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BERETNING
FOR SKOLEÅRET 1950 — 51
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REKTOR A. ARN DAL

TARM BOGTRYKKERI
JOHS. CHRISTENSEN

Statens pædagogiske Studiesamling
København



KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

Oprettet 1938 som selvejende institution med statens og 
20 oplandskommuners garanti, repræsenteret af en be
styrelse, hvis medlemmer er:

P. B. GADEGAARD 
provst, r. dbg.. Tarm, 

formand.

M. BRINK NIELSEN 
købmand, Tarm, 

næstformand.

A. HØJBERG CHRISTENSEN 
undervisningsinspektør, dr. phil., k. dbg., 

dbm. p. p.

LAURITS CHRISTENSEN 
gårdejer, dbm., Hemmet.

A. KARBERG 
amtmand, dr. jur., k. dbg. 1., dmb.

J. P. SIGGAARD 
sognerådsformd., Skjern.

Rektor træffes sikrest personligt eller gennem telefon 
(Tarm 27) hver skoledag kl. 13—14 og 17,30—18,30 

(lørdag undtagen) samt efter aftale.

Kostafdelingens telefon er: Tarm 102.

Kasserer:
Økonomiinspektør, cand, theol. E. Søndergaard. 

Postgiro 534 04.



KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

er en fuldstændig højere almenskole, oprettet 1938, med mellem
skole realklasse og gymnasium med nysproglig og matematisk
naturvidenskabelig linie.

Efter bestået mellemskoleeksamen kan eleverne gå over enten i 
realklassen, der efter et års skolegang afsluttes med realeksamen, 
eller i gymnasieklasserne (nysproglig eller matematisk-naturviden- 
skabelig retning), der efter 3 års skolegang fører til studenter
eksamen.

OPTAGELSE

Skolen optager elever fortrinsvis i 1. mellem og I gymnasieklasse. 
Til optagelse på den nysproglige linie kræves bestået latinprøve.

Søger elever optagelse i andre klasser end de nævnte, f. eks. 2. 
og 3. mellem, må de godtgøre, at de er på højde med klassens øvrige 
elever. Skolen er gerne behjælpelig med tilrettelæggelse af forbe
redelsen til optagelse.
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SKOLEPENGE

For undervisningen betales for et år:
1. mellem 192 kr.

216 kr.
I g

II g
300 kr.
336 kr.2. mellem

3. mellem 240 kr. III g 360 kr.
4. mellem 264 kr.
Realklasse 300 kr.

Hertil kommer brændselspenge. Til ubemidlede, dygtige og flit
tige elever kan der gives delvis, halv eller hel friplads (ansøgnings
skema tilsendes efter ønske). Kostelever har samme adgang til ned
sættelse i betaling for undervisning som de skolesøgende elever.

Skolepenge opkræves kvartalsvis forud 15. aug., 1. nov., 1. febr. 
og 1. maj.

Udmeldelse må ske med en fuld måneds varsel; 
der betales altså for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for 
den følgende. Der modtages ikke udmeldelse til 1. 
juli. På kostafdelingen må udmeldelse ske med 
3 måneders varsel og modtages ikke til 1. juli.

En elev, der på grund af sygdom forsømmer skolen i længere tid, 
betaler skolepenge for den måned, i hvilken sygdommen er begyndt, 
og for den følgende. Samme bestemmelse gælder, hvis eleven på 
grund af smitsom sygdom må holdes borte fra skole. Skulle skolen 
blive lukket under en epidemi eller andre forhold, som man ikke er 
herre over, betales skolepenge for dette tidsrum.

Opholdsafgiften på kostafdelingen er 1000 kr. (Eleverne har så 
vidt muligt eneværelse) + 60 pct. midlertidigt dyrtidstillæg (for 
mellemskoleelever dog kun 50 pct.). For leje af inventar betales 
ved indmeldelsen 25 kr. og dernæst 10 kr. ved hvert følgende skole
års begyndelse. Opholdsafgiften opkræves kvartalsvis forud (15. 
aug., 1. nov., 1. febr, og 1. maj). Skema til ansøgning om moderation 
fås ved henvendelse til rektor.

LEGATER OG BOGPRÆMIER

Forstander Strunges mindelegat tildeltes for aaret 1949/50 Edith 
Kjærgaard Mikkelsen, Imn b, lektor, frk. Nielsens legat Daniel Høj- 
gaard Christensen, Illmn b, 5. maj-legatet Oluf Rothmann, 4, 
teaterlegatet Else Laustrup, Hmn b, og elevforeningens legat Birthe 
Christensen, realklassen.

Boggaver, skænket af venner af skolen, tildeltes Karen Laursen 
Vig, Ills, Margit Sigaard, Ills, Bodil Andersen, III mn a, Børge 
Ebbesen, His, Signe Nedergaard, Hmn a, Lars Nørregaard, Hmn b, 
Anders Michael Ladefoged, 4, Kirsten Knudsen, 3 b.
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EKSAMINER 1950
Ved de afsluttende eksaminer i III, II, realklassen og 4. ml. be

skikkedes, i skriftligt dansk: rektorerne Olesen og Jørgensen (III), 
lektor K. Christensen og skolebestyrerinde, fru K. Nordby (real), 
og adjunkt Vestergaard (4. ml.). Skriftlig engelsk: lektorerne Niel
sen og Hunosøe (Hins) og adjunkt Willum Hansen og skoleinspek
tør C. Nielsen (real). Skriftlig tysk: undervisningsinspektør, dr. 
Højberg Christensen og lektor Nydahl (Hins). Skriftlig matematik: 
lektorerne Hainau Christensen og Rossing (Illmn), inspektør S. A. 
Bo og lektor Hermansen (real) og lektor, frk. Lønggaard (4 ml.).

Censorer ved mundtlig eksamen: tysk: lektor, frk. A. Christensen 
(III), kemi: adjunkt William Hansen (III), fransk: adjunkt Lauge- 
sen (Hins), dansk: adjunkt Togeby (IH), matematik: adjunkt Ar
nold Nielsen (lins, 4. ml.) og lektor Rønnau (III), historie: adjunkt 
Lomholt-Thomsen (Illmn, real), engelsk: lektor Mouridsen (Hins), 
geografi: lektor Stæhr Larsen (Hmn), naturhistorie: lektor Stæhr 
Larsen (HImn), oldtidskundskab: lektor Bo Grønbech (Hins).

STUDENTEREKSAMEN
Hins.

Beuck, Theodor (30-10-27, sognepræst, Aabenraa) . . 13,18 mg-^ 
Ebbesen, Børge (10-11-29, gartner, Skjern) ............... 13,82 mg
Gjelstrup, Aksel (26-3-29, gaardejer, Rom) ............... 13,79 mg
Haastrup, Erik Callø (22-1-32, landsretssagf., Toftlund) 13,74 mg 
Sigaard, Margit L. Jensen (20-5-31, førstel,. Lønborg) 13,77 mg 
Vedsted, Ingrid (5-12-27, bagermester, Ansager) .... 13,41 mg4-
Vig, Karen Laursen (3-11-33, provst, Hodde) ........... 14,19 mg-{-

Illmn. a.
Andersen, Bodil Elisabeth (23-8-31, lektor, Tarm) . . 14,19 mg-|- 
Christensen, Jørgen Ravnholdt Folkenborg (30-6-31, 

frue, Skjern) .................................................................. 13,68 mg
Dalgaard-Knudsen, Knud (30-3-32, landsretssagf., 

Ringkøbing) ...................................................................... 13,17 mg4-
Kjærgaard, Olav (4-7-30, kontorist, Ringkøbing) .... 12,51 g-|-
Møller, Niels Peder Hald (3-2-31, arbejdsm., Skjern) 13,60 mgy
Nielsen, Tove (24-8-29, landmand, Hodde) ................... 14,15 mg
Olesen, Viggo (15-6-31, postmester, Ølgod)................... 14,09 mg
Rejkjær, Ove (7-8-30, manufakturhandler, Videbæk) 13,89 mg
Riis, Frederik (7-5-30, købmand, Ølgod) ....................... 13,16 mg-g
Skovbjerg, Niels (21-4-31, dyrlæge, Ølgod) ................... 14,30 mg-|-
Vesterbye, Svend Aage (26-9-30, møller, Aadum) .... 14,17 mg-|- 
Wiese, Conrad Frederik (8-11-31, install., Ringkøbing) 13,56 mg-F

Illmn. b.
Borrisholt, Ole (6-3-31, mejeribestyrer, Brovst) .... 13,72 mg 
Christensen, Daniel Højgaard (1-9-30, frue, Sahl) . . 14,28 mg-|- 
Jensen, Anders Preben Bach (21-12-30, automobil

forhandler, Sæby) ............................................................. 12,56 g-|-
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Jensen, Kristian Grønkjær (3-5-31, landmand, Ejsing) 13,90 mg 
Jensen, Rasmus Heegaard (21-9-30, arrestforvarer,

Nykøbing Mors) .................................................................. 13,15 mg-?
Jensen, Roald Boe (18-1-30, værkfører, Skagen) .... 13,76 mg 
Jørgensen, Christian Thomsen (24-7-31, gaardejer,

Bonderup ............................................................................... 12,78 g-|-
Mølgaard, Bjørn Ole Nielsen (14-6-28, gross., Odense) 13,25 mg-r 
Nielsen, Poul Linde (26-2-29, smedemester, Holstebro) 13,11 mg-? 
Nielsen, Svend Søndergaard (10-2-31, rest., Holstebro) 14,25 mg-|- 
Olesen, Bjarne (14-3-31, fabrikant, Hornslet) .......... 13,57 mg-
Olsen, Ole Norstrøm (1-11-31, barber, Ørsted) ........... 13,97 mg
Pedersen, Svend Raun (18-1-30, lærer, Orten, Varde) 13,58 mge- 
Skjödt, Kaj Moestrup (22-5-31, bogholder, Vejen) . . 11,88 g 
Skou, Kresten (13-11-30, gaardejer, Selde) ............... 13,35 mg-?
Søgaard-Jensen, Johannes Preben (10-9-29, tandlæge,

Horsens) ............................................................................... 13,61 mg-?

REALEKSAMEN
Real a.

Andersen, Dora Smedegaard (15-8-34, sadelm., Spjald) 13,80 mg 
Børsting, Inger (15-8-33, lærer, Stauning) ................... 14,17 mg+
Christensen, Poul Erling (9-8-33, gdr., Frisvad Mølle) 12,96 g-|- 
Hansen, Anna Haahr (16-12-34, landmand, Tistrup) . . 13,75 mg
Kjærgaard, Karen Anina (6-3-32, smedem., Houen) . . 14,35 mg+ 
Kristensen, Birte (13-1-35, gaardejer, Spjald) ........... 14,02 mg
Larsen, Allan Hebert (7-3-34, købm. Bech Jørgensen,

Dejbjerg) ............................................................................... 12,83 g+
Moesgaard, Niels Peder (23-2-33, arkitekt, Gram) . . 11,96 g 
Nielsen, Anna Kathrine Linding (23-11-33, landmand,

Tistrup) ................................................................................... 13,44 mg-?
Nielsen, Ivan (30-12-33, vejmand, Spjald) ................... 12,69 g-|-
Nielsen, Kaj (22-1-32, gaardejer, Ømhøj) ................... 13,01 mg-?
Rasmussen, Keld Karmark (8-2-33, frue, Esbjerg) . . 13,01 mg-? 
Rich, Tove (18-9-33, husmand, Houen) ........................ 13,68 mg
Thomsen, Minna Grøhn (25-11-33, vognm., Tistrup) 14,01 mg

Real b.
Damgaard, Inger Kristensen (27-3-34, gdr., Sdr. Vium) 13,12 mg-? 
Delfs, Frida Anna (7-9-33, malermester, Tarm) .... 13,68 mg 
Jacobsen, Birthe (28-5-33, provst, Borris) ................... 13,50 mg-r
Jakobsen, Vita (14-8-33, smed, Lønborg) ................... 13,40 mg-?
Johansen, Agnete Riise (30-9-33, teglv.e., Alkjærsig) 13,58 mg-? 
Kjær, Kaj (17-12-33, frue, Nørresundby) ................... 13,57 mg-?
Larsen, Hans Konrad (11-10-33, lærerinde, Borris) .. 13,42 mg-? 
Lauridsen, Leo Skat (17-12-32, husmand, Lønborg) . . 13,18 mg-? 
Mejner, Christian Egon (28-7-34, tømrer, Hemmet) . . 14,07 mg
Møller, Anna Marie (19-2-33, husejer, Lønborg) .... 13,66 mg-? 
Nielsen, Anna Lise Vestkær (22-5-34, gdr., Skjern) . . 13,25 mg-? 
Sigaard, Arne Jensen (30-3-34, førstelærer, Lønborg) 13,74 mg

TIL MELLEMSKOLEEKSAMEN
indstilledes 24 elever, hvoraf 1 bestod med ug-?, 4 med mg-|-, 8 
med mg, 8 med mg-?, 2 med g-|- og 1 med g.



Fra dimissionen 1950.

ELEVFORTEGNELSE. SKOLEAARET 19 5 0 — 5 1

* = kostelev. III ns.

Brink, Ellen (9-11-31, slagter Lem).
Christensen, Rita Merete (7-5-32, repræsentant, Ringkøbing).
Gadegaard, Christian Borg 17-12-31, provst, Tarm).
Iversen, Bodil (25-9-31, frue, Ringkøbing).
Ladefoged, Knud Frederik (7-12-32, kommunelærer, Ringkøbing).

*Olesen, Hans (25-3-32, bankbestyrer, Brande).
Rahbek, Helga (1-8-31, frue, Tarm).
Riis, Inge Elisabeth (4-12-30, dommer, Grenaa).
Risdal, Tove (13-12-31, kreditforeningsfuldmægtig, Ringkøbing).
Søm, Bente (14-6-32, fiskeeksportør, Ringkøbing).

III mn. a.
Albrektsen, Per Ingemann (30-8-31, maskinhandler, Gjesten).
Andersen, Karen Birte (15-4-33, lektor, Tarm).
Grønlund, Karen Margrethe (16-3-33, skotøjshandler, Skjern).
Hansen, Bertel (27-3-32, frue, Tistrup).
Hansen, Søren Feldager (15-12-30, landmand, Holmsland).
Jensen, Svend Aage (17-7-31, landmand, Obling, Sdr. Bork).
Korsholm, Inger (2-10-32, gaardejer, Refstrup, Lem).
Kristensen, Kaj Krongaard (20-7-31, sognefoged, Mølby).
Kruse, Kristen Fabricius Krarup (30-5-29, gaardejer, Tistrup).
Laustrup, Else Marie (7-6-32, lærer, Tarm).
Lyngø, Henning Christen Gejl (10-1-32, cyklehandler, Skovlund).
Mikkelsen, Ruth (3-8-32, bankbogholder, Ringkøbing).
Mortensen, Selma (25-7-32, smedemester, Tistrup).
Nedergaard, Signe Nielsen (13-2-30, fyrmester, Lyngvig fyr).
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Nielsen, Henning (16-5-31, smed, Holmsland).
Nielsen, Kamma (10-4-32, handelsmand, Lem).
Pedersen, Thorkild Mygind (18-3-33, malermester, Sædding).
Petersen, Erling (23-3-32, bagersvend, Nr. Nebel).
Sørensen, Helge (29-4-32, jernbanedirektør, Ringkøbing).

III mn. b.
*Borre, Ole Preben Baumgarten (23-9-32, frue, Hasseris).
‘"Eriksen, Ove (6-6-32, slagtermester, Brande).
‘"Jensen, Søren Elung (26-3-30, proprietær, Klejtrup, Hobro).
‘"Kristensen, Anders (31-7-32, husmand, Tim).
‘"Nielsen, Walter Erik (21-4-31, smed, Kvong).
*Norup, Willy (28-7-33, installatør, Horne).
‘"Nørregaard, Lars Rasmussen (7-11-30, gaardejer, Mygind, Assens).
* Pedersen, Knud Erik (21-5-31, mekaniker, Balling).
“‘Østerby, Henrik (5-8-32, tandlæge, Grindsted).

II ns.
Christensen, Karl Erik (19-1-34, husmand, Finderup).
Frøsig, Eleonora (11-5-32, manufakturhandler, Lem).
Gjaldbæk, Birthe Marie (28-1-33, førstelærer, Tim st.).
Hame, Vibeke Broch (8-8-32, kredslæge, Skjern).
Hansen, Knud Erik Brunsgaard (19-6-33, ejendomsm., Ringkøb.).
Jensen, Grethe Kirkegaard (27-4-34, uddeler, Lem).
Jensen, Jens Erik Gammelby (20-10-33, førstelærer, Mejis).
Jensen, Jens Vagn (21-3-33, gaardejer, Dejbjerg).
Krarup, Birgitte Elisabeth (19-2-32, statskontrollør, Vejle).
Larsen, Karen Vibeke (1-3-34, lektor, Tarm).
Madsen, Lina Sigrid Kirstine (1-1-32, gaardejer, Hvalpsund).
Nygaard, Kirsten Ovesen (18-8-31, lærer, Lyhne).
Pedersen, Agnes Plauborg (25-10-31, gaardejer, Houen).
Petersen, Jørgen Lykke (25-3-34, dyrlæge, Spjald).
Simonsen, Erik Rosendal (2-9-33, dommer, Ringkøbing).

*Svendgaard, Niels Aage (28-11-32, gaardejer, Assedrup). 
Sønderby, Jørgen (31-12-32, arrestforvarer, Ringkøbing). 
Vest, Bodil (21-7-31, statshusmand, Faster, Skjern).

II mn. a.
‘"Andreasen, Hans Erik Fomsgaard (12-9-32, gaardejer, Thyregod).
* Andreasen, Knud (27-5-33, manufakturhandler, Farsø).
Astrup, Peder Aksel (12-7-30, tømrer, Lem).
Christensen, Birgit Ravnholdt Folkenborg (28-7-34, frue, Skjern).
Christensen, Hans Christian Dyekjær (26-5-32, fiskeeksp., Ringk.).
Frederiksen, Helge (5-8-33, sognepræst, Stadil).
Hansen, Alfred (1-2-33, konditor, København).
Hansen, Birgit Marie (26-5-33, frugthandler, Ringkøbing).

’"Jensen, Jens Thorup (16-7-32, gaardejer, Vammen pr. Viborg).
Jensen, Karen Dalgaard (26-7-33, bankassistent, Skjern).
Jensen, Vagn Broe (13-12-33, kriminaloverbetjent, Ringkøbing).
Jepsen, Gunnar Thorlund (28-2-33, gaardejer, Skovlund, Mølby).
Klitgaard, Jørgen (27-3-34, forsøgsleder, Borris).
Knudsen, Elly (25-6-33, rutebilejer, Ølgod).
Ladefoged, Hans Frederik Pilgaard (30-9-32, lærer, Gaarde).
Lauridsen, Grete (2-1-33, arbejdsmand, Ulfborg).
Ledgaard, Jens Christian (29-3-34, bogholder, Ringkøbing).
Löye, Hanne (19-11-32, apoteker, Tarm).
Rasmussen, Birthe Lyding (4-2-33, sognepræst, Lem pr. Brodal).
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II mu. b.
Mikkelsen, Edith Abelone Kjærgaard (1-10-31, gaardejer, Skjern).
Nielsen, Christian Gynther (8-2-31, forstander, Spjald).
Nielsen, Karen Marie Lyager (31-10-33, nanufakturhdl., Skjern).
Nielsen, Niels Peter Kjær (31-3-33, gaardejer, Hanning).
Nielsen, Søren Eigil (4-4-33, gaardejer, Nordenskov).
Nielsen, Per Thestrup (15-1-34, driftsleder, Sig).

«Olesen, Erik (27-4-32, landmand, Dørken pr. Thyregod).
«Olesen, Ole Nørby (8-1-32, apoteker, Svaneke).
Ovesen, Arne Hedeager (15-2-32, afholdsværtinde, Lyhne).
Pedersen, Erling (8-7-32, gravemester, Nr. Nebel).
Pedersen, Poul Bogetoft (8-4-32, restauratør, Skjern).
Pedersen, Vagn (21-2-34, gaardejer, Krages, Tarm).
Petersen, Bendt Kirkegaard (2-5-33, lærer, Borris).
Rasmussen, Jens Konge (18-12-32, bogtrykker, Ringkøbing).

«Schmidt, Kaj (3-8-32, vognmand, Vejle).
Stranddorf, Søren Peter Weis (31-3-33, manufakturhdl., Videbæk).
Sørensen, Benthe Karen (19-9-33, planteskoleejer, Ølgod).

«Thisted, Svend Jensen (24-7-32, savværksejer, Vejrumbro).
Thygesen, Kaj (27-1-33, overtrafikassistent, Ringkøbing).
Tind, Eva Maria Hermansen (2-11-31, førstel., Tim kirkebysk.).

*Aalbæk, Emil Jørgensen (21-11-33, gaardejer, Thyregod).

I ns.
«Andersen, Lars Christian (25-7-32, statshusmand, Spøttrup).
«Christensen, Jørgen Elliot (9-11-33, grosserer, København).
Gandrup, Aase (5-10-32, chauffør, Vesterlund).
Hame, Ejler (16-12-34, kredslæge, Skjern).
Jacobsen, Erik (14-8-34, provst, Borris).
Johansen, Erna (26-4-34, maskinhandler, Agerbæk).

«Kjær, Kaj (17-12-33, frue, Nørresundby).
Kristensen, Hans Agersnap Møller (7-9-34, dyrlæge, Ølgod).
Kristensen, Kristen Nørgaard (26-2-32, landmand, Møldrup).

«Nielsen, Villy (14-4-33, smedemester, Jebjerg).
Næss-Schmidt, Torben Erhard (20-12-34, læge, Ringkøbing).
Schützsack, Erik William Schultz (26-7-34, sognepræst, Stauning).

«Sørensen, Viggo Winther (8-5-34, biografejer, Asaa).
«Thordahl-Christensen (12-10-34, gaardejer, Oddense, Balling).
Vad, Birgit Elisabeth (12-12-32, godsejer, Lønborggaard).

I mn.
Andersen, Kirsten Hørup (7-4-35, kreditforeningsoverass., Ringk.).
Andersen, Poul (17-4-35, lærer, Lundenæs, Skjern).
Andersen, Tove (15-11-33, bogholder Lund, Skjern).

«Arentoft, Kai (2-9-34, tjener, København).
«Bak, Kristen (6-10-30, gaardejer, Hærup, Hobro).
Blok, Henning Lauritz (11-9-33, distriktsingeniør, Ringkøbing).

«Christoffersen, Anders Geismar (14-7-33, murermester, Vejle).
Friis-Jensen, Holger (19-10-35, førstelærer, Brejning, Spjald).
Hansen, Tage (22-3-33, gaardejer, Aadum).

«Hesselholt, Michael Geisnæs (16-3-35, slagtermester, Skagen).
Holm, Ella (21-7-34, murermester, Ølgod).

«Jalk, Thorkild (12-4-35, cand, pharm., Fjerritslev).
«Jensen, Ejnar (21-6-32, teglværksejer, Aars).
Jensen, Jens Erik (3-12-34, lærer Sædding).
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Jensen, Peder Egon (3-12-34, lærer, Sædding).
*Johnsen, Aage Olivarius (18-9-35, gaardejer, Ildved, Jelling).
Ladefoged, Anders Michael (30-12-34, lærer, Gaarde).

*Laursen, Anne Marie (13-5-34, gaardejer, Højslev).
Meldgaard, Ove (22-5-34, kroejer, Ølgod).

*Nielsen, Henning (28-11-33, gaardejer, V. Alling pr. Auning).
*Nielsen, Holger Votborg (24-2-34, gaardejer, Halvrimmen).
*Nielsen, Ib Ronsholdt (4-8-34, førstelærer, Ejstrupholm).
Nielsen, Jørgen (8-12-34, tømrermester, Ringkøbing).

*Nielsen, Knud Kirketerp (29-10-33, gaardejer, Rørbæk).
*Nielsen, Villy Lyngholm (20-10-33, landmand, Stakroge).
*Nymann, Stephen Juul (30-6-34, frue, Aabyhøj).
*Pedersen, Jan Gorm Møller (7-6-34, auktionsmester, Grenaa).
Risdal, Bendt Houmark (11-10-34, kreditforeningsfuldm., Ringk.).

*Rothmann, Oluf (24-1-34, ekspedient, Viborg).
Skovbjerg, Ellen (7-6-34, dyrlæge, Ølgod).

Real.
Andersen, Henning Robert (27-10-33, vognmand, Sig).
Ellegaard, Ejvind (1-8-33, arbejdsmand, Tarm).
Hansen, Bendt Eli (9-3-34, tømrermester, Videbæk).
Hansen, Max Jørgen 15-6-35, møbelsnedker, Tarm).

*Hansen, Palle Udholm (10-8-34, arkitekt, Aalborg).
Jensen, Henning Hyrup (18-4-35, banenæstformand, Tistrup).

*Kristensen, Jørgen Palner (19-7-33, repr., Mølholm, Vejle).
Nielsen, Ruth (2-8-34, slagtermester, Lønborg).
Nygaard, Tove (22-11-34, frue, Tarm).
Sillesen, Knud (13-9-34, repræsentant, Tarm).
Sørensen, Anna Elisabeth (18-3-34, fabrikant, Tarm).

*Thaarup, Helle Vibeke (3-12-33, klitdirektør, Vejers).
*Winkel, Greta Bro (3-3-35, fiskeeksportør, Thyborøn).

4. ml. a.
Agerbo, Anna Birte (30-4-35, maskinarbejder, Lem).
Andersen, Kristian Smedegaard (22-4-36, sadelmager, Spjald).
Christensen, Anna Kathrine (30-10-34, gaardejer, Tistrup).
Hansen, Annalise (3-10-34, maler, Aadum).
Hansen, Birgit (18-11-34, maler, Aadum).
Henningsen, Niels Eigil Stampe (30-5-34, tømmerhdl. Videbæk).
Jakobsen, Holger (21-7-35, arbejdsmand, Varde).
Jakobsen, Kjeld (6-8-35, gaardejer E. Plauborg, Aadum).
Lauenborg, Tage (12-2-35, gaardejer, Videbæk).
Lauridsen, Kaj Erling (18-3-35, vognmand, Tistrup).
Madsen, Jørgen Frede (12-8-34, arbejdsmand, Sig).
Meyer, Egon (29-1-36, fiskemester, Sig);
Nedergaard, Svend Aage (2-3-36, gaardejer, Borris).
Nielsen, Bent Mølhede (7-7-35, købmand, Herborg).
Nygaard, Christen Ovesen (13-1-35, lærer, Lyhne).
Olesen, Svenning (11-7-36, førstelærer, Thorstrup, Sig).
Pedersen, Knud Morten Raunkjær (30-6-36, gdr., Ounbøl, Sig).
Petersen, Janne Christine (14-9-35, lærer, Borris).
Petersen, Knud Lykke (18-9-36, dyrlæge, Spjald).
Sørensen, Helge Pilgaard (8-9-35, billedskærer, Videbæk).
Thomsen, Ellen Filskov (14-2-35, fabrikant, Borris).
Vestergaard, Peder (15-9-35, arbejdsmand, Tarp, Borris).
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4. ml. b.
* Allesen-Vernø, Søren (11-12-35, fabrikant, Vanløse).
*Bundgaard, Kristian Birkebæk (23-3-35, købmand, Skarrild).
Christensen, Jens Ole (10-4-35, landmand, Blaakilde).

*Gjerulff, Thorsten (17-2-35, proprietær, Erritsø, Fredericia).
Henriksen, Karen Margrethe (5-5-36, adjunkt, Tarm).
Jensen, Anna Marie (31-1-35, fabrikant, Tarm).

*Jensen, Jens Lauge Bolund (13-3-33, frue, Holstebro).
Kjærgaard, Randi (18-10-36, disponent, Tarm).
Knudsen, Kirsten Rahbek (23-11-36, bogholder, Tarm).

*Michelsen, Hans Kristian (13-6-35, kul- og trælasthdl., Tønder).
Mogensen, Elva Holm (7-12-35, gaardejer, Tarm).
Nielsen, Børge Bundgaard (19-10-35, gaardejer, Tarm).

^Nielsen, Jørn Gadgaard (11-1-36, bogtrykker, Lemvig).
*Nielsen, Peter Michael Brask (20-6-35, prokurist, Skive).
Petersen, Bent Frede (5-4-36, pastor emer., Tarm).

*Rindom, Knud Egon (6-1-36, arbejdsmand, Lem).
Rosendahl, Klaus (27-7-35, overdyrlæge, Tarm).
Simmelsgaard, Henny Olea (2-4-36, vejmand, Tarm).
Sønderby, Annagrethe (25-4-35, fabrikant, Tarm).
Sørensen, Karen Margrethe Damgaard (20-6-36, biografdir.,Tarm).
Thøgersen, Peder Hays (16-8-34, installatør, Tarm).

*Uhre, Hans (25-12-34, gaardejer, Lyhne).

3. ml. a.
Balleby, Leo (11-8-36, slagtermester, Spjald).
Bjerg, Ingrid (28-4-36, gaardejer, Hoven).
Christensen, Villy Rosendahl (8-5-37, gaardejer, Aadum).
Gravesen, Aase Gunhild (19-7-35, gaardejer, Hesselho, Gaarde).
Hansen, Anni Grete (24-5-36, driftsleder, Lem).
Jespersen, Anna Grethe (4-3-36, tømrermester, Houen).
Jespersen, Margit Viftrup (15-3-36, installatør, Videbæk).
Knudsen, Iver Rye (6-4-37, forretningsbestyrer, Spjald).
Knudsen, Ruth Kirsten Toustrup (18-11-35, driftsleder, Videbæk).
Kristensen, Betty Margit Hedegaard (20-6-36, cyklehdl., Videbæk).
Nielsen, Inger Kirstine Vestkær (29-1-37, gaardejer, Skjern).
Pedersen, Eva Kjærgaard (22-6-36, uddeler, Ørbæk, Houen).
Pedersen, Ruth Svenstrup (21-9-34, inspektør, Houen).
Rich, Robert (16-9-35, landmand, Ørbæk, Houen).
Skuldbøl, Kurt Lyster (12-9-36, tømrermester, Videbæk).
Stampe, Inger Amalie (18-3-35, tømrer, Videbæk).
Stranddorf, Inger Marie Weis (4-3-36, manufakturhdl., Videbæk).
Sørensen, Bent Marup (30-5-36, elektricitetsværksbest., Videbæk).
Sørensen, Elin (10-11-36, gaardejer, Finderup).
Sørensen, Mary Merete (23-9-35, gaardejer, Hodde).
Thomsen, Jens Lund (2-9-36, bogholder, Videbæk).
Thomsen, Knud Filskov (14-3-37, fabrikant, Borris).
Thomsen, Per (25-3-37, skomager, Herborg).
Thuesen, Anna Rigmor (13-5-35, gaardejer, Frisvad, Varde).
Tobiasen, Sigrid (16-6-37, gaardejer, Hoddeskov, Mølby).
Voigt, Jens Michael (20-5-37, forstander, Løvstrupgaard, Lem).

3. ml. b.
Allerslev, Frede (31-3-37, afholdsvært, Sdr. Vium).
Christensen, Mette Marie (1-8-36, landmand, Kyvling, Tarm).
Clausen, Karen Severine (25-7-36, gaardejer, Sdr. Vium).
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Frandsen, Bodil Irene (22-7-37, hønseriejer, Sdr. Vium).
Hansen, Kristine Margrethe Bork (17-9-36, sognepræst, Lønborg).

*Høj, Ernst (19-8-34, statshusmand, Lomborg).
Jensen, Kirsten Møller (19-7-36, malermester, Tarm).

*Jensen, Ole Harvig (15-7-36, frue, Aalborg).
Jørgensen, Hanne (8-5-37, landbrugslærer, Borris).
Jørgensen, Poul Egon (30-9-36, husmand, Hemmet).
Larsen, Carl Fjerbæk (22-2-37, gaardejer, Foersum).

*Mikkelsen, Niels Henrik (12-12-35, købmand, Skarrild).
Mortensen, Ulla (21-5-36, frue, Aadum).
Nielsen, Ellen (20-2-36, slagter, Lønborg).
Nielsen, Oluf Rasmussen (28-10-36, gaardejer, Stauning). 

^Nielsen, Peter Bundgaard (11-4-36, købmand, Brædstrup).
Olesen, Oda Elisabeth (30-10-35, gaardejer, Sdr. Vium).

*Olsen, Finn Bjerregaard (26-5-36, bogholder, Esbjerg).
Pedersen, Ellen Margrethe Fjeldgaard (3-5-36, savsk., Lillerød).
Poulsen, Tage Najbjerg (1-6-36, maskinarbejder, Tarm).
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nr. Bork).
Sigaard, Henning Jensen (2-6-37, førstelærer, Lønborg). 
Vestergaard, Inger Marie (17-6-36, gaardejer, Hemmet).

2. ml.
Arndal, Poul (2-3-38, rektor, Tarm).
Christensen, Bent Aage (14-4-38, landmand, Lønborg).
Christensen, Inga Sand (30-10-37, landmand, Tarm).
Christensen, Johanne (4-6-36, bødker, Tistrup).
Green, Kristian (24-2-38, gaardejer, Lønborg).
Hame, Inge Lise (1-5-37, kredslæge, Skjern).
Hansen, Edith Lindegaard (24-4-38, snedker, Tarm).
Hansen, Ellen (6-11-37, bestyrer, Blaakilde).
Hansen, Inger Bülow (15-9-36, inspektør, Lønborg).
Hansen, Niels Christian Bork (29-3-38, sognepræst, Lønborg).

*Husfeldt, Lars Ole (10-3-37, professor, dr. med., København).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst Borris).
Jensen, Ragna Bollerup (1-3-37, fabrikant, Tarm).
Jensen, Sonja Malmgren (22-10-37, fabriksarbejder, Lem).
Jørgensen, Grete (8-1-39, landbrugslærer, Borris).
Kjær, Leif (1-3-37, frue, Nørresundby).
Madsen, Annelise Vesterager (28-1-39, forvalter, Lem).
Mejner, Tage (30-5-38, tømrermester, Hemmet).
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris).
Nielsen, Mads Fastergaard (26-4-38, gaardejer, Lønborg).
Nikolajsen, Lilly Dorthea (12-11-36, arbejdsmand, Houen).
Pedersen, Aase Skov (7-5-38, snedkerformand, Tarm).
Pedersen, Anne Birte (6-6-37, prokurist, Lem).
Pedersen, Henning Feldborg (26-9-36, skomager, Videbæk).
Plauborg, Jens Jacob (14-11-36, gaardejer, Aadum).
Schützsack, Johannes Vald. Schultz (14-4-36, sognepr., Stauning).
Schützsack, Tove Schultz (23-8-37, sognepræst, Stauning).
Skovmose, Per Bjarne Rosenberg (18-10-37, kæmner, Videbæk).
Skovsborg, Holger Mørck (31-5-38, sognepræst, Lem).
Sønderby, Ebba (6-3-38, fabrikant, Tarm).
Sørensen, Alice Margrethe (5-2-37, kommunebogholder, Tarm).
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).
Vestergaard, Arne Kristian Bæk (5-10-37, landmand, Lønborg).
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1. ml. a.
Andersen, Gert Stræde (19-7-37, uddeler, Borris).
Aunsholdt, Poul Axel (2-7-38, lærer, Bølling, Skjern).
Buch, Sanna Funder (3-6-38, Randers).
Christensen, Karen (7-5-38, bager, Lem).

^Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-38, servitrice, Grenaa).
»Elgaard, Jens Bjørn (5-2-38, sygeplejerske, Aarhus).
Frøsig, Anne Marie (15-4-38, manufakturhandler, Lem).
Fynboe, Klaus (27-7-38, læge, Skjern).
Ganer-Tolsøe, Reimert (25-8-38, hotelejer, Lem).
Grunnet-Jensen, Fleming (14-6-39, tømmerhandler, Tistrup).

*Halkjær, Gorm (30-9-38, købmand, Hjerm).
Hansen, Astrid (29-7-38, dyrlæge, Videbæk).
Hansen, Jørgen Bülov (8-12-37, inspektør, Lønborg).
Hansen, Kathrine Ekknud (8-1-37, husmand, Gaarde).
Hejbøl, Knud (5-8-38, førstelærer, Tarm).
Jakobsen, Karin Hyldgaard (13-10-37, maskinsmed, Lem).
Jensen, Poul Conrad Buurgaard (25-8-38, guldsmed, Tistrup).
Jeppesen, Knud Merrild (18-3-39, tømmerhandler, Borris).
Kirkegaard, Kaj (31-1-39, chauffør, Tarm).
Kjærgaard, Niels (9-4-38, disponent, Tarm).
Lund, Karl Folmer (28-8-37, arbejdsmand, Borris).
Mikkelsen, Viggo (17-12-38, landpost, Tistrup).
Mortensen, Karl Jyvelhøj (Voigt) (28-5-37, husm., Løvstrup, Lem).
Møller, Hans Jørgen Brodersen (3-7-38, stationsarbejder, Borris).
Nielsen, Alice Vestergaard (22-4-37, arbejdsmand, Gaarde).

1. ml. b.
Nielsen, Anna-Else Brink (3-8-38, isenkræmmer, Tarm).
Nielsen, Ejnar Marienlund (31-12-37, uddeler, Spjald).
Nielsen, John (27-5-38, frisør, Borris).
Nielsen, Kathrine Vestergaard (11-2-38, cyklehandler, Lem).
Nielsen, Niels Jørgen (2-8-39, installatør, Lønborg).
Nielsen, Sonja Kassentoft (16-8-38, vognmand, Tarm).
Olesen, Grethe Garner (30-1-38, vognmand, Videbæk).
Pedersen, Peder Kristian (9-4-39, husmand, Vostrup).

^Petersen, Julius Eric Ørum (21-10-37, fabrikant, Herning).
*Røssell, Ole Stig (6-2-39, Dr. Harms, Randers).
Skovgaard, Benny (13-7-36, maler, Odderup, Tarm).
Skuldbøl, Alice (18-12-38, tømrermester, Videbæk).
Stenum, Jette Lykke (25-4-38, sagfører, Tarm).

*Stougaard, Frits Lyneborg (21-11-37, købmand, Esbjerg).
Sørensen, Inger Grethe Ting (13-1-39, landmand, Hemmet).
Sørensen, Lis Harriet Engbjerg (1-11-38, landmand, Hemmet).

*Tang, Per Knudsen (28-8-38, direktør, Roslev).
*Thaarup, Erik Siegumfeldt (31-8-38, klitdirektør, Vejers).
Thomsen, Erna Risbjerg (15-11-37, gaardejer, Videbæk).
Thøgersen, Erik Hays (1-7-38, installatør, Tarm).
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, installatør, Tarm).
Uhre, Ingrid (22-2-39, stationsleder, Tarm).
Uhre, Margit Thomsen (28-6-38, gaardejer, Agervig, Næsbjerg).
Voigt, Arne' (1-6-38, forstander, Løvstrupgaard, Lem).
Walter, Hanne Lise (5-7-39, lærer, Borris).

*Østblom, Lennart Curt (8-7-39, frue, Hammerum).
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UNDERVISNINGEN

Lektor C. E. Larsen har i skoleåret 1950-51 haft orlov for at virke 
som undervisningskonsulent ved den danske brigade i Tyskland. 
Som vikar har cand. mag. Kj. Flensborg virket.

1. August ansattes cand. mag. Kr. Boas som midlertidig timelærer 
for skoleåret 1950-51. 1. november ansattes lærer F. Walter som va- 
cancelærer .

Ved udgangen af skoleåret 1949-50 har mellemskolelærer, fag
lærer Aage G. Bendtsen søgt sin afsked for at gå over i anden virk
somhed. Skolen bringer hr. Bendtsen sin tak for godt medarbejder
skab og ønsker ham held og lykke i hans nye virke.

I årets løb har skolen haft besøg af undervisningsinspektørens 
faglige medhjælpere for gymnastik (lektor R. Frederiksen), engelsk 
(lektor O. Nielsen), fysik (lektor Due), sang (lektor Heerup), na
turhistorie og geografi (lektor Reumert).

Inspektion: adjunkt Holm, lærerinde frk. E. M. Pedersen, der og
så har tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspektion: adjunkt 
A. Henriksen, rektors sekretær: adjunkt Buhl Nielsen. Bibliotekar: 
adjunkt B. M. Jensen. Regnskabsfører: cand, theol. E. Søndergaard. 
Kostinspektører: lektor L. Holst, adj. G. Hanghøj, mellemskole
lærer E. Bækgaard og adj. B. M. Jensen. Lærerinde fru E. Bendt
sen har haft tilsyn med de mindre elever. Økonoma: frk. Marie Juul 
Mikkelsen, økonomiinspektør: cand, theol. E. Søndergaard.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion IIIs-|-mn b, IHmn a, Hns, Ilmn a, Hmn b, Imn 

a, Is-|-mn b, dansk Hls-j-mn b, Imn a.
Lektor G. Andersen: historie IIIs-|-mn b, IHmn a, Ils, Hmn a, 

Hmn b, Is-|-mn b, Imn a, I a, fransk Hmn b, oldtidskundskab III 
s-f-mn b, IHmn a, Ils, Is-j-mn b, Imn a.

Lektor L. Holst: matematik Hmn a, Hmn b, 4 a, 4 b, fysik Imn b, 
real.

Adjukt A. Henriksen: naturhistorie IHmn a, 2, fysik Is, geografi 
Ils, Ilmn a, Imn a, Imn b, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b, 2, 1 a, 1 b.

Adjunkt Børge Rasmussen: dansk IHmn a, engelsk Is, real, 4 a, 
4b, 1 a, 1 b, tegning 4a+ b.

Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Hs, Hmn a, Hmn b, 3 a, 3 b, en
gelsk His, Hmn a, 2.
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Adjunkt B. M. Jensen: dansk Is-|-mn b, oldtidskundskab Ilmn a, 
Hmn b, tysk real, 4 a, 4 b, latin Ills, Ils, Is, 4 b.

Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk Ils, Imn a, 3 a, fransk IIIs + mn 
b, Illmn a, Ils, Ilmn a.

Adjunkt A. H. Holm: matematik Ils, Imn b, real, fysik Illmn a, 
Illmn b, 2, 1 a, 1 b.

Adjunkt G. Hanghøj: matematik Illmn a, Illmn b, 3 a, 3 b, 4 
(ikke latin), fysik Imn a.

Adjunkt, frk. M. Lütken: tysk His, Ils, Is, 3 a, 3 b, 2, engelsk 
Imn b, 3 b.

Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik Ilmn a, Ilmn b, 4 a, 4 b, 3 a, 
3 b, matematik Is, Imn a, real.

Adjunkt paa prøve Børge Jensen: naturhistorie Ills, Illmn b, 
real, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b, geografi Ilmn b, real, matematik 2, 1 a, 1 b.

Mellemskolelærerinde, frk. E. M. Pedersen: religion 4 a, 4 b, 3 a, 
3 b, 2, 1 a, 1 b, dansk 2, 1 a, 1 b, haandarbejde 4 a+b, 3 a+b, 
1 a-|-b.

Mellemskolelærer E. Bækgaard: gymnastik Ills, Illmn a + b, Ils, 
Imn a+b+real, 4 a, 4 b, 1 a+b, dansk 4 a, 4 b, historie 2.

Timelærerinde, fru E. Bendtsen: gymnastik III, II, I+real, 4, 3, 2, 
1, naturhistorie 1 a, 1 b, haandarbejde 2, skrivning 4 a + b.

Timelærer, cand. mag. Kr. S. Boas: historie real, 4 a, 4 b, 3 a, 3 b, 
fransk Is + mn b, Imn a, real, engelsk Hmn b.

cand. mag. Kj. Flensborg (som aarsvikar for lektor C. E. Larsen): 
dansk real, latin 4 a, historie 1 b, tegning 3 a, 3 b, 2, 1 a, 1 b, skriv
ning la 1 b, sløjd 4 a+b, 3 a+b, 2, 1 a+b.

ex. lærer Frans Walter: sang i hele skolen, gymnastik Ilmn, 3 a, 
3 b, 2, skrivning 3 a, 3 b.

AARETSPENSA
Religion.

1 .—3. ml.: Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Lofts lærebog. 
Salmegennemgang.

4. ml.: A. E. Thomsen: Kirkehistorie.
I, II, III: Urkristendom på baggrund af primitiv religion, helle

nisme og jødedom. Grundtvig og Kierkegaard.

Dansk.
1 .—4. ml. læser efter Clausen og Hansen: Læsebog for mellemsko

len I—III. Oehlenschläger. Hakon Jarl hin Rige. P. Christensen: 
Svensk læsebog for mellemskolen. Fristile og genfortællinger.

4. ml. opgiver til eksamen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog 
for mellemskolen III 10. udg. s. 32—33, 39—55, 122—124, 164—167, 
191—211, 242—264, 287—289, 291—295. Adam Oehlenschläger: Ha
kon Jarl hin Rige. P. Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen 
s. 27—38, 39—40, 62—73, 78—80, 89—95, 116—117.

Realklassen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen,
5. udg. Holberg: Jeppe paa Bjerget. Blicher: En Landsbydegns Dag
bog. 15 stile.

Realklassen opgiver til eksamen: En Landsbydegns Dagbog, Jeppe 
paa Bjerget. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen, 5. 
udg. s. 8—43, 57—70, 72—83, 85—112, 116—121, 134—143, 172—174, 
194—211, 221—231.

I, II, III læser efter Falkenstjerns haandbog I—III. Modersmaal- 
kundskab efter Oxenvad: Vort Sprog. Litteraturhistorie efter Aksel 



Jørgensens bog. Svensk efter Agerskov, Nørregaard og Roikjer: 
Svensk læsebog. I har skrevet 14 stile, II 12, III 9.

IIIns4-mn b opgiver til eksamen: Falkenstjerne I (5. udg.): 
46—48 ,66—70, 94—96, 155—156, 175—179, 188—189, 216, 218—220, 
230—231, 276—278, 343—347, 363—365. II (4. udg.): 4—5, 14—15, 
37, 132—134, 140—147, 189—194, 245—248, 267—271. III (4. udg.): 
1—10, 26—33, 40—41, 90—93, 110—112, 320—321. Af Jørgine: Bryl
luppet, Følgerne. Hovedværker: H. C. Andersen: II 211—245, En 
Landsbydegns Dagbog, Vildanden.

Illmn a, opgiver til eksamen: Falkenstjerne I (7. udg.): 42—45, 
64—69, 73—78, 116—118, 121—123, 202—206, 224, 239—240, 284— 
286, 312—315, 352—355, 387, II (6. udg.): 5, 19, 40—46, 46—47, 181, 
184—185, 285—287, III (6. udg.): 33—37, 37—39, 39—41, 74—78, 80 
92, 102—105, 125—130, 178—184, 200—201, 201—202, 207—213, 229 
—232, 232—233, 322. Hovedværker: Brudstykker af En Landsby
degns Dagbog, H. C. Andersen: 5 eventyr, Han sidder ved smelte
diglen.

Engelsk.
1 .—4. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for misk. I—IV. 

Kindt Jensen: Stiløvelse for mellemskolen. Engelske sange.
4 . ml. opgiver til eksamen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen IV: Ro

bert Clive, A Brave Housekeeper, The First Flight across the Atlan
tic, Imperial Airways, The Night Air Mail, Uncle Pcdger Hangs a 
Picture, Grizel Cochrane, A Summer Holiday, A Christmas Carol, 
The Loos of Titanic, Hamlet, Prince of Denmark.

Realklassen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for videre
komne med øvehefte. Stile efter Engelske realeksamensstile.

Til eksamen opgives: Parliamentary Customs and Traditions, The 
Envelope, London, The Plague and the Fire of London, Mr. Chips, 
The Pirates Arrive at the Inn, The Blue Carbuncle, Wee Willie 
Winkie.

I, II, III ns læser efter: Rosenmeier: A Modern English Omnibus, 
Christophersen og Krabbe: To Start You Talking, Ehlem-Møller, 
Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader, Stigaard: The 
Dickens Reader, Thackeray: Rebecca Sharp and the Crawleys, Hel- 
weg-Møller: English Essays II, Osterberg: 100 English Poems, Shaw: 
Arms and the Man, Shakespeare: The Merchant of Venice. Selv
stændigt læste værker: Hilton: Random Harvest, Lost Horizon. Stil
øvelse efter Briers bøger. Grammatik efter Brier og Rosenhoff: An 
English Grammar. 1 ugentlig stil (oversættelse eller genfortælling).

Illns opgiver til eksamen: A Contemporary Reader (2. udg.): 57 
66, 97—100, 206—212, Helweg-Møller: Essays II (4. udg.): 65—73, 
The Dickens Reader 50—68, Østerberg: 100 English Poems (6. udg.): 
3—5, 27—29, 47—52, 85—88, 106—109, 130m— 132m, The Merchant 
of Venice (4. udg.): I 1 og 3, V.

I, II mn: Rosenmeier: A Modem English Omnibus, Ring Hansen 
og Mouridsen: On England and the English. Ilmn a desuden uddrag 
af James Hilton: Lost Horizon og Ilmn b uddrag af Shaw: Saint 
Joan.

Tysk.
2. ml.: Smith-Hasselriis-Mogensen: Tysk I med øvebog.
3. —4. ml.: Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for mellemskolen. Hou- 

ken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
4. ml. opgiver til eksamen: Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. 

ml. nr. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26, 27, 33 og 34.
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Realklassen: Ingerslev og Vibæk: Tysk HI, 5. udg. Ingerslev og 
Petersen: Tyske realeksamensopgaver. Gad: Tysk grammatik.

Realklassen opgiver til eksamen: Ingerslev og Vibæk: Tysk III,
5. udg. nr. 1, 3, 5, 7, 9, 18, 19.

I, II, III ns læser efter Ingerslev og Vibæk: Deutschland II (5. 
udg.), Th. Mann: Buddenbrooks (v. Winkler), Gad: Moderne tyske 
noveller (3. samling), Gad: 100 deutsche Gedichte, Stefan Zweig: 
Die Welt von Gestern (Jef Jefsen), Schiller: Maria Stuart, Goethe: 
Faust, Gad og Moe: Tyske stiløvelser med tilhørende grammatik. 
1 ugentlig stil.

III ns opgiver til eksamen: Maria Stuart II, Faust v. 243—517, 
808—940, 1178-1384, 2678—2864, 3374—3413, 3544—3586, 100 deut
sche Gedichte s. 9—12, 21—23, 33, 36—39, 42—44, 60—66, 120— 
121, 127—128, Die Welt von Gestern s. 49 (linje 25) —53, Deutsch
land II stk. 5, 6 (440—45n).

Fransk.
Realklassen: Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for begyndere. 

Til eksamen opgives: s. 51—69, 75—86, 88—93.
I, II, III læser efter Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for be

gyndere. Tage Brüel: Moderne franske skribenter (2. udg.). Hen
riques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg. N. Chr. Nielsen: 
Fransk skolegrammatik.

Latin.
4. ml., I, II, III ns læser efter Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for 

mellemskolen. Cortsen: Latinsk læsebog for gymnasiet II. Cæsar: 
De bello Gallico (Hertz’s udg.). Valdemar Nielsen: Latinsk gram
matik. Per Krarup: Romersk poesi (1938). Gerhard Pedersen: La
tinske realia.

4. ml. opgiver til eksamen: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for 
mellemskolen, 12. udg., anden afd., I—XXXIII.

III ns opgiver til eksamen: Cortsen: Latinsk læsebog for gym
nasiet II, 5. opl.: s. 1—17 (pro Sexto Roscio), 41—51 (af talerne 
mod Verres), 62—66 (brev 1, 2, 3). Cæsar: De bello Gallico IV bog, 
kap. 1—9, 11—15, 20—29. Per Krarup: Romersk poesi (1938): Catul 
nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Horats nr. 3, 8, 15.

Historie.
1 .—4. ml. læser efter Ludvig Schmidt: Historie for mellemsko

len II.
4. ml. opgiver til eksamen: Ludvig Schmidt: Historie for mellem

skolen II, 17. udg. ved O. Jonsen: fra Norden i revolutionstiden og 
bogen ud undtagen 2. verdenskrig.

Realklassen: H. L. Møller: Danmarks historie fra 1848 til nutiden. 
Borger og Samfund v. Poul Kierkegaard, Johs. Lomholt-Thomsen 
og Kjeld Winding. Til eksamen opgives det læste undtagen det med 
smaat trykte.

I, II, III læser efter Munch og Müller: Lærebog i verdenshistorie 
I—II. Ilsøe: Nordens historie. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks 
historie i billeder. Rosenberg: Udvalg af den yngre Plinius’ breve. 
Kilder til Danmarks historie IV (1864—1920), Kilder til Danmarks 
historie V (Bonden og landbruget i 18. aarh.). Lindhardt Hansen: 
Samfundslære for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Billeder: Andrup, Ilsøe og Nørlund: 79, 
82, 86, 88, 92, 145—152, 204, 230—231, 233—236, 256, 284, Munch og 
Müller: Boldhuseden, Marats død. Kilder: af Kilder til Danmarks 
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historie V: frihedspas, fæstebrev, hoverireglement, videbrev, en 
jysk og en sjællandsk gaards økonomiske forhold, Holbergs, en 
sjællandsk degns og en sjællandsk præsts betragtninger over bon
den. Af Kilder til Danmarks historie IV: Vilhelm Lassens tale og 
beretningerne om 5. aug. 1914.

Verdenshistorie 1500—1713, 1878—1939. Danmark-Norge 1523— 
1814, Norden 1901—1939. Samfundslære kap. I, II, IV, VI, VII, 
VIII.

Oldtidskundskab.
I, II, III læser efter Iliaden v. Østergaard I, VI, XXII, Odysseen 

V. Østergaard VI, VII, XI. Herodot: Kong Kroisos v. Chr. Thomsen, 
Sofokles: Antigone v. Niels Møller. Euripides: Medeia v. Müller og 
Thomsen. Sokrates’s forsvarstale. Kriton og Faidon. Holten-Bech- 
tolsheim: Mytologi. I. A. Bundgaard: Den græske kunsts historie, 
2. udg.

III opgiver til eksamen: Iliaden I, VI 440—529. Odysseen VI. 
Herodot: Kong Kroisos kap. 26—56, 77—91. Sofokles: Antigone. 
Sokrates’s forsvarstale. Bundgaard: Den græske kunsts historie, 2. 
udg.: s. 14—86.

Geografi.
1 .—4. ml.: Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I—II.
4. ml. opgiver til eksamen: Andersen og Vahl: Geografi for mel

lemskolen II, 11. udg., s. 82—171.
Realklassen: Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi, 4. udg., der op

gives til eksamen.
I, II mn: Andersen og Vahl: Klima- og plantebælter, 7. udg., Geo

logi, 7. udg., Erhvervsgeografi, 3. udg.
II mn opgiver til eksamen: Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi, 

3. udg., s. 1—52, 60—63, 67—71, Geologi, 7. udg.: 1—66, 81—124. 
Klima- og plantebælter, 7. udg.

II ns: Andersen og Vahl: Geografisk lærebog, 2. udg., s. 1-—34, 
37—-70. Petersson og Ring: Fysik og kemi, 2. udg., s. 1—61. Til eks
amen opgives det læste undtagen i kemi: organisk kemi.

Naturhistorie.
1 .—4. ml. læser efter Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellemsko

len I—IV. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I—IV. Si
monsen: Lille Flora.

4. ml. opgiver til eksamen: Hvass og Jørgensen: Zoologi IV, 
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV.

Realklassen har læst Jørgensen og Andersen: Biologi for real
klassen, der opgives til eksamen.

III: Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi, 10. udg. s. 1-—98, 
114—118, 120—128. Simonsen: Biologi, 9. udg. s. 1—59, 67—108. 
Det læste opgives til eksamen.

Regning og matematik.
1 .—4. ml.: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 

aritmetik for mellemskolen I—IV. H. J. Pihl: Geometriske øvelser 
I—II.

4. ml. opgiver til eksamen: C. C. Andersen og Damgaard Søren
sen IV. Pihl: Geometriske øvelser II 72—81, 85—86, 94—105.

Realklassen: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og 
aritmetik for realklassen. Samme: Praktisk regning for piger. Juul 
og Rønnau: Geometri for realklassen.
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Til eksamen opgives de læste bøger.
I, II, III mn læser efter Juul og Rønnau: Lærebog i matematik 

for gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linje I—III. Er
lang: Firecifrede logaritmetavler (udg. C).

III mn opgiver til eksamen: Juul og Rønnau I, 2. udg. § 102—151. 
Samme II, 2. udg. § 8—36, 42—53, 56—58, 60—74, 76—84, 103—113, 
115—116, 118—125. Samme III, 2. udg. § 27—39, 73—104, 117—118. 
Alle inclusive.

I, II ns læser efter Jaocb Jensen: Matematik for de sproglige 
gymnasielinjer.

II ns opgiver til eksamen: Koordinatsystemet. Lineære funktioner. 
Logaritmer. Rentesregning. Trigonometriske funktioner. Trekants
beregninger.

Fysik.
1. ml. læser efter Kobberø: Fysik I for mellemskolen.
2. —4. ml. læser efter J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen I—II. 

Kofoed: Uorganisk kemi for mellemskolen.
4. ml. opgiver til eksamen: J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen. 

Lyslære. Mekanisk fysik III. Kofoed: Uorganisk kemi: Syrer og 
salte.

Realklassen: J. K. Eriksen: Fysik for realklassen I—II. Til eks
amen: Varmelære 5—32, Elektricitetslære 5—54.

1 ns læser efter Petersson og Ring: Fysik og kemi for det sprog
lige gymnasium.

I, II, III læser efter Sundorph: Varmelære, samme: lyslære, 
samme: elektricitet og magnetisme, samme: Mekanisk fysik, Erik
sen og Pedersen: Astronomi, L. J. Ring: Kemi for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Varmelære (7. udg.) 14—35, 49—52, Lys
lære (6. udg.) 17—31, 35—44, 45—46, Elektricitet og magnetisme 
(7. udg.) 1—16, 22—26, 39—47, 49—53, 87—111, 149—160, Mekanik 
(6. udg.) 1—5, 23—52, Astronomi 1—10, 13—20, 27—32, 39—45, 
Kemi (5. udg.) 30—61, 90—98, 118—133, 147—166, 172—176, 179— 
181, 183—186.

Fysiske øvelser til eksamen: Varmefylde. Vands fordampnings
varme. Lufttermometret. Bestemmelse af længde- og udvidelses
koefficienter. Wheatstones bro. Goniometer. Gauss’s hovedstilling 
— tangensboussolen. Vædskers massefylde. Kompensationsmeto
den. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Lydens hastighed —■ 
Kundts rør. Optisk bænk nr. 2. — Bessels metode. Lysets bølge
længde. Audionlampens karakteristik. Faldende plade — yoyo.

Skrivning.
1 .—4. ml.: Herman Larsens system.

Tegning.
1. ml.: Erindringstegning, fabulering, illustrationstegning, akvarel 

og farvekridt.
2. ml.: Illustrationstegning, dekorativ tegning, modeltegning, per

spektivlærens grundbegreber.
3. ml.: Modeltegning, typetegning, illustrationstegning m. m„ 

rumvurdering, landskabstegning og -maling i akvarel, tusch og 
olie.

4. ml.: Plakattegning, »Mit eget værelse« (formaalstjenlige værel
ser og møbler, farvesammensætning).
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Sløjd.
2 .—4. ml.: Løvsavsarbejde, snitning, udskæring, polering, model

bygning m. m. Rumvurderingsøvelser.

Haandgerning.
1. ml.: Skisokker, forklæde.
2. ml.: Rynket nederdel, bluse med raglanærmer og fløjlsbaand i 

halsen, luffer med mønsterstrikning, indøvelse i korssting.
3. ml.: Kittel eller pyjamas. Stopning og lapning indøvet.
4. ml.: En kjole (efter Højmars bog for afgangsklassen).

Sang'.
1 .—4. ml.: En- og tostemmige sange, salmer. Stemmepleje, høre

lære, musikdemonstrationer.
I—III: En- og tostemmige sange, salmer. Musikhistorie og gram

mofondemonstrationer.

Gymnastik.
Piger: I vinterhalvaaret dyrkes gymnastik (staaende øvelser og 

spring) og enkelte boldspil. Om sommeren spiller de mindre klasser 
langbold, de større haandbold. Alle klasser driver atletik i det om
fang, der kræves til skoleidrætsmærket. Mange af pigerne har taget 
idrætsmærkets forskellige grader.

Drenge: Drengene har arbejdet ill hold fordelt med 6 paa gym
nasium og realklasse og 5 paa mellemskolen.

I vinterhalvaaret dyrkes gymnastik, og for et par klassers ved
kommende har hovedvægten været lagt paa redskabsøvelserne. 
Haandbold spilles undtagelsesvis som afslutning paa en time.

Der har i vinterens løb været lejlighed til for særlig interesserede 
gymnasiaster og realister at mødes en eftermiddag om ugen, hvor 
kun redskabsøvelserne var genstand for interessen. Uden for skole
tiden har de været spillet badminton i gymnastiksalen.

Foraar og efteraar dyrkes boldspil og atletik i alle klasser. 62 
elever bestod prøverne til idrætsmærkets forskellige grader saale- 
des: 4 bronzemærker, 7 sølv, 15 guld, 23 sølv m. emaille, 13 guld m. 
emaille.

Uden for skoletiden fodbold og atletik to eftermiddage om ugen.

SÆRLIGE MEDDELELSER

Eleverne kan ikke få lov til at blive inde i frikvarteret uden 
skriftlig anmodning fra hjemmet. Ingen elev må forlade skolen i 
skoletiden uden rektors tilladelse.

Al forvoldt beskadigelse af skolens inventar erstattes af vedkom
mende elev.

Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig stand, 
mærket med tydeligt navn. Bøgerne må være forsynet med om
slag. Elevens tøj skal være mærket med tydeligt navn.

Når en elev har forsømt skolen på grund af sygdom, skal han, 
når han igen møder på skolen, medbringe en meddelelse fra hjem
met med angivelse af, hvor længe han har været fraværende og 
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hvorfor. Ved alle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, m å 
skolens tilladelse forud indhentes.

Hvis der i et hjem forefalder tilfælde af skarlagensfeber, difte
ritis eller anden farlig smitsom sygdom, må elever fra dette hjem 
ikke søge skolen, førend de medbringer lægeattest for, at de ikke 
kan antages at udbrede smitte.

Ifølge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må ingen elev fritages 
for at deltage i gymnastikundervisningen (helt eller delvis) eller i 
de derhen hørende øvelser udover en uge, uden at nødvendigheden 
heraf er godtgjort ved en attest fra en læge. Denne attest 
skal udstedes på en særlig blanket, der udleve
res af gymnastiklæreren, opbevares af skolen og 
ved skoleårets slutning tilstilles ministeriet. 
Fritagelse for en enkelt gymnastiktime indrømmes efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet. Elever, der fritages for gym
nastik, skal dog være tilstede i gymnastiktimen 
og overvære undervisningen.

Hjemmene anmodes om — såvidt det overhovedet er 
muligt — at henlægge konfirmatonen til 3. ml. Skolens 
skema lægges således, at konfirmationsforberedelse generer skole
arbejdet mindst muligt, når præstegangen foregår i 3. ml.

Drenge, der har deres hjem uden for skolens opland og som bor i 
pension, kan ikke være elever på V. G. T. uden forudgående for
handling med skolen.

V. G. T. s VENNER

Foruden Vestjysk Gymnasiums Elevforening, der jo væsentlig 
har sin tilslutning blandt den unge stab af gamle elever, der ret 
hurtig efter eksamen spredes over landet, er der i de sidste år dan
net en sammenslutning under navnet »Vestjysk Gymnasiums Ven
ner«. Denne forening består overvejende af forældre, der har, eller 
har haft børn på skolen. Desuden har vi haft den glæde også at få 
en del medlemmer uden for forældrenes kreds. Folk, der betragter 
gymnasiet i Tarm som en værdifuld institution, der ikke alene kan 
være til nytte for de unge, der søger skolen, men også til kulturel 
berigelse for hele omegnen.

Til denne kreds af den vestjyske befolkning vil vi gerne herigen
nem rette en henvendelse om støtte ved indmeldelse. Medlemsbi
draget er sat så lavt, at ingen af den grund behøver at undslå sig 
medlemsskabet. Til gengæld har man adgang til en del udmærkede 
møder på skolen, hvor aktuelle emner bliver behandlet. Det er en 
enkelt side af V. G. T.s venners virksomhed.

Den væsentligste indsats, foreningen hidtil har gjort, er, som tid
ligere meddelt i årsskriftet, købet af en ca. 9 ha stor klitgrund ved
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Den Houmann’ske jagtsamling.

Klegod, hvor der i forfjor blev rejst en pragtfuld week-end-hytte, 
hvoraf der findes et nydeligt billede i skolens årsskrift 1948—49 
side 31. Denne hytte har ikke alene været til stor glæde for skolens 
elever og lærere, men den har også været lånt eller lejet ud til 
andre skoler, hvis elever også har haft nogle fornøjelige dage ved 
Vesterhavet.

Foreningens bestyrelse må her give medlemmerne en undskyld
ning. I de to sidste somre har det været bestemt at indbyde forenin
gens medlemmer til en udflugt til Klegod, ikke alene for at se 
hytten, men også til selskabeligt samvær. Desværre har det ikke 
været muligt at finde en passende dag.

Der er tidligere ved forældremøder og gennem skolens årsskrift 
givet meddelelse om udgifterne ved køb af jord og hytte. Købe
summen var, som det huskes, ca. 18.000 kr. Gælden er nu nedbragt 
til 6.800 kr. Dette forholdsvis gunstige økonomiske resultat skyl
des nu ikke foreningens indsats, men først og fremmest lærerkol
legiet, der gennem opførelse af amatør-skuespil har ladet hele over- 
skudet derved gå til week-end-hytten, og desuden har skolens 
elever forrige vinter afholdt en stor bazar, der ligeledes gav et 
rundeligt overskud.

Denne betydelige indsats fra skolen har i væsentlig grad lettet 
foreningens økonomi, hvorfor vi er de pågældende meget tak skyl
dig.

Borris, den 12. april 1951. N. Klitgaard.
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FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR
8. —10. april afholdt F. D. F. landsførerstævne på V. G. T.
20. juni slutter skoleåret med translokation, traditionel dimittend

fest og fakkeltog med båltale af lektor G. Andersen.
15. august: Det nye skoleår begynder.
21. august: 3. ml. drager til Kollund og 4. ml. til Hillerød på lejr

skole, hvorfra de vender hjem 28. august.
7. oktober: Kostbal.
11. november fejres Mortensaften med middag. Om aftenen var 

kostskolen til en herlig »Norsk aften« med oplæsning af teaterchef 
Hans Jacob Nielsen, Oslo.

16. november: Forældremøde. Lektor Palle Berg Sørensen holder 
foredrag med film om lejrskole. Forældreforeningen får en »kaffe
gave« på 240 kr. af forældrene.

24. —30. november: Lektor Johs. Loft besøger skolen og overtager 
religionsundervisningen i gymnasieklasserne og en del mellemklas
ser til 8. december.

8. december opfører lærerkollegiet »Jul i Nøddebo præstegaard« 
til fordel for week-end-hytten i Klegod. Stor tilstrømning, 4 fulde 
huse og 1200 i overskud.

10. februar: Skolebal for gymnasiet.
22. februar: Oplæseren Finderup Jacobsen tolker Blicher.
24. februar: Mellemskolefest, arrangeret af 3. ml., der morede 

forsamlingen med en herlig cabaret — som gentages for den øvrige 
skole 28. februar.

Bal for kosteleverne med indbudte damer.

KOSTAFDELINGEN
Kostafdelingen, der har til huse i 3 fløje: den gamle elevfløj (i 

hovedbygningen), den nye elevfløj (taget i brug 1943) og kavaler
fløjen, hvis alumner har særlige pligter og rettigheder, har plads 
til 65 kostelever.

I værelset forefindes soveottoman, arbejdsbord, stol, skab med 
reol. Der medbringes divantæppe, sengetøj, lagner, håndklæder o. 1., 
bordlampe, papirkurv, skogrejer, servietpose. Alt tøj, der medbrin
ges, og alt bohave må være mærket med tydeligt navn. Ved ankom
sten medbringes flyttebevis, sygekassebog, helbredsattest eller sko
lelægekort samt rationeringsmærker (+ syltesukker).

Kostafdelingens dag.
7,00: Der vækkes — 

Styrtebad.
7,30: Morgenbord.
8,00: Skolegang.

12,00: Middag. 
Skolegang.

15,20: Eftermiddagsmad.

15,30—17,30: Udetid. 
17,30—18,30: 1. læsetid.
18,30: Aftenbord.
19,15—21,15: 2. læsetid.
21,15—22,00: Fri.
22,00: Natberedskab.
22,15—23,00: Stille time.
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I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller telefonopring
ninger. Ønsker eleverne at modtage indbydelser e. 1. udover den 
aml. fritid, kan tilladelse evt. fås hos rektor. Anmodning om week
end rettes til kostinspektøren senest fredag kl. 17,30.

Kostafdelingen er lukket i sommer-, efterårs-, jule-, vinter- og 
påskeferien.

Det daglige liv på kostafdelingen ledes af 4 kostinspektører, der i 
alle forhold vejleder og hjælper eleverne og fører tilsyn. Måltiderne 
indtages sammen med kostinspektørerne.

I henhold til kostafdelingens reglement skal eleverne være tilbage 
på skolen inden kl. 22, dagen før skolen begynder efter en ferie eller 
week-end. Skulle hjemmet af særlige grunde ønske anden afrejse 
fra hjemmet, må skolens tilladelse indhentes forud.

Skulle sygdom hindre tilbagerejsen til skolen, anmodes hjemmet 
indtrængende om at give skolen meddelelse herom inden det tids
punkt, på hvilket eleven skulle have været på skolen. Skolen anmo
der også om at få karakterbøgerne tilbagesendt så hurtigt som 
muligt.

SKOLEHJEM FOR PIGER
1. august åbner fru Anna Knudsen et skolehjem for piger. Skole

hjemmet, som ejes af fru Knudsen, ledes i nær kontakt med Vest
jysk Gymnasium. Kun piger, der er elever på V. G. T., kan bo i 
skolehjemmet. For hjemmet gælder samme disciplinære regler som 
for drengekostskolen, ligesom rektor har overopsyn med de på 
hjemmet boende elever.

Prisen for et skoleår er for tiden 1600 kr.
Skolehjemmet har til huse i villaen Storegade 63, tlf. 152.

SPORTEN PAA SKOLEN
2. juni: V. G. T. deltager med ca. 100 elever fra 1., 2. og 3. ml. i 

skoleidrætsstævnet i Skern.
17. sept.: Skolen møder efter indbydelse Skern gymnastikforening 

til en atletikdyst paa Skern stadion.
22. —24. sept.: Skolen deltager med 60 elever i »De vestjyske 

gymnasiers 4. skoleidrætssætvne« i Nykøbing Mors. Deltager i saa- 
vel boldspil som alle tre grupper atletik for drenge samt atletik for 
piger. Deltagerne i atletik for drenge, gruppe 2, kvalificerer sig til 
at repræsentere region IX ved

30. sept.: Finalestævnet i Herning.
6. okt.: Pokalkamp (om den af Tarm haandværker- og industri

forening, Tarm borger- og grundejerforening og Tarm handelsfor
forening udsatte fodbold-vandrepokal) mellem Herning gymna
sium og V. G. T. paa Stadion i Tarm.

13. okt.: Aarets sidste fodboldkamp i pokalturneringen bliver 

24



spillet mellem Nykøbing Mors gymnasium og V. G. T. paa Struer 
statsskoles bane. Den første kamp i turneringen blev spillet i Ny
købing d. 23. sept. Resultatet af aarets pokalkampe er, at Herning 
gymnasium har ret til at beholde pokalen endnu et aar.

12. april afsluttedes vinterens arbejde i gymnastiksalen med en 
opvisning, hvor samtlige skolens 18 arbejdshold viste en dagsøvelse 
paa 25 minutter. Alle interesserede var indbudte.

Skolens badmintonklub, der tæller ca. 30 medlemmer, har uden
for skoletiden spillet badminton i gymnastiksalen. Klubben spillede 
3. dec. mod elever fra Herning gymnasium i Tarm og 17. febr. i 
Herning.

Bordtennisklubben har fremdeles stor tilslutning. Det samme er 
tilfældet med en nystartet billardklub, der har to borde til sin raa- 
dighed.

Årets bedste idrætsresultater.

Blandt de ældre elever:

Disciplin Navn Resultat Sted og tid

100 m løb Erik Olesen 11,7 sek. Nyk. M. 27„ 50
4 X 100 m stafet Ove Eriksen, Arne Ovesen, 

Henrik Østerby, 
Henning Lyngø 48,7 sek. „ » » w

Højdespring Henrik Østerby 1,50 m „ » n n

Længdespring Erik Olesen 5,87 m » » » »

Spydkast Erik Olesen 33,85 m » » n »

Kuglestød Ove Eriksen 10,34 m „ » » »

Blandt de yngre elever:

80 ni løb Jørgen Frede Madsen 10,0 sek. Herning 3% 50
5 X 80 m stafet Palle Hansen, Jørgen 

Nielsen, Oluf Rothmann, 
Søren Allesen-Vernø, 
Holger Friis-Jensen 51,3 sek.

Højdespring Jørgen Frede Madsen 1,45 m
Længdespring Palle Hansen 5,35 m Nyk. M. 27,, 50

Spydkast Kaj Arentoft 38,03 m Herning 3% 50
Kuglestød Oluf Rothmann 10,55 tn



Fritidssyssel på kostafdelingen.

DEN KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
I det forløbne aar har bevægelsen ført en ret tilbagetrukket til

værelse, og der har kun været afholdt tre møder. Først indledte 
stud, theol. Per Dolmer en diskussion om »Kristendom og human
isme«, og senere har provsterne Gadegaard, Tarm, og Laursen Vig, 
Hodde, holdt foredrag over emnet: »Hvad er kristendom?« Det er 
ikke lykkedes at faa abonnenter paa bevægelsens blad. Jeg vil her 
gerne rette en tak til rektor og skolen for hjælp og forstaaelse.

K. Fabricius Kruse.

HVIRVLEN
Man kan i aar se tilbage paa Hvirvlens arbejde med nogenlunde 

velbegrundet glæde. Der har været en betydelig tilgang i medlems
tallet, saaledes at foreningen trods økonomiske vanskeligheder har 
kunnet forelægge et afvekslende program væsentligst med foredrag 
og film.

Sæsonen indledtes under valgkampen i begyndelsen af skoleaaret 
med et prøvevalg, der viste ret stor politisk interesse blandt gym
nasiasterne. Stemmeprocenten var 79,9. Senere afholdtes en under
holdningsaften, hvor lærer Walter og pianistinde, frk Meldgaard 
underholdt med en afdeling musik. Hr. Walter læste desuden en 
række digte og fortællinger for det ovenud begejstrede publikum. 
Af foredrag kan bl. a. nævnes et om emnet »Tanken om en fælles
presse«, i hvilket Jens Astrup, Faster, over for en lille interesseret 
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tilhørerskare gjorde rede for sit syn. paa spørgsmaalet. Skolen, der 
nu ejer et tonefilmsapparat, har hjulpet foreningen meget ved at 
stille det til raadighed for den. Der er ikke blot blevet vist in
struerende sportsfilm, men ogsaa virkelige spillefilm, som for eks. 
»Den glemte landsby«, der giver et godt indtryk af en læges arbejde 
blandt primitive folk. Af de møder, der har været afholdt i aarets 
løb, har ca. halvdelen været filmsaftener.

Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at rette en tak til alle 
dem, der har hjulpet os i dette skoleaar; en særlig tak til rektor, 
der har vejledet med arrangeringen af møderne, til adjunkt Holm, 
der har forestaaet filmsaftenerne, samt til økonoma og køkkenper
sonalet, der har været behjælpelige med servering efter flere sam
menkomster.

AVISKLUBBEN

Avisklubben er i de seks aar, den har bestaaet, blevet en uund
værlig del af kostafdelingen. Kosteleverne har efterhaanden til
egnet sig den vane hver dag at skulle læse aviserne for derigennem 
at blive orienteret.

Ved aarets begyndelse afholdtes der et valg om, hvilke aviser 
der skulle holdes, og alle de blade, der fik over fire stemmer, har 
siden været paa avisstuen. Det er jo beklageligt, at vi ikke har kun
net efterkomme alle ønsker, men den økonomiske side af sagen 
spiller en væsentlig rolle, og vi har gjort, hvad der staar i vor magt 
for, at alle skulle blive tilfredse. Medlemstallet er i det forløbne 
aar steget med 25 %, og trods stigningen i abonnementspriserne 
har det derfor været muligt at nedsætte medlemsbidraget betyde
ligt, hvilket ogsaa har været paakrævet, da vi fra flere forældre 
har modtaget indvendinger mod det høje kontingent, idet man an- 
saa det for at være unødvendigt højt. Dog lykkes det sikkert ikke, 
at holde klubben gaaende alene med de lave kontingenter, men vi 
haaber paa et tilskud fra anden side.

Alt i alt har det forløbne aar været tilfredsstillende.
Ib R ø n s h ol t. Oluf Rothmann.

FOTOKLUBBEN

Det har vist sig, at det ikke var en daarlig ide at starte en foto
klub, idet der i det forløbne aar har været en tilslutning paa godt 
20 medlemmer. Som følge af det store medlemstal er klubben nu i 
besiddelse af en hel del apparater. Fortsætter det saadan frem i ti
den, vil klubben snart kunne møde med et fuldsætndigt mørkekam
merudstyr.

Søren Elung Jensen.
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Meddelelse om afholdelse af mundtlig eksamen og årsprøver 
fremkommer senere. Til at overvære skolens mundtlige prøver og 
bekendtgørelsen af deres udfald indbydes elevernes forældre og en
hver, der interesserer sig for skolen og dens virksomhed. Det nye 
skoleår begynder tirsdag den 14. august kl. 16. Skulle ændringer 
i køreplanen nødvendiggøre forandring af klokkeslet, vil det blive 
meddelt i dagspressen eller på anden måde.

Vestjysk Gymnasium, i maj 1951.
Aksel Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund

Årsskrift 1951

Elevsamfundets årsskrift har atter i år takket være skolens vel
vilje fået en plads i skolens årsskrift, hvorved foreningens formål, 
at bevare kontakten mellem skolen og dens gamle elever, yderligere 
markeres.

Som sædvane er, blev årets generalforsamling afholdt i forbin
delse med elevfesten i skolens efterårsferie, saaledes at skolens læ
rere havde lejlighed til at deltage. Her var foreningens mangeårige 
formand paa grund af en udenlandsrejse forhindret i at deltage og 
ønskede ikke genvalg, hvorfor jeg på dette sted på foreningens 
vegne vil rette en tak til Axel Holck-Christiansen for, hvad han har 
ydet for foreningen gennem årene.

Foreningen har i det forløbne år modtaget nyindmeldelser, men 
ikke i det omfang man måtte forvente efter skolens stadig stigende 
elevantal at dømme, hvorfor jeg håber, kassererens indlæg vil blive 
taget til eftertanke af såvel lærere som elever, gamle som nye.

Husk så elevfesten i efterårsferien. Det bliver om onsdagen, og i 
år vil der foruden sang og musik blive fremvist en farvefilm fra 
Østrig.

København, 1. april 1951. P. b. V.
JamesAppelberg.
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TEAMSPIRIT?

Ja, der er et stort spørgsmaal bagved, og det har jeg sat som ud
tryk for de erfaringer, jeg har gjort efter nogle aars arbejde med 
elevforeningen. Ergo: Har V. G. T.’s elever (lærere) ikke det, man 
kalder teamspirit?

Taler man med kammerater om elevforeningen og dens arrange
menter, faar man som regel et undvigende skuldertræk og den uni
versale undskyldning: Har ikke tid og ikke raad osv. Andre er dog 
saa ærlige at sige rent ud: Gider ikke! Og vi kan lige saa godt gribe 
nælden om roden med det samme og indrømme, at dette argument 
er det væsentligste for langt de flestes vedkommende: Man gider 
simpelhten ikke interessere sig for foreningen og dens arbejde!

Man skulle tro, at jo længere en elev havde gaaet paa skolen, jo 
flere baand ville der være, som knyttede ham til sine kammerater, 
lærere og skolen i det hele taget. Men nu kommer det mærkelige 
og højst besynderlige: Gymnasiasternes interesse for skolen er langt 
langt mindre end realisternes, hvilket bl. a. viser sig ved at tilgan
gen af nye medlemmer i elevforeningen saa absolut er i realister
nes favør.

Er der en brist i studenternes teamspirit, naar de forlader skolen, 
og hvor maa man søge aarsagen dertil? Eller griber elevforeningen 
tingene forkert an, har den for lidt kontakt med det daglige liv paa 
skolen?

I de sidste aar er der blevet agiteret stærkt for tilslutning til elev
foreningen og dens arbejde, idet der er blevet sendt aarsskrifter ud 
til de 4—5 sidste aargange Resultatet har været særdeles pauvert: 
saa godt som ingen livstegn fra disse aargange, hverken i form af 
forøget medlemstilgang eller deltagelse i efteraarsfesterne trods 
store tilskud fra foreningens kasse og adgang for ikke-medlemmer 
til disse fester.

Konklusionen heraf kan vel ikke blive andet end at:
1) det er ikke de økonomiske udgifter, der holder folk tilbage, og
2) det er for sent at komme i forbindelse med eleverne, naar de 

har været borte fra skolen i længere tid.
Paa generalforsamlingen i efteraaret blev der fremsat forslag om 

at opløse foreningen som saadan og blot have en komité, der skulle 
arrangere aarsfesterne, som saa skulle bære sig selv økonomisk. I 
saa fald kan der jo ikke sendes aarsskrifter ud til gamle elever 
rundt om i landet og heller ikke uddeles det aarlige legat paa 50 kr., 
som ydes af foreningens driftsregnskab. Elevforeningen har endnu 
en mission, som maaske er den fornemste: De penge, der indgaar 
udover det normale kontingent, 3 kr., lægges op til Vestjyske Stu
denters Legat, der blev oprettet i 1943, og dets formue er paa denne 
maade vokset til ca. 500 kr., men der er jo et stykke vej endnu, før
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dets afkastning har naaet en rimelig størrelse. Derfor ville det være 
synd at opløse foreningen nu, og det ville ogsaa være meningsløst, 
idet en kostskole som V. G. T. skulle have alle forudsætninger for 
at have en talstærk og trofast elevforening.

Efter min mening er det, mens eleverne gaar paa skolen, der bør 
sættes ind; jeg tror ærligt talt, der her er et omraade, hvor elevfor
eningen og skolens lærere hidtil har holdt sig for passive. Men hvis 
en tilstand er daarlig i dag, er dette ingen garanti for, at den ikke 
kan forbedres i morgen! Da alle skolens lærere er medlemmer af 
elevforeningen og som saadanne dennes repræsentanter paa skolen, 
er der jo her en enestaaende chance for at slaa et slaw for fædre
landet! D’herrer lærere vil maaske imødegaa mig med: Jamen, vi 
skal jo passe vores undervisning og lære de unge mennesker saa 
meget som muligt, saa de kan faa en fin examen, og den knappe tid 
tillader ikke o. s. v. -------- Javel, jeg skal indrømme, at examen er 
et nødvendigt onde; men er en stor examen, maaske endda med 
udm., en garanti for, at en ung mand eller pige er et særligt stort 
aktiv for samfundet? — Nej — og atter nej, hvis ikke den menne
skelige side af sagen er i orden, hvis ikke vedkommende er udru
stet med en fast karakter og personlighed. Og det er her, jeg appel
lerer til skolens lærerstab: Selv om der ryger en time i faget til 
fordel for en personlig diskussion med eleverne om et eller andet 
aktuelt problem, menneskeligt, kulturelt, religiøst, politisk, etisk 
o. s. v. — saa er denne time ikke spildt - - tværtimod!

Det er en stor og ansvarsfuld gerning at være med til — med en 
kunstners følsomme haand — at tildanne og lutre det fineste af 
alle materialer: unge mennesker paa vej opad.

Og det knytter baand for livet!
Kassereren.

GENERALFORSAMLINGEN
Atter i år holdtes generalforsamling i Vartov. Tilstrømningen var 

ikke overvældende; men vi, der var mødt, havde alligevel en hyg
gelig aften. En del af lærerne fra V. G. T. var i byen, og skønt de 
havde travlt til hjemrejsen, havde vi dog den glæde at træffe frk. 
Petersen, Buhl Nielsen og Hanghøj.

Ved generalforsamlingen blev der som sædvanlig rejst spørgs
målet, om foreningen skulle fortsætte, og der blev foreslået, at man 
skulle nøjes med en komité, der skulle arrangere festen næste 
gang samt sørge for udsendelse af årsskriftet. Man enedes dog om 
at lade foreningen fortsætte, idet bestyrelsen jo alligevel har virket 
som en sådan komité. Derefter skred man til valg af en ny besty
relse. Foreningens mangeårige formand Axel Holck-Christiansen, 
der da var på studierejse i Italien, ønskede ikke genvalg. Frede 
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Bjerregaard lortsatte som bestyrelsesmedlem og følgende nyvalgtes: 
Oda Skibsted, James Appelberg, Søren Brogaard og ingeniør John 
Ormstrup.

Man beklagede den ikke særligt store tilslutning og var som 
sædvanlig enige om, at næste gang skulle vi alle hver især gøre 
vort for at ryste liv i de mange åbenbart slumrende VGT’ere, der 
findes herovre. Operasangerinde ved Det kgl. Teater Eva Berge, 
der var tilstede, havde indvilget i at underholde; men da der efter 
de indkomne tilmeldelser at dømme ville være kommet betydelig 
færre, end der i virkeligheden kom, havde bestyrelsen ikke turdet 
bede hende forberede sig til aftenen. Operasangerinden lovede dog 
at komme igen næste år.

Efter generalforsamlingen satte man sig til det veldækkede 
smørrebrødsbord og der blev fortalt historier fra »gamle dage« bl. a. 
af ingeniør Bang. Bagefter underholdt ingeniør Ormstrup og fru 
Bøker-Nielsen og aftenen sluttede med en svingom.

Bis.

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT

Nye medlemmer tegnes ved indbetaling af kontingentet 3 kr. 
aarlig til postkonto 414.52 »Vestjysk Gymnasiums elevsamfund« 
(kassereren), Haderslevgade 25, 1. tv., København V. Ogsaa gamle 
medlemmer bedes indbetale kontingentet for 1950—51 inden alt for 
længe.

Vi henleder samtidig opmærksomheden paa »Vestjyske studenters 
legat« og anmoder om, at der paa foreningens postkonto ud over 
kontingent maa blive indbetalt et beløb hertil. Alt, hvad der ind- 
gaar ud over de 3 kr., tilfalder legatet, og skulle nogen, som har 
interesse for skolen, føle trang til at yde et bidrag til legatet, vil 
dette være meget velkomment. Indbetaling kan ske til postkontoen 
med anmærkning »Legat«.

Agiter for tilslutning.

FORENINGENS BESTYRELSE

Stud, polyt. James Appelberg, Helenevej 1A, København V. 
(Formand).

Kontorass. Oda Skibsted, Faxegade 10, København 0. (Sekr.).
Stud, polyt. Frede Bjerregaard, Haderslevgade 25, København V. 

(Kasserer).
Civiling. John Ormstrup, Lindegaardsvej 47A, Charlottenlund.
Stud. mag. Søren Brogaard, Vagtelvej 7, 2. th., København F.
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