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LEDELSEN FOR FLENSBORG.
Grosserer Cornelius Hansen (Formand), Økonom Chr. B ø v a cl t, 

Red. L. P. Christensen, Fru Red. Simonsen og Fisker 
R u d o 1 p h And ersen.

LEDELSEN FOR LANDDISTRIKTERNE.
Landmand P. C. Budach, Jaruplund, er midlertidig Formand.

S k o 1 e k o n s u 1 e n t: Rektor, Dr. A n d r e a s Hausse n.

VIR K E 0 M R A A D E R.
Flensborg: Duborgskolen, Ungdomsskolen, Kursusundervisnin

gen, Foredragsrækken, Højskolesagen, Børnehaven, Skolerejsehjem.
Landdistrikterne: Vandrelærervirksomheden, Børnehaven i 

Harreslev, danske Skoler i Landdistrikterne.

DUBORGSKOLEN.
En Aarsheretning foreligger for Skoleaaret 1930—1931.

UNGDOMSSKOLEN.
Undervisningen begyndte Tirsdag d. 22. Oktober med 121 Elever. Der 

undervistes hver Mandag, Tirsdag og Fredag Aften i Vinterhalvaaret. 
Flertallet af Deltagerne var tidligere Elever fra Duborgskolen, og der 
er altsaa herved Mulighed for at føre den danske Ungdom videre paa det 
Grundlag, som bleiv lagt i Børneskolen. Foruden i de særlige Handelsfag 
Bogføring, Regning og Korrespondance blev der undervist i Engelsk, 
Tysk, Maskinskrivning og Stenografi samt i Sløjd, Haandgerning og 
Skolekøkken.

Undervisningen udføres af D u b o r g s k o 1 e n s Lærere, medens 
G r æ ns e f o r e n i n g e n bærer Udgiften. Grænseforeningens Formand 
er Rektor H. P. Hansen, København.

KURSUSUNDERVISNINGEN.
Denne Undervisning omfatter Læsning, Tale og skriftlige Øvelser i 

elementært Dansk. Den finder Sted hele Aaret og er i Aar gennemført 
med Inspektør E. Arps og Lærer Molsen som Lærere. Der er under
vist i 8—10 ugentlige Aftentimer. Hr. Inspektør Arps har haft 18 Begyn
dere og 17 viderekomne; Hr. Molsen 27 Begyndere og 17 viderekomne. 
Ialt et Elevtal paa 79.

Undervisningen fandt Sted dels paa Duborgskolen, dels i Tivolibyg
ningen. G r æ n s e f o r e n i n g e n bærer Udgiften.

KURSUS FOR ARBEJDSLØSE.
I den forløbne Vinter hai- der været afholdt et Kursus i Dansk for 

arbejdsløse Haandværkere og Arbejdere, Medlemmer af Den slesvigske
'&x<xx>c*x>ooooooc>oocGoooo<jyjo(x>oooc£XMx*xxxx&^  
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Forening. Kursuset er bragt i Stand af det danske Generalsekretariat, og 
Duborgskolen har stillet Lokale og Lærer til Raadighed. I Undervisnim 
gen er der lagt særlig Vægt paa Samtale og Læsning; men en Del at 
Kursisterne har benyttet Fritiden hjemme til skriftlige Arbejder.

Det har været et Hold for Begyndere, det vil sige, at de færreste a' 
de 31 Deltagere tidligere har faaet Undervisning i Dansk, været i Dan 
mark eller haft Lejlighed til at lære Dansk hjemme; men alligevel var 
der ikke een, som ikke havde samlet nogle Brudstykker af Sproget op 
her i Flensborg. Et glædeligt Tegn paa, at Dansk er mere kendt nu end 
for ea. 10 Aar siden, da man i Begynderhold godt kunde gaa ud fra, at 
ingen havde Spor af Kendskab til det Sprog, de kom for at lære.

Lærer H. L. Henriksen har undervist dette Hold.

FOREDRAGSRÆ K K E N.
Professor V i 1 h e Im Andersen holdt Onsdag d. 14. Januar i Flens- 

borghus et Foredrag, som han kaldte »En Time i Dansk«, bygget over 
Motiver fra H. C. Andersens Eventyr. Og Onsdag d. 11. Febr. talte Borg
mester, Dr. Ernst Kape r om Dansk Kultur og dens Betydning. Begge 
Møder var stærkt besøgt.

Af musikalske Foredrag har vi haft tre. Den 10. November spillede 
Violinisten Fini Henriques i Borgerforeningens Sal. Den 21. No
vember havde vi en kombineret Aften med Musik af Br o a g e r S tryg e- 
o r k e s t e r og Recitation med Musikledsagelse — Historien om en Moder 
— ved Skuespillerinde Fru Louise Jørgensen og med Frk. Betty 
S kø 11 ved Klaveret. Aftenen var meget smuk og blev gentaget næste 
Dag i Borgerforeningens Sal — begge Aftener med stærk Tilslutning. 
Den 6. Februar gav Hr. cand. mag. Langballe og Frk. Langballe 
en af deres smukke Danmarksaftener: Bornholm og Ohristiansø. Aftenen 
gentoges næste Dag i Jaruplund Skole.

En Kreds af Duborgs kolens tidligere Elever indøvede 
ved Støtte af Skolens Lærere i Oktober Hostrups Skuespil »Ferie
gæsterne«. Det blev spillet ikke blot paa. Skolen, men flere Gange andre 
Steder til almindelig Glæde.

G r æ n s e f o r e n i n g e n bærer de nødvendige Udgifter ved disse! 
Aftener, der er af meget forskellig Karakter, men alle har deres store1 
Betydning. Fra enkelte Foredragsholderes Side er der vist megen Imøde
kommenhed med Hensyn til Dækning af Udgifter — og derfor bringer 
vi dem vor Tak!

HØJSKOLE-SAGEN.
Fra Flensborg og Sydslesvig har i Aar 76 unge været paa dansk Høj

skole, Efterskole eller Fagskole, nemlig 40 i Sommerhalvaaret og 36 i 
Vinterhalvaaret. Sammenlagt med tidligere Aargange siden 1919 bliver 
det samlede Tal 1408. Heraf har dog mange, navnlig af ældre Aargange, 
der ikke har gaaet i dansk Børneskole, været 2 Gange paa Skole i Dan
mark, f. Eks. først paa Efterskole, derefter paa Højskole o. 1.

Søn der j ydsk S k o 1 e f or e n i n g fremskaffer Midlerne til disse 
Skoleophold. Formanden for Sønderjydsk Skoleforening er Landstings
mand J e f s e n Christensen.
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OTTE DAGE PAA HØJSKOLE.
Ved Samarbejde mellem Dansk Skoleforening, Flensborg, Sønder- 

j y d s k Skoleforening og nogle Højskoler har i Aar 16 af 
Skoleforeningens Medlemmer været Deltagere i disse korte Højskole
ophold, nemlig 4 til F r e d e r i k s b o r g, 7 til O 11 e r up, 4 til K æ r t fi
nt in de og 1 til Rødkilde.

BØRNEHAVERNE I FLENSBORG.
Børnehaven i T i v o 1 i by g n i n g e n ledes af Frk. Frieda H e 1- 

in i n g. Der foreligger herfra følgende Beretning:
Det var lidt stille i vore store Stuer, efter at de mange skolepligtige Børn havde forladt 

os til Paaske; men det varede ikke længe, for de tomme Pladser blev heldigvis hurtigt op
tagne af nye Børn, saaledes at Børneantallet i Aar naaede op paa 55.

Det er dog ikke altid lige let for saadanne smaa Størrelser mellem 3 og 6 Aar at komme 
i Børnehaven, naar man hidtil kun har været vant til at gaa derhjemme hos Far og Mor. 
Der kan flyde Taarer i den første Tid, og en og anden kan finde paa at smutte ud ad en 
aabentstaaende Dør for at begive sig paa Vejen hjem og værger sig med Arme og Ben, 
naar »Frøkenen« kommer for at hente Flygtningen ind igen. Der gaar dog kun højest et 
Par Dage, saa er det forbi med at græde, og man føler sig rigtigt hjemme i Børnehaven
blandt de mange smaa Legekammerater. 
Børnene bliver, naar de først kender os, 

I Maj Maaned kunde vi igen sende 
de tilbragte 5 Uger i sunde Omgivelser 
fordi »Plejemor« deroppe stadig vil tage

Det er dejligt at se og mærke, hvor tillidsfulde 
som omgaas dem daglig.
7 af de svageligste Børn til »Helsehjemmet«, hvor 
og under god Pleje. Vi er meget taknemlige, 

imod nogle af vore Smaa.
Til vor store Glæde blev det ogsaa igen gjort muligt for os at rejse med 20 Børn (hen

holdsvis 7, 7 og 6 Børnfra Tivoli, Batteriegade og Harreslevmark Børnehave) til Ferie
hjemmet ved Nymindegab, hvor vi ligesom i Fjor tilbragte 4 Uger, og hvorfra hele Flokken 
vendte hjem med tydelige Spor af det herlige Liv, vi førte derude ved Vesterhavet; 
Minderne fra den Tid, vi tilbragte i »Solskinshuset«, drages Gang paa Gang frem i Aarets 
Løb, og vi siger Tak til alle dem, der hjalp os til at komme derop, og til dem, der var 
saa gode imod os, mens vi var der! —

Festen paa Kongens Fødselsdag maatte i Aar, paa Grund af, at der var over I 00 Børn 
i Børnehaverne, i Stedet for at afholdes paa Konsulatet, være i Tivolis Gymnastiksal. Hr. 
og Fru Generalkonsul Neergaard Møller var som sædvanlig vore Værter, og der vankede 
den Dag saa megen Chokolade og saa mange Kager, som man overhovedet kunde spise. —
Alfred 
Æble, 
vekslet 
ikke at

(kaldt »Spirrevip«) kom med en Fødselsdagsgave til Kongen; den bestod af et 
et selvlavet Dannebrogsflag og 50 Pf„ hvilke han meget betænksom havde faaet
i 5 Tipennings-Stykker »for«, som han sagde til sin 
give dem alle ud paa en Gang!«. ■—

Mor, »saa behøver Kongen

Da Børneantallet stadig steg, fik jeg til I. November en 
Charlotte Petersen, med i Arbejdet. —

Vinterens Forældremøder begyndtes med en Aften, hvor

uddannet Medhjælper, Frk.

Sekretær Fr. Petersen talte
om Thomas Olesen Løkken og læste en af hans Noveller. Juleafslutningen afholdtes den 
21. December om Eftermiddagen; den Dag kneb det næsten med at rumme alle Børn med 
Forældre og Gæster i Børnehavens Lokaler; bedre blev det, da vi bagefter kom ind i Gym
nastiksalen, der var festlig pyntet med Julelys og Grangrene. Derind kom ogsaa »Julefar« 
med en Pakke til hvert af Børnene. Indholdet til disse Pakker havde gode Venner i 
Danmark sørget for. Desuden modtog vi til Jul en Pengegave paa 25 Kr. af Frk. Arn- 
strøm i København, og i Januar Maaned fik vi 100 Kr. sendt af Adjunkt Cranzow, Silke
borg. Af de modtagne Penge er der købt Materiale, af hvilket Mødrene, naar de i Vinte
rens Løb samles en Gang hver 14. Dag, forarbejder godt og praktisk Tøj til Børnene.
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I Aar var det dog ikke blot Mødrene, der samledes til Arbejdsmøderne, Fædrene har 
ogsaa været med, og mens Mødrene syede, strikkede eller hæklede, havde Fædrene travlt 
med at reparere Børnehavens Legetøj, Billedbøger m. m. — Det er altid en stor Glæde og 
Opmuntring at mærke Forældrenes Interesse for Børnehaven og deres Iver til at være med 
Arbejdet for den. —

Paa Børnehavens 9-Aars Fødselsdag den 5. Februar var der om Formiddagen Fes: 
for Børnene, medens Forældrene samledes om Aftenen; Lærer Bernhard Hansen talte. 
Denne Vinters afsluttende Forældremøde tænkes afholdt i Marts Maaned med Frk. Maren 
Sørensen som Taler.

I Aarets Løb har der været mange Gæster i Børnehaven, og vi er altid glade, naar 
der kommer Besøg.

Vi slutter Skoleaaret med at sende 20 af vore Børn i Skole (deraf kun 1 i tysk); 
men forhaabentlig varer det ikke ret længe, inden de tomme Pladser bliver optagne af nye 
Børn, og der med dem kommer nyt Liv i vor Børnehave.

Frieda Helming.

Børnehaven i B a 11 e r i g a cl e blev ledet af Frk. Lis K j æ r, det 
har afgivet følgende Beretning:

Vi har haft et godt og roligt Arbejdsaar. Børneantallet har været stigende til 52, 
hvoraf 20 skal i Skole efter Paaske.

Det, der kendetegner Arbejdet i det forløbne Aar, er de Fremskridt, Børnene har 
gjort i Forstaaelsen og Anvendelsen af det danske Sprog, i Modsætning til forrige Aar, 
hvor den stadige Tilstrømning af nye Børn skabte en vis Uro og vanskeliggjorde Arbejdet.

Vi har ofte haft Besøg af Forældre, som er kommet til Morgensang. De var glade 
for at høre alle de klare Barnestemmer, og stor var Forbavselsen, naar de saa, at selv 
nogle af de mindste havde rede paa, hvilken Dag det var, hvilken Farve Stjernen skulde 
have (vi har en Stjerne til hver Dag i Regnbuens Farve og Rækkefølge), og hvilken 
Maaned, vi havde. Kniber det med Maaneden, hjælper vi alle til ved at synge om Aarets 
Maaneder; til sidst skal Børnene tælles; det kan nok være svært, naar Tallet kommer op 
over 40.

Før Jul vidste Forældrene, at de, saa snart vi sang:

»I Børnehaven er der Flid, 
vi har saa travlt i denne Tid, 
vi en Julegave maa lave.
Vi har en Hemmelighed saa stor, 
den maa vi ej fortælle Mor, 
og Mor kan ikke gætte det rette.« 

maatte forsvinde, for nu skulde der arbejdes paa Hemmeligheden. For Børnehaven var 
Dagene før Jul en Fest hver især. Vi sled med Julegaverne og Juletræspynten; og endelig 
kom Julefesten. I Aar kunde Forældrene ikke fejre den sammen med os, Børnene fyldte 
hele Stuen. Stor var Glæden, da Nissemor med to Nissebørn kom med Julegrøden og 
fandt en Mængde Pakker i Nissekrogen.

Og nu har vi faaet Vinter, rigtig Vinter med Sne, saa Kælken kan komme i Brug, og 
der kan laves Snemænd og store og smaa Sneboldte. Børnene holder skarpt Udkig efter 
Madam Tø, og saasnart hun viser sig, raaber de i Kor: »Madam Tø, Madam Tø, kommer 
du, saa faar du Klø!«

En Del af Forældrene samledes i Vinter til Kurvefletning i Børnehaven; de har været 
meget interesserede og mødte temmelig regelmæssigt. Til Forældremøderne har der næsten 
altid været fuldt Hus. Stor Begejstring vakte Risengrøden, som var ukendt for alle, ved 
Julemødet.
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Forældrene er meget taknemlig for, hvad der gøres for Børnene i denne vanskelige 
Tid, og hvad de faar i Form af Gaver eller Ophold i »Helsehjemmet« • og Nymindegab. 
Jeg vil lade denne Tak gaa videre til alle, som har været med til at glæde og hjælpe 
Børnene og Forældrene og støttet Børnehaven. Lis Kjær.

Batterigades Børnehave, den 5. Marts 1931.
De to Børnehavers stærke Udvikling har nødvendiggjort, at hver 

af Lederne fik en fuldt uddannet Medhjælper. Som Medhjælpere er ansat 
Frk. Charlotte Petersen og Frk. Dora Bøvadt. Da Frk. Lis 
Kjær ved det nye Skoleaars Begyndelse har taget sin Afsked af private 
Grunde, er Frk. D. Bøvadt blevet Leder af denne Børnehave.

G r æ n s e f o r e n i n g e n bærer Udgifterne ved Driften af Børne
haverne i Flen siborg.

Børnehaven p a a H arr esle v m a r k.
Fra Børnehavens Leder, Frk. Liselotte Thomsen, foreligger 

følgende Aarsberetning:
Af de 10 Børn, vi sluttede med det forrige Aar, kom I Barn i Skole, saa vi begyndte 

det nye A ar med 9 Elever.
Kort efter modtog vi en Indbydelse til et Ferieophold til Nymindegab ved Jyllands 

Vestkyst. 6 Børn herfra kunde komme med, sammen med 14 Børn fra Byens Børnehaver.
Hvor godt saadan et Ophold er for de smaa, har vi set Resultater af ved Hjem

komsten; men ogsaa i Vinterens Løb hai' Mødre gentagne Gange udtalt sig om, at deres 
Børn er blevet kraftigere og mere modstandsdygtige.

I Løbet af Sommeren havde vi den Glæde, at flere og flere Børn blev indmeldt, saa 
Elevantallet nu er naaet op paa 21. Børnene er flinke til at møde regelmæssigt, dog har 
der i Vinterens Løb været Tider med megen Sygdom, saa der har været en lille Afbrydelse 
i det regelmæssige Arbejde.

Igennem Morgensangen, smaa Samtaler med Børnene, hvor de faar Lov til skiftevis 
at fortælle alt, hvad de har oplevet og set. Fremvisning af Billedbøger og Genfortælling af 
det, de ser paa Billederne, lærer de nye Børn forbavsende hurtigt at forstaa og tale Sproget.

Den 6. Januar fejredes Børnehavens 5-Aars Fødselsdag ved en lille Festlighed i Børne
haven. Børnenes Forældre og en Del interesserede for Børnehavesagen var inviteret. Vi 
kunde i alt samle ca. 55 Mennesker. Aftenen forløb meget hyggeligt med Kaffebord, Op
læsning og Taler for Fødselsdagsbarnet, som en rigtig Fødselsdag skal være. Dagen efter 
var det Børnenes Fest. Børn, som i de forløbne Aar har gaaet i Børnehaven, blev invi
terede sammen med Skolebørnene og Børnehavebørnene til Chokolade og Kager, og de 
skiftedes med at synge for hinanden.

Det daglige Arbejde afbrydes af Aarets Fester: Kongens Fødselsdag, Jul (den gamle 
Julefar spiller en stor Rolle i Barnets Liv), Børnehavens Fødselsdag osv. Desuden Faste
lavn, som fejres med stor Jubel ved at bide til Kringlen, slaa Katten af Tønden, hvorved 
Fastelavnskongen eller Dronningen vælges. Nu staar Foraaret for Døren, og vi venter med 
Spænding paa, at Skoven skal blive grøn igen. At Stæren er kommet, er allerede opdaget, 
og hver Dag følges med Undren Blomsternes Vækst af de Løg, de selv satte i Glas om 
Efteraaret.

Skolebørnenes Bespisning har kunnet gennemføres hele Aaret med Undtagelse af nogle 
Sommermaaneder. Vi takker herved Foreningen hjerteligst for al den Støtte til Opret
holdelse af dette Arbejde, som for Børnene er af saa stor Betydning.

Harreslevmark Børnehave. L. Thomsen, Børnehaveleder.

SønderjydskSkoleforening bærer Udgiften ved Driften af 
denne Børnehave.
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g VORE BØRN — OG JULEN. |

8 Af en Artikel af Redaktør Ernst Christiansen i »Flensborg Avis«; 8 
8 24. December 1930. 8
§ Der er spaaet Regn og Blæst til Juledagene. Men nu har vi jo et 8 
8 Par Døgn set, hvor skøn Verden er i Festdragt, i kølig frisk Gyldenkjortel, « 
g og vi er allerede holdt skadesløse for Ugers Taage. 8
o Julen er for længst begyndt. Alene i det lille danske Befolknings- 8 
g hjem i Flensborg har vi haft Spejder-Jul og Skole-Jul og Børnehave-Jul. g

Spejderne har vi meget tilovers for, men de skal være Gutter med 8 
8 Krummer i. Dem forlanger vi meget af. Der maa godt komme en hel g 
§ Del mere Tilvækst og Fut i deres Flok, eller maaske det skal foregaa i 8 
8 omvendt Orden. g

Duborg-Skolens Julefest ved Begyndelsen til Juleferien — en Time 8 
I ° kun, men et Klenodie, som har sin Plads i vort Smykkeskrin og tages 8 

frem den ene Dag om Aaret, da det bliver nyt og skinnende. g
Til Børnehavernes Jul er Forældrene velkomne, men andre faar kun § 

Bud en sjælden Gang. Der er ikke Plads, og det er de helt smaa, der 8 
skal holde Fest, ikke de voksne. s

Paa Tivoli-Skolens lave Bygning er Vinduerne stærkt oplyste, der | 
hænger fuldt af Tøj paa Knagerækkerne i Forstuen. Dørene staar aabne. g 
Lærerinden gaar rundt med de smaa i Skolestuen. Der myldrer, og de g 
smaa Røster laver en vældig Halløj. Her er jo over 70 Børn og af de g 
egentlige Børnehave-Børn vel et halvt Hundrede. Er det ikke lovlig 8 
meget Roderi til en Julefest? . 8

Men stop, nu foregaar det først. Børnene drager ud af Døren, i langt 1 8 
Tog, og da de voksne ad en anden Vej kommer ind i den rummelige, lidt g 
kølige, mørke Gymnastiksal, er her fremtryllet et Julebillede, som kan 8 
smelte selv haarde Sind. De smaa Borde er satte rundt i en stor Kreds. 8 
Julelys brænder paa dem, og det er Salens eneste Belysning. Ved Bordene g 

8 sidder som en tæt Perlesnor alle de smaa Piger og Drenge, og Kærte- | 
Iskæret lyser op her i et lille rødkindet, blaaøjet Pigeansigt, der i et mørkt § 

Pur over en brun Kind, der over et nysgerrigt Drengeansigt med en 8 
kraftig Næse. Kun utydeligt skimtes Mødrene og de faa Fædre bagved. § 
(Der er arbejdsløse iblandt med mørke Udsigter. Her lister et Smil sig 8 
frem.) Paa Gulvet inde i Kredsen er opstillet alle Børnehavens nyklædte 8 
Dukker og det fornyede Legetøj og i en stor Hob en Pakke til hvert af g 
Børnene. 8

§ Julemanden kommer i rød Dragt og taler bredt Sønderjysk og spør- g 
8 ger om, hvem det er, som ikke vil spise sin Mad om Middagen, og hvem 8 
8 det er, der ikke vil lægge sig ned atsove efter Maden, og hvem det er, der 8 
8 sutter paa Fingrene. Og Lærerinden lover Bedring paa de smaas Vegne, 8 
s og Julemanden er saa hyggelig, og de smaa Ansigter i Lysskæret ser 8 
g glade og tillidsfulde ud. De er ikke utaalmodige ved Fordelingen; alle g 
g Hænder peger paa den lykkelige, hvis Navn raabes op: Der sidder han! 8 
J der er hun! g

Man kan gaa uden om Kredsen og glædes, og Hjertet kan krympe sig § 
g sammen, naar smaa, blege Ansigter bærer Præg af at være forkvaklede 8 
8 af Sygdom og Fattigdom. Dette maatte dog. kunne skaffes ud af Verden, g 
8 Julemanden fortæller, at han har ikke kunnet skaffe alle de mange g 
8 rare Ting alene, og Lærerinden uddyber det og spørger, siden nu saa 8 
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mange gode Mennesker har tænkt paa dem til Jul: Skal da ikke Jule
manden tage en Hilsen med til dem?

— Jo! lyder det mangestemmigt, enstemmigt, med lyse, frejdige 
Barnestemmers samlede, varme Kraft, og dette lille Ord skulde høres 
over hele Danmarks Land af alle de danske Kvinder og Mænd, som i 
Arbejdsløshedens og Erhvervskrisens Mørke har tænkt paa Forposternes 
Jul. De skal have en Hilsen saa varm og lys, at de bliver glade og synes, 
at de selv har faaet en Gave.

— Det var ellers en fin Julefest! sagde en lille Fyr, som gik hjem ved 
sin Mors Haand.

Men baade ved Børnehavernes og Duborg-Skolens Julefest kunde der 
tænkes Tanker om den dybeste Mening, maaske endog findes en Traad, 
som førte ind til et af de Svar, som er mulige.

I Duborg-Skolens Festsal er kun en Del af den ene »Smalside« forbe
holdt voksne. Alle de øvrige Siddepladser optages af Skolens Elever. 
Oppe paa Balkonen er en Realklasse trængt sammen. Men endnu strøm
mer det ind ad Døren, og begge Gange staar fulde helt op. Pladsen slaar 
ikke til. Man maa rykke sammen, nøjes med en halv Stol, en stor Pige 
har en lille paa Skødet, en Del staar op. Mens saa Indledningstonerne 
strømmede ud i Salen, kunde de ældres Tanker gaa til de lange Aar, da 
ved alle Danskhedens Sammenkomster næsten kun de gamle mødte. Nu 
sprænger Børnene Rammerne. Hvad vil de gamle Hjerter saa bekymre 
sig mere?

Børneansigterne er det gamle Mirakel om igen, alle forskellige. Alle
rede er Livets mange Viljer skrevet i dem, men ogsaa Livets mange Mu
ligheder. Og i en saadan festlig Time er der i hvert Fald Øjeblikke, da 
alles Tanker bliver, hvad vi Mennesker kalder gode, og smelter sammen 
i een Glæde og een Længsel.

SKOLEREJSEHJEMMET.
Skolerejsehjemmet paa Tivoliskolen i Søndergravene har i Aai- som 

tidligere Somre været stærkt benyttet, navnlig af københavnske Skole
børn — alt i alt har der i Sommerens Løb været indkvarteret ca. 1000 
Elever.

Skolerejsehjemmet byder danske Skoler Lejlighed til paa en billig 
Maade at aflægge Flensborg et Besøg. Der kan til enhver Tid regnes 
med dansk Fører.

Indmeldelser til Rejsehjemmet sker skriftlig til Skoleinspektør Høj
lund, Jagtvej 13, København, Dansk Skoleforening i Flensborg, 
og i J u 1 i M a a n e d til Skolebetjent Ko c k, Søndergravene 36, Flensborg.

VANDRELÆRERVIRK S OMHEDEN.
Som Vandrelærere har i Aar følgende været i Virksomhed: Niels 

K j e ms, Fru Ann a Kjem s, Martha Diedr ichs en, M. P. Ejers
lev, Gustav Lindstrøm og Annalver sen. Desuden er der flere 
Steder drevet Gymnastik med Delingsførere som Ledere: Frk. Aase 
Møller har haft 2 Pigehold, Frk. Solveig Bording ligeledes, Hr. 
Gustav Petersen har haft et mandligt Hold og Hr. Georg 
B ü c h e r t 2 mandlige Hold. Endelig har Frk. J. 011 o s en haft et Hold 
i Sang.



Der er iøvrigt blevet undervist i Dansk, Sang, Historie, Litteratur, 
Husflid, Syning, Kogning, Gymnastik og Folkedans, hvor det naturligt 
kunde lade sig gennemføre med Henblik paa Lokaler og Elever. Des
uden er der afholdt en Række Møder og Sammenkomster, hvor Tale, Op
læsning og Sang var Hovedsagen, og hvor ogsaa fremmede Talere tog 
Ordet. Vandrelærerne har endelig sørget for Fordeling af danske Blade 
og Bøger.

Eksempelvis kan nævnes, at der til Dansk har været 5 Hold, til Hi
storie og Litteratur 4 Hold, Haandgerning 6 Hold, Kogning 1 Hold, Hus
flid 6 Hold, Syning 2 Hold, Folkedans 2 Hold — ugentlig.

Vandrelærervirksomheden har fundet Sted i Harreslev, Harreslev- 
mark, Kobbermøllen, Tarup, Jaruplund, Langbjerg, Skovlund, Agtrup, 
Tætvang, Valsbøl, Ladelund, Sønderløgum, Aventoft, Engelsby og Flens
borg.

Udgifterne ved Vandrelærernes Virksomhed bæres af Sønder- 
j y d s k S k o 1 e f o r e n i n g.

Sejrherrer fra Idrætsstævnet.

DE DANSKE PRIVATSKOLER PAA LANDET.
Dansk Privatskole i T a r u p ledes af Lærer F. D i n s e n Hansen, 

der har fremsendt følgende Beretning fra Skolen:
I Skoleaaret 1930/31 har Skolen været besøgt af 13 Børn (ni Drenge og fire Piger). 

Til Paaske 1931 konfirmeres 3 Elever, medens 3 Nybegyndere er anmeldt.
Naar undtages Januar Maaned, hvor en Influenzaepidemi gav Grund til mange For

sømmelser, kan Sundhedstilstanden for den øvrige Del af Aaret kaldes for meget god. To
Børn har haft et Ophold paa Børnenes Helsehjem ved Sønder Vilstrup.

I Sommermaanederne er der sammen med Forældrene foretaget et Par vellykkede Ud
flugter i Omegnen: Søndag den 25. Maj sammen med Børn og Forældrekredsen fra Lang
bjerg til Gelting Bugt og Søndag den 31. Avgust til Lindeved Skov.



Sommerens største Begivenhed var imidlertid Udflugten til Sjælland sammen med Kob
bermølle, Langbjerg og Harreslev Skoler (d. 18.—21. Juni).

Vi skylder Tak til mange gode Venner, som hjalp med til at gøre denne Tur saa 
vellykket: vore Værter i Ordrup, Merløse og Roskilde, Lærerne Kristiansen og Jensen, der 
havde tilrettelagt en udmærket Plan og var vore kyndige Førere gennem Sjællands minderige 
E.gne, samt til Tarup’ernes specielle Venner og Velyndere i Roskilde. En særlig Tak for
tjener »Sønderjydsk Forening for Roskilde og Omegn«, som arrangerede en vellykket Ud
flugt i Motorbaade til Boserup Strand, samt indbød os til et festligt Samvær paa Trægaar- 
den, Aftenen før vi rejste.

Søndag den 29. Juni fejredes Børnefesten paa vanlig Vis paa Pladsen ved Forsam
lingshuset.

Kort efter Sommerferien fik Skolen en meget værdifuld Gave fra Roskilde Kathedral- 
skoles Elevforening »Hroar«: et Lysbilledapparat, bestemt til Brug i Skolen og i de sted
lige danske Foreninger. Apparatet har i Vinterens Løb allerede flere Gange været i Brug. 
Vi er meget glade og taknemmelige for den udmærkede Gave. Foreningen »Hroar« har nu 
gennem flere Aar støttet vort Arbejde ved at udruste os med værdifulde og praktiske 
Hjælpemidler i vor daglige Gerning, bade i Skole og Forening.

Fra Tarup Sl(ole.

Børnenes Julefest, som fejredes i det danske Forsamlingshus og arrangeres af den sted
lige Kvindeforening, forløb paa lignende Maade, som den plejer. Ogsaa dette Aar kunde 
vi glæde os over Julegaverne fra trofaste Venner i Danmark. Fra Roskilde Kathedralskole 
og Roskilde Pigeskole fik vi sendt en stor Kasse Børnebøger og Julehæfter. Adjunkt Kjær, 
som efter Adjunkt Knudsens Fraflytning har overtaget Samarbejdet med os, har ogsaa 
ledet dette Arbejde. — Fru Redaktør Thomsen, Haderslev, samt Flensborg-Samfundet be
tænkte os ligeledes med gode Bøger og Julehæfter.

Da Forholdene f. T. er saaledes, at største Parten af vore Børn ikke har Raad til at 
købe sig Bøger, er disse en meget kærkommen Gave.

Tarup, den 23. Februar 1931. F. Dinsen Hansen.

Kobbermølles k olen, Den sønderjydske Dags Skole, 
ledes af Lærer A. Rattenborg’. Fra Skolen er fremsendt følgende 
Aarsberetning:

Efter at 2 Elever var bleven konfirmerede i Foraaret 1930, blev 2 nye Elever ind
meldt, saa Skoleaaret begyndte med 15 Elever. Efter Efteraarseferien blev endnu 1 Elev 
indmeldt i Skolen, og vi slutter Aaret med 16 Elever.

11



Der har været undervist i 236 Dage. Vi har haft en Del Sygdom, særlig i Vinter, 
saa Forsømmelserne var 6,03 Procent.

Det daglige Skolearbejde formede sig som de andre Aar, dog er der sket den For
andring, at Frk. Diedrichsen har overtaget Haandgerningsundervisningen. I Sløjd og Hus
flid deltog 7 af Skolens Elever samt 2, der ikke besøger Skolen.

Et stadigt større Antal Venner har besøgt Skolen, det vidner om en stigende Interesse 
for Sagen. Særlig er vi glade for den Kreds af gode Venner fra Aarhus og Omegn, der 
hvert Aar besøger vor Skole.

1 Sommer har vi, derved at vi har faaet Madrasser, turdet indlade os paa at byde 
Skoler herned, og vi havde den Glæde, at 5 Skoler efterkom vor Indbydelse. Vi havde i 
Sommer den Aftale med Skolerne fra Ordrup og Haugborup i Nærheden af Ringsted, at 
vi gensidig skulde besøge hinanden.

I Dagene fra 18. til 21. Juni drog vi, sammen med Skolerne fra Langbjerg, Harres- 
levmark og Tarup til Sjælland. Tarup havde forskaffet os en Indbydelse fra Katedral
skolen i Roskilde, saa vi fik Lejlighed til at besøge Sjællands minderige Egne.

Vi blev overalt gæstfrit modtaget og blev indkvarteret i Familierne. I Biler besøgte vi 
Ringsted, Sorø og Fjenneslev, hvor vi oplevede et Stykke Danmarkshistorie under kyndig 
Ledelse. Ogsaa Besøget i Roskilde var en Oplevelse for unge og ældre; den hjertelige 
Gæstfrihed, hvormed vi blev modtagne, og alt, hvad vi saa og hørte, de gamle historiske 
Minder, der myldrede frem, alt gav os uforglemmelige Indtryk med hjem.

Vi takker dem alle, baade i Ordrup og Haugborup og Roskilde, for den gode Op
levelse, og vi haaber, at varige Baand maa være knyttet mellem os og dem.

De to Skoler gjorde saa Genbesøg i Dagene fra 2.—5. Juli. Den 24.—26. Juni 
havde vi Besøg af Skolerne fra Ørby, Vonsbæk og Oldrup i Jylland. Jeg haaber, at alle 
har faaet et godt Udbytte af deres Sønderjyllandstur, og jeg vil ønske, at mange Skoler 
Landet over maa finde Vej herned.

Først i November begyndte vi et Aftenskolekursus, dels Husflid, dels Dansk for vokne. 
7 deltog i Husflid og 2 i Dansk-Undervisningen.

Til Jul har vi igen modtaget mange Gaver fra vore Venner. Fra Sønderjysk Forening 
for Aarhus og Omegn, De samvirkende sønderjydske Foreninger i Aarhus og Randers 
Amter, F. D. F„ Landerupgaard ved Forstander Boy-Rasmussen har vi faaet Pengegaver. 
Fru PFright, København, sendte os en stor Pakke Julehæfter. Vi siger mange Tak for alle 
Gaver.

Ogsaa i Aar besøgte vi Julekomedien paa Teatret og havde anden Juledag vor vel
lykkede Julefest.

Fastelavnsmandag, den 16. Februar, fik vi ogsaa i Aar Boller og Chokolade i Skolen.
Tirsdag den 17. Marts sluttede Skoleaaret med en Eksamen, hvortil Forældrene og 

Hr. Dr. Hanssen, Flensborg var indbudt.
A. Rattenborg.

Dansk Privatskole i Jar upland ledes af Lærerinde, Frk. Amalie 
Rattenborg, der har fremsendt følgende Beretning:

Privatskolen i Jaruplund havde Aaret 1930—31 10 Elever. Til April i Aar forlod 
to af dem Skolen — den ene for at fortsætte paa Duborgskolen. Efter Paaske begynder 
4 smaa, saa Elevantallet for det kommende Skoleaar vil være / 2.

Det har været et roligt og godt Arbejdsaar. Glanspunktet blev Børnenes Sommerudflugt 
til Skagen. Undervejs var vi Gæster hos Forstander Andreas Nielsen, »Halvorsminde« Ung
domsskole ved Hjørring, og i Løgstør hos Tømrermester Engelbrecht, som gav os Biltur til 
Svinkløv. Paa Hjemturen fik vi Tid til et Ophold i Viborg for at se Domkirken. De 
Danske Statsbaner har iøvrigt været overordentlig imødekommende ved at give os fri Rejse 
i saa stor Udstrækning. Det er vi meget taknemmelige for.

De mindre havde ligeledes en god Tur til Rønshoved Strand. Forstander Møllers gav 
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os Jordbær, saa mange, som vi aldrig har set før. Vi føler Trang til ogsaa ad denne Vej 
at sige alle vore Værter, og hvem der ellers har været god imod os, en varm Tak.

Amalie Rattenborg.

Dansk Privatskole i Langbjerg, Hanved Sogn, ledes af Lærer 
Henry Thomsen, der har fremsendt følgende Beretning:

Ved det nye Skoleaars Begyndelse 1930 var der I 1 Børn i Skolen. Efter Sommer
ferien blev der tilmeldt 2 Elever fra den tyske Skole, saa der nu er 5 Drenge og 8 Piger i 
Skolen. Der er ingen Fragang til Paaske. Derimod faar Skolen een Elev mere, og Skolen 
har da 14 skolepligtige Børn.

Trods stor Sygelighed (Influenza) i Omegnen, er Skolen sluppet heldigt.
Hr. Skoleraad Grøndal har besøgt Skolen og overværet Undervisningen.
I Maj Maaned foretog Børnene med deres Forældre og sammen med Tarup erne en 

vellykket Biludflugt gennem Angel ud til Kysten.
De største Børn deltog i Fællesudflugten til Sjælland i Juni.
Endvidere deltog Børnene i de danske Skolers Idrætsstævne sidste Efteraar i Flensborg. 

Det blev en Oplevelse, og en Lavrbærkrans pryder i Dag vor Skolestue til Minde om 
Kampdagen.

Maren Sørensen var atter denne Jul vor Gæst. Hun fortalte et Eventyr for Børnene. 
Disse spillede en lille Julekomedie. Ved Kaffebordet kom Julemanden ind med Gaver. 
Han blev hilst med Sang. Om Aftenen læste Lærer Dinsen Hansen plattyske Fortællinger 
for de mange voksne.

I Januar døbte Pastor Noacl( et Barn herude. Alle Børnene var indbudt. Om Aftenen 
var der Gudstjeneste i Skolen.

Skolen har modtaget en hel Del Foræringer. Et Flag af P. Petersen, Plætners Stiftelse, 
et Skjold med Inskription af Obersløjtnant Bang, Roskilde, to Billeder af Frk. M. Jürgen
sen, Langbjerg, og en Gustav Johannsen-Buste af D. K. S. F. — Endvidere har Statsskolen 
i Sønderborg foræret os 75 Kroner.

Aftenskolen er blevet besøgt af 12—14 Personer, som har vist stor Interesse for at 
lære det danske Sprog.

Der er ogsaa blevet undervist i Syning af Frk. Diederichsen.
Dilettanter fra Langbjerg spillede sidste Aar ved Aarsfesten i Flensborg. Senere 

spillede de flere andre Steder i Sydslesvig. Atter i Aar er der blevet indøvet to Dilettant
stykker, som er blevet opført i Skæferhuset, Lyksborg og Harreslev.

Forældrekredsen har været aktiv ved Genoprettelsen af den stedlige slesvigske For
ening, som har vokset sig saa stærk, at der er Pladsmangel.

Vi mangler et Forsamlingshus.
Endvidere kan meddeles, at der paa Foranledning af N. Bollmann er blevet oprettet 

en lokal Spareforening. Der er allerede 30 Sparebøger i Brug, og vi venter os meget af 
denne Forening.

Alt i alt kan der siges, at Sammenholdet er blevet bedre i Langbjerg og Solidaritets
følelsen stærkere.

Henry; Thomsen.

æocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
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Slfolen paa Harreslevmark. —

Dansk Privatskole, Harreslevmark, har i Aar været ledet af 
Lærer Hans Men g, der har fremsat følgende Beretning:

Den danske Privatskole i Harreslevmark begyndte Skoleaaret med 14 Elever og af
slutter det med 21. Tilgangen skyldes Tilmeldelser fra de tyske Kommuneskoler i Harreslev 
og Harreslevmark. Ved Tilmeldelserne har 5 nye Hjem sluttet sig til Skolen.

Sundhedstilstanden har været god; Forsømmelsen var paa 2,61 %. 3 af Børnene har 
været 6 Uger paa Helsehjem.

I Juni har de største Børn (10 Aars-Alderen) været paa en 4 Dages Udflugt til Sjæl
land sammen med Privatskolerne fra Tarup, Langbjerg og Kobbermøllen. Vi mødte alle 
Steder de elskværdigste Venner og kan ikke takke nok for denne uforglemmelige Rejse.

Julefesten holdtes den 21. December paa vanlig Maade; Julemanden havde igen ind
fundet sig og dette med en fyldt Sæk. Efter Børnenes Fest holdt voksne Deltagere (30—60- 
Aars-Alderen) i et Danskkursus -— der undervistes 2 Timer om Ugen — deres Julefest, 
hvor de store »Elever« selv bestred Underholdningen i Form af Oplæsning og Fortælling. 
En enkelt havde i Dagens Anledning lært et langt Digt udenad.

I Vinterens Løb har der hver anden Uge været afholdt en »folkelig Fortælleaften«, | 
hvor Hr. Pastor Petersen og Læreren har fortalt og læst. Aftenerne har samlet 25—30 Per
soner fra Harreslevmark.

Fra det til Skolen knyttede Børnebibliotek er der i Aarets Løb udlaant 827 Bind, 
mens Læsestuen, der som Biblioteket er lukket i Sommermaanederne, besøgtes af 374 Børn. 
Læsestuen holdes aaben en Gang om Ugen.

Forældrekredsen har været samlet nogle Gange. Besøget har altid været godt.
Den 20. Februar holdtes en lille Prøve. Hr. Dr. Hanssen var til Stede og uddelte 

4 Flidspræmier.
Ved Skoleaarets Slutning forlader 7 Elever Skolen og fortsætter paa Duborgskolen.

Hans Meng.

8 Fra 1. April 1931 er Lærer II a n s Meng ansat som Lærer ved 8 
g Duborgskolen. Stillingen som Lærer ved vor Skole i H a r r e s 1 e v m a r k 8 
8 er blevet betroet Lærer Niels Bøgh Andersen fra Aventoft. o 
8 Udgifterne ved Driften af Skolerne iTarup, Jaruplund, Lang- | 
§ bjerg og Harreslevmark bæres af Sønderjydsk S k o 1 e f o r- 8 
8 ening, hvis Formand er Landstingsmand Jefsen Christensen. s 
5 Udgiften ved Driften af K o b b e r m ø 11 e s k o 1 e n, Den sønder- § 
rcæcca<æcocæææcæocoæoccooocccoooaxcoo(xxxxæ
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j y d s k e D a g s Skole, bæres af en Sammenslutning af Sønderjy d- 
ske Foreninger i Randers og Aarhus Amter (Lokalforenin
ger af Grænseforeningen) under Ledelse af Forstander Christensen 
M a a r s ø, Ask, Malling.

GAVER TIL LANDDISTRIKTERNE.
Skolernes Bogsamlinger: Fra Bog'handler Her m a n M ø 1- 

1 e r, Lemvig: ca. 300 Bind Læsekreds-Bøger (fordelt mellem de 5 Skoler).
Andre Gaver er nævnt under Omtalen af de forskellige Skoler. Vi 

takker for de nævnte Gaver — og for dem, der ikke blev nævnt.

Valdemar Sejr giver J^dske Lov.
Billedet er malet af Lorens Frölich og er ophængt i Retsbygningen i Flensborg.

FORHANDLINGER MED MYNDIGHEDER.
De to Sager, som i Aarevis har været til Forhandling mellem Dansk 

Skoleforening og de tyske Skolemyndigheder, er, i det Øjeblik, da nær
værende Beretning skrives ('medio April), ikke naaet ret meget videre.

Kravet om danskuddannede Lærere ved den dansk
sprogede Kommuneskole, et Krav, der er fremsat baade mundtligt og 
skriftligt flere Gange fra Dansk Skoleforening og fra Kommuneskolens 
Forældreudvalg, lades -stadig uænset. I Begyndelsen af forrige Skoleaar 
indsendte en af vore danskuddannede Lærere, der er tysk Undersaat, en 
Ansøgning til Kultusministeriet i Berlin om at blive ansat ved Skolen. 
Den blev ledsaget af en fornyet Henvendelse fra Dansk Skoleforening; 
men den er ikke blevet besvaret. Senere Henvendelser har været lige 
saa frugtesløse.

Med Hensyn til Kravet om andre Lokaler for den dansk
sprogede Kommuneskole, da foreligger der fra den prøjsiske Regering, 
Afdeling for Kirke- og Skolevæsen i Slesvig, en Skrivelse, dateret 15. Jan. 
1931, hvori Byens Skoledirektion anmodes om efter Forhandling med 
Dansk Skoleforening at fremsætte et Forslag og en Beregning af Udgif
terne. Regeringen udtaler, at Staten er beredt til at deltage i Dækning
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I
 af Udgifterne. Resultatet af disse Overvejelser venter Regeringen sid g 

tilsendt i Løbet af 3 Maaneder. 8
Den nævnte Forhandling med Dansk Skoleforening har fundet Sted, 8 

og Skoleforeningen afventer nu Fremsendelsen af Forslaget. x

DANSK SKOLEFRENING S

afholdt sit A ar s møde i Borgerforeningens Lokaler Tirsdag d. 5. Maj 8 
1931. Der foreligger herom følgende Referat fra »Flensborg Avis«: । g

Til Dansk Skoleforenings Aarsmøde, der i Aften fandt Sted i Borgerforeningen, havde 8 
□ der indfundet sig en talrig Forsamling. g8 Formanden, Grosserer Corn. Hansen, bad indledende synge »Som en rejselysten Flaade«, 8 
g og derefter bod han Velkommen. Tak, fordi der er mødt saa mange i Aften! g
g I Fjor kunde vi fejre Skoleforeningens 10-Aarsdag, se tilbage paa 10 Aars Arbejde g 
g og 10 Aars Fremgang. Ogsaa i Aar kan der meldes om Vækst for Skolesagen; man lægger 8 
8 ikke mindst Mærke til, at der, hvad vi hilser med særlig Glæde, er betydelig Tilvækst i g 
g Kommuneskolens Elevtal. o
g I Løbet af det sidste Aar er adskillige af vore trofaste Tillidsmænd afgaaede ved Døden, S 
8 saaledes Fru Stocker, Asmus Nielsen og Rilh. Christiansen. De nævnte tre Medlemmer af g 
g vor udvidede Bestyrelse har i mange Aar staaet i Skoleforeningens og i vor danske Sags g 
8 Tjeneste. To af dem har været med i Arbejdet fra Skoleforeningens første Begyndelse. 8 
8 Skal vi hædre deres Minde ved at rejse os. (Det sker.) g

Formanden foreslog at synge »Det haver saa nyligen regnet«, og derefter gav Rektor, 8 
° Dr. phil. Andr. Hanssen en Række Oplysninger vedrørende Regnskabet, og hvad der staar g 
8 i Forbindelse dermed, medens Inspektør Bernh. Hansen aflagde selve Skoleforeningens Regn- g 
g skab. Dette blev enstemmigt godkendt. 8
S Formanden, Cornelius Hansen, rettede en Tak til Foreningens hidtilværende Revisorer g 

for deres omhyggelige Revision af den Del af Skoleforeningens Regnskab, det har paa- 8 
S hvilet dem at revidere. g

Efter at der var foretaget Udfyldningsvalg til Skoleforeningens udvidede Bestyrelse, 8 
aflagde Dr. Andr. Hanssen en udførlig Aarsberetning for 1930—31: „

8 Der er gaaet et Aar, siden Dansk Skoleforening holdt Tiaarsfest. De Ønsker, der da 8 
g bive udtalte, om fredelige Arbejdskaar og om Vækst i Ungdomsarbejdet, kan siges at være g
! bievne opfyldte i det svundne Aar, naar der tages Hensyn til Fortiden. Ingen maa jo 8

glemme — heller ikke vore Landsmænd mod Nord —, at Resultaterne her er afhængige g
g ikke blot af vor Indsats, men af de Forhold, hvorunder det danske Mindretal har levet før S
8 1920, Forhold, som den Dag i Dag gaar som en Undergrund gennem hele det danske 8
° Folkeliv her syd for Grænsen. Naar der tages det rette Hensyn til dette, kan det siges, at 5 
8 vor Skolesag har haft et godt A ar. 8

Herefter trak Rektoren Hovedlinjerne op for Aarets Arbejde i Overensstemmelse med g 
5 nærværende Aarsberetning og afsluttede sin Redegørelse med følgende: 8

Som et Vidnesbyrd om, at vort Arbejde følges af mange med Interesse, vil jeg nævne g 
Ide mange Besøg nordfra. I Duborg-Skolens Gæstebog er der i Løbet af det sidste Skoleaar j 

indført 8400 Gæster. Et andet Vidnesbyrd er de værdifulde Gaver, som baade Skoler og s 
Børnehaver har modtaget. De største er Sprogforeningens Boggave og Lærer Dahlboms Bog
samling; den mest ejendommelige er vel nok den Konebaad, der er sejlet hertil fra Grønland. 8 
Gaverne er komne fra mange Steder og Lande. Vi takker for Gaverne og for de venlige g 
Tanker.

Med Hensyn til Forhandlingerne med Myndighederne angaaende den dansksprogede 8 
I Kommuneskole her i Flensborg, da har Regeringen i Berlin givet et skriftligt Tilsagn om at g 

give Statte til Fremskaffelsen af bedre Lokaler. Nu beror denne Sag paa videre Forhandling t 
mellem Byens og Statens Myndigheder. Derimod foreligger der trods gentagne Henvendelser S
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o intet Svar paa vort Krav om at give danskuddannede Lærere Adgang til Ansættelse ved 8 
g Skolen. Det er klart, at Dansk Skoleforening stadig fastholder og paa ny betoner dette Krav, g 
8 idet vi atter henviser til, at der alene i Tønder Amt nord for Grænsen findes 57 tyskuddan- 8 
g nede Lærere ved den offentlige Folkeskole. Det er jo højst mærkværdigt, at en saa vigtig g 
8 Sag lades ubesvaret i Aarevis. g
8 Ved vort Aarsmøde takker vi de Kredse i Danmark. som støtter Dansk Skoleforening g 
g økonomisk, saaledes at den kan gennemføre sine Opgaver: Statens Udvalg, Sønderjydsk 8 
o Skoleforening og Crænseforeningen. Vi takker ogsaa de Institutioner og Enkeltpersoner, som 8 
g paa forskellig Maade rækker vore Foretagender en hjælpende Haand. g
g Personlig takker jeg Skoleforeningens Bestyrelse og dens Tillidsmænd for godt Sam- 8 
8 arbejde! Og jeg takker Medarbejderne for deres Iver og Trofasthed i Arbejdet; det gælder g
g Lærere, Vandrelærere, Børnehaveledere, Kontorfolk og Skolebetjente! Lad os ogsaa i Frem- g
8 tiden vise, at vi forstaar at vurdere Samarbejdets Betydning. 8
g Den Opgave, vi har, er, sluttede Taleren, en af de største, der kan gives Mennnesker. S
g Lad os arbejde med den Bevidsthed, at kun ved at yde det bedste, vi evner, staar vi her 8
g med Rette. Hvert Aarsmøde skal for os være en Styrkelse og Opmuntring i Arbejdet for den s 
8 Folkesag, som vi alle tjener. 8

8 Efter Rektorens Aarsberetning gav Formanden, C o r n e 1 i u s H a n- 8 
g sen, Ordet frit, og der fremsattes følgende Udtalelser: a
a Snedker P. Jørgensen udtalte en Tak til Ledelsen. Vi er alle enige g 
8 om, at Skoleforeningen har en Bestyrelse og Skolen en Ledelse, vi har | 
g Tillid til. Arbejdet er gaaet godt, i mange Henseender over Forventning. 8 
| I Aarenes Løb har vi stillet adskillige Krav til Myndighederne, hvoraf g 
o nogle er bievne opfyldt, andre ikke. Vi maatte ofte gentage en Fordring g 
s mange Gange, inden der kom noget ud af det. Men her gælder, at »Søn- 8 
8 derjyden han æ stærk aa sej«. Det gælder ogsaa vort berettigede g 
8 Ønske om, at der gives Adgang for d a n s k u d d a n n e d e 8 
§ Lærere til Ansættelse ved Kommuneskolen. N a a r vi a 
8 retter et ærligt S p ø r g s in a a 1 til M y n d i g h e d e r ne, kan vi 8 
j ogsaa forlange et ■Svar. Vi vil i Aften bede Bestyrelsen om ikke g 
B at slaa sig til Ro, før Regeringen har givet et klart og tydeligt Svar paa 8 
§ vort Andragende, og det maa ske snarest muligt. Det er Bestyrelsen sik- 8 
§ kert enig med os i. 8
§ Formanden: Vi er Hr. Jørgensen taknemlig for hans Udtalelser, g 
8 Der vil fra Bestyrelsens Side blive gjort alt, hvad der kan gøres, for at 8 
g søge det omtalte Ønske opfyldt. Bestyrelsen er enig med For- § 
8 samlingen om, at der bør gaas energisk frem, efter at o 
8 vi tre Gange har henvendt os forgæves. ■— Corn. Hansen a 
a fremsatte en Række Oplysninger om Planerne for den nye Kommune- 8 
§ skole-Bygning. g
a Fra anden Side understregedes endnu engang, at Generalfor- § 
R samlingen stod bag ved Kravet om hurtigst muligt at 8 
g hidføre en Afgørelse i det fremdragne Spørgsmaal. a 
a Økonom Chr. B ø v a d t ønskede, at der fra denne stærkt besøgte Ge- 8 
8 neralf orsamling blev sendt en venlig Tanke ud til de tidligere Elever, 8 
g som nu delvis opholdt sig langt borte fra Hjemmet; en venlig Tanke og- 8 
§ saa til alle de danske Skolers Børn og til de Forældre, der har betroet 8 
8 os dem, deriblandt til de Kredse, der staar omkring Smaaskolerne ude a 
s paa Landet. De skal alle have en Hilsen fra dette Skoleforeningens 8 
g Aarsmøde. a

Redaktør E. Christiansen: Skoleforeningens Aarsberetning
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viser Vækst paa alle Omraader. Den kan ikke tage vor Ængstelse med 
Hensyn til Erhvervskrisen og Ungdommens Fremtidsmuligheder fra os, 
men naar vi har vort Foraar i Orden og den hemmelige Livskraft i Be
hold, som har bevaret dansk Liv igennem den lange Vinter, fortsætter v 
med Fortrøstning. Der er Grund til at ønske S k o 1 e f o r e n i n 
gen, Rektor som Arbejdets Leder og alle Medarbejder« 
i By og paa Land til Lykke og ønske os allesammen ti 
Lykke med det mangfoldige Arbejde, der er gjort.

Corn. Hansen takkede endnu engang, fordi man var mødt saa tal
rigt, og takkede dem, der havde taget Ordet.

Mødet sluttedes derefter med Sangen »Dagen gaar med raske Fjed«,
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