6-37, gdr., Dejbjerggård, Mølby)........
’Trillingsgaard, Benny (24-12-35, købm., Lem, Brodal).........

13.56 mg-j14.10 mg
14.25 mg+
12.94 g+
13.30 mg-412.90 g+
13.37 mg413.27 mg-r
13.27 mg-^
13.71 mg
14.02 mg
13.97 mg
13.38 mg—
12.94 g+
13.31 mg-413.68 mg
13.49 mg-r

REALEKSAMEN
Real a.
Borum, Birthe (5-4-39, mejeribestyrer, Finderup)............. 13.57 mg-H
Buch, Sanna Funder (3-6-38, frue, Randers)..................... 12.77 g+
’Elgaard, Jens Bjørn (5-2-38, sygeplejerske, Århus)............. 12.56 g+
Grunnet-Jensen, Flemming (14-6-39, tøm.hdl., ark.,Tistrup) 13.40 mg-H
’Halkjær, Gorm (30-9-38, købmand, Hjerm)........................ 13.14 mg-iHansen, Astrid (29-7-38, dyrlæge, Videbæk)........................ 13.25 mg-iHansen, Kathrine Ekknud (4-1-37, husmand, Gårde).... 13.64 mg-iHejbøl, Knud (5-2-38, førstelærer, Tarm)............................ 12.37 g+
Jakobsen, Karin Hyldgaard (13-10-37, maskinsmed, Lem). . 12.56 g +
’Jensen, Hans Jørgen Thorkild (27-10-37, frue, Randers).. . . 13.37 mg-r
Jensen, Poul Conrad Buurgaard (25-8-38, guldsmed, Tistrup 13.42 mg 4Jeppesen, Knud Merrild (18-3-39, tømmerhdl., Borris).... 13.13 mg¿Ladefoged, Astrid Mathilde Pilgaard (27-4-38, lærer, Gårde) 13.68 mg
Lund, Karl Folmer (28-8-37, arbmd., Borris)..................... 13.37 mg4Møller, Hans Jørgen Brodersen (3-7-38, stationsarb., Borris) 12.34 g+
Nielsen, Alice Vestergaard (22-4-37, arbmd.. Gårde)......... 13.25 mg-r
Nielsen, Niels Aage Langdal (23-10-37, stationsm., Dejbjerg) 13.88 mg
’Tuxen, Lars (22-4-39, direktør, Hellerup)............................ 13.51 mg-4Real b.
Herly, Poul (12-7-38, toldforvalter, Ringkøbing)................. 13.24 mg-jNielsen, Anne-Else Brink (3-8-38, isenkræmmer, Tarm). . . . 13.67 mg
Nielsen, Katrine Vestergaard (11-2-38, cyklehandler, Lem) 14.06 mg
Nielsen, Niels Jørgen (2-8-39, installatør, Nr. Bork)......... 13.43 mg-rPedersen, Peder Kristian (9-4-39, husmand, Vostrup)......... 13.49 mg¿Rix, Jørgen (2-8-38, apoteker, Ølgod)................................ 14.07 mg
’Røssell, Ole Stig (6-2-39, frue, Viborg)................................ 12.69 g+
Skuldbøl, Alice (18-12-38, tømrermester, Videbæk)............. 13.82 mg
Stenum, Jette Lykke (25-4-38, sagfører, Tarm)................. 12.82 g+
’Stougaard, Frits Lyneborg (21-11-37, frue, Esbjerg)............. 13.08 mg-4
Sørensen, Lis Harriet, Engbjerg (1-11-38, landm., Hemmet) 12.92 g +
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, aut. installatør, Tarm).... 13.68 mg
Uhre, Margit Thomsen (28-6-38, gdr., Agervig, Næsbjerg) 13.21 mg-i’Østblom, Lennart Curt (8-7-39, frue, Hammerum)............. 13.30 mg-r
Til mellemskoleeksamen indstilledes 41 elever, som alle bestod: 10 mg + ,
11 mg, 13 mg-r, 6 g+, 1 g.
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LEGATER OG BOGPRÆMIER
Forst. Strunges mindelegat tildeltes for 1954—55 Jens Jensen Strande.
Illmn b, lektor frk. Nielsens legat Bent Frede Petersen, Hins, 5. maj-legat
Erich Olaf Mikkelsen, Ilmn a, teaterlegat: Erik Sigsgaard, Ilmn a, Elevfor
eningens legat: Poul Henning Høllund Jensen, Hins.
Boggaver, skænket af skolens venner, tildeltes: Margit Brørup Hansen,
2 a, Yrsa Grunnet Jensen, 2 a, Tove Christensen, 2 a, Niels Clausen Han
sen, 2 b, Gerda Nielsen, 2 b, Elin Vestbo, 2 b, Andreas Øllgaard, 2 b, Erik
Lunde, 3, Helene Sondergaard Pedersen, Imn b, Hans Løwig Larsen Ilmn a,
Ole Laursen, Ilmn a, Leif Ahm Olesen, III mn b, Knud Thøgersen, Frits
Staugaard, real.
Alliance Françaises boggave til en elev, der er dygtig i fransk, tildeltes
Margit Viftrup Jespersen, Illmn b. Inger Marie Stranddorf, Ilins modtog
en smuk engelsk bog, skænket af Dansk-engelsk selskab, Aase Lauritsen,
III ns •— en engelsk bog.
For 1955—56 er uddelt følgende stipendier: Aksel Nielsen, Hins, 100 kr.
Holger Skovsborg, Hins, 100 kr. Johanne Nielsen, Illmna, 200 kr. Egon
Tramm, Illmna, 100 kr. Gravers Graversen, Ilmna, 100 kr. at oplægge.
Aksel Nielsen, Hins, 100 kr. Holger Skovsborg, Hins, 100 kr. Ib Helstrup
Jensen, Illmna, 100 kr. Inger Dalsgaard Madsen, Illmna, 100 kr. Gravers
Graversen, II mna, 100 kr. Finn Kurt Mark, Ilmnb, 200 kr. Bodil Sandegaard, Ins, 100 kr. at udbetale.
Endvidere er der på alumnatet tildelt 4 elever hel og 10 halv friplads.
Elevfortegnelse . Skoleåret 1955—56

*Kostelev.
III ns.
Andersen, Lis (2-4-35, disponent, Gentofte).
Arndal, Poul (2-3-38, rektor, Tarm).
Christiansen, Arne (8-4-36, provst, Tim).
Godt, Hans Henrik (22-5-36, frue, Stauskjær, Varde).
Hansen, Inge Eybye (4-3-37, uddeler, Videbæk).
’Husfeldt, Lars Ole (10-3-37, professor, dr. med., København).
"■Kjær, Leif (1-3-37, frue, Nr. Sundby).
“'Kristensen, Ove Krarup (1-9-37, arbejdsmand, Bøvlingbjerg).
’Nielsen, Aksel (14-9-37, sognepræst, Tostrup, Møldrup).
Næss-Schmidt, Per (13-1-37, læge, Ringkøbing).
Pedersen, Aase Skov (7-5-38, snedkerformand, Tarm).
Pedersen, Kirsten Margrethe (2-9-37, frue, Skjern).
Skovsborg, Holger Mørck (31-5-38, sognepræst, Lem).
Sønderby, Ebba (6-3-38, fabrikant, Tarm).
Toft, Ingrid Lodahl (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern).
Toft, Karen Margrethe (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern).
Øllgaard, Hans (31-10-37, sognepræst, Lunde).

III mn. a.
’Iversen, Viktor Johannes (4-5-36, landmand, Skodborg).
Jensen, Ib Helstrup (20-9-37, overbanemester, Ringkøbing).
’Jensen, Johan Henning Weirauch (20-2-37, amtsstuefuldm., Ringkøbing).
’Jensen, Kaj Nysted (11-4-37, statshusm., Hammelmose Mark, Manna).
’Jeppesen, Johan Hessellund (25-1-37, gårdejer, Vejby, Brodal).
’Jespersen, Sune Høstgaard (11-5-38, sognepræst, Balling).
’Jørgensen, Kaj Fjendbo (30-6-37, gårdejer, Spøttrup, Rødding).
’Lassen, Johannes (16-12-37, sognepræst, Ulsted).
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Leding, Ida Birgitte (12-3-37, stationsforstander, Nr. Nebei).
Madsen, Herluf Reinholt (29-7-34, smedemester, Tim).
Madsen, Inger Dalsgaard (22-7-37, værkfører, Ringkøbing).
* Mikkelsen, Erich Olaf (19-10-33, musiker, Ølgod).
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris).
Mortensen, Kurt Vesterager (16-5-37, gårdejer, Solsø, Videbæk).
'Munch, Kjeld (6-9-37, førstelærer, Stundsig, Horne, Tistrup).
Nielsen, Henri Clausager (11-5-36, gårdejer, Borris).
Nielsen, Johanne (29-3-35, landmand, Sædding).
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nr. Bork).
“'Sigsgaard, Erik (7-2-38, lærer, Åkjær, Aså).
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).
“'Tramm, Egon Johannes (7-12-36, vognmand, Jels).
Vandborg, Willy Wulff (7-12-35, landmand, Horne).
“'Øe, Jørgen Jensen (16-12-36, lærer, Ølby).
Østerbye, Karen (12-1-38, overlæge, Grindsted).
III mn. b.
Bliksted, Ole (2-12-36, overlærer, Ølgod).
Christensen, Bodil Marie (4-12-36, gårdejer, Lambæk, Lem).
Christensen, Inga Sand (30-10-37, landmand, Tarm).
Christensen, Jens-Ole Ravnholdt Folkenborg (15-7-38, frue, Skjern).
Christensen, Johanne (4-6-36, bødker, Tistrup).
'■Dalhof, Herluf Jepsen (8-6-37, købmand, Nr. Snede).
Larsen, Leon (17-4-36, gårdejer, Tim).
II ns.
'"Fischer, Jean Arnold (15-7-37, lærer, Støttrup, Hvam).
'"Hansen, Erik Holm (8-12-37, gårdejer, Emsø, Martofte).
Iversen, Anna Lise (31-1-38, eksportør, Grindsted).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).
Salmonsen, Peter Kristian (20-11-38, skoleinspektør, Ølgod).
'"Starup, Knud Windfeld (10-4-38, uddeler, Fåborg, Varde).
Vig, Ida Laursen (5-2-38, provst, Hodde, Tistrup).
II mn. a.
“Ammitzbøl, Hans Peter (21-8-38, lærer, Hedensted).
Bundgaard, Henning (6-12-36, sognepræst, Skjern).
Christensen, Lejf Bagger (27-7-37, distriktsmontør, Skjern).
“"Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, afd. frue, Grenå).
“"Christensen, Svend (23-7-37, mekaniker, Durup).
Fynboe, Klaus (27-7-38, læge, Skjern).
Graversen, Gravers Hedegaard (5-3-37, lærer, Hanning).
Grene, Ruth (8-3-37, fabrikant, Skjern).
“"Hansen, Pauli (26-12-38, chauffør, Grenå).
“Hansen, Poul Bækkelund (19-5-38, sognepræst, Sevel, Vinderup).
Holm, Gurli (13-9-38, murermester, Ølgod).
Ingerslev, Per (11-12-38, defektrice, Skjern).
Jacobsen, Bodil Catrine Meldgaard (31-3-38, snedkermester, Skjern).
“"Jensen, Mogens Frimodt (10-9-38, salgsinspektør, Vejle).
Kirkegaard, Eigil (16-4-38, uddeler, Skjern).
Kirkegaard, Kaj (31-1-39, driftsleder, Tarm).
“Kjeldsen, Jørgen Hjortkjær (9-7-38, frue, Års).
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■-‘'Knudsen, Jørn Føns (24-10-36, gårdejer, Ødsted, Vejle).
’■''Larsen, Hans Løwig (16-4-38, overdyrlæge, Års).
Larsen, Sven Schytt (24-10-38, frue, Ringkøbing).
“Laursen, Ole (2-6-37, købmand, Visborg).
“Lindby, Bjarne (5-9-38, vejer og måler, Grenå).
II mn. b.
“Madsen, Kurt Skov (9-6-38, mejeribestyrer, Hejnsvig).
Madsen, Ole Guldberg (18-4-38, herreekviperingshandler, Skjern).
Mark, Finn Kurt (20-6-37, arbmd., Voldbjergmark, He).
“Nielsen, Erik Korshøj (30-3-38, mejeribestyrer, Give).
Pedersen, Helena Sondergaard (10-11-38, gårdejer, Jerrig, Grindsted).
“Pedersen, Henning (31-8-37, landmand, Glynge, Durup).
Qvesel, Jørgen (19-11-37, skolebestyrer, Nr. Nebel).
“Ravnsborg, Erik Barner (15-10-37, gårdejer, Bredal, Vejle).
Sondergaard, Ole Christian (25-4-38, overlærer, Skjern).
“Therkildsen, Hans Jørgen (17-4-38, skovfoged, Grindsted).
Wagener, Bente (16-4-38, blikkenslager, Skjern).
Wiese, Mette Schlichtkrull (23-7-38, elektroinstallatør, Ringkøbing).
Willadsen, Gert Sønderby (15-5-37, cigarhandler, Skjern).
!iAaskov, Frede Willads Hansen (21-4-38, skovrider, Grindsted).
I ns.
Beiter, Asta Lehmann (23-10-38, slagtermester, Skjern).
“Bundgaard, Kristian Johannes (4-3-39, præst, Slesvig).
Hansen, Bente (4-3-40, dyrlæge, Videbæk).
Jensen, Kirsten (19-8-39, forstander, Rinkenæs).
Jensen, Kirsten Gammelby (29-4-40, førstelærer, Mejis).
Jensen, Niels Jørgen Jersin (30-1-40, sognepræst, Thorstrup).
Krukow, Kirsten Uhrup (31-12-39, uddeler, Nordenskov, Øse).
’•‘Larsen, Niels Løwig (7-4-39, overdyrlæge, Års).
“Lind, Erik (13-1-39, grosserer, København).
Madsen, Ulla Kalsbøl (4-8-39, dommer, Skjern).
Næss-Schmidt, Birgit Bothilde (1-5-39, læge, Ringkøbing).
Petersen, Else Marie Lykke (29-12-38, lærer, Strellev).
Riis, Bente (30-10-38, gårdejer, Ydby).
Sandegaard, Bodil Maria (27-5-39, førstelærer, Nørre Bork).
Sinding, Inga Solveig (9-4-39, politibetjent, Skjern).
Skovsborg, Inger Marie (22-4-40, sognepræst, Lem).
Strandbygaard, Jens Christian (2-10-39, bogtrykker, Skjern).
’:‘Thorgaard, Jørgen (12-3-39, landmand, Kastrup).
Vestergaard, Else (14-10-39, overpolitibetjent, Ringkøbing).
I mn. a.
Kristensen, Oluf Vester (23-12-38, skoleinspektør, Skjern).
’‘Kristiansen, Ronald Knudsen (11-5-38, arbejdsmand, Spottrup).
Ladefoged, Astrid Mathilde Pilgaard (27-4-38, lærer, Gårde).
“Larsen, Hans Agersnap (19-4-39, landmand, Nr. Tarp).
“Larsen, Jens Christian (20-2-39, overdyrlæge, Års).
“Mikkelsen, Holger Kusk (5-10-38, gårdejerske, Spottrup).
Nielsen, Anne-Else Brink (3-8-38, isenkræmmer, Tarm).
Pedersen, Jens Sand (19-9-38, snedkermester, Skjern).
Rindom, Jørn Sondergaard (24-2-39, gårdejer, Sædding).
Rix, Jørgen (2-8-38, apoteker, Ølgod).
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Sevelsted, Bent (17-11-37, husmand, Hindborg, Hem).
*Sigsgaard, Kai (21-1-40, førstelærer, Aså).
Sivertsen, Jens Nyboe (7-6-38, frue, Ringkøbing).
'Sørensen, Egon (20-7-39, arbejdsmand, Arden).
Sørensen, Inge Grave (17-8-38, fiskeeksportør, Ringkøbing).
■"'Sørensen, Ole (21-3-39, hotelforpagter, Sandvad, Jelling).
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, installatør, Tarm).
"'Westh, Claus Rømer (5-12-39, forstander, Bustrup, Brodal).
Aaberg, Bent (30-9-36, arbejdsmand, Brejning).

I mn. b.
‘’’Andersen, Poul (27-2-39, overlærer, Holsted).
Bank, Knud (13-12-39, typograf, Ringkøbing).
*Bro, Poul Vrist (11-2-38, slagtermester, Harboøre).
*Buchard, Aksel (16-1-39, bagermester, Jels).
'Christensen, Niels Ostergaard (16-6-39, gårdejer, Simested).
"'Christensen, Poul Brødsgaard (22-1-38, chauffør, Grejsdal).
Edens, Jeppe Junker (2-6-39, landinspektør, Ringkøbing).
Fensvig, Jens Andreas Toft (31-7-39, lærer, Veiling).
*Fynboe, Carl Soiling (28-8-39, frue, Lemvig).
*Gerlach, Jes (26-11-38, lærer, Monstrup, Doense).
•"'Jensen, Bent (3-2-38, hovedagent, Spottrup).
Jensen, Bodil Dalgaard (27-11-39, bankkasserer, Skjern).
*Jensen, Erik Winkel (6-3-39, repræsentant, Vemb).
•"’Jørgensen, Jørgen (3-5-38, boelsmand, Helnæs, Ebberup).
*Kinch, Peder Hedegaard (14-6-39, sognepræst, Holmsland).
"'Kjær, Alex Thomsen (17-5-39, murermester, Henne st.).
^Kristensen, Asger (14-6-39, købmand, Fasterholt).
Kristensen, Ole Hansen (15-2-40, hotelejerske, Nymindegab).
Nielsen, Grete Schouenborg (7-7-39, amtsvandinspektør, Ringkøbing).
'"Svendsen, Holger Ejler (7-7-37, pedel, 0. Hjermitslev, Brønderslev).
Realklassen.
Andersen Eva Smedegaard (28-3-39, sadelmager, Spjald).
"'Bro, Per Kruse Poulsen (17-2-40, rentier, Fur).
Danielsen, Magda Old (20-4-40, landmand, Hemmet).
Fjord, Henning (14-6-39, gårdejer, Videbæk).
Gamborg, Sigrid (3-9-38, frue, Videbæk).
Gram, Kirsten (9-8-39, urmager, Sdr. Omme).
Hamburger, Randi (26-4-39, maskinist, Lem).
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern).
Hansen, Jytte (28-4-39, driftsleder, Lem).
Jensen, Poul Dybdal (27-2-39, repræsentant, Ålborg).
Keseler, Nina Degnbol (5-12-40, gårdejer, Dejbjerg).
Kristiansen, Lars Thimes (19-1-39, brugsuddeler, Lyhne).
Larsen, Leif Højbjerg (29-11-40, smed, Lem).
Lundorf, Hanne Wittrup (16-12-39, kaptajn, Rønne).
Nielsen, Astrid (1-12-38, slagtermester, Lønborg).
Nielsen, Henning Willumsgaard (30-8-40, gårdejer, Lønborg).
Nielsen, Niels Brink (5-5-39, skotøjshandler, Tarm).
Pedersen, Hanne Rud (19-11-39, fouragehandler, Virum).
Petersen, Anton Christian (25-2-40, baneformand, Borris).
Slot, Anders Krogh (7-9-38, møbelhandler, Lem).
Søeberg, Else (3-12-39, gårdejer, Præstbro).
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Sørensen, Else Voldbjerg (13-10-39, gårdejer, Borris).
Thomsen, Iver (11-2-40, bogholder, Videbæk).
*Thorshauge, Fritz (29-5-39, driftsleder, Esbjerg).

4. ml.
Andersen, Jytte Marie Bech (13-12-39, gårdejerske, Sdr. Bork).
A.ndersen, Niels Kristian (29-10-40, frue, Skjern).
Arndal, Bodil (24-2-40, rektor, Tarm).
Bendtsen, Jørgen Holdgaard (4-6-40, kommunelærer, Tarm).
Christensen, Jytte Marie (31-3-40, bagermester, Tarm).
Eriksen, Lars (2-1-40, arbmd., Videbæk).
Fynboe, Jens (12-9-40, læge, Skjern).
Jacobsen, Arne (15-5-41, provst, Borris).
Jensen, Else Højhus (11-10-39, gårdejer, Stensager, Sdr. Bork).
Jensen, Eyvind Aarup (7-5-41, tømrermester, Tarm).
Jensen, Jette Kristine Bollerup (28-4-40, fabrikant, Tarm).
Jensen, Mette Kathrine Øllgaard (18-11-39, fabrikant, Lem).
Jensen, Per Kirkegaard (21-6-40, uddeler, Lem).
Jensen, Aase Møller (3-11-39, gårdejer, Højmarkgård, Lem).
Kjærgaard, Svend (4-6-40, disponent, Tarm).
Lunde, Erik Møller (25-12-39, landmand, Dalager, Borris).
Mejner, Marie (11-9-40, tømrer, Hemmet).
Mikkelsen, Laura Elisabeth (1-5-40, slagtermester, Tarm).
Nielsen, Astrid (1-8-40, gårdejer, Lønborg).
Nielsen, Niels Thane (14-9-40, dyrlæge, Lem).
Pedersen, Inger Ahle (25-8-40, mejeribestyrer, Videbæk).
Pedersen, Vera Marie (12-6-41, gårdejer, Nordenå, Hemmet).
Rahbek, Ester Bundgaard (9-11-40, repræsentant, Kyvling, Tarm).
Rosendahl, Maj-Lise (30-5-41, overdyrlæge, Tarm).
Schmidt, Jørn Uhre (13-7-40, lærer, Kvong).
Sillesen, Henning (21-7-40, frue, Tarm).
Simmelsgaard, Aase Maria (2-5-41, vejmand, Tarm).
Stubkjær, Erik (3-3-41, bogholder, Videbæk).
Sørensen, Henning Winther (7-3-41, arbmd., Tarm).
Øllgaard, Karen (18-7-41, læge, Ølgod).
3. ml. a.
Andersen, Johannes Hem (22-8-41, gårdejer, Tistrup).
Andersen, Jytte Helene (7-3-40, gårdejer, Tistrup).
Andreasen, Inge (5-6-41, maskinsmed, Lem).
Bøggild, Esther Maria (5-3-42, læge, Lem).
Christensen, Asger Hjorth (3-9-40, landpostbud, Tarm).
Christensen, Margit (18-11-40, landpostbud, Hoven).
Christensen, Poul Erik (6-4-41, vagtmester, Brosbølgård, Tarm\
Christensen, Poul Hjorth (14-4-41, købmand, Lem).
Christensen, Tove (6-11-41, gårdejer, Ådum).
Clausen, Egon (23-11-40, gårdejer, Hemmet).
Gabs, Anna Kirstine (11-9-40, tømrer, Tarm).
Ganer-Tolsøe, Kurt (19-12-40, kontorist, Lem).
Ganer-Tolsøe, Torben (19-12-40, kontorist, Lem).
Gram, Birthe (9-6-41, urmager, Sdr. Omme).
Graversen, Hanne (29-10-41, sognepræst, Lønborg).
Guldbrand, Bentha Lønne (4-10-41, husmand, Knaplund, Hoven).
Hansen, Margit Brørup (25-5-41, husmand, Tistrup).
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Hansen, Niels Clausen (6-4-42, husmand, Tarm).
Holm, Ejnar (21-2-42, hotelejer, Spjald).
Homann, Kama (5-8-41, købmand, Lønborg).
Jensen, Jens Herman (28-3-42, tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Jens Thorning (1-2-42, kroejer, Sdr. Omme).
Jensen, Jørgen (11-10-41, gårdejer, Kildsig, Spjald).
Jensen, Yrsa Grunnet (29-11-41, tømmerhandler, arkitekt, Tistrup).
Kristensen, Inga (16-10-41, ingeniør, Lem).
Kristensen, Jens Martin (6-2-42, manufakturhandler, Hemmet).
Kristensen, Kirsten Hanna (24-8-41, lærer, Ådum).
Sørensen, Gerda Brigsted (13-4-42, apoteker, Tarm).
3. ml. b.
Larsen, Tove (19-3-42, mejeribestyrer, Højmark).
Lundby, Stig Merrild (28-3-41, uddeler, Hodde, Tistrup).
Madsen, Alice Rosenbæk (27-4-40, arbmd., Sig).
Madsen, Jørn (12-9-41, vognmand, Spjald).
Madsen, Knud Aage (18-9-41, overmontør, Tarm).
Mikkelsen, Knud Frank (28-2-41, gårdejer, Videbæk).
Nielsen, Gerda Elfrida (20-7-42, landmand, Tarm).
Nielsen, Grethe Prahl (17-1-41, driftsleder. Karlsgårde, Sig).
Nielsen, Henning Libergren (3-12-40, smed, Lem).
Nielsen, Preben Buur (10-8-40, skrædermester, Videbæk).
Olesen, Kristian Frank (1-4-41, uddeler, Højmark).
Pedersen, Mary Agnete (17-10-41, sognepræst, Dejbjerg).
Pedersen, Tove Anna Skov (17-6-42, snedkerformand, Tarm).
Petersen, Anna Marie (2-4-42, husmand, Ådum).
Petersen, Hans Lykke (11-12-41, dyrlæge, Spjald).
Rasmussen, Henning Skaaning (15-1-41, mejerist, Videbæk).
Rasmussen, Kjeld Ole (17-5-42, lektor, Tarm).
Ringsted, Bente Mide (28-4-41, snedker, Tarm).
Rubak, Sven Groothe (5-8-41, fabriksinspektør, Skjern).
Skovsborg, Ruth (9-4-42, sognepræst, Højmark).
Stampe, Niels Ejgil (20-9-40, murer, Videbæk).
Stenum, Søren (28-1-42, sagfører, Tarm).
Sønderby, Inger (23-8-41, lagerforvalter, Tarm).
Thaysen, Inger (16-3-41, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).
Therkelsen, Dorthe Hjerk Nyborg (5-5-41, dyrlæge, Tarm).
Thomsen, Johannes Lund (21-8-41, bogholder, Videbæk).
Vestbo, Elin Lund (4-12-4Í, husmand, Brosbøl, Tarm).
Øllgaard, Andreas (31-5-41, sognepræst, Lunde).

2. ml.
Bertelsen, Kaj Erik Brik (20-6-41, vognmand, Lem).
Fynboe, Agnes Paula (13-8-42, læge, Skjern).
Hansen, Ellen Koldby (13-6-42, driftsleder, Lem).
Hansen, Jan Kjeld (2-2-43, overbetjent, Tarm).
Hjort, Jens (16-11-41, uddeler, Mejis, Varde).
Haahr, Gerda (8-9-42, købmand, Hoven, Tarm).
Jansen, Henning (29-10-42, tømmerhandler, Lem).
Jensen, Else Marie Hyrup (13-8-42, kontorist, Tistrup).
Jensen, Johs. Nymark (7-1-44, førstelærer, Lyager).
Jensen, Jørgen Heiner (1-5-42, salgschef, Tarm).
Jensen, Vibeke Albeck (8-2-43, læge, Skjern).
Jensen, Willy (21-2-43, frisørmester, Tistrup).
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Jonassen, Karl Kristian (27-1-42, murer, Videbæk).
Kirkegaard, Grethe (3-9-42, driftsleder, Tarm).
Knudsen, Grethe Jensine Sidelmann (3-2-42, smed, Lem).
Lunde, Hans Julius (4-4-42, maskinarbejder, Lem).
Madsen, Poul Henning (17-4-43, overmontør, Tarm).
Mikkelsen, Knud Holmgaard (30-5-42, kollektør, Tarm).
Nielsen, Karen Andrup Pagaard (1-10-42, gårdejer, Nordenå, Hemmet).
Nielsen, Kristian (1-1-42, købmand, Hoven, Tarm).
Nielsen, Niels Buhl (12-5-43, adjunkt, Tarm).
Nygaard, Else Mogensen (12-10-42, malermester, Tarm).
Pedersen, Ellen Buur (6-4-42, landmand, Tarm).
Pedersen, Finn Stendal (10-5-43, førstemejerist, Tistrup).
Pedersen, Jens Peder Steen (23-12-41, tømrermester, Ådum, Tarm).
Pedersen, Magna (14-6-43, landmand, Hemmet).
Schmidt, Hans Georg (19-4-43, lærer, Stoustrup).
Stubkjær, Klaus (15-11-42, bogholder, Videbæk).
Sørensen, Birte Leth (1-2-43, læge, Tistrup).
Sørensen, Karl Johan (11-1-43, gårdejer, Hodde, Tistrup).
Tobiasen, Niels Jørgen (15-2-43, gårdejer, Hoddeskov, Mølby).
Øllgaard, Mette (5-8-43, læge, Ølgod).

1. ml. a.
Bargisen, Jens Kristian (3-2-43, arbejdsmand, Hoven).
Bendtsen, Inger Holdgaard (27-1-44, lærer, Tarm).
Burgdorf, Paul (21-12-42, landmand, Gårde).
Bøggild, Inger Elisabeth (6-7-43, læge, Lem).
Christensen, Anna Maria (7-1-44, kirkebetjent, Lem st.).
Christensen, Kirsten Hoffmann (5-8-43, gårdejer, Hoven).
Damgaard, Lis (13-7-43, trafikekspedient, Tistrup).
Danielsen, Tommy Kronborg (6-7-42, kontrolassistent, Tarm).
Drewsen, Ingrid (6-1-42, forstander, Borris).
Drewsen, Ragnhild (31-3-43, forstander, Borris).
Frandsen, Per Laurids Kjær (11-8-43, lærer, Sdr. Omme).
Graversen, Ruth Kristiane (7-1-43, sognepræst, Lønborg).
Hamburger, Mogens (11-12-43, maskinist, Lem st.).
Hammerskov, Ulla (5-5-44, tandlæge, Skjern).
Hansen, Alex (1-6-43, vognmand, Nr. Bork).
Hansen, Evald Osmund (16-5-44, foderstofuddeler, Tistrup).
Hansen, Mogens Bøgeskov (28-12-42, driftsassistent, Tarm).
Helle, Andreas Jensen (3-11-43, tømmerhandler, Sdr. Omme).
Henriksen, Hans-Jørgen Stage (9-1-44, lektor, Tarm).
Ingerslev, Lone (16-7-43, defektrice, Skjern).
Jensen, Asta Hvelplund (5-8-42, gårdejer, Hoven).
Jensen, Birthe Lynge (28-10-43, kørelærer, Sdr. Omme).
Jensen, Hans Henrik Neuschs (28-4-42, børstenbinder, Veiling st.).
Jensen, Inge Hertz (27-9-43, forstander, Blåkilde, Tarm).
Jensen, Jens Gammelby (22-1-43, landmand, Vesterbæk, Sig).
Jensen, Karin Hellmund (18-4-43, repræsentant, Tarm).
Jensen, Karen Rigele Øllgaard (18-11-41, pumpefabrikant, Lem st.).
Jensen, Poul Kronborg (30-11-43, tømrermester, Tistrup).
1. ml. b.
Kristensen, Finn Frik (5-8-44, landmand, Hoven).
Kristensen, Lilly (10-6-43, mejeribestyrer, Sdr. Lem).
Ladefoged, Poul Rudolf Pilgaard (14-7-43, lærer, Gårde).
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Laustrup, Christian (28-7-43, lærer, Tarm).
Lunde, Kirsten Elisabeth (13-4-43, gårdejer, Borris).
Mathiesen, Anna Kristiane (6-1-44, arbejdsmand, Tarm).
Mikkelsen, Henning (18-4-43, ekspedient, Tarm).
Mikkelsen, Jessie Juul (21-2-43, skrædermester, Lønborg).
Nielsen, Elisabet Vestergaard (3-3-44, cyklehandler, Lem).
Nielsen, Erik (23-4-42, tømmerhandler, Tarm).
Nielsen, Harry Lindahl (12-12-43, uddeler, Lønborg).
Nielsen, Ove Krogsgaard (14-1-44, lærer, Foersum).
Nielsen, Verner Kirkegaard (30-7-43, møbelpolstrer, Tarm).
Nikolajsen, Jytte Sandal (4-1-43, arbejdsmand, Lem).
Pedersen, Jette Lynggaard (4-8-43, læge, Sdr. Omme).
Pedersen, Karen Svenstrup (5-1-43, gårdejer, Hoven).
Pedersen, Mona Marie Grejsen (15-12-42, arbejdsmand, Lem).
Pedersen, Svend Erik (18-8-42, værktøjsmager, Tarm).
Schierff Alex (9-7-42, snedker, Tarm).
Simonsen, Kaj (2-8-42, fiskeriarbejder, Hoven).
Skibsted, Karen Hansen (27-9-43, mejeribestyrer, Tarm).
Skibsted, Margit Hansen (27-9-43, mejeribestyrer, Tarm).
Skovsborg, Helga Elisabeth (22-12-43, sognepræst, Lem).
Slot, Anna Marie (27-9-43, møbelhandler, Lem).
Thomsen, Niels (8-9-43, bogholder, Videbæk).
Tinggaard Peter (30-9-42, forstander, Tarm).
Venning, Annie Leth (24-11-41, snedker, Tarm).
Vestergaard, Per Rindom (5-12-42, installatør, Videbæk).

Den ældste kostfiøj
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Undervisningen
1. maj til 30. september vikarierede frk. Hanne Midtgaard for gymna
stiklærerinde frk. Bjerre.
Under frk. E. M. Pedersens studieorlov fra 5. december til 10. december
vikarierede fru Gudrun Riis-Olsen. I løbet af året har skolen haft besøg
af undervisningsinspektørens faglige medhjælper for geografi og naturhi
storie, lektor Reumert, og pigegymnastik, seminarielærerinde frk. M. Chri
stensen.
Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion Ills + mnb, III mna, Ila, Ils + mnb, 3a, — dansk:
Illns+mnb, Ilmna.
Lektor G. Andersen: historie Ills + mnb, Is, Imna, la, Ib, fransk: Is,
Imna, oldtidskundskab: Ils + mnb, Ilmna, Is, Imna, Imnb.
Lektor C. E. Larsen: engelsk Is, Ilmnb, R, 2, tysk: Imn, historie: R, 3a,
3b, religion: Is, Imna, Imnb, 3a, Ib.
Lektor L. Holst: matematik: Imna, Imnb, 4, fysik: Illmnb, 3b.
Lektor A. Henriksen: geografi: Ils, Ilmna, Is, Imna, Imnb, R, 3a, 3b,
2, la, Ib, naturhistorie: Ills, 4, lb, skrivning: 3a, 3b.
Lektor B. Rasmussen: dansk: Illmna, 3a, engelsk: Ils, sløjd: 4, 3a, 3b, 2,
la, lb, stenografi: R, tegning: 3a, 3b, 2, la, lb.
Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Ils + mnb, R, Imna, la, engelsk: Ilmna,
3b, la, lb.
Adjunkt B. M. Jensen: dansk Is, Imnb, latin: Ills, Ils, Is, tysk: Ils, 3a.
Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk: Ills, 4, 3a, fransk: Ils + mnb, Imnb, R,
skrivning: la, lb.
Adjunkt A. H. Holm: fysik Ilmna, Ilmnb, 2, la, lb, matematik: Illmnb,
R, geometri: R.
Adjunkt G. Hanghøj: Matematik Ilmna, Ilmnb, 3b, la, fysik: Illmna.
Adjunkt frk. M. Lütken: tysk Ills, Is, limn, R, 4, 3b, 2, engelsk: Imna,
Imnb.
Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik Imna, Imnb, R, 4, 3a, matematik:
Illmna, R, (regning for piger), 3a.
Adjunkt Børge Jensen: geografi Ilmnb, 4, naturhistorie: Illmna, Illmnb,
R, 3a, 3b, 2, la, matematik: 2, lb, skrivning: 2.
Adjunkt Kr. S. Boas: historie Illmna, Ils-rmnb, Ilmna, Imnb, 2, oldtids
kundskab Ills + mnb, Illmna, fransk Ills + mnb, Illmna, Ilmna, religion 2.
Adjunkt E. Riis-Olsen: gymnastik III, II, I, 2, 1, sang Ills + mnb, Illmna,
Ils + mnb, Ilmna, Is, Imna, Imnb, 4 + 3, 2, la, lb, korsang.
Mellemskolelærer frk. E. M. Pedersen: religion 4, 3b, la, dansk 2, lb,
latin 4, håndgerning 4, 3a, 3b, 2, la, lb.
Mellemskolelærer E. Bækgaard: gymnastik III, II, I, R, 4, 3, dansk 4, 3b,
historie 4.
Timelærer frk. B. Bjerre: gymnastik III, II, I, R, 4, 3, 2, 1.
Indre inspektion: adjunkt Holm og lærerinde frk. E. M. Pedersen, der
også har tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspektion: lektor A.
Henriksen, rektors sekretær: adjunkt Buhl Nielsen, gårdinspektion: adj.
Boas, regnskabsfører: lektor G. Andersen, kostinspektører: lektor L. Holst,
adjunkt G. Hanghøj, adjunkt B. M. Jensen, msk-lærer E. Bækgaard, øko
nomiinspektør, cand. theol. E. Sondergaard, økonoma frk. M. Juul Mik
kelsen.
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BIOLOGISK LINIE
Man kan vist med sikkerhed regne med, at der fra og med skoleåret
1957—58 vil være indført en ny linie på gymnasiet: den biologiske linie.
Den tager sigte på en forberedelse til optagelse ved universiteterne i Kø
benhavn og Århus, ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole (dog
ikke landinspektør- og forststudiet), ved tandlægehøjskolen og eventuelt
den farmaceutiske læreanstalt. Linien vil især være egnet som forberedelse
til studiet ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultets naturhistoriske-geografiske faggruppe. Endvidere må den skønnes også at være velegnet
for elever, der vil studere ved det medicinske, juridiske og statsvidenskabe
lige fakultet. Suppleret med nogen kontoruddannelse vil denne linie være
et godt grundlag til opnåelse af stilling som ikke-videnskabelig assistent på
bl. a. lægevidenskabelige og biologiske laboratorier og lignende.
1 samme omfang som den nuværende matematisk-naturvidenskabelige
retning må den biologiske linie kunne bruges til studium ved det filosofiske
fakultet. Det forudsættes, at elever, der søger den biologiske linie, har
bestået prøve i latin i samme omfang som ved mellemskoleeksamen.

Årets pensa

Religion.
1 .—4. ml.: Hertz: Bibelhistorie for misk. Lofts lærebog. A. E. Thomsen:
Kirkehistorie. Salmer.
Ins, Imn a, Imn b: Lindeskog: Bibelkundskap for gymnasiet.
llmn a, IIns+mn b: Primitiv religion som baggrund for en gennemgang
af religionens væsen, begrebet „Åbenbaring.“
Illmn a, IIIns + mn b: Søren Kierkegaard.

Dansk.
1 .—4. ml.: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for misk. I—III, Jensen
og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. P. Christensen: Svensk
læsebog for misk. Ugentlig stil, skiftevis genfortælling og fristil. 4. ml.
opgiver til eksamen: Clausen og Hansen III 31—32, 34—49, 52—70, 104—
108, 118—120, 142—144, 167—185, 188—190, 208—231, 265—277, 286.
Svensk: 17—25, 27—35, 62—68, 89—95. Oehlenschläger: Hakon Jarl hin
Rige.
Realklassen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen’. Vild
anden. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl.
16 stile. Til eksamen opgives: Clausen og Hansen: 39—42, 44—49, 58—70,
83—87, 91—105, 109—115, 145—153, 168—172, 206—216, 242—249,
271—272. Vildanden. Gunlaugs saga.
I, II, III læser efter Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur I—III,
Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog, Hasselmann: Dansk grammatik
II, Buchreitz og Lindegaard: Dansk grammatik, Arndal: Dansk grammatik
og syntax i oversigt. A. K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie.
Til eksamen opgives: IUmna: Falkenstjerne I 9. udg. 6—9, 42—45, 73—
76, 116—118, 121—123, 239—240, 284—286, 352—355, 373—376, 387, II
8. udg. 2,19, 40—46, 46—47, 103—116, 184—185, III 7. udg. 1—10, 33—37,
37—39, 39—41, 74—78, 80—92, 102—105, 125—130, 135—137, 178—184,
200—202, 229—233, 254—255, 257—262, 282. Agerskov og Nørregaard:
9—17, 20—23, 27—33, 40—45, 92—98, 104—105, 122, 150—154, 157—
158, 189—193, 194'—197. Norsk: Garborg: Om pengar, Fra Kolbotnbrev,
Veslemøy lengtar. Vesaas: Naken, Øverland: Kor (fra gravferd). Hver liv
sens dag, Han, som skal komme, Erasmus Montanus, En landsbydegns dag
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bog, Kejserens nye klæder, Nattergalen, Den grimme ælling, Klokken, Vin
den fortæller om Valdemar Daae og hans døtre.
IIIns + mn b opgiver til eksamen: Falkenstjerne I 7.udg. 224, 239—240,
255—257, 102—104, 352—356, 373—375, 190—192, 197—198, 161—164,
226—228, 229—230 284—288, 52—54, 73—78, II 6. udg. 5, 20—22, 66—73,
140—142, 150—153, 155—157, 166, 175—180, 281—287, 297—322, III 6.
udg. 1—11, 17—21, 39—41, 74—78, 98—102, 221—229, 232—233, 323—
324. Hovedværkerne: En landsbydegns dagbog, Nattergalen, Kejserens nye
klæder, Den grimme ælling, Klokken, Skyggen, Et dukkehjem.
Agerskov og Nørregaard: 20—23, 92—98, 104—105, 106—107, 120—122,
127—128, 180—189, 191—197. Lagerkvist: Barabbas (forlaget Svalen 1951)
176—206.
Norsk: Garborg: Om pengar, fra Kolbotnbrev, Veslemøy lengtar,
Vesaas: Naken, Øverland: Kor (fra Gravferd), Hver livsens dag, Han, som
skal komme, En hustavle, Vi overlever alt, Falkenstjerne III 8. udg. 318—
321.
Engelsk.
1 .—4. ml. læser efter Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for misk.
I—IV med øvelseshefte Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for misk.
4. ml. opgiver til eksamen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen IV 3, 4, 6, 7, 8,
10, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26.
Realkl.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realkis.’ S. Brüel:
engelske realeksamensopgaver med sprogøvelser.
Til eksamen opgives: 1—7, 9, 11.
I, II, Hins læser efter Rosenmeier: A Modern English Omnibus, Stigaard:
The Dickens Reader, Ehlern Møller, Lindum og Rosenmeier: A Contem
porary Reader, Helweg-Møller: English Essays II, Al ving, Brunn, Hunosøe
og Mammen: Two Centuries of English Poetry, Shaw: Arms and the Man
(v. O. Nielsen), Hilton: Random Harvest, J. T. Farrell: My Days of Anger.
Shakespeare: Julius Cæsar, R. C. Sheriff: Journey’s End. Brier: Engelske
stiløvelser for gymnasiet, Herløv: Eng. grammatik. Eng. studentereksa
mensopgaver, 1 ugt. stil.
Til eksamen opgives Hins: Julius Cæsar III akt, Two Centuries of Eng.
Poetry: 40—47, 48—53, 56—58, 73, 30—32, The Dickens Reader5: 20—34,
68—95, Eng. Essays II 1—4, 12—16, A Contemp. Reader2: 39—53, 55—66,
113—122.
I , limn: Ring Hansen and Mouridsen: On England and the English3,
James Hilton: Lost Horizon, Orwell: Animal Farm, Shute: Pastoral (2 ugt.
timer).
Tysk.
2 .—4. ml. og realkl. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk I—IV.
Houken og Stenbjerre: Tysk stiløvelse for mlsk.
4
. ml. opgiver Tysk III 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 32, 42.
Realkl. IV 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 27, 32, 34.
I, II, Ilins. Sigtryggsson: Deutsche Kultur- und Charakterbilder’, G.
Hauptmann: Bahnwärter Thiel, Grillparzer: Der arme Spielmann, Hoff
mann: Der goldne Topf, Bergengruen: Die Feuerprobe, H. Hesse: In der
alten Sonne Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Lessing: Minna v.
Barnhelm (v. K. Pedersen), Th. Storm: Immensee und andere Geschichten,
P. Alverdes: Die Pfeiferstube Deutsche Poesi (Hertig og Kristensen), Schil
ler: Maria Stuart, Goethe: Faust (v. Winkler), Zweig: Die Welt von
Gestern (v. Jefsen), Buddenbrooks (v. Winkler), Houken og Stenbjerre:
Tysk stiløvelse for gymnasiet. 1 ugt. stil.
Hins opgiver til eksamen: Faust I 243—385, 1178—1237, 1322—1384,
1656—1867, Trüber Tag, Minna v. Barnhelm IV 5 — V. Deutsche Poesi:
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Goethe 3, 4, 5, 16, 17, 25, Schiller 1, 3. Kultur und Charakterbilder: Das
deutsche Volk, Luther, Romeo und Julia 34n—56o.
I, Ilmn. Die weisse Rose, Löns: Ausgewählten Tiergeschichten, Gad:
Moderne tyske noveller, Mann: Buddenbrooks, Hesse: Aus der Kindheit,
Chamisso: Peter Schlemihl, Ingerslev: Deutschland II. 2 ugt. timer.

Fransk.
Realkl.: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Til eksamen opgives:
51—68, 69—86, 88—92.
I, II, III læser efter Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere4, Hen
riques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg3, Brüel: Moderne franske
skribenter IV2, Repolissez votre français, “Westman Ostrogorsky: Franska,
Laugesen: Lectures faciles, N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.
Latin.
4. ml.: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog14, til eksamen: Stk. I—XXXIII.
I, II, Hins læser efter Cæsar: Gallerkrigen (Gertz’ udgave) m. HerløvMüller og Nielsens noter, Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog for gymna
siet, Krarup: Romersk poesi, Hastrup og Blatt: Latinsk grammatik.
Hins opgiver til eksamen: Gallerkrig IV kap. 1—9, 11—15, 20—29,
Latinsk læsebog2, 49—61, 65—7323, 119—1232', 1513’, 157*’, 164—
165“, Romersk Poesi Catul: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Horats: 3, 8.
Historie.
1
.—4. ml. læser efter Ludvig Schmidt: Historie f. misk. I—II.
4. ml. opgiver til eksamen: Fra den industrielle revolution til 2. verdens
krig.
Realkl.: Kierkegaard og Winding: Danmark efter 1901, Kierkegaard,
Thomsen og Winding: Borger og samfund.
Til eksamen opgives: det læste (uden det med småt).
I, II, III læser efter Munch og Müller: Lærebog i verdenshistorie I—IV,
Ilsøe: Nordens historie, Andrup, Ilsøe og Nørrelund: Danmarks historie i
billeder, Plinius: Breve i udv. (v. Rosenberg), Kilder til Danmarks historie
IV, V, Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymnasiet.
Til eksamen opgiver III mn a: Munch og Müller I 39—104, III 56—69,
115—128. IV 1—34, 39—53, 200—204. Ilsøe 30—90, 267 og ud, Munch og
Müller IV 53—90, 113—126, 158—190, Ilsøe: 190—245, Kretzschmer 1, 4,
6, 9, Th. A. Müller: Frederik d. Store: samtlige „Kildetekster i udv.“ Kil
der til Danmarks historie IV 43—49, 62—65, 73—88, Andrup, Ilsøe og
Nørrelund nr. 36, 62, 63, 86, 88, 92, 109, 118, 144—152, 172, 206, 259, 297,
Munch og Müller: Bredas kapitulation, Dr. Tulps anatomiske forelæsning.
IIIns+mnb opgiver: Munch og Müller I 105—145, II 101—105, 112—
116, III 55—69, 116—131, 150—157, IV 56—79, 105—116, 118—132,
167—192, 201—206, 224—233, Ilsøe 127—198, 211—249, Kretzschmer
1—31, 44—50, 54—60, 80—114, Andrup, Ilsøe og Nørrelund: 78, 79, 82,
86, 88, 145—152, 204, 230—236,'ÍSoldhuseden og Den døende Marat efter 2O /
Munch IV, Kilder til Danmarks historie IV, Lassens tale i studenterfor
eningen, Augustdagen 1914 V 3, 4, 7,
13, 27, 28, 34.
M, 12.

Oldtidskundskab.
I, II, III læser Iliaden v. Ostergaard. Odysseen v. Ostergaard. Herodot:
Kong Kroisos v. Thomsen. Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Euripides
v. S. Müller. Foss og Krarup: Udvalg af Platons skrifter, 2. udg. Bundgaard:
Den græske kunsts historie.
Hins, mn a, mn b opgiver til eksamen: Iliaden I, VI (313—529), Odys-
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seen VI, XI, Herodot: III 39—43, I 26—56, 75—91, Foss og Krarup r
Menon, Sofokles: Antigone, Bundgaard 14—88.

Geografi.
1
.—4. ml. læser efter Bruun og Bøcher: Geografi for misk. I—II.
4
. ml. opgiver til eksamen: II Nordamerika og Norden.
Realkl.: J. Reumert: Erhvervsgeografi, 5. udg., som opgives til eksamen.
I, Ilmn læser efter Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiet, 2. udg.,
I—II, Hellner: Atlas.
I, lins læser efter W. F. Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium,
2. udg.
Til eksamen opgiver lins som enkelt vares erhvervsgeografi: Bomuld.
Ilmn a udvalgte eksempler i erhvervsgeografi: Majs, kartoffel, maniok,
sukkerplanter, kakao, banan, jordnød, bomuld, fåreavl, kul, jern.
Ilmn b: Hvede, kartoffel, sukkerplanter, kaffe, vinranken, soyabønnen,.
bomuld, hornkvæg, olie, jern.
Regionalgeografiske specialer: Ilmna Vestjylland, England, Afrika.
Ilmnb: Nordvesteuropa, Nordamerika.
Naturhistorie.
1 .-—4. ml. Hvass og Jørgensen: Zoologi I—IV. Franck, Andersen og Jør
gensen: Plantelivet I—IV.
4. ml. opgiver: Plantelivet IV, Zoologi IV.
Realkl. Lund: Biologi for realkl. (-¿-§ 67). Til eksamen opgives det læste
+ § 65, 67, 80, 81.
IIIns+mn. Lund: Biologi, 9. udg., Krogh og Rehberg: Menneskets fysio
logi, 12. udg. Øvelser: encellede organismer, plantesnit, iagttagelse af nogle
få dyriske vævspræparater (ns+mn). Mere udførligt behandlet: arvelig
hedslære (ns), hvirveldyrenes udvikling (mn), mindre udførligt: bevægelses
fysiologi, sprogets lyde (ns+mn).

Regning og matematik.
1 .—4. ml. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik
I—IV, Nygaard og Vester Petersen: Aritmetik7, samme geometri. Pihl:
Geometriske øvelser.
4. ral. opgiver aritmetik § 55—59, 61—68, 70—84, 87—92, geometri
57—73, 76, 77, 80—86, 88—91, 94, 96—114.
Realkl. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for
realkl. Der opgives det læste. Geometri: Juul og Rønnau: Geometri for
realkl., heraf opgives S. 5—44. I, II, Illmn: Juul og Rønnau: Lærebog i
matematik I—III. Erlang: Logaritmetabel, udg. C.
Illmn opgiver: punkterne 1, 5, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28,
31, 34, 36.
Mat. I § 6, 11, 54—74, 101—113, 122—124, 128—158, II 13—32, 37—39,
42—58, 80—84, 91—94, 103—113, 115—125, III 16—21, 27—39, 73—95,
117—118.
Fysik.
1 .—4. ml. Kobberø: Fysik for misk. I—II, 3. udg. Kofoed: Uorganisk
kemi for misk. 3. udg.
4. ml. opgiver: Fysik II 49—92, uorganisk kemi 33—52.
Realkl. J. K. Eriksen: Varmelære 2. udg. 5—44, elektricitetslære 1. udg.
5—32, som opgives til eksamen.
I, II, III mn. W. Hansen og S. Sørensen: Fysik for gymnasiet I—III,
Ring: Kemi for gymnasiet, Eriksen og Petersen: Astronomi.
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Ill mna opgiver: Fysik I 5—33, 68—77, 88—-108, 143—153, 158—166,
II 5—22, 58—61, 69—84, 113—123, 128—142, 157—163, III 5—13, 54—67,
74—104. Astronomi 4. udg. 9—15, 21-—27, 35—39, 50—51, 53—64. Øvel
ser: Lysets tilbagekastn. og brydning, metallers varmefylde, isens smelte
varme, længdeudvidelseskoefficient, det mekaniske varmeækvivalent, vandadskillelse-eudiometerforsøg, Faradays elektrolytiske love, sekstanten, Jou
les lov, Wheatstones bro (modstandsm.), messingskivens vinkelhastighed,
Gauss’ hovedstilling — tangensboussolen, matematisk og fysisk pendul,
Kundts rør, treelektroderøret.
Kemi § 13—15, 17, 20—23, 25—27, 30, 33, 37, 39—44, 57—59, 61, 63.
65, 67—68, 70, 72.
Illmn b opgiver: Fysik I 17—37, 41—49, 68—77, 88—111, 159—167,
II 5—22, 43—48, 58—61, 69—89, 98—111, 128—142, III 5—15, 72—81,
93—104. Astronomi 1—6, 8—10, 13—19, 39—44, 46—57, 34—37. Øvelser:
Vandets fordampningsvarme, isens smeltevarme, lysets brydning I, II, linse
formlen, varmeenh., mek. ækviv., Joules lov, kobbervoltam., Westphals
vægt, lydens hastighed, stemmegaflens sv., Kundts rør, Gauss’ hovedstilling,
luftens fugtighedsgrad, treelektroderøret, Nernsts love, spektral forsøg og
Na-lysets bølg.
Kemi p. 23—59, 63—67, 93—100, 115—134, 164—179, 181—182, 186—
189, 192—196.
Skrivning.
1
.—3. ml.: formskrift.
Tegning.
1. ml.: Illustrationstegning efter eventyr og opgivne emner, tegning efter
model — først med farvekridt, senere vandfarve.
2. ml.: Perspektiv, farvelære, illustrationstegning, tegning efter model,
vandfarver.
3. ml.: Perspektiv, farvelære, tegning efter model, vandfarve.

Sløjd.
1 .—4. ml.: Modellering, farvning med plakat- og keramikfarver, en del
ting brændt og glaseret. Bygning af skalamodeller af flyvemaskiner. Løv
savsarbejde.
Stenografi.
Realkl.: Der undervises efter Aug. Jørgensen: Lærebog i Gabelsbergers
stenografi (yderligere forkortelser opgivet).
1.
2.
3.
4.

ml.:
ml.:
ml.:
ml.:

Håndgerning.
Sokker, forklæde, korssting.
Bluse, hulsømme.
Pyjamas.
Skjortebluse, hvid syning.

Sang.
1 .—4. ml.: Hørelære med rytme og træffeøvelser. Nodelæsning efter
Heerups høresystem. Der er sunget kanons samt 1- og 2-stemmige sange
efter Højskolesangbog og Ring og Grytters: Vore skolesange. Nogle musik
værker er gennemgået med klaver og grammofondemonstrationer.
I—III : Nogle vigtige afsnit af musikkens historie, teori og formlære med
dertil hørende gennemgang af større og mindre værker med klaver- og
grammofondemonstrationer, en enkelt symfoni med partiturlæsning. Sang
efter Højskolesangbog og „fællessang." En ugentlig time til indøvelse af 3og 4-stemmige korsange.
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Gymnastik.
Piger: Vinterhalvåret: gymnastik, sommerhalvåret: boldspil, håndbold
og langbold og fri idræt i det omfang, der kræves til skoleidrætsmærke.
Drenge: Drengene har arbejdet i 11 hold (med 4 misk. + 7 gymnasieog realkl.). Fra efterårsferien til 15. april er der dyrket gymnastik, her
under har nogle klasser helliget sig redskabsgymnastik. Een gang om ugen
frivillig gymnastik uden for skoletid. I sommerhalvåret dyrkes fri idræt,
fodbold og håndbold, nogle klasser også baseball. •— Med dygtiggørelse til
idrætsmærkeprøverne, regionsstævnet og efterårets fodboldkampe for øje
har der 2 eftermiddage om ugen været adgang til træning på stadion og
skolens fodboldbaner.
GAVER TIL SKOLEN
Kosko, tilsendt fra Eifel. „Jerikos rose“, Ellen Pedersen, 2. ml. Løss fra
Holland, adjunkt Hanghøj. Røgtopas, lektor Henriksen. Krokodille fra
Nicargua, Erik Thøgersen. Daddelpalme og appelsintræ, Kjeld Rasmussen.
Kongeørn, møbelhandler G. Mikkelsen, Tarm.
Fra „General Ellen Koefoeds Legat“ har skolen modtaget 6 blade af gra
fikeren Palle Nielsen af hans serie „Orfeus og Eurydike“, som nu er op
hængt på øverste skolegang. Skolen bringer legatet en hjertelig tak for den
værdifulde gave.

SKOLENÆVN
Skolenævnet består af pastor Skovsborg, Lem, husmand Em. Vestbo,.
Tarm, fru læge Øllgaard, Ølgod, amtsvandinspektør Nielsen, Ringkøbing,,
lektor G. Andersen, adjunkt Munk Nielsen og rektor (formand).
ÅRSBERETNING FRA VGT’s VENNER
Efter at den gæld, foreningen pådrog sig ved opstillingen og indretningen
af week-end hytten i Klegod, nu er udbetalt, har bestræbelserne i det for
løbne år væsentligt været rettet mod en hårdt tiltrængt istandsættelse af
hyttens indre og dens inventar, som i det væsentlige vil være tilendebragt
i løbet af dette forår. Arbejdet med maling og tapetsering af rummene er
udført af elever fra gymnasiet, der anført af skolens lærere har gjort en
stor indsats.
Da reparationen af opholdsrummene var nogenlunde tilendebragt, af
holdtes den 22. maj 1955 et møde for medlemmerne i hytten. Vejret var
heldigvis så godt, at mange havde fulgt indbydelsen til at bese bygningen
og det skønne og storslåede stykke natur, hvori den er placeret. Forenin
gens tidligere bestyrelsesmedlem, 1rs. Dalgaard-Knudsen holdt et meget
interessant foredrag, som fremdrog træk af klittens historie, særligt vedrø
rende dens geologiske forhold, flora og fauna.
P. f. v.
S. Næss-Schmidt.
SÆRLIGE BESTEMMELSER
Eleverne kan ikke få lov til at blive inde i frikvarteret uden skriftlig
anmodning fra hjemmet. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden
rektors tilladelse.
Al forvoldt beskadigelse af skolens inventar erstattes af vedkommende
elev.
Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig stand, mærket
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med tydeligt navn. Bøgerne må være forsynet med omslag. Elevens tøj skalvære mærket med tydeligt navn.
Når en elev har forsømt skolen på grund af sygdom, skal han, når han
igen møder på skolen, medbringe en meddelelse fra hjemmet med angivelse
af, hvor længe han har været fraværende og hvorfor. Ved alle forsømmel
ser, der ikke skyldes sygdom, må skolens tilladelse forud indhentes.
Hvis der i et hjem forefalder tilfælde af skarlagensfeber, difteritis eller
anden farlig, smitsom sygdom, må elever fra dette hjem ikke søge skolen,
førend de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages at udbrede
smitte.
Ifølge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må ingen elev fritages for at
deltage i gymnastikundervisningen (helt eller delvis) eller i de derhen
hørende øvelser udover en uge, uden at nødvendigheden heraf er godtgjort
ved en attest fra en læge. Denne attest skal udfærdiges på en særlig blanket,
der udleveres af gymnastiklæreren, opbevares af skolen og ved skoleårets
slutning tilstilles ministeriet. Fritagelse for en enkelt gymnastiktime ind
rømmes efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der fritages for
gymnastik, skal dog være tilstede i gymnastiktimen og overvære undervis
ningen.
Drenge eller piger, der har deres hjem uden for skolens opland, og som
bor i pension, kan ikke være elever på V.G.T. uden forudgående forhand
ling med skolen.
FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR
1. april: Gymnastikopvisning af alle skolens gymnastikhold.
2. april: Højtidelighed i anledning af H. C. Andersens 150-års dag.
30. april: Frihedsstafetten modtages i skolegården (tale af lektor C. E.
Larsen) og føres videre.
4. maj mindes ved morgensang, 11,45 spiller skolens orkester frihedsfest
programmet, middag på kostafdelingen, illumination og fakkeltog.
10. maj: Sidste skoledag for III gymnasieklasse. Skovtur ud i det blå.
22. maj: „VGT’s Venner“s forældremøde i week-end hytten i Klegod,.
hvor landsretssagfører Dalgaard-Knudsen, Ringkøbing, fortæller træk
af klittens historie. Derefter generalforsamling.
15. juni: Afslutning for 1.—3. ml. med tale af adjunkt Munk Nielsen.
22. juni: Traditionel translokations- og dimissionsfest med middag for
dimittenderne, fakkeltog, illumination og båltale af lektor Larsen.
12. august: Det nye skoleår begynder.
20. august: 4. ml. tager på lejrskole til Hillerød med frk. E. M. Pedersen
og hr. Bækgaard. Hjemkomst 27. august.
24. august: Lektor C. E. Larsens 25-års jubilæum fejres.
25. august: Week-end timer på grund af varmen til 1. september.
8. sept.: Skolens fødselsdag. Hele skolen med DSB’s udflugtstog „ud i det
blå“ — der viste sig at være Kongebroskoven ved Middelfart. Fødsels
dagschokolade på kostafdelingen.
10. sept.: Skolens første hold 25-års jubilarer fejrer deres jubilæum på
skolen, der er vært ved en frokost.
21. sept.: II gymnasieklasse på geologisk ekskursion til marsken under le
delse af lektor Henriksen og adjunkt Børge Jensen med demonstration
på stedet af lederen af marskudvalgets arbejde, magister Kingo Jacob
sen.
24. —27. sept.: Besøg fra venskabsskolen i Bø i Telemark.
25. sept.: Udflugt til Klegod, om aftenen: Norsk aften.
26. sept.: Fodboldkamp: Bø—Tarm. „Dansk aften“ med forfatteren Erik
Knudsen som taler.
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6. okt.: Film og foredrag af maskinchef Klein fra dansk skibsadoption
for 1.—3. ml.
17. okt.: III starter på teaterlejrskole i København, hjem 20. oktober.
21. okt.: Meget velbesøgt forældremøde på Bechs hotel. Dr. Jens Kruse
taler om: Vort forhold til verdenslitteraturen. Rektor aflægger beret
ning. Opstilling af kandidater til skolenævn. Efter mødet besøger
mange forældre skolen.
10. nov. : Mortensfest på kostafdelingen — med strålende underholdning
af viceskoleinspektør Malling, Varde.
25. nov.: Lektor Johs. Loft, Odense, besøger skolen til 5. dec. og under
viser i gymnasieklasser.
26. nov.: Gymnasiebal på Bechs hotel.
15. dec.: I gymnasieklasse på teaterlejrskole i København, vender hjem
18. december.
21. dec.: Juleafslutning på kostafdelingen. Underholdning ved I g.
22. dec.: Juleafslutning på skolen og julegudstjeneste ved provst Gadegaard, derefter julekaffe i frokoststuen for gamle elever og kollegiet
med damer.
5. jan.: Stor fest i anledning af pedel Søren Hansens 50-års fødselsdag.
Kollegiet fejrer sin gode ven Søren med festmiddag m. m.
.2 1. jan.: Recitatrice fru Appelløf, Stockholm, tolker Edith Södergran for
gymnasieklasserne.
24. jan.: Rektor Thorsen, Elverum, Norge, læser op og viser film for
gymnasiet og misk.
28. jan.: Kostfest på Bechs hotel.
30. jan.: Lektor Grini fra statsgymnaset i Bø i Telemark overtager adj.
Munk Nielsens timer i 14 dage. I samme tidsrum underviser adjunkt
Munk Nielsen på statsgymnaset i Bø.
11. febr. rejser den ene halvdel af II gymnasieklasse til Norge for at be
søge kammeraterne på statsgymnaset i Bø, Telemark, og vender hjem
18. febr. Den anden halvdel af klassen tager 16. febr. på teatertur til
København, hjemkomst 19. febr.
25. febr.: Premiere på en særdeles vellykket skolekomedie: Hertz: Spare
kassen (instruktion: adjunkt Munk Nielsen og adjunkt frk. Liitken).
Skoleorkestret fejrede også triumfer med Bent Lorenzen som kompo
nist og dirigent.
3. marts: Mellemskolefest på Bechs hotel.
13. marts: Kjell Olsson giver Mozart-koncert for gymnasiet.
MUSIKKEN PÄ SKOLEN
I det forløbne skoleår har 17 kostelever fået musikundervisning (fløjte,
obo, klarinet, violin, cello, klaver). Skolens orkester har kunnet glæde sig
ved stor tilgang af nye I g’ere og tæller nu 15 medlemmer. Der øves 1 á 2
gange om ugen.
Der har været afholdt koncert i september i forbindelse med festlighe
derne for vore norske gæster fra venskabsskolen i Bø i Telemarken. End
videre, traditionen tro, til forældremødet den 23. november — til juleaf
slutningen den 23. december (kor og orkester) og til skolekomedien den
25. og 26. februar. Ved flere lejligheder har orkestret spillet kompositioner
af tidligere elev, stud. mag. Bent Lorentzen, ligesom denne til prøver og
koncert har grebet taktstokken for også at prøve sine evner på dette felt.
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SPORTEN PÄ SKOLEN
19. —22. maj 1955 afholdtes gymnasieskolernes 16. gymnastik- og idræts
stævne i Randers. Et gymnastikhold bestående af 19 drenge fra I g under
adjunkt Riis-Olesens ledelse repræsenterede VGT i dette stævne, der i sand
hed kunne glæde sig ved en overvældende tilslutning fra så godt som samt
lige Danmarks gymnasieskoler foruden gæstehold fra Finland og Sverige,,
(programmerne for de enkelte skolers opvisninger og boldkampe var et
digert værk på 40 sider!). Vejrguderne, der. til at begynde med truede med
at drukne arrangementet i regn og blæst, ombestemte sig lykkeligvis, såle
des at alt kunne afvikles planmæssigt. Foruden opvisningen spillede vore
I g’ere fodboldkamp mod St. Knuds Gymnasium og mod Struer.
17. september afholdtes de vestjyske gymnasiers skoleidrætsstævne (re
gionsstævne i IX region) i Nykøbing Mors. VGT deltog med hold i gruppe
1 og II samt pigegruppen. VGT’s skolehold spillede fodbold mod Herning,
ligesom håndboldholdet var i ilden mod Esbjerg. Pigerne spillede 2 hånd
bold- og 2 iangboldkampe. De mange forventninger blev ikke indfriet
over hele linien, men trods skuffelser hist og her blev det en dag fuld af
glade oplevelser, og ikke mindst finalen —■ et par timers dans i skolens
festsal — dannede en afslutning på dagen, så alle kunne vende hjem i be
vidstheden om at have ydet sit bedste.
8. oktober: Skolens fodboldhold drog til Struer for at spille en ven
skabsmatch. Det blev en sejr til Struer.

LANDSSKOLESCENEN
Skolens elever har i årets løb set landsskolescenens forestillinger: „Du
kan ikke ta’ det med dig“ og „Eventyr på fodrejsen.“ Landsskolescenen,
som er en underafdeling af Dansk Skolescene, giver under mottoet: „At
lære er at opleve“ med støtte fra stat, filmsfond og fsk. kommuner 2 fore
stillinger om året — een klassisk og een moderne, hvortil skolens elever
har adgang for 2,75 kr.
VGT-R AMBLERS
Skoleåret 1955—56 må betegnes som et godt år for danseorkestret. Ved
målbevidst stræben er det endelig lykkedes at få vores drømmebesætning,
nemlig New Orleans-besætningen. For at få denne plan realiseret var det
nødvendigt at anskaffe en klarinet og en kontrabas. Vi fik begge dele, og
nu kunne vi begynde at oparbejde et stort og tilfredsstillende repertoire.
Det er min overbevisning, at alle elever har været tilfredse med vor
præstation i årets løb; hvis det er tilfældet, er vort mål i virkeligheden
nået. — Til slut vil jeg gerne takke rektor for den store velvillighed, med.
hvilken alle vore ønsker er blevet mødt.
Ole Eaursen.
MUSIKKLUBBEN
I tider, hvor kunsten, trods den gængse opfattelse, er kaviar for den
gymnasiesøgende hob, må et medlemstal på 30 siges at være meget pænt for
en klub, hvis manifest giver den klassiske musik halvdelen, den moderne
kunstmusik 25 pct. og så overlader resten til tidens eneste levende kunst
art: jazzen. I praksis bliver den moderne musiks fjerdedel nu meget lille.
Der skal faktisk et geni til at overføre Armstrong-enthusiasmen delvis til
Bartok. — På generalforsamlingen genvalgtes Ole Laursen som næstfor
mand, Jes Gerlach fik det tunge kassererhverv og undertegnede formands
posten. Vort program har ellers været følgende: Kammermusikaften med
en trio af skolens egne elever, foredrag om Mozart, N. V. Bentzon, Glenn
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Miller, S. Bechet, Mendelssohn og Marseillaisen; det sidste strålende holdt af
vor protektor, adjunkt Boas. Desuden har der været endnu en kammer
musikaften, samt en hvem-ved-hvad mellem 5 lærere og 5 elever.
Af berømtheder har Kjell Olsson givet offentlig koncert med Musik
klubben og Hvirvlen som kautionister.
Til slut en varmt følt tak til rektor og kostinspektørerne, uden hvis
velvillige hjælp vort arbejde ikke kunne gennemføres.
Jean A. Fischer.
HVIRVLEN
Stigningen i medlemstallet er ikke så stort som sidste år. Den er på 5
mand, hvilket, sammenlagt med sidste års tal, giver 130. Derimod er hono
rarerne steget væsentligt, så vi kun med største besvær har kunnet undgå
en forhøjelse af årskontingentet, der ligger så lavt som 6 kr. Alligevel har
vi været i stand til at få kendte navne hertil. Men herom senere.
På generalforsamlingen valgtes en bestyrelse af følgende udseende: Ole
Laursen (næstformand), Jørn Føns Knudsen (kasserer), Anne Lise Iversen
(sekretær), Carl Sølling Fynboe (arkivar), og undertegnede (formand).
Den 5. oktober kom vor første gæst, forfatteren Carl Scharnberg, der
læste op af sin egen „Branden“, som kommer ud engang i foråret.
Den 8. holdtes det første bal med musik af vore egne Ramblers. Forrige
års formand, Sigsgaard, indledte sammen med Jørgen Thorgaard en dis
kussion den 14. novbr. om „Skørtejæger-karakterjæger.“ 12 dage efter
havde vi det mest velbesøgte møde, nemlig professor Sven Møller Kristen
sens foredrag om jazzen. Som rent praktisk oplysning havde vi den 27.
januar besøg af en erhvervsvejleder fra Herning. Også kunsten har været
repræsenteret, idet forfatteren Broby-Johansen har fortalt om „Kunst og
samfund.“ Vor gamle ven Scharnberg havde valgt at tage afsked med os
ved at genfortælle Wright’s „Søn af de sorte.“ Af andre litterater stiftede
vi bekendtskab med H. J. Lembourn. Senere på Sæsonen vil der sandsynlig
vis blive endnu en diskussion plus en K. K. Steincke-aften. De 3 andre
baller var jævnt fordelte over hele året.
Møderne med alle de nævnte berømtheder er resultatet af vort samar
bejde med 5 andre vestjyske gymnasier, et samarbejde, der er et par år
gammelt, men altså stadig er til stor nytte (mod erfaringen på lignende
områder). — Endnu en tak til rektor og kostinspektørerne.
Jean A. Fischer.

V.G.T.-E L E V E N
Ved at bygge videre på arven fra de to foregående årgange af skolebladet:
regelmæssig udsendelse af 8 numre årligt, har vi søgt at gøre bladet til en
fast institution på V.G.T., at lægge retningslinier til støtte for dem, der
gerne skulle føre bladet videre. Oplagstallet er i år gået op med 25 eksem
plarer til ialt 325. Dette skyldes ikke mindst, at overraskende mange mel
lemskoleelever har været abonnenter; en glædelig udvikling.
Selv om trykkeripriserne stadig løber i vejret, har vi bibeholdt abonne
mentsprisen. Det er desværre meget tvivlsomt, om dette også kan lade sig
gøre i fremtiden. En række velvillige annoncører har som sædvanlig ydet
det økonomiske grundlag; disse vil vi overbringe vor bedste tak.
Ved den årlige skolebladskongres i København repræsenteredes V.G.Televen af 3 redaktionsmedlemmer. Medarbejdere har i år været Henning
Pedersen, Ole Madsen, Erik Sigsgaard, Ole Laursen, Jean A. Fischer, Frede
Aaskov, Jørgen Thorgaard, Niels Juel Christensen, der redigerede „Hvirv
len“^ rubrik, og undertegnede.
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Sluttelig takker vi rektor og hr. adjunkt B. M. Jensen for støtte som
henholdsvis censor og revisor.
Knud Starup.

FOTOKLUBBEN
Det forløbne år må for fotoklubben betegnes som et godt arbejdsår.
Skønt skolen har taget et stykke af vort mørkekammer, er det stadig et
dejligt kammer. — Kontingentet er endnu holdt nede på 50 øre om måne
den. Medlemstallet ligger fint nu, og der er blevet bedre tilfredshed, siden
vi har fået gennemført, at tog-elever har første ret til rummet: tirsdag,,
torsdag og lørdag. — Vi håber, at vi i det kommende år må se mange af
de nye elever i klubben, således at de også kan få del i fotolivets glæder.
Johan H. Jeppesen.
BOGKLUBBEN
Bogklubben har ved udgangen af skoleåret 1955—56 eksisteret i l'/a år,
og det var måske værd at benytte lejligheden til at se tilbage over det for
løbne halvandet år.
Den blev startet på rektors opfordring ved juletid 1954. Formålet skulle
være at give kosteleverne lejlighed til at stifte bekendtskab med den helt
nye såvel inden- som udenlandske litteratur, som de ellers er afskåret fra på
grund af de store økonomiske udgifter.
Interessen har fra starten været god, alle kostelever er medlemmer.
Bogklubben råder i dag over 71 bøger. Der byttes bøger en gang ugenti.
Leif Kjær. Niels Juel Christensen.
AVISKLUBBEN
Avisklubben har haft gode arbejdsforhold det forløbne år. Medlemstallet
er næsten uforandret fra sidste år, d.v.s. at næsten alle kostelever er med
lemmer. Kontingentet er 6,00 kr. om året, og på grundlag af dette og et
tilskud fra skolen på 250 kr. har det været muligt at holde 10 aviser:
„Berlingske Tidende“, „Politiken“, „Information“, „B.T.“, „Land og Folk“,
„Socialdemokraten“, „Jyllands-Posten“, „Fyns Tidende“, „Vejle Amts Fol
keblad“, „Aalborg Stiftstidende“ samt „Times Weekly Review“ og „Life“,
desuden får vi „Flensborg Avis“ og „Skive Folkeblad“ gratis. På alle andre
aviser får vi en del moderation på prisen.
Til slut vil vi gerne takke rektor for tilskuddet, uden hvilket avisklub
ben ikke kunne være så almen, som tilfældet er nu.
Hans Agersnap. Kurt Skov Madsen.

DEN KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
Det forløbne år har vist sig som et godt arbejdsår. Under stor tilslutning
har vi holdt vore møder i den hyggelige præstegård, hvor vi under provst
Gadegaards kyndige vejledning har haft mange udbytterige diskussioner.
En hjertelig tak til hr. og fru Gadegaard, der så gæstfrit har åbnet deres
hjem for os.
„Hvorfor er kristendommen intolerant?“ hed emnet for septembermø
det, der skulle blive årets bedste. Provst Gadegaards indledning blev start
skuddet til en livlig debat, hvor mange interessante meninger kom frem.
Også diskussionen om emnet: „Kan kristendommen eksistere i en totalitær
stat?“ med E. Sigsgaard som indleder blev en stor oplevelse.
Det store antal abonnementer på gymnasiastbladet synes at vidne om en
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stigende interesse for bevægelsen. Bladet har i år 50 læsere — en stigning
fra sidste år på 24 læsere.
Ved bevægelsens stævner har skolen været repræsenteret med mange
deltagere.
Til slut vil vi bringe rektor en tak for den velvillige indstilling til vort
arbejde.
Kristian Bundgaard.

SKAKKLUBBEN
Umiddelbart efter efterårsferien startede skakklubben med 14 medlem
mer. Der spilles hver lørdag eftermiddag fra kl. 2—4, men antallet af spil
lere indskrænkede sig snart til 3-—4 trofaste på trods af, at det er gratis at
være medlem. Det har i det hele taget været et sløjt år for skakken på sko
len, men det er mit håb, at skakinteressen må vokse frem.
Hans A. Larsen.
SKIBSADOPTION
2. mellem og Atalanta.
På opfordring af „Dansk skibsadoption“ knyttede skolen i foråret 1955
forbindelse med rederiet C. K. Hansens motortankskib Atalanta. Den da
værende 1. mellem blev udset til at holde forbindelsen vedlige; mange
breve er blevet sendt afsted til den persiske gulf, og sømændene har fået
nøje beskrivelser af skolen, dens lærere, dagliglivet og festerne. I god tid
før jul blev der sendt en pakke med lekture af den art, som 2. mellem
mener kan glæde hjerterne: julehefter, kriminalromaner, Willy og Anders
And. Til gengæld er der i årets løb indløbet breve med sjældne frimærker,
billeder af fjerne steder og beretninger om sømandens liv på havet og i
fremmede havne. Til jul kom et stort billede af Atalanta, der blev hængt
op i klassen sammen med et kort, ved hjælp af hvilket klassen nøje følger
skibets fart. At dette lader sig gøre, skyldes den omstændighed, at rederiet
flere gange ugentlig sender meddelelse om skibets position.
Således er der sluttet en levende og hjertelig kontakt med landsmænd
langt borte i det fremmede, en kontakt, der er til stor glæde og berigelse
for børnene — og forhåbentlig også for deres ukendte venner på havet.
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Optagelsesbetingelser

Skolen optager elever enten som skolesøgende — eller som kostelever
(alumner).
Som skolesøgende elever optages både drenge og piger i alle klasser
fra 1. ml. Optagelsesprøven til 1. ml. finder sted i midten af maj. For
elever, der ønskes indstillet til optagelsesprøven, indsendes senest 3 0..
april: Dåbs- og vaccinationsattest. Skema fås på skolen.
Elever, der ønsker optagelse i I gymnasieklasse, må tilmeldes senest.
3 1. maj. Skema fås på skolen.
Som kostelever optages kun drenge og kun i I gymnasieklasse. Opta
gelsen kan gøres betinget af en optagelsesprøve, som i påkommende til
fælde vil blive afholdt i slutningen af juni måned. Der prøves (for ns.) i
latin, engelsk og tysk. Ved denne optagelsesprøve eksamineres i sidste års
pensum (altså henholdsvis 4. mell.s, realklassens eller sidste præliminær
klasses stof, alt efter hvilken eksamen ansøgeren har taget). Ansøgningen
om optagelse på kostskolen indsendes til skolen i løbet af maj måned
(31. maj er absolut sidste dag). Skema fås ved henvendelse til
skolen.
Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisningsmini
steriet; resultatet meddeles ansøgeren straks, når ministeriets afgørelse
foreligger, som regel i midten af juli.

KOSTSKOLEN
En kostelev må senest 10. august til skolen sende sengetøj (dyne eller
tæppe, hovedpude m. m.), 3 lagener, 3 dynebetræk, 6 pudevår, 6 hånd
klæder, divantæppe, læselampe, skopudsesager, papirkurv, pose til snavset
tøj, 2 servietposer samt fodboldstøvler. Enhver kostskoleelev skal endvidere
medbringe flyttebevis til folkeregister og sygekassebog.
Alt elevernes tøj (såvel gangklæder, sengeklæder som undertøj) skal være
mærket med fulde navn (ikke blot forbogstaver; mærkeblæk er ikke til
strækkeligt), da skolen i modsat fald ikke påtager sig noget ansvar derfor.
Kun linnedtøj i god stand modtages.
I værelset forefindes soveottoman, arbejdsbord, stol, skab med reol.
Tilsynet med elevernes bohave, bøger, gangklæder og hele orden på
værelserne føres af de på skolen boende lærere. Kostelevernes cykler kan,,
hvis hjemmet ønsker det, tyveriforsikres ved skolens foranstaltning.
Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors bestemmelse et
vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs kostlærer er hans nærme
ste hjælper og foresatte på skolen. Vedkommende lærer udbetaler endvidere
eleven ugepenge, rejsepenge og udsteder rekvisitionssedler på skolerekvi
sitter og nødvendige brugsgenstande, hvis hjemmene ønsker det. Til dæk
ning af disse udlæg modtager læreren ved sommerferiens og juleferiens
slutning halvårsvis forud et beløb fra hjemmet, for hvilket han ved de
nævnte feriers begyndelse tilsender hjemmet opgørelse. Beløbet må ikke
sendes til skolens regnskabsfører.
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Kostafdelingens dag.
7,00: Der vækkes —
15,30—17,30: Udetid.
Styrtebad.
17,30—18,30: 1. læsetid.
7,30: Morgenbord.
18,30: Aftensbord.
8,00: Skolegang.
19,15—21,15: 2. læsetid.
12,00: Middag.
21,15—22,00: Fri.
Skolegang.
22,00: Natberedskab.
15,20: Eftermiddagsmad.
22,15—23,00: Stille time.
I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller telefonopringninger.
Ønsker eleverne at modtage indbydelser eller lignende udover den almin
delige fritid kan tilladelse eventuelt fås hos rektor. Anmodning om week
end rettes til kostinspektøren senest fredag kl. 17,30.
Kostafdelingen er lukket i sommer-og juleferien.
Det daglige liv på kostafdelingen ledes af 4 kostinspektører, der i alle
forhold vejleder og hjælper eleverne og fører tilsyn. Måltiderne indtages
sammen med kostinspektørerne.
I henhold til kostafdelingens reglement skal eleverne være tilbage på
skolen inden kl. 22, dagen før skolen begynder efter en ferie eller week-end.
Skulle hjemmet af særlige grunde ønske anden afrejse fra hjemmet, må
skolens tilladelse indhentes forud.
Skulle sygdom forhindre tilbagerejsen til skolen, anmodes hjemmet ind
trængende om at give skolen meddelelse herom inden det tidspunkt, på
hvilket eleven skulle have været på skolen. Skolen anmoder også om at få
karakterbøgerne tilbagesendt så hurtigt som muligt.

OPHOLDS AFGIFT
Ifølge skrivelse af 16. august 1951 fra undervisningsministeriet fastsættes
opholdsafgiften på følgende måde:
I. Afgiften beregnes på grundlag af den skatteindtægt, hvortil forsørge
ren er ansat til beregning af indkomstskat til staten for det skatteår, i
hvilket det pågældende afgiftsår benyttes. Har en forsørger flere end 1
barn, som ved afgiftsårets begyndelse er under 16 år, eller som er over
denne alder og er alumne på Sorø Akademis skole, eller på en staten til
hørende højere almenskole, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. for
hvert barn udover det første, dog kan ingen skatteindtægt over 4000 kr.
bringes ned under 3050 kr.
II. Afgiftens beregning sker efter følgende skala:
Forsørgers skatteindtægt
Årlig opholdsafgift
Indtil 4000 kr. incl.......................... 300 kr.
4050— 5000 „ „ ......................... 375 „
5050— 6000 ,, „ ......................... 450 „
6050— 7000 „ „ ......................... 550 „
7050— 8000 „ „ ......................... 650 „
8050— 9000 „ „ ......................... 750 „
9050—10000 „ „ ......................... 850 „
10050—11000 „ „ ......................... 950 „
11050—12000 „ „ ......................... 1050 „
12050—13000 „ „ ......................... 1175 „
13050—14000 „ „ ......................... 1300 „
14050—15000 „ ,............... 1425 „
15050—16000 „ „ ......................... 1550 „
16050—17000 „ „ ......................... 1675 „
17050—18000 „ „ ......................... 1800 „
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18050—19000
19050—20000
20050—21000
21050—22000
22050—23000
over 23000

„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„

1925
2050
2175
2300
2450
2600

„
„
„
„
„
„

Undervisningsministeriet har stillet 9 hele eller 18 halve fripladser til
rådighed for skolen. De kan søges af alumner, der mindst eet år har været
«elev på en statsskole.
III. For alumner, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 300 kr. årlig, for
så vidt den pågældende alumnes skatteindtægt ikke overstiger 2500 kr. For
alumner, hvis skatteindtægt overstiger dette beløb, udredes en opholdsaf
gift, der beregnes således, at der til elevens skatteindtægt lægges et beløb af
2500 kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den i § II indeholdte skala.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolen (telf. Tarm 27).
Kontortid 12,15—13,15, lørdag undtagen.

Meddelelse om afholdelse af mundtlig eksamen og årsprøver fremkom
mer senere. Til at overvære skolens mundtlige prøver og bekendtgørelsen
af deres udfald indbydes elevernes forældre og enhver, der interesserer sig
for skolen og dens virksomhed. Det nye skoleår begynder mandag den 13.
august kl. 15,30. Skulle ændringer i køreplanen nødvendiggøre forandring
af klokkeslettet, vil det blive meddelt i dagspressen eller på anden måde.
Vestjysk Gymnasium, maj 1956.
A. Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Eievsamfund

Ars skrift 1956
FORMANDENS BERETNING
Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem skolen og.
dens tidligere elever og mellem disse indbyrdes.
Konkurrencen fra Århus er nu mærkbar for foreningen, idet et stigende
antal V.G.T.’arianere efter afsluttende eksamen på skolen fortsætter deres
studier andre steder end i København, og andre steder er som ovenfor
nævnt først og fremmest Århus.
Foreningen har derfor besluttet fra efteråret 1956 at have en kontakt
mand i Århus med den opgave at få samling på V.G.T.’arianerne i Århus
og eventuelt søge dannet en fraktion i Århus. Dette være sagt allerede nu
først og fremmest al hensyn til den kommende sommers eksamenskandida
ter. Det vil glæde foreningen meget, om forsøget med Århus måtte falde
heldigt ud. Nærmere oplysninger om kontaktmanden vil fremkomme i de
følgende udsendelser fra foreningen.
Ved at melde sig ind i foreningen er man med til at hjælpe foreningen
til at løse de opgaver, som naturligt ligger for — her først og fremmest
dette at være et bindeled mellem skolen og dens gamle elever. I samme
omfang som kontingentindgangen svigter, må foreningen nødvendigvis
indskrænke denne sin virksomhed. Derfor — selv om du af den ene eller
af den anden grund ikke har mulighed for at få det helt store udbytte af
medlemsskabet, beder vi dig om at blive i foreningen, hvis du allerede er
medlem, og hvis ikke, da at gøre fejlen god igen ved at indmelde dig i for
eningen. Gør det for det gode formåls skyld. Kontingentet er kun kr. 3,00,
et beløb, der ikke med rimelig grund kan antages at stille sig hindrende i
vejen for at betale sit kontingent. På forhånd tak.
Slut op om „Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund.“
Har nogen noget nyt om V.G.T.’arianere, da send os venligst et par ord.
Vi modtager meget gerne sådanne meddelelser — jfr. vores rubrik „Nyt
om de gamle.“ Jeg synes faktisk, det er for sløjt, at ikke en eneste af de
gamle V.G.T’arianere har haft noget at fortælle os i året, der er gået. Det
må vi prøve at få ændret.
Til sidst beder jeg alle om allerede nu at reservere tirsdagen i efterårs
ferien — det er den 16. oktober — til vor kammeratlige sammenkomst i
Vartovs hyggelige selskabslokaler og siger: Vel mødt!
Ole Flygaard.
KASSERERENS BERETNING
Elevsamfundets driftsregnskab for året 1954—55 viste et underskud på
kr. 48,74. Dette underskud skyldtes først en manglende deltagelse ved den
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årlige sammenkomst og dernæst en tilbagegang i de kontingentbetalende
medlemmers antal.
Efterhånden som flere og flere af skolens gamle elever efter deres skole
gang søger andre steder hen end til København, bliver det vanskeligere at
opretholde den nødvendige tilgang. Det er for så vidt meget forståeligt, at
gamle elever, der bor rundt omkring i landet, ikke ser noget umiddelbart
formål i at stå som medlemmer af foreningen.
Vi kan imidlertid ikke gøre andet for dem end tilsende dem årsskriftet.
Vi ville ellers meget gerne samle også de medlemmer, der bor spredt, mange
af dem hører endog til foreningens mest trofaste, men må give op over for
de hindringer, som afstanden lægger i vejen for sådanne sammenkomster.
Tilbage bliver dog den kendsgerning, at elevforeningen er det sidste binde
led mellem skolen og hver enkelt gammel elev.
Jeg vil derfor gerne gentage tidligere års opfordringer til den nye år
gang af studenter og realister om at indmelde sig i foreningen.
Jeg vil bede hver enkelt af jer om at sende jeres fremtidige adresser til
een af foreningens bestyrelsesmedlemmer, samt fortælle jer, at I —■ om mu
ligt — skal reservere den tredie tirsdag i oktober, hvor foreningen afholder
sin årlige sammenkomst. De, der sender os deres adresser, får nærmere
meddelelse herom.
Ved at indmelde jer i foreningen støtter I også foreningens andet formål:
at videreføre og helst forøge den legatmasse, der skal danne grundlaget for
et årligt legat til en student eller realist fra skolen. Denne legatfond er nu
på 908,06 kr. og er endnu alt for lille til sit formål. I regnskabsåret indkom
til legatet 108 kr., og jeg vil gerne på dette sted takke alle, der har bidraget,
og samtidig opfordre alle dem, der i år glemte at bidrage, til — foruden
kontingentet — at sende et beløb, en opfordring, der har sin alvorlige bag
grund i den kendsgerning, at det indkomne beløb har været nedadgående
de sidste år.
Husk derfor elevsamfundets legatfond, når I sender medlemsbidraget på
giro.
Peder Elkjær.
GENERALFORSAMLINGEN OG ÅRSFESTEN
Elevforeningens årlige sammenkomst og generalforsamling afholdtes i
Vartovs selskabslokaler tirsdag den 18. oktober 1955.
I formandens fravær — han er soldat for tiden og var på efterårsmanøvre
på vestkysten — aflagde kassereren, Peder Elkjær, beretning. Der havde i
lighed med tidligere år kun været afholdt een sammenkomst. Medlemstal
let var svagt nedadgående, hvad der måske skyldtes, at et stigende antal
studenter bosætter sig uden for København. Der havde derfor ikke været
grundlag for en forøget aktivitet.
Beretningen blev godkendt, og derefter fremlagde kassereren det revi
derede regnskab, der ligeledes blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes
Ole Flygaard, Peder Elkjær, Birthe Andersen, Signe Nedergaard og ny
valgtes Ester Øllgaard i stedet for Søren Brogaard, der nu sidder som sol
dat på Grønland og ikke ønskede genvalg. Til revisorer valgtes Anders
Kristensen og Roald Boe Jensen.
Deltagelsen var mindre end tidligere år, men vi, der var mødt op, fik en
fornøjelig aften. Hanghøj, Olesen, B. M. Jensen, Holm og Henriksen var
mødt op, så vi fik os en god snak om gamle dage på skolen. Der kunne
måske være grund til at anke over, at der ikke var sat af til underholdning,
men vi trøstede os ved kaffebordene og bagefter ved dansen til Erik Led
strups musik.
Vi trøstede os; men vi savnede mange gamle kammeraters ansigter. Får
vi dem at se næste år?
Observer.
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MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT
Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingent, kr. 3,00, gæl
dende for 1956—57, til postgirokonto 41452 „Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund", kassereren, cand. polit. Peder Elkjær, H. C. Ørsteds Vej 12,.
København V. Også gamle medlemmer bedes indbetale kontingentet for
1956—57 inden altfor længe.
Vi henleder samtidig opmærksomheden på „Vestjyske studenters legat“,,
hvis formål er hvert år at kunne give en, der afslutter sin skolegang i Tarm
og søger fortsat uddannelse, et legat. Vi har nu forhøjet legatet fra kr.
50,00 til kr. 100,00 om året. Det er selvfølgelig et fremskridt. Men skal vi
i de følgende år enten bare holde det på de kr. 100,00 eller forøge det
yderligere, da må alle gamle elever yde den skilling, som de må kunne afse,
men som de blot ikke får sig samlet sammen til at få sendt.
Alt, hvad der indgår udover 3,00 kr. i kontingent, tilfalder legatet. Vi
anmoder derfor alle, der er interesseret i V.G.T.s fortsatte trivsel om at
indbetale et beløb, stort eller lille, til foreningen. Ethvert beløb vil være
velkommen. Indbetaling kan ske til postgirokonto 41452 samtidig med.
kontingentindbetalingen.
Vi opfordrer alle til at agitere for tilslutning til foreningen og støtte til
„Vestjyske studenters legat.“

NYT OM DE GAMLE
Henning Andreasen, cand. polyt. januar 1955 (student 1948).
Ivan Lundmark Jensen, cand. pharm. sommer 1955 (student 1948).
Ole Flygaard, cand. polit, sommer 1955 (student 1948).
Peder Elkjær, cand. polit, januar 1956 (student 1949).
BESTYRELSEN FOR VESTJYSK GYMNASIUMS ELEVSAMFUND
Cand. polit. Ole Flygaard, Brøndbyøster Torv 562 tv., Glostrup.
Telf. 752172 (formand).
Cand. polit. Peder Elkjær, H. C. Ørsteds Vej 123, København V.
Telf. VE 9414v (kasserer).
Stud, odont. Birthe Andersen, H. C. Ørsteds Vej 522, København V.
Telf. NOra 6169 (næstformand).
Stud. mag. Signe Nedergaard, Egmont H. Petersens kollegium, Nørre
Allé 75, København 0. Telf. TRia 4575, lok. 445 (sekretær).
Ester Øllgaard, Holgersvej 14, Charlottenlund. Telf. OR 7953.
FORENINGENS REVISORER
Civilingeniør Frede Bjerregaard, A/S Thomas B. Thriges fabrikker,
Odense.
Stud. med. vetr. Anders Kristensen, Hagemanns kollegium,
Kristianiagade 10, København 0.
BESTYRELSEN FOR „VESTJYSKE STUDENTERS LEGAT“
Rektor Arndal (fast medlem af bestyrelsen).
Cand. polit. Ole Flygaard.
Cand. polit. Peder Elkjær (begge elevforeningens repræsentanter).
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