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Skulle jeg til slut udtrykke et ønske for skolen, må det blive dette, 
at forældrekredsen både nu og i fremtiden vil slutte op om skolen 
og at de gamle elever stadig vil bevare kærligheden til den.

Anker Munk.

50 års jubilarerne
Otto Dahlen Hansen, repræsentant, Enghaveplads 24, København V. 
Hans Mathias Jensen, rektor ved Frederiksborg statsskole.
Marie Nielsen, ubekendt adresse.
Jens Rasmussen Hervil, overlærer, Nakskovvej 61, Valby.

35 års jubilarerne
Anders Kristian Andersen, lærer, Dærup skole, Glamsbjerg.
Arne Bæhrendtsen, fuldmægtig, Tustrupvej 2a, Vanløse.
Hans Erik Kristian Hansen, lærer, Aarø pr. Aarøsund.
Karen Nielsine Jensen, g. Rasmussen, cand, pharm., Aalborg.
Jens Peter William Jensen, ubekendt adresse
Emilie Augusta Jeppesen, g. Nielsen, Helium skole. Helium.
Niels Chr. Magnus, lærer, Norgesvej 14, Middelfart.
Hans Christian Marcussen, købmand, Koelbjerg.
Gunnar Wendelboe Nielsen, bestyrer, Bubbelgaard pr. Ejby.
Helga Olivia Ingeborg Olsen, cand. jur., amtsfuldmægtig, Aabenraa.

Fra lektor H. C. Sørensen, København, der er dimitteret fra skolen 
1903, har vi modtaget følgende:

Mine tanker går tit til min fødeby, Skydebjerg, til skovene, bakkerne, 
dalene, åen og til Aarup realskole, der har haft så stor betydning for 
mig, og som rummer så mange minder om min barndom og ungdom.

Det var i sommeren 1900, jeg fik en friplads på skolen og tog af
sked med Skydebjerg skole og lærer N. C. Pedersen. Overgangen var 
streng nok; jeg begyndte i II r , sprang altså I r. over og manglede 
således begyndelsesgrundene i nogle fag; det tog derfor nogen tid, in
den jeg rigtig kunne magte arbejdet.

Skolebestyrer J. P. Jensen, der dengang lige havde overtaget skolen, 
havde dansk, engelsk og historie med os. Han var en meget charme
rende mand og vakte navnlig min interesse for historie. I IV r. fortalte 
han os om forholdene på Balkan, om kampene mellem Tyrkiet og Rus
land, det optog mig så meget, at historie siden den tid har været det 
fag, jeg helst beskæftigede mig med uden for mine egentlige studiefag.

Lærer O. L. Arndal, der underviste os i tysk, fysik og matematik, 
havde vi stor respekt for; han var lidt hidsig, men en uhyre flittig og 
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energisk lærer; jeg har meget at sige ham tak for. Da skolen søgte 
eksamensret, kom inspektør Foldberg gentagne gange på skolen. Han 
overtog den ene gang selv eksaminationen i klassen (det var om tre
kantens kongruens), vi foretrak nu vor egen lærer.

IIII r. havde vi lærer N. Christensen til lærer, han var en meget dygtig 
regnelærer, han lærte mig at regne så godt, at jeg fra den tid ikke 
behøvede at have mere undervisning i regning — heller ikke på semi
nariet. Desværre for os elever blev han udnævnt til andenlærer i Aarup, 
og vi mistede ham som lærer. Han blev efterfulgt af lærer Fr. Høg, 
der fik mig interesseret for geografi. Han havde også megen interesse 
for religion, samlede os større elever på skolen nogle aftener i vinterens 
løb og fortalte os om religion, missionsvirksomhed m. m. Hr. Høg blev 
senere præst og leder af brødrevirksomheden i Christiansfeldt.

Jeg kan ikke omtale alle mine lærere nærmere, må dog nævne dyr
læge P. Østergaard, som underviste os i naturhistorie og botanik; han 
var en meget rar mand, kunne også få os interesseret for sit fag, men 
kunne bedst tale med os enkeltvis. Jeg holdt meget af ham, og hans 
viden var stor; vi forstod ikke rigtig, hvad vi skulle kunne til eksamen, 
og det skadede nok resultaterne en del.

Jeg havde tre lykkelige år på realskolen og var glad for, hvad jeg 
lærte, glad for mine lærere og kammerater - i afgangsklassen var vi 
kun fire.

Fra 1908—10 vendte jeg tilbage til skolen som lærer og havde atter 
to dejlige år på skolen. I denne tid lærte jeg også min hustru, Emma 
Gerhardt, at kende. Hun virkede i seks år som lærerinde ved skolen.

Det er ikke så underligt, at jeg har mange minder fra skolen; til 
slut maa jeg udtale ønsket om fortsat fremgang for Aarup realskole, 
til gavn for dens elever, lærere og den hele egn.

H. C. Sørensen.

Fra en 50-års jubilar
Min skoletid i Aarup Realskole fra 1899 til 1902 

står for mig som en rolig og fredelig tid med plan
mæssigt og fornøjeligt arbejde under en dygtig ledelse. 
Forstander J. P. Jensen (senere Rossell) satte meget ind 
på at bringe skolen i vejret efter en nedgangsperiode, 
og han havde da også den glæde at se den vokse fra 
år til år.

Vi tik en udmærket undervisning, især i hovedfagene, 
og jeg er min gamle skolebestyrer særlig taknemlig 
for den fortrinlige engelskundervisning, han gav os, 
og som fik til følge, at jeg senere, da der blev mulighed 
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højeste standard kom her ret tit sin ret. Mere end de 
måske ved, er hans elever præget af, hvad de fik ind 
hos ham af skønåndens ånd.

H. Fr. Götzsche var en god bestyrer. Hans lærer
inder og lærere tjente ham gerne og længe; hans elever 
faldt ind i en afdæmpet rytme. Disciplinære spørgs
mål har vist aldrig eksisteret.

Det blev nævnt, han var god økonom; men forret
ningsmand var han ikke. — Når skolen var slut, var 
han på sit kontor imellem sine stile og bøger. Nye 
elever måtte selv finde til skolen; han opsøgte dem 
helst ikke. Reklame eller noget i den retning kunne 
han ikke få sig selv til at gøre for sin skole. Han ville 
heller ikke undløbe de slag, der faldt på ham, når 
elever med mindre gode evner log en lille eksamen. 
Han kunne have nægtet at indstille dem; men enhver 
skulle have sin chance.

Kontoret med tilstødende stue var om aftenen et 
hjem for bestyreren, hans frue og børn; her var H. 
F. Gøtzshe en lykkelig mand, der lod lunet varme og 
viddet spille, som han også kunne gøre det i kendt- 
folks kreds. Enkelte mennesker, der kun var kommet 
ham halvvejs i møde, anså ham for vel meget reser
veret, en kende åndsaristokratisk. De havde uret i det; 
han var ene aristokratisk i kultur, idet han foragtede 
alt lavt og afstumpet og selvfølgelig det gemene; men 
det aristokratiske var hans bedste adkomst til at drive 
Aarup Realskole i mere end et kvart århundrede.

Da han var næsten 71 år gammel, afstod han sko
len. Kun to år efter døde han, 8. juni 1944, uden at 
have vænnet sig til livet uden sin skole.

Hans minde vil leve med Aarup Realskole. — Det 
være længe!

K.V. Hølmkjær.
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Aarup Realskole
Skolen er oprettet i 1886 af afdøde skolebestyrer Jacob Frederik Ham

mer, og skolen blev indtil 1892 drevet i lejede lokaler i en ejendom 
»kasernen« kaldet, beliggende i Bredgade i Aarup. I 1892 fuldførtes 
den nuværende skolebygning, der blev indrettet både som real- 
og landbrugsskole. På denne måde blev skolen drevet indtil august 
1899, da den blev overtaget af skolebestyrer J. P. Jensen (Rossel). Land
brugsafdelingen blev straks nedlagt, og 
skolen har siden da bestået som real
skole for drenge og piger. Først i 1902 
fik skolen eksamensret.

I 1914 overtog cand, theol. Henrik 
Frederik Gøtzsche skolen og drev den til 
august 1942, da den blev overdraget til 
den nuværende leder, cand. phil. Anker 
Munk.

Aarup Realskole har i den forløbne 
tid haft stor betydning for by og land 
Skønt elevantallet var stærkt dalende i 
begyndelsen af 30erne, da landbrugskri
sen satte ind, er der dog i de forløbne 
50 år dimitteret ialt 615 elever til Al
mindelig forberedelseseksamen og real
eksamen. Heri er dog ikke indbefattet de elever, der har forladt skolen 
etfer bestået Mellemskoleeksamen. Størstedelen af disse elever er kommet 
fra oplandet såvel pr. cykle som pr. jernbane. Man kommer vel næppe 
uden om, at skolen har løst en kulturel opgave for by og land; men 
i samme forbindelse må vel også nævnes, at den rent erhvervsmæ sigt 
har haft sin store betydning, idet næppe nogen anden virksomhed dag
lig fører så mange til byen udefra.

Landet over ligger en mængde private og Kommunale realskoler, der 
alle har samme mål med hensyn til eksamen; men de har hver sit 
ansigt og hver sit præg. Der skal i vor tid og i et demokratisk land 
lægges afgørende vægt på ikke at ensrette, men at udvikle det person
lige særpræg. Vil vi ikke det, kan demokratiet og friheden ikke fortsat 
leve i vort land. Den private realskole bygger på et tillidsforhold. Fri
villighed er det bærende i arbejdet og i forholdet mellem hjem og skole.

I de forløbne år har en stor stab af lærere været knyttet til skolen 
gennem kortere eller længere tid. Pladsen her tillader ikke at komme 
ind på en nærmere omtale af den enkelte, og dog vil jeg ikke undlade 
at nævne lærerinde frk. A. K. Qvirinsen, der har virket ved skolen siden 
1ste februar 1916. Frk. Qvirinsen er derfor den af alle, der har haft de 
fleste arbejdsår ved Aarup Realskole. Der er derfor her al mulig grund 
til at sige frk. Qvirinsen tak for et godt og trofast arbejde i skolens 
tjeneste.
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Skulle jeg til slut udtrykke et ønske for skolen, må det blive dette, 
at forældrekredsen både nu og i fremtiden vil slutte op om skolen, 
og at de gamle elever stadig vil bevare kærligheden til den.

Anker Munk.

50 års jubilarerne
Otto Dahlen Hansen, repræsentant, Enghaveplads 24, København V. 
Hans Mathias Jensen, rektor ved Frederiksborg statsskole.
Marie Nielsen, ubekendt adresse.
Jens Rasmussen Hervil, overlærer, Nakskovvej 61, Valby.

2 5 års jubilarerne
Anders Kristian Andersen, lærer, Dærup skole, Glamsbjerg.
Arne Bæhrendtsen, fuldmægtig, Tustrupvej 2a, Vanløse.
Hans Erik Kristian Hansen, lærer, Aarø pr. Aarøsund.
Karen Nielsine Jensen, g. Rasmussen, cand, pharm., Aalborg.
Jens Peter William Jensen, ubekendt adresse
Emilie Augusta Jeppesen, g. Nielsen, Helium skole. Helium.
Niels Chr. Magnus, lærer, Norgesvej 14, Middelfart.
Hans Christian Marcussen, købmand, Koelbjerg.
Gunnar Wendelboe Nielsen, bestyrer, Bubbelgaard pr. Ejby.
Helga Olivia Ingeborg Olsen, cand. jur., amtsfuldmægtig, Aabenraa.

Fra lektor H. C. Sørensen, København, der er dimitteret fra skolen 
1903, har vi modtaget følgende:

Mine tanker går tit til min fødeby, Skydebjerg, til skovene, bakkerne, 
dalene, åen og til Aarup realskole, der har haft så stor betydning for 
mig, og som rummer så mange minder om min barndom og ungdom.

Det var i sommeren 1900, jeg fik en friplads på skolen og tog af
sked med Skydebjerg skole og lærer N. C. Pedersen. Overgangen var 
streng nok; jeg begyndte i II r , sprang altså I r. over og manglede 
således begyndelsesgrundene i nogle fag; det tog derfor nogen tid, in
den jeg rigtig kunne magte arbejdet.

Skolebestyrer J. P. Jensen, der dengang lige havde overtaget skolen, 
havde dansk, engelsk og historie med os. Han var en meget charme
rende mand og vakte navnlig min interesse for historie. I IV r. fortalte 
han os om forholdene på Balkan, om kampene mellem Tyrkiet og Rus
land, det optog mig så meget, at historie siden den tid har været det 
fag, jeg helst beskæftigede mig med uden for mine egentlige studiefag.

Lærer O. L. Arndal, der underviste os i tysk, fysik og matematik, 
havde vi stor respekt for; han var lidt hidsig, men en uhyre flittig og 
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energisk lærer; jeg har meget at sige ham tak for. Da skolen søgte 
eksamensret, kom inspektør Foldberg gentagne gange på skolen. Han 
overtog den ene gang selv eksaminationen i klassen (det var om tre
kantens kongruens), vi foretrak nu vor egen lærer.

IIII r. havde vi lærer N. Christensen til lærer, han var en meget dygtig 
regnelærer, han lærte mig at regne så godt, at jeg fra den tid ikke 
behøvede at have mere undervisning i regning — heller ikke på semi
nariet. Desværre for os elever blev han udnævnt til andenlærer i Aarup, 
og vi mistede ham som lærer. Han blev efterfulgt af lærer Fr. Høg, 
der fik mig interesseret for geografi. Han havde også megen interesse 
for religion, samlede os større elever på skolen nogle aftener i vinterens 
løb og fortalte os om religion, missionsvirksomhed m. m. Hr. Høg blev 
senere præst og leder af brødrevirksomheden i Christiansfeldt.

Jeg kan ikke omtale alle mine lærere nærmere, må dog nævne dyr
læge P. Østergaard, som underviste os i naturhistorie og botanik; han 
var en meget rar mand, kunne også få os interesseret for sit fag, men 
kunne bedst tale med os enkeltvis. Jeg holdt meget af ham, og hans 
viden var stor; vi forstod ikke rigtig, hvad vi skulle kunne til eksamen, 
og det skadede nok resultaterne en del.

Jeg havde tre lykkelige år på realskolen og var glad for, hvad jeg 
lærte, glad for mine lærere og kammerater - i afgangsklassen var vi 
kun fire.

Fra 1908—10 vendte jeg tilbage til skolen som lærer og havde atter 
to dejlige år på skolen. I denne tid lærte jeg også min hustru, Emma 
Gerhardt, at kende. Hun virkede i seks år som lærerinde ved skolen.

Det er ikke så underligt, at jeg har mange minder fra skolen; til 
slut maa jeg udtale ønsket om fortsat fremgang for Aarup realskole, 
til gavn for dens elever, lærere og den hele egn.

H.C. Sørensen.

Fra en 50-års jubilar
Min skoletid i Aarup Realskole fra 1899 til 1902 

står for mig som en rolig og fredelig tid med plan
mæssigt og fornøjeligt arbejde under en dygtig ledelse. 
Forstander J. P. Jensen (senere Rossell) satte meget ind 
på at bringe skolen i vejret efter en nedgangsperiode, 
og han havde da også den glæde at se den vokse fra 
år til år.

Vi fik en udmærket undervisning, især i hovedfagene, 
og jeg er min gamle skolebestyrer særlig taknemlig 
for den fortrinlige engelskundervisning, han gav os, 
og som fik til følge, at jeg senere, da der blev mulighed 
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hed derfor, valgte at blive cand mag. med engelsk 
som hovedfag.

Også i tysk og matematik fik vi under hr. Olsen 
(senere Arndal) en mønsterværdig oplæring, som sik
kert er kommet os alle til gode. Der blev i det hele 
taget arbejdet ualmindelig støt og energisk med os, 
og den anerkendelse, skolen fik i 1902 i form af eks
amensret, var velfortjent.

Jeg takker min gamle skole for god vejledning i de 
unge år og ønsker den held og lykke i fremtiden.

H. M. Jensen,
rektor for Frederiksborg statsskole.
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Aarup Realskole
Skolen dimitterer til mellemskole- og realeksamen.

Realeksamen
giver adgang til ansættelse i finansministeriet, toldvæsenet, post- og 
telegrafvæsenet, ved statsbanerne og den kgl. grønlandske handel. Der
som man består realeksamen med et gennemsnit af 14,00, kan man 
blive optaget i et seminariums 1. klasse uden optagelsesprøve. Supple
ret med en tillægsprøve giver den adgang til landbohøjskolen, tand
lægeskolen, den tekniske højskole og farmaceutisk læreanstalt.
Desuden har ledende mænd indenfor handel, håndværk og industri 
betegnet realeksamen som den bedste foruddannelse indenfor pågæl
dende erhvervsgrene.
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Lærerpersonalet
Skolebestyrer Anker Munk (overtog skolen 1942):

Engelsk, tysk, fransk, historie.
Lærerinde frk. Kirstine Qvirinsen (ansat 1. februar 1916):

Dansk, tysk.
Lærerinde fru Edit Munk (ansat 1. august 1942):

Regning, historie, skrivning.
Lærer Erhard Jensen (ansat 1. august 1947):

Regning, matematik, fysik.
Lærer Knud Sørensen (ansat 1. august 1949):

Geografi, naturhistorie, religion, sang, tegning, gymnastik.
Lærerinde frk. Inge Haugbølle (ansat 1. august 1951):

Dansk, geografi, håndarbejde, gymnastik.
Ved udgangen af dette skoleår fratræder frk. Inge Haugbølle. Som 
hendes efterfølger er ansat frk. Bodil Marie Kamm Hansen.

Klassvioddeling'
Itefingrelscriie for optagelse i mellemskolen.

Skolen består af 2 forberedelsesklasser (3. og 4.), 4 mellemskoleklas
ser og 1 realklasse. Skolen optager normalt elever i 3. og 4. forbere
delsesklasse samt 1 mellemklasse. I de øvrige klasser kun når særlige 
forhold gør sig gældende. 1 3. forberedelsesklasse optages elever i 8-9 års 
alderen, de skal have gennemgået forskolens 2 klasser, og i 4. elever, 
der har gået tre år i skole.

Der forlanges ingen optagelsesprøve til 1. mellemklasse; men ele
ven skal være fyldt 11 år. (Dispensation gives kun undtagelsesvis). Ved 
optagelsen lægger skolen stor vægt på, at eleven er dygtig i dansk, 
regning og skrivning.

Eleven må kunne læse et stykke prosa sikkert, forstandigt og fly
dende og bør i hovedtræk kunne genfortælle, hvad der er læst. Eleven 
må kunne finde hovedleddene i en sætning, kende de vigtigste ordklas
sers bøjning og bør uden væsentlige fejl i retskrivning kunne skrive 
en lettere diktat og en genfortælling.

I regning bør eleven kunne den lille tabel, og foruden at have 
færdighed i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og 
ubenævnte tal bør han (hun) endvidere have kendskab til brøkbegrebet, 
derunder også regning med decimalbrøker. Hovedregning bør .kunne 
udføres sikkert med mindre tal.

For at kunne tilfredsstille disse krav afsætter skolen her i 3. og 
4. forberedelsesklasse:

til dansk 7 timer ugentlig 
til regning 7 timer ugentlig 
til skrivning 3 timer ugentlig
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Skole- 3. forberedelsesklasse .. . . 14 kr. pr- måned.
4. » .. 15 » » »penge 1. mellem....................... .. 26 » » »
2. » ....................... .. 27 » » »
3. » ....................... . . 27 » » »
4. » ....................... .. 27 » » »
Realkl............................ . . 28 » » »

Elever i realklassen, der læser fransk, betaler 2 kr. ekstra pr. md.
Skolepengene betales bagud, med undtagelse af skolepengene for 

december md., der betales forud, og den 1. juni betales for maj, 
juni og juli. Skolepengene bedes indbetalt i månedens 1ste uge.

Elever, der indstilles til realeksamen, betaler kr. 30,00 i eksamens
afgift, og elever, der indstilles til mellemskoleeksamen, betaler kr. 25,00.

Hver elev betaler 30 kr. årlig i brændselspenge, der erlægges 
med 15 kr. den 1. november og 15 kr. den 1. februar.

Udmeldelse må ske med en måneds varsel. Der betales altså 
for den måned, i hvilken udmeldelse sker, og for den følgende.

Udmeldelse
sker skriftligt.

Om konfirmation
Skolens timeplan er lagt således, at den forudsætter konfirmations

forberedelsen i 3. mellemklasse.

Fripladser
Ubemidlede elever kan søge hel eller delvis friplads af de be

villinger, der ydes af staten.
Skydebjerg-Orte kommune har bevilget 10 hele fripladser, der til

deles elever fra kommunen; disse fripladser søges gennem sognerå
det.

Ansøgninger om fripladstilskud fra staten indsendes til skolen in
den 15. juni.

Skemaer til ansøgninger faas paa skolens kontor.
Hvis fripladsunderstøttelser ønskes fornyede for det 

kommende skoleaar, skal der indsendes ny ansøgning inden 
15. juni.

Skydebjerg-Orte kommune har erklæret sig villig til at yde bog
hjælp til ubemidlede elever fra kommunen.

Vissenbjerg kommune har i år bevilget et beløb, der kan anvendes 
til boghjælp til elever, der er hjemmehørende der.
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Skolens dagbog’
1951 13. august: begyndte det nye skoleår.

1. december:
3. december:

Skolefesten aflyst på grund af mund- og klovesyge. 
Realklassen og 4. ml. i teatret. Leck Fischer: »Jeg 
vil være en anden«.

22. december: Juleafslutning. Pastor Kaj Naamansen, Vissenbjerg, 
talte.

1952 5. februar: Gymnastikinspektør Joh. Johansen besøgte skolen.
16. februar: Skolebal. Eleverne opførte »Onkel Toms hytte«.
17. marts: Realklassen og 4. ml. i teatret. Holberg: »Jeppe 

på bjerget«.
25. april: Rengøringskone fru Kathrine Larsen fyldte 60 år, 

og fik overrakt gaver fra elever, lærere og skolen.
6. maj: Skriftlig eksamen begyndte

Skolelægens beretning
Der er foretaget almindelig medicinsk undersøgelse: syns- og Køre

prøve, tuberkulinprøve samt urinprøve. På elever over 12 år desuden 
farveblindhedsundersøgelse.

Sundhedstilstanden må i det hele siges at være god. I 5 tilfælde 
er sket henvisning til elevens egen læge, hvor behandling fandtes på
krævet. Børnene er gennemgående godt difterivaccineret, hvad der be
tyder meget til hindring for opståen af difteriepidemier, idet difteri nu 
næsten kun rammer uvaccinerede personer.

Tuberkulosekontrollen og calmettevaccinationen er som hidtil fore
gået på tuberkulosestationen.

Hartvig Hansen.
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Skolens ordensregler:
Togelever.

Kun togelever og cyklende elever har lov til straks at gå op 
i klasserne om morgenen og vente, til det ringer ind. Togelever skal 
blive på skolen, til toget går, og de vil der være under opsyn

Forsømmelser.
Såvel for skolens som for hjemmets skyld må enhver forsøm

melse skriftligt meddeles skolen.
Gymnastik.

Iflg, ministeriets cirkulære af 5. maj 1916 kan elever ikke for 
længere tid fritages for gymnastik, ud:n at der medbringes lægeattest, 
der godtgør nødvendigheden heraf. Fritagelse for kortere tid, indtil en 
uge, kan erholdes, såfremt hjemmet skriftligt fremsætter ønske herom.
Konfirmation.

Skolens timeplan er lagt således, at den forudsætter konfir
mationsforberedelse og konfirmation i III m.
Karakterbøger.

Hver 1. oktober, 1. december, 1. februar, 1. april og 1. juni 
får eleverne karakterbøger med hjem til forevisning og underskrivning.
Beskadigelse af skolens materiel.

Enhver beskadigelse må straks anmeldes og skal erstattes.
Frikvarter.

Ingen elev må i skoletiden fjerne sig uden skolens tilladelse.
Sparsommelighed.

Skolen henstiller indtrængende til hjemmene, at elevernes lomme
penge indskrænkes mest muligt. Indsamling af penge må ikke finde 
sted paa skolen uden særlig tilladelse.
Penge og værdisager

må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal de
poneres hos klasselæreren til skoletidens ophør.

Alle bøger
skal gennem skoleåret være forsynet med ordentligt omslag: 

Navn både på omslag og i bogen. Løse blade skal klæbes fast.

Hjemmene bedes være skolen behjælpelig med at indarbejde 
en god orden til gavn og glæde for saave! eleverne som skolen.
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Lejrskolen 1951
Det er forunderligt at se, hvorledes eleverne, hvor forskellige de 

end er, med liv og sjæl går op i den særlige form for skolearbejdet, vi 
kalder for lejrskole.

Vi var, traditionen tro, cyklet ned til Kollund grænsehjem, for i 6 
dage at flytte skolen ud i marken. Hvis nogen skulle have drømt om, at 
det var en lejr, de var kommet på, opdagede de snart, at det var en 
skole med fast timeplan lige som hjemme. Der var blot det, at ar
bejdsdagen var noget længere. Men det gjorde åbenbart kke noget 
for, som en elev sagde til mig. »Alt det gamle bliver nyt for os, når 
vi får det ind på denne måde!«

Lad mig lige kort opridse, hvad vi arbejder med.
En tur langs grænsen gav, gennem samtaler med gendarmerne, et 

billede af grænsebevogtningen.
Opmålinger af arealer, skrænter og kløfter viste os, hvordan 

geometrien kan anvendes i praksis.
Historien blev belyst gennem ture til Dybbøl, Sønderborg slot, 

Gråsten og Bov.
Geologien blev uddybe med en tur tværs over Sønderjylland til 

Marsken, Højer, Emmerlev blev og et besøg på Okseøerne m. m.
Vi talte om landsbykirker, vi fulgte leret fra lergrav, til det stod 

som mursten eller vare, og vi hørte foredrag om forholdene i Søn
derjylland, fortalt af en mand, der havde været med i kampen mel
lem dansk og tysk i over en menneskealder Vi fik vore sprogkund
skaber opøvet, idet der altid var udlændinge at tale med, og vi havde 
oprettet en meteorologisk station og forsøgte os som vejrspåmænd.

Vi tog meget med os hjem, og jeg tror, at vi følte, at disse 6 
dage havde givet os et nyt syn på skolearbejdet

På vejen hjem, om bord på færgen, sagde en pige til mig: »Tænk, 
at så meget af det, vi sidder og terper til daglig, har noget med 
virkeligheden at gøre!«

Erhard Jensen.

Norgresturen 1951
Alle de lovord, vi havde hørt om den forrige norgestur, havde sat 

vore forventninger højt, men vi blev ikke skuffede. Dårligt nok var 
vi kommet over søsygens kvaler, før vi blev revet med i begejstrin
gen over det pragtfulde landskab, der fløj forbi togvinduerne.

Vi var taget fra Aarup sent om aftenen den 25. juni, og næste ef
termiddag sad vi i et tog, der bugtede og snoede sig ud og ind mellem 
bjerge, fosser og søer. Vort mål var »Danskerlejren« ved Byglands
fjord. men allerede inden vi nåede dertil, følte vi os midt i eventyret.

Den første dag gik med bjergbestigning. Det var spændende. I 
gåsegang gik det opad. 800 m skulle vi op. Det så en smule farligt 
ud somme tider, men vi klarede alle vanskeligheder, som kom vi fra
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Tyrol og ikke fra Danmark. Den udsigt, vi havde fra toppen, var 
enestående. Bjerge og atter bjerge så langt øjet rakte. Skove og bjerg
toppe. indtil alt fortonede sig i blåt.

Næste dag gik turen i bus op forbi Høgafoss kraftvæ k og langs 
med Nisservann til Bandaksøen. Det var en storslået og fremmedartet 
natur, vi kørte igennem. Bjerge, skove, fosser, hvis vand piskedes til 
hvidt skum i de stejle fald ad bjergsiderne, smalle veje, sprængt ud 
i klipperne, veje, der undertiden snoede sig op ad bjergsiden i skarpe hår
nålesving, store flåder af stammer, der flød med strømmen i fosserne, 
broer, der var så smalle, at bussen lige kunne passere, og under dem 
det skumhvide vand.

Dagen sluttede med en sejltur ad den skønne Bandaksø. Vi over
nattede i den norske bygd, Dalen, under en stadig kamp med myg.

Efter et forsøg på at tælle nattens høst af myggestik gik turen 
videre op til Eidsborgs skønne, gamle stavkirke, en oplevelse i sig 
selv, op til Haukelirend og Haukeliseter, op over skovgrænsen til den 
evige sne ved Dyrskær.

Igen en ny natur. Store omraader med sne, nøgne klippepartier 
og små søer af smeltervand. Og her. midt om sommeren og i som
mertøj udspilledes der en drabelig sneboldekamp. Hist og her så vi 
små hytter. Det var gedehyrdernes boliger. Der var masser af geder 
heroppe.

Dagen sluttede i Hovden, hvor vi gjorde et tappert forsøg paa at 
holde varmen.

Fra Hovden kørte vi gennem Setesdalen tilbage til Danskerlejren 
Det var vel den smukkeste del af turen. Det strålende panorama, vi 
kørte igennem, blev behageligt afbrudt af ophold i de mange små 
bygder. Det var lørdag eftermiddag og hos landkøbmanden var der 
travlhed. Her stod de norske karle med rygsække og skovmandsknive, 
og de norske koner i deres nationaldragter. Det norske landsmål sang 
og klang i vore øren. Vi besøgte en gammel norsk gård. »Rygnestads- 
loftet«, nu museum, hvor en stout bonde fortalte om de gamle nord- 
mænds liv og skikke.

Næste dag tog vi med toget til Kristianssand. Vi så byen i jubi
læumsdragt. og mange af de udstillinger, vi så, fremkaldte små ud
brud af begejstring. Om aftenen havde vi en dejlig sejltur i den nor
ske skærgård, og så gik turen hjem til Danmark.

En dejlig tur havde det været, flinke mennesker havde vi mødt, 
og talrige var de oplevelser, vi tog hjem med, men — jeg tror nok 
det frydede os alle at gense de flade marker med det grønne korn.

Erhard Jensen.

Skolebiblioteket.
Aarup realskoles skolebibliotek har nu bestået i to år. Og den 

interesse, der var til stede gennem hele det første år, har fuldt ud
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Skolens dagbog*
1951 13. august: begyndte det nye skoleår.

1. december:
3. december:

Skolefesten aflyst på grund af mund- og klovesyge. 
Realklassen og 4. ml. i teatret. Leck Fischer: »Jeg 
vil være en anden«.

22. december: Juleafslutning. Pastor Kaj Naamansen, Vissenbjerg, 
talte.

1952 5. februar: Gymnastikinspektør Joh. Johansen besøgte skolen.
16. februar: Skolebal. Eleverne opførte »Onkel Toms hytte«.
17. marts: Realklassen og 4. ml. i teatret. Holberg: »Jeppe 

på bjerget«.
25. april: Rengøringskone fru Kathrine Larsen fyldte 60 år, 

og fik overrakt gaver fra elever, lærere og skolen.
6. maj: Skriftlig eksamen begyndte

Skolelægens beretning*
Der er foretaget almindelig medicinsk undersøgelse: syns- og høre- 

prøve, tuberkulinprøve samt urinprøve. På elever over 12 år desuden 
farveblindhedsundersøgelse.

Sundhedstilstanden må i det hele siges at være god. I 5 tilfælde 
er sket henvisning til elevens egen læge, hvor behandling fandtes på
krævet. Børnene er gennemgående godt difterivaccineret, hvad der be
tyder meget til hindring for opståen af difteriepidemier, idet difteri nu 
næsten kun rammer uvaccinerede personer.

Tuberkulosekontrollen og calmettevaccinationen er som hidtil fore
gået på tuberkulosestationen.

Hartvig Hansen.
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Skolens ordensregler:
Togelever.

Kun togelever og cyklende elever har lov til straks at gå op 
i klasserne om morgenen og vente, til det ringer ind. Togelever skal 
blive på skolen, til toget går, og de vil der være under opsyn
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Såvel for skolens som for hjemmets skyld må enhver forsøm
melse skriftligt meddeles skolen.
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Iflg, ministeriets cirkulære af 5. maj 1916 kan elever ikke for 
længere tid fritages for gymnastik, ud:n at der medbringes lægeattest, 
der godtgør nødvendigheden heraf. Fritagelse for kortere tid, indtil en 
uge, kan erholdes, såfremt hjemmet skriftligt fremsætter ønske herom.
Konfirmation.

Skolens timeplan er lagt således, at den forudsætter konfir
mationsforberedelse og konfirmation i III m.
Karakterbøger.

Hver 1. oktober, 1. december, 1. februar, 1. april og 1. juni 
får eleverne karakterbøger med hjem til forevisning og underskrivning.
Beskadigelse af skolens materiel.

Enhver beskadigelse må straks anmeldes og skal erstattes.
Frikvarter.

Ingen elev må i skoletiden fjerne sig uden skolens tilladelse.
Sparsommelighed.

Skolen henstiller indtrængende til hjemmene, at elevernes lomme
penge indskrænkes mest muligt. Indsamling af penge må ikke finde 
sted paa skolen uden særlig tilladelse.
Penge og værdisager

må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal de
poneres hos klasselæreren til skoletidens ophør.
Alle bøger

skal gennem skoleåret være forsynet med ordentligt omslag: 
Navn både på omslag og i bogen. Løse blade skal klæbes fast.

Hjemmene bedes være skolen behjælpelig med at indarbejde 
en god orden til gavn og glæde for saavel eleverne som skolen.
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3. Anna Marg. Skovgaard Andersen, d. af afd. skotøjshd. N.S.A., Aarup.
4. Inge Christensen, d. af tømrerm. A. C., Aarup.
5 Lars Christensen, s. af gdr. Chr. C., Bred.
6. Preben Christoffersen, s. af gdr. Sv. C., Gaunby.
7. Aase Eriksen, d. af landinspektør R. E., Aarup.
8. Annelise Bruun Gøivild, d. af musikdirektør M. G., Aarup.
9. Knud Arthur Hansen, s. af boelsmd. A. H., Dyrehøje.

10. Lene Trøjgaard Hansen, d. af malerm. G. K. A. H., Ørsbjerg.
11. Lone Helner, d. af sagfører A. H, Aarup.
12. Villy Henriksen, s. af tømrer V. H., Skydebjerg.
13. Hakon Mehl Ludvigsen, s. af gdr. K. L., Frøbjerg.
14. Asger Møller, s. af gdr. B. M., Frøbjerg.
15. Frida Bech Nielsen, d. af repræsentant P. N., Skelbo.
16. Grete Pedersen, d. af malerm. R. P., Ørsted.
17. Birthe Pedersen, d. af slagterm. Alfr. P., Bred.
18. Leif Bern Rasmussen, s. af afd. redder P. R., Aarup.
19. Esther Thomsen, d. af sagfører G. T., Aarup.
20. Karen Wenzell, d. af rutebilejer M. W., Ørsted.

2. mellemklasse
1. Erik Aalbæk, s. af førstelærer E. Aa., Kerte.
2. Jytte Andersen, d. af smedem. K.T.A., Andebølle.
3. Jørgen Andersen, s. af murer J.G A., Skydebjerg.
4. Palle Andersen, s. af tømrerm. V. A., Aarup.
5. Ib Christiansen, s af gdr. H. C., Skydebjerg.
6. Ib Christoffersen, s. af snedkerm. E. C., Skydebjerg
7. Leo Fich, s. af vaskeriejer P A. F., Aarup
8. Birthe Pallesen Hansen, d. af forp. J. P. H., Koelbjerg.
9. Kjeld Hansen, s. af gdr. A. H.,Kaslund.

10. Alex Haxgart, s. af foderm. A. H.,Erholm.
11. Birgit Huus Jensen, d. af fabrikant P. J., Aarup.
12. Preben Jensen, s. af vognmand B. J., Aarup.
13. Regner Aabroe Jensen, s. af landmand E. J.,G1. Mølle.
14. Sven Jensen, s. af vognmand A. J., Aarup.
15 Anine Jeppesen, d. af førstelærer J. K. J.,Rold.
16. Inge Lise Larsen, d. af stationsleder Kr. L.. Aarup.
17. Sylvia Skovlund Laursen, d. af førstelærer E. S. L., Koelbjerg.
18. Erik Wederkinch Madsen, s. af disponent C. E. M , Aarup.
19. Ida Madsen, d. af skotøjshd!. H. C. M., Aarup.
20. Harry Frealund Nielsen, s. af lærer P. C. N., Kerte.
21. Ingrid Pedersen, d. af gdr. N. Chr. P.,Hjerup.
22. Tove Pedersen, d. af foderm H. P., Skalbjerg.
23. Kirsten Højsholt Petersen, d. af købmd. K. A. P , Aarup.
24. Edna Rasmussen, d. af smedem. Aa. R.,Kaslund
25. Hugo Bøgh Rasmussen, s. af bankbogholder O R., Aarup.
26. Knud Rex, s. af frisør P. R., Aarup.
27. Villy Ruby. s. af fru Grete R.,Bred.
28. Ruth Stokkebro, d af gdr. E. S., Andebølle.
29. Inge Sørensen, d. af gdr. A. S., Basselund.
30. Hanne Berg Thomasen, d. af regnskabsfører P. M. T., Erholm.

1. mellemklasse
1. Bente Aarup, d. af sognepræst Kn. A., Kerte.
2. Carl Chr Andersen, s. af landsretssagfører E. A., Aarup.
3. Gerda Andersen, d. af boelsmand G. A.,Aalsmose.
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4. Lene Dahl Christiansen, d. af gdr. H. C., Skydebjerg.
5. Egon Christoffersen, s af grd. Sv. C., Gaunby.
6. Jytte Davidsen, d. af arbmd. M. D.,Ørsbjerg.
7. Ellen Marg. Hansen, d. af gdr. Chr. H , Myllerup.
8 Hans Chr. Hansen, s. af arbmd. M. H.,Bred.
9. Karl Henning Hansen, s. af teglværksejer Ax. H., Grøftebjerg.

10. Myrna Hansen, d. af Imd H.,Ørsbjerg.
11. Helge Henriksen, s. af tømrer V. H., Skydebjerg.
12. Bernhard Jensen, s. af arbmd. Chr. J., Skalbjerg.
13. Karen Jochumsen, d. af gdr. E. J., Barløse.
14. Sv. Aage Larsen, s. af fragtmand Chr. L., Assenbølle.
15. Ester Jensen-Ludvig, d af arbmd. N J.-L., Skalbjerg.
16. Inge Møller, d. af husmand M. M., Kerte.
17. Jørgen Nielsen, s. af gdr. H. N., Assenbølle.
18. Karl Nielsen, s af husmand J N., Ørsted.
19. Kurt Holmegaard Nielsen, s. af tromlefører P. N , Aarup.
20. Sandy Nielsen, s af arbmd Chr N , Skalbjerg
21. Laura Olsen, d. af hdlsmd. H O., Rold
22. Arne Pedersen, s af maler V. P .Skydebjerg
23. Helge Pedersen, s. af foderm H. P., Skalbjerg.
24. Lene Skjoldborg, d af inspektør H. S., Aarup.

I. forberedelsesklasse
1. Astrid Borg, d. af gdr. O B., Frøbjerg.
2. Kurt Pallesen Hansen, s. af forpagter J. P. H., Koelbjerg
3. Rigmor Jensen, d. af husmand O. J., Temmeshave.
4. Ole Jørgensen, s. af installatør Chr. .1., Aarup.
5. Elsa Larsen, d. af fragtmand Chr L.. Assenbølle
6. Jan Laursen, s af mejeriejer M. L., Aarup.
7. Alice Madsen, d. af træskomager H. M., Andebølle.
8. Inge Madsen, d. af skotøjshandler H. M., Aarup.
9. Vagn Madsen, s. af smedem. H. M., Aarup.

10. Gudrun Møller, d. af gdr. B. M.,Frøbjerg.
11. Poul Erik Nielsen, s. af murer P. N., Aarup.
12. Knud Hartun ’ Poulsen, s af vognmand C. P , Andebølle.
13. Inger Marie Rasmussen, d af proprietær G. R , Pejrupgaard.
14. Lilian Rasmussen, d. af mekaniker A R.. Aarup.
15. Preben Sellebjerg, s af gdr. J. S., Skydebjerg.
16. Kirsten Østerby, d. af gdr. P. 0., Frøbjerg.

3. forberedelsesklasse
1. Gunnar Eg Andersen, s. af bankdirektør E. A., Aarup.
2. Inge-Birgit Busborg, d. af savskærer J. B., Aarup.
3. Bruno Haxgart, s. af foderm. A. H , Erholm.
4. Peter Helner, s. af sagfører A. H,, Aarup.
5. Käthe Jensen, d. af restauratør A. J., Aarup.
6. Birthe Nissen, d. af vævemester Chr. N., Aarup.
7. Erik Petersen, s. af slagterm. O. P., Aarup.
8. Kjeld Stub-Christensen, s. af overlæge d. med. W. S. C., Aarup.
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Afgaiigslioldct 1951
Forældres eller værges stilling og bopæl er anført i pa
rentes.
Kirsten Andersen, (kbmd., Skydebjerg) *13.27

* Bestået eksamen med 3 sprog.

Tove Carlsen, (chauffør, Ørsted) *13.76
Grete Hansen, (gdr-> Kaslund) *14.67
Karen Elisabeth Hofmann Hansen,

(gdr., Orte) 13.66
Lilian Hansen, (Imd., Knold) *11.82
Kirsten Jensen, (smedem , Skalbjerg) *14.18
Bodil Mehl Ludvigsen, (gdr., Frøbjerg) 13.99
Henning Olsen, (hdlsmd., Rold) 13.07
Jørgen Pedersen, (fmd., Bred) 11.56
Ivan Petersen, (skovarb., Aarup) 12.38
Sonja Rasmussen, (chauffør, Etterup) *14.11
Ane-Lise Sørensen, (gdr., Ørsbjerg) *11.72
Gerda Thomsen, (sagfører, Aarup) *14.14
Karen Marie West, (gdr., Frøbjerg) *13.88
To af anonyme givere skænkede flidspræmier tildeltes:
Grete Hansen for den største eksamen og Ivan Petersen for flid og 
ihærdigt arbejde. Endvidere tildelte skolen i år en flidspræmie til Kir
sten Jensen. — Skolen takker for præmierne til disse elever.
Aarup Realskole i august 1952. Anker Munk.

23



Program for jubilæumsfesten
den 30. august 1952.

Kl. 8,30 Flaget hejses på skolen.
Kl. 9,00 Chokoladebord for alle eleverne.
Kl. 11,30 Reception på skolen for gratulanter.
Kl. 19,30 Fælles kaffebord på Håndværker- og indu

striforeningen for forældrekredsen og gamle 
elever. (Deltagelse bedes anmeldt til værten). 
Efter kaffebordet dans.

Anker Munk.
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