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Organ for Vejle højere Almenskole.

Nr. 5. i Torsdag den 17. April. 1913.

MARGARINE 
er alrid den bedste
R. ■ • ' ... O- '

Skoleforeninger.
Nedenstaaende Artikel om 

Skoleforeninger har vi mod
taget fra en Elev i Horsens 
Statsskoles III. Gymnasie

klasse. Vi tænker, at den vil 
være af Interesse for vore 
Læsere, især for de ældre. 
Her paa Skolen har vi ingen 
Sammenslutning af Elever, 
naar midtages Spejderfore
ningerne. Maaske kunde denne 
Artikel give Stødet til, at der 
dannedes en Forening her i 
Smag med Horsensforeningeu.

Red.

Skoleforeninger i Horsens 
Statsskole.

Eleverne i Horsens Stats
skoles højere Klasser har haft 
Foreninger i en lang Aar- 
række. De fleste af dem har 
kun varet et Aarstid eller saa ; 
men der er enkelte, som har 
varet i flere Aar. »Det frie 
Ord« var Navnet paa en saa- 
dan gammel Forening. Den 
havde mange tidligere Med
lemmer i København, som 
stadig stod i Forbindelse med 
den og ydede den Støtte. 
»Det frie Ord«, der i Begyn
delsen havde været en fri 
Diskussions- og Foredragsfor- 
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ening, gled efterhaanden over 
til at blive en Forening, som 
satte sig til Maal at have 
ganske laestemte Anskuelser. 
Det var ikke heldigt, thi disse 
Anskuelser faldt ikke i god 
Jord hos Eleverne. Medlems
tallet svandt stadig ind; og 
efter Eksamen 1912 ophæ
vedes Foreningen helt. I Be
gyndelsen af det -nye Skole- 
aar stod man uden nogen For
ening. Der blev da af inter
esserede Elever gjort et Ar
bejde for at danne en ny For
ening. Gymnasiets Elever 
sammenkaldtes til et Møde; 
og paa dette dannedes Gym- 
nasieforeningen »Bavnen«,der 
hurtig fik et Medlemsantal 
paa 40 Elever. Dens For- 
maal skulde som de tidligere 
Foreningers være at udvikle 
Elevernes Talegaver og at 
sprede Oplysning om de Ting 
af Interesse, som man ikke 
kom ind paa i Skolen. Der 
valgtes en Formand og en 
Bestyrelse til at lede Forenin
gen. Formanden skulde sørge 
for, atder blevholdtMødei hver 
Uge; og Bestyrelsesmedlem
merne fik hver en Gren af 
Foreningens Arbejde: En 
førte Protokollen og refere
rede Møderne, en anden førte 
Korrespondancen, en tredie 
uddelte Bladene, som Forenin
gen lod købe for Medlemsbi
dragene og en fjerde førte 
Regnskabet. Det blev ind
vendt, at det var for stor en 
Bestyrelse; men det har senere 
vist sig at være heldigt at 
fordele Arbejdet paa flere.

Hvis færre skulde gøre det, 
vilde det tage altfor stor Del 
af deres Tid.

Der meldte sig straks ikke 
saa faa Elever, som tilbød at 
holde Foredrag eller indlede 
Diskussioner. I de følgende 
Maaneder holdtes der hver 
Uge Foredrag af Elever. Der 
blev holdt Foredrag over 
Emner som Gustaf Frøding, 
Strindberg, J. P. Jacobsen, 
den traadløse Telegraf og 
Lystsejlads. Der holdtes flere 
Diskussioner saaledes om Kvin
desagen og om Skolefag. Til 
den sidste var Skolens Lærere 
indbudte, og Lærere og Ele
ver fik herved Lejlighed til 
at udveksle Meninger, om 
hvorledes Skolen burde være.

Der er endvidere bleven 
holdt en Del Foredrag af 
Folk, der ikke var Medlem
mer af Foreningen. Saaledes 
talte Lærer Nielsen om en 
Rejse, han foretog til Italien 
som ung Student. Han havde 
rejst forholdsvis billigt og 
havde set meget. Han foretog 
nemlig Rejsen til Fods og fik 
saaledes god Tid til at se sig 
om. Adjunkt Weilbach holdt 
et Foredrag om en Rejse til 
Dalmatien, og Sekretæren i 
K F U M holdt et kristeligt 
Foredrag, Lige før Paaske 
lod Foreningen; afholde 
»Folketingsvalg efter en Del 
meget livlige og interessante 
Vælgermøder.«

Endelig kan paapeges den 
Nytte, en saadan Forening 
gør. Den har gennem sine 
talrige Møder bidraget meget 
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til at vække Interessen hos 
Skoleelever for Ting, der kan 
være dem til Gavn senere i 
Livet.

Gennem Sammenværet i 
den er Kammeratskabsfølelsen 
bleven styrket. »Bavnen« vil 
sikkert blive erindret med 
Glæde af de Elever, der her 
for første Gang betraadte en 
Talerstol og lærte at forme 
en Tale.

Chr. R.

Komisk.
Herren: „Er det Konfekt, 

Frøkenen har i den lille Pose der? 
„Nej, det er mit Kostume til Bal
let i Aften!

* **
Ole: (pegende paa en Damp

tromle) Far, er det en Flyvema
skine? (!!)

* **
Hans: „Mor! Peter staar og 

la’r Posten rende !”
Moderen; „Peter, vil du rende 

og la’ Posten staa !”* **
Konen (til sin Mand, der kom

mer for sent hjem): Du er en 
rar en; nu staar Solen op.

Manden: Saa! Skal jeg nu, 
hik! hik! ogsaa have Skyld for det ?!* **

Den handelsrejsende (der ryger 
en Cigar i Kupéen): Naa, hvad 
ser jeg dér staar „Tobaksrygning 
forbudt”.

Bonden: Men ved Siden af 
staar der „No smoking allowed; 
det er vel det samme som ”Nok 
smøge alligevel. Ryg bare væk!”

Et og Andet.
I Qymnastikstævnet vil følg. Skoler 

deltage: Vejle h. Alménskole, Vejle 
komm. Mellem- og Realskole, Frk. 
Kirstine Seligmanns Skole, Vejle, 
Vejle Døtreskole, Vejle Borgerskole, 
Frrdericia h. Almenskole, Aalborg 
Katedralskole, Kolding h. Alménskole, 
Marselisborg Kostskole, Frk. Winte- 
lers h. Alménskole, Odense, Henrik 
Madsens Skole, København, Borger
dydsskolen, København 0, Plockross’ 
Skole, Hellerup, Ordrup h. Alménskole, 
Efterslægtsselskabets Skole, Kbhvn., 
Forberedelsesseminariet, Vejle og Hes
selager Kostskole. Ialt 17 Skoler med 
23 Hold og ca. 475 Elever.

Onsdag den 9de ds. afholdtes der 
et Møde, i hvilket der bestemtes, at 
Oymnastikpræsentationen i Pinsen 
skulde indledes med en Masseopvis
ning af alle Skolebørn i Vejle over 
9 Aar.

Hr. Adjunkt Herskind er bleven 
valgt til Kredsforstander her for »For
eningen til Dyrenes Beskyttelse« og 
ikke som tidligere meddelt for »Svalen«, 
hvilket sidste Hverv Hr. Adjunkt B. 
M. Jensen beklæder.

Skolen havde den 12. ds. Besøg af 
Undervisningsinspektør, Professor, Dr. 
phil. Tuxen. Han inspicerede i føl
gende Klasser: 1. M., 3. M., 1. O., 2. 
O. og 3. O.
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Største Lager af Skolebøger i
C. Neumanns Boghandel.
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Husk altid Hvidehus Boglade.
Chr. Sondergaards Cykler 

er de stærkeste og mest letløbende.
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