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Løgstør kommunale skolevæsen omfatter Grund- og Borger
skolen, bygget 1914, og Mellem- og Realskolen, bygget 1902 og 
overtaget af kommunen 1908, samt den nye skolefløj, der blev 
taget i brug forrige år.

Skolen råder over 20 klasselokaler og særlokaler ti naturhi
storie, fysik, håndarbejde, skolekøkken, tegning, sløjd og et stort 
sanglokale, der i middagspausen bruges som opholdslokale for uden
bys elever.

Der er desuden 2 gymnastiksale med omklædnings- og bade
rum samt lægeværelse med omklædningsrum.

Eleverne

Børneantallet
Den 31. december 1956 var der i borgerskolen 202 drenge og 

159 piger, ialt 361 (forrige år 364); deraf 26 udenbys elever. Til 
det nye skoleår er der indskrevet 31 drenge og 24 piger, ialt 55 (55).

Elevtallet i Mellem- og Realskolen var den 31. december 108 
drenge og 140 piger, ialt 248 (203), hvoraf 113 var udenbys 
elever og 109 var over skolepligtig alder.

Skolernes samlede elevantal udgjorde således 310 drenge og 
299 piger, ialt 609 (567).

Børnenes forsømmelser

Mellem- og Realskolen
På grund af sygdom............................ 1185'/2 dage
Med lovlig grund ................................ 223'/2 ”
Uden lovlig grund................................ 2
Besøgte skoledage: 53682, forsømte: 1411 dage

Borgerskolen
På grund af sygdom............................ 3372'/2 dage
Med lovlig grund ................................ 354'/2 ”
Uden lovlig grund................................ 99
Besøgte skoledage: 84913, forsømte: 3826 dage
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Oplysninger for hjemmene.

Udeblivelse fra skolen på grund af barnets sygdom eller smit
som sygdom i hjemmet skal straks anmeldes til skolen, enten 
skriftligt eller ved pålideligt bud.

Hvis et barn af en eller anden grund ønskes fritaget for skole, 
må tilladelse forud indhentes fra skolen, da forsømmelsen ellers 
betragtes som ulovlig.

Fritagelse for gymnastik og badning samt tilladelse til at blive 
inde i frikvarteret meddeles kun efter skriftlig begæring fra hjemmet.

Fritagelse for gymnastik og badning ud over en uge kan kun 
tilstedes efter lægeattest. Blanketter hertil fås på skolen.

Der må foretages fuldstændig omklædning til gymnastik, og 
gymnastiktimen skal afsluttes med brusebad, der nu er indrettet 
ved begge gymnastiksale.

Elever, der er fritaget for gymnastik, skal være tilstede ved 
undervisningen, med mindre de af skoleinspektøren er fritaget derfor.

Bøger, der udlånes af skolen, skal altid være forsynet med so
lidt omslag med elevens navn og klasse og skal til og fra skolen 
være indpakket i taske, rygsæk ell. lign., selv om der kun er en 
enkelt bog med i skole. Der må ikke skrives inde i bøgerne. Så
fremt de lånte bøger ødelægges eller bortkommer, må de erstat
tes med nye.

Kun elever, der har over 1 km til skole, må cykle til skole, 
ligesom der ikke må cykles fra eller til sportsplads eller badeanstalt.

Da eleverne hvert år glemmer mange beklædningsgenstande på 
skolen uden senere at komme og afhente disse, anbefales det hjem
mene at forsyne børnenes tøj med navn eller kendingsmærke.

NB. Hvis der i et hjem er kighoste, mæslinger, røde hunde, 
skoldkopper, rosen, influenza eller fåresyge, er det tilladt de raske 
børn at søge skolen.

Hvis der i et hjem er skarlagensfeber, difteritis eller børne
lammelse, må de børn, der ikke er angrebet, ikke gå i skole før 
de medbringer lægeattest for, at de ikke kan udbrede smitte.

Ind- og udskrivning m. m.

Skoleåret begynder den 1. august og slutter 31- juli eller med 
en i slutningen af juni måned afholdt årsprøve.

Undervisningspligten indtræder 1. august for de børn, der på 
dette tidspunkt er fyldt 7 år. Den ophører med udgangen af et 
skoleår for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Kom
munalbestyrelsen kan dog tillade, at børn, der er født i skole
årets 3 første måneder, altså i august, september og oktober, efter 
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ansøgning, der indgives gennem skolen, kan udskrives ved skole
årets slutning, medens dette er udelukket for børn, der fylder 14 
år efter 31. oktober.

Angående optagelsesprøven til mellemskolen gælder bl. a.: I 
mellemskolen optages kun børn, som har bestået optagelsesprø
ven til 1. mellemskoleklasse i henhold til anordningen af 19- juni 
1903, og hvis forældre har afgivet en erklæring om at ville lade 
dem gennemgå hele mellemskolen.

Der gøres opmærksom på, at skolelovens § 57 bestemmer, at 
intet skolepligtigt barn forud for skoletiden må anvendes til er
hvervsmæssigt arbejde, d. v. s. arbejde mod vederlag udenfor bar
nets hjem.

Fra skolefesten: sHans og Trinet.
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Lærerpersonalet

Navn Født Eksa
men

Ansat 
her

Tjeneste- 
alder

Skoleinspektør:

1. N. E. Kolstrup............. 1888 1909 7s 1928 '/s 1928

Viceinspektør:

2. Johs. Petersen............... 1895 1916 29/4 1919 74 1943

Lærere:

3- N. C. M. Sørensen .... 1898 1920 V2 1952 Vs 1922
4. H. E. Mose*................. 1899 1920 2O/io 1920 Vz 1949
5. S. Aa. Vittrup*............... 1901 1922 7i2 1925 V12 1951
6. V. Bro-Christensen .... 1915 1937 7s 1940 712 1940
7. Th. Højbjerg Pedersen. . 1915 1937 Vs 1947 Vi 1940
8. O. Stensgaard Gade. . . ■ 1924 1945 7o 1948 7s 1947
9- Chr. L. Olesen............. 1924 1946 711 1947 7o 1949

10. J. Schiønning Simonsen. 1923 1952 ‘/s 1952 Vs 1954
11. Eigil Rosenskjold**. . . . 1933 1955 7s 1955
12. Ledigt embede.............
13. Ledigt embede.............

Lærerinder:

14. Frk. J. Pedersen*........... 1896 1919 7? 1921 Vs 1944
15. Frk. Kjærg. Lauridsen* . 1896 1918 7r 1923 Vs 1944
16. Fru K. G. Thilker......... 1906 1927 Vs 1931 Vs 1932
17. Frk. E. M. Dalum......... 1915 1951 Vs 1951 Vs 1953
18. Fru Kamma Gade........ 1929 1951 Vs 1955 Vs 1954
19- Frk. Kamma Jensen. . . • 1925 1954 Vs 1955 Vs 1956
20. P. Fuglsang-Damgaard . . 1933 1955 74 1956

Timelærer:

21. Ledigt embede.............

Timelærerinde :

22. Ledigt embede.............

*) Overlærere. **) Aspirant.
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Den '/g blev aspirant ved Løgstør skolevæsen, frk. Kamma 
Jensen fast ansat, og den 'h timelærerinde frk. P. Fuglsang-Dam- 
gaard.

Den */4 blev der bevilget lærerinde fru K. Gade et års orlov; 
i hendes embede vikarierer frk. Lis Jakobsen.

Husholdningslærerinde frk. Hvass, Aars, har vikarieret siden '/8.
I de 4 ledige embeder har der for hver 3 måneder været skif

tende vikarer.
Frk. Kamma Jensen har i København haft kursus i undervis

ning af læsesvage børn fra 27/9 til 13/io- Under hendes fraværelse 
vikarierede lærerinde fru Nielsen, Næsby.

På grund af stor tilgang af udenbys elever bliver der 3 L m 
i det nye skoleår. Der må oprettes 2 nye embeder, hvoraf det 
ene normeres som overlærerembede.

Hr. Vittrup har været beskikket censor i mundtlig dansk ved 
nogle skoler og er som sidste år beskikket censor i skriftlig dansk 
ved realeksamen.

Den 22/8 gav førstelærer Leo Novrup, Bække, en udmærket 
instruktion med en klasse; bagefter viste han en glimrende film 
fra fuglelivet.

Mellemskole- og realeksamen 1956
Til mellemskoleeksamen indstilledes fra IVm 32 elever, der 

alle bestod. 1 fik i gennemsnitskarakter ug, 7 mgX, H mg, 11 
mg-j- og 2 gX- Gennemsnit: 13,75 = mg.

Til realeksamen indstilledes 24 elever, der bestod med følgende 
resultater:

Henning Bennetzen (sognepræst E. B.)................. mg 13,92
Niels Egon Christensen (husmand C., Tollerup). . mg 13,67
Hardy Christensen (landmand E. C.)..................... g 12,02
Anna Marie Jacobsen (skolebetjent P. J.)............... mg-r 13,37
Kirsten Jensen (snedkermester V. J.)..................... mg 14,00
Helga Jeppesen (bankbogholder J.).......................... ug-~- 14,79
Svend Juul (seminarielærer J. J., Ranum)............... ug-?- 14,58
Hans Erik Sloth Larsen (arbm. S.L.)..................... mg-? 13,19
Ricard Lysgaard (gaardejer J. P. L., Vilsted)........... mgX 14,46
Harry Madsen (slagteriarb. H. M.).......................... mg4~ 13,17
Grete Skov Møller (aflæser P. M.).......................... mg-j- 14,35
Jørgen B. Nielsen (førstelærer Kr. N. Næsby) . . . mgj- 14,42 
Karen Haldrup Nielsen (gårdejer A. N., Brøndum) mg-r 13,17 
Kjeld Viggo Nielsen (slagterm. E. N., Vilsted) . . . mg 14,03 
Erik Nikolajsen (mælkehdl. FL N., Ranum)......... mg 13,96
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men 11,00; højeste karakter, der opnås, er 15,00.

Karl Erik Odgaard (tømrer B. R. O.) ........... . ... mgH- 13,60
Inge Lise Pedersen (tømrer J. P.)................. g + 12,78
Louise Pedersen (gartner H. Frederiksen). . . . . . . . mg 14,13
Anker Rosenskjold (arbm. J. R.)................... . . . . g 12,31
Kirsten Sloth (proprietær A. S., Hyllestedg.) . . . . . mg 13,77
Grethe Søndergaard (gårdejer E. S., Malle) . . . . . . mg4- 13,61
Karis Sørensen (havnefoged N. P. S.)............. g + 12,99
Henning Thomsen (købm. O. Christensen) . . . . . . mg-H 13,55
Gunner Zimmer (murerm. P. Z., Tolstrup). . . • • • • g + 12,41

For at bestå mellemskoleeksamen kræves der i gennemsnit af
både årskarakter og eksamenskarakter mindst 10,75, til realeksa-

Andre meddelelser

Den 4/g spilledes de indledende kampe i fodbold i Vebbe- 
strup, hvor man på skolen »Solhverv« blev modtaget på den ven
ligste måde. Da både hold 1 og 2 tabte, var Løgstør udelukket 
fra at gå videre.

Nogle dage senere tog eleverne revanche for nederlaget ved at 
slå lærerne 6 —2.

Fra den 7/8 til 10/8 foretog elever fra 3.m a og b samt 7. klasse 
en tur til København under ledelse af hr. Højbjerg Pedersen og 
hr. Rosenskjold med fruer. ■— Det blev en stor og lærerig op
levelse for eleverne, der overalt blev hjulpet til rette på bedste 
måde.

Den 14/9 var der i Løgstør afsluttende boldspil mellem Aale- 
strup, Aars, Farsø, Vebbestrup og Løgstør. Det blev et vellykket 
stævne trods regn en del af tiden. Gæsterne fik de fleste pokaler; 
dog vandt Løgstør drengehold 2 i håndbold, også langbold 1 blev 
vundet.

Mellemskolernes konkurrence i fri idræt afholdtes senere sted
ligt; her vandt Løgstør for 5. gang og fik derved den smukke 
pokal til ejendom.

Den l8/u vistes Peter Rasmussens interessante dyrefilm »Afri
kas storvildt« for børnene i biografen, som hotelejer Christensen 
havde stillet til rådighed.

Den 22/n og 23lu var der forældredage på skolen. Der var 
ikke mødt så få i de mindre klasser, men alt for få i de større. 
Mange flere ville være velkomne til at følge børnenes arbejde og 
færd på en hverdag og drøfte de forskellige problemer med lærerne.
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Leck Fischer: >Jeg vil være en andern.

Den 28/u afsendtes til Ungarnshjælpen kr. 262,20, der var ind
samlet af eleverne.

Den lä/12 afholdtes den årlige skolefest for de større børn i 
den nye gymnastiksal. Foruden korsang, sketches, spilledes »Hans 
og Trine« — »Konen med æggene« blev fremsagt, og man op
førte Leck Fischers ret krævende: »Jeg vil være en anden«, der lyk
kedes over forventning. Klaver og det velspillende orkester satte 
yderlig stemningen op, og der fortsattes med et fornøjeligt bal i 
den gamle sal, der var smukt pyntet.

Næste dags eftermiddag var der underholdning for de mindre 
elever med efterfølgende dans og leg. Skoleudvalget havde som 
sidste år bevilget sodavand til alle eleverne, og der kunne købes 
pølser i omklædningsrummene.

Om aftenen var der fyldt i den store sal med forældre, der 
takkede for den gode og muntre aften med kraftigt bifald.

Den 20/l2 uddeltes der i forhallen diplomer og idrætsmærker 
i bronce, sølv og guld, og skoleinspektøren takkede eleverne og 
deres lærere for den gode indsats, der var ydet for at nå så smukke 
resultater.

Den 22/12 var der afslutning i kirken før juleferien.
Den 2211 foretog tuberkulosestationen i Aalborg gennemlysning 

af de større elever, lærere og rengøringspersonale. Der blev ikke 
fundet tegn på smittefarlig tuberkulose hos nogen af de undersøgte.

Den 28/[ gav orkestret fra Aalborg koncert for skolens elever 
i den nye gymnastiksal og høstede fortjent bifald af det store 
publikum.
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Den 20/2 var realklassen og 4m.a og b med deres lærere i 
Aalborg for at se »Jeppe på Bjerget« med Osvald Helmuth i 
hovedrollen.

Den 28/2 blev der indskrevet 57 elever til det nye skoleår.
Den 25/3 fejrede realholdet fra 1932 med indbudte lærere 25 

års jubilæum på Hotel du Nord. Bagefter besås skolen, og holdet 
havde en »tysktime« på de gamle pladser; ikke alt var glemt. —■ 
Der sluttedes af hos skoleinspektøren.

I årets løb har skolen gjort stærkt brug af særkonsulent Knud 
Gellert, Aalborg. Han har foretaget intelligensprøver og ydet værdi
fuld assistance ved råd og vejledning angående børn, der havde 
vanskeligt ved at følge med i klassen. —■ I hans beretning er der 
den 31/3 givet en oversigt over arbejdet ved Løgstør skolevæsen.

I det forløbne år har erhvervsvejleder Tage Dam, Aalborg, flere 
gange været at træffe på skolen, og den s/4 gav han oplysninger 
til realklassen, 4.m a og b samt 7. klasse om forskellige erhverv, 
der i forvejen var spurgt om ved udfyldelsen af uddelte skemaer.

Den s/4 afholdtes der skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen; 
et par dage senere mundtlig prøve. Der var indmeldt 111 til prø
ven, hvoraf 80 bestod.

Fra den 6/s til 9/s var der skriftlig mellemskole- og realeksamen.
Den l0/5 rejste 6. klasse til en uges lejrskoleophold på Læsø 

under ledelse af hr. Højbjerg Pedersen og frk. Lauridsen.
Som sidste år blev det en god og lærerig tur med mange op

levelser og iagttagelser og meget stof til senere bearbejdelse.

Idrætsmærket i bronce er erhvervet af 54 drenge, i sølv af 27, 
i guld af 17, i sølv med emalje af 19 og i guld med emalje af 8. 
16 piger har taget idrætsmærke i bronce, 26 i sølv, 32 i guld, 
25 i sølv med emalje og 12 i guld med emalje.

På grund af det kolde og urolige vejr kunne der ikke tages 
svømmeprøver.

Løgstør skolesparekasse trådte i virksomhed ’/s 1930, og der 
er i årenes løb opsparet ialt ca. 90,000 kr.

I det forløbne år er der siden '/s solgt sparemærker for ca. 
4,800 kr., der er indsat i sparekassen. Fru Thilker er skolespare
kassens kasserer.

Børnebogsamlingen, der nu sorterer under folkebiblioteket, har 
i det forløbne år haft 8308 udlån. Læsestuen er blevet besøgt af 
1214 elever, der, bistået af bibliotekaren, henter stof til deres for
skellige opgaver i skolen.

Frirejser. I henhold til ministeriets bekendtgørelse er der af 
kommunalbestyrelsen bevilget frirejse i sommerferien til 202 elever.
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Skolens lokaler har i indeværende år været benyttet af Løgstør 
Handelsskole, Løgstør Husmoderforening, Løgstør Mandskor, Ar
bejdernes Oplysningsudvalg, Lottekorpset, Det maritime hjemme
værn, Hjemmeværnet, og byens sportsforeninger har benyttet gym- 
stiksalen.

Kommunens udgifter til skolevæsenet har i finansåret 195 5-—56 
været kr. 247.601,42 (198.996,56).

Herfra går kr. 48.438 fra den fælleskommunale udligningsfond, 
så byens udgifter er ialt kr. 199.163,42 (153-512,36).
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Skolelægens beretning

Antal børn i skolen: 310 drenge og 292 piger.

Drenge Piger

Tuberkulinpositive efter tuberkuløs 
infektion......................................... 9 15

Calmettevacc. før skolegangens beg. . . 192 153
Calmettevacc. efter skolegangens beg. 100 113
Tuberkulinnegative................................ 20 29
Pareser efter børnelammelse............... 1 3
Adenoide vegetationer.......................... 15 12
Fodvorter............................................... 1 2
Fodsvamp............................................... 1 2
Platfod................................................... 12 18
Brokskade............................................... 1 2
Nedsat synsevne.................................... 36 47
Nedsat hørelse...................................... 6 8
Taleforstyrrelser.................................... 1 1
Ufrivillig vandladning.......................... 8 6
Farveblinde 12-årige.............................. 19 4
Holdningsfejl......................................... 8 8
Henvisninger til læge.......................... 29 30

38 drenge og 39 piger var over normal vægt; 1 dreng og 6 
piger under normal vægt.

Skolelægen meddeler endvidere, at den almindelige helbreds
tilstand hos børnene er god.

Dog må det siges, at her, som andetsteds, er børnenes tænder 
utvivlsomt blevet ringere i årets løb, hvilket skyldes to hoved
årsager, dels en uheldig udvikling i slikkevaner siden krigen måske 
i forbindelse med for sukkerholdig kost i almindelighed, dels de 
fremdeles manglende regelmæssige eftersyn hos tandlægen.



EKSAMENSSKEMA
Realeksamen 1957

Tid Fag Eksaminator Censor

21. maj kl. 915
23. ” ” 8
28. ” ” 9

1. juni ” 8
4. ” ” 8
7. ” ” 9

12. ” ” 915
14. ” ” 8
18. ” ” 8

Fransk 
Geografi 
Tysk 
Engelsk 
Naturlære 
Naturhistorie 
Historie 
Regn, og mat. 
Dansk

Fru K. Thilker
Hr. Chr. Olesen 
Hr. N. E. Kolstrup . 
Hr. Jobs. Petersen

Hr. H. E. Mose
Hr. Chr. Olesen 
Hr. H. E. Mose 
Hr. S. Aa. Vittrup

Lærerinde frk. F. Bislund, Aalestrup 
Viceinspektør A. Rørbæk Hansen, Bagsværd 
Lærerinde frk. Lass, Nibe
Overlærer Signe Nørvig, Kjellerup 
Lærer R. Christensen, Fjerritslev 
Lærerinde fru G. Knudsen, Nibe 
Overlærer Max Goltermann, Aars 
Viceinspektør H. Damsholt, Roskilde 
Stadsskoleinspektør Kr. Kjeldsen, Nibe

Mellemskoleeksamen 1957, IV. ma.

Tid Fag Eksaminator Censor

21. maj kl. 8
28. ” ” 8

1. juni ” 8
y » ” C) 15

14. ” ” 8
18. ” ” 8

Naturlære 
Mat. og regn. 
Historie 
Engelsk 
Geografi 
Naturhistorie

Hr. Højbj. Pedersen 
Hr. Ove Gade
Hr. Chr. Olesen
Hr. Johs. Petersen
Hr. Chr. Olesen
Hr. V- Bro-Christensen

Lærer A. Øye, København
Lærer R. Christensen, Fjerritslev
Fhv. Overlærer Chr. Jespersen, Løgstør
Lærer Yde Sørensen, Aars
Førstelærer Arne Mortensen, Vilsted
Lærer J. Sch. Simonsen, Løgstør



EKSAMENSSKEMA

Mellemskoleeksamen 1957, IV. mb.

Tid Fag Eksaminator Censor

21. maj kl. 8
28. ” ” 8

1. juni ” 9
7. ” ” 8

14. ” ” 8
18. ” ” 8

Naturhistorie 
Engelsk 
Tysk 
Dansk 
Naturlære 
Historie

Hr. V. Bro-Christensen
Hr. J. Sch. Simonsen
Hr. N. E. Kolstrup 
Hr. J. Sch. Simonsen 
Hr. Højbj. Pedersen 
Hr. Chr. Olesen

Overlærer Johs. Klint, København 
Viceinspektør Johs. Petersen, Løgstør 
Lærerinde frk. F. Bislund, Aalestrup 
Lærer cand. mag. Vagn Aa. Haldbo, Fjerritslev 
Førstelærer Lyhne-Bech, Løgsted 
Lærer Anton Pedersen, Malle

Skriftlig eksamen afholdes 6., 7., 8. og 9. maj, og de beskikkede censorer er ved realeksamen i dansk: 
Overlærer Asger Holmboe-Jensen, Aarhus, og rektor Erik Oxenvad, København. I engelsk: Lektor Gunnar 
Hansen, Odense, og stadsskoleinspektør E. Rosenholm, Nykøbing F. I regning og matematik: Skoleinspektør 
N. A. Jensen, Kalundborg, og lektor Alb. Alling, Aalborg.

Ved mellemskoleeksamen i dansk: Viceinspektør Benny Jakobsen, Aarhus. I regning og matematik: 
Kommunelærer O. Hansen, Holbæk.

Der indstilles i år til realeksamen 11 drenge og 15 piger og til mellemskoleeksamen 29 drenge og 
23 piger.
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ÅRSPRØVE

Fredag den 21. juni kl. 16—18 og 19—-21 
og lørdag den 22. juni kl. 16—18 

er de skriftlige eksamensarbejder fremlagt på skolen.

Børn har ikke adgang.

Tirsdag den 25. juni 
kl. 8:

Onsdag den 26. juni 
kl. 8:

Illa Dansk Illa Fysik
Hib Tysk Hib Matematik
Ila Regning Ila Historie
Ilb Geografi Ilb Dansk
la Engelsk la Geografi
Ib Historie Ic Dansk
Ic Naturhistorie 5.a Dansk

7. Historie 5-b Geografi
6. Dansk 4.b Geografi
5.b Dansk

Kl. 10: Kl. 10:
5.a Fysik 6. Naturhistorie
4.a Dansk 4.a Historie
3.a Dansk 3.b Religion
3.b Historie 2.a Regning
2.b Dansk 2.b Religion

Kl. 13: Kl. 13:
Hib Geografi Illa Regning
Ha Tysk Hib Dansk
Ilb Engelsk Ib Dansk
la Naturhistorie Ic Historie
Ib Regning 6. Engelsk

7. Regning 5.c Dansk
5.c Regning 3.b Dansk
4.b Regning 2.a Dansk
l.b Dansk l.a Regning
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Torsdag den 27. juni 
kl. 8:

Fredag den 28. juni 
kl. 8:

Illa Historie Hib Regning
Ila Fysik Ilb Tysk
la Regning la Historie
Ib Engelsk Ic Fysik

5.a Geografi 7. Dansk
5.b Regning 5.a Regning
4.b Dansk 5.b Naturhistorie
3.a Historie 3-a Geografi
2.b Regning

Kl. 10- Kl. 10:
5.c Fysik Ib Naturhistorie
4.a Regning 7. Geografi
3.a Regning 4.b Religion
2.a Religion l.b Regning
l.a Dansk

Kl. 13- Kl. 13:
Illa Geografi Illa Engelsk
Hib Engelsk Ila Geografi
Ilb Matematik 6. Historie
Ic Geografi 5.c Naturhistorie

7. Naturhistorie 4.a Geografi
6. Regning 3.b Regning
5.a Historie
5.b Historie
5.c Geografi

Lørdag den 29. juni kl. 9: Lærerrådsmøde.
Mandag den 1. juli kl. 9: Omflytning og afslutning.

Det nye skoleår begynger tirsdag den 14. august kl. 9 for mel
lemskolen og kl. 10 for borgerskolens elever.

Elevernes forældre samt enhver, der interesserer sig for skolens 
arbejde, indbydes venligst til at overvære såvel årsprøven, mellem
skole- og realeksamen som skoleårets afslutning.

Løgstør, i maj 1957. N. E. Kolstrup.


