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KOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

Oprettet 1938 som selvejende institution med statens 
og 20 oplandskommuners garanti, repræsenteret af en 
bestyrelse, 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.

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-naturvi- 
denskabelig 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 forberedelsen til optagelse.
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For undervisningen betales for et år:
SKOLEPENGE

1. mellem 192 kr. I g 300 kr.
2. mellem 216 kr. II g 336 kr.
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 (ansøg
ningsskema tilsendes efter ønske). Kostelever har samme adgang 
til nedsættelse 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 var
sel; 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. j u 1 i.

En elev, der på grund af sygdom forsømmer skolen i længere 
tid, betaler skolepenge for den måned, i hvilken sygdommen er be
gyndt, og for den følgende. Samme bestemmelse gælder, hvis ele
ven 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 
skoleårs 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 året 1950-51 Anders 
Christensen, III mn b, lektor, frk. Nielsens legat Bodil Iversen, III 
ns, 5. maj-legatet Ove Eriksen, III mn b, teaterlegatet Birte Ander
sen, III mn a, og elevforeningens legat Frede Madsen 4 a.

Boggaver, skænket af venner af skolen, tildeltes Helge Sørensen, 
III mn a, Bertel Hansen, III mn a, Henning Nielsen, III mn a, Mi
chael Hesselholt, I mn, Ella Holm, I mn, Ellen Skovbjerg, I mn, 
Egon Meyer, 4 a, Bent Frede Pedersen, 4 b, Bodil Frandsen, 3 b, 
Aase Skov Pedersen 2.
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Ill mu. b.
Mikkelsen, Edith Abelone Kjærgaard (1-10-31, gårdejer, Skjern). 
Nielsen, Karen Marie Lyager (31-10-33, manufakturhdl., Skjern). 
Nielsen, Kristian Gynther (8-2-31, forstander, Brejninggaard, 

Spjald.).
Nielsen, Niels Peter Kjær (31-3-33, gårdejer, Hanning).
Nielsen, Per Thestrup (15-1-34, driftsleder, Karlsgaarde, Sig).
Nielsen, Søren Eigil (4-4-33, gårdejer, Oved, Nordenskov).

*Olesen, Erik (27-4-32, landmand, Dørken, Thyregod).
*Olesen, Ole Nørby (8-1-32 apoteker, Allinge).
Ovesen, Arne Hedeager (15-2-33, Lyhne).
Pedersen, Erling (8-7-32, gravemester, Nr. Nebel).
Pedersen, Poul Bogetoft (8-4-32, restauratør, Skjern).
Pedersen, Vagn (21-2-34, gårdejer, 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, manufakturhandler, Vide

bæk.
Sørensen, Benthe Karen (19-9-33, planteskoleejer, Ølgod).

*Thisted, Svend Jensen (24-7-32, savværksejer, Thorsager, Vej
rumbro) .

Thygesen, Kaj (27-1-33, overtrafikassistent, Ringkøbing).
Tind, Eva Maria Hermansen (2-11-31, førstelærer, Tim Kirkeby- 

skole).
«Aalbæk, Emil Jørgensen (21-11-33, gårdejer, Aalbæk, Thyregod).

II ns.
* Andersen, Lars Chr. (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, Marius (12-10-34, gårdejer, Oddense, Bal

ling.
II mn. a.

Andersen, Kirsten Hørup (7-4-35, kreditforeningsoverassistent, 
Ringkøbing).

Andersen, Poul (17-4-35, lærer, Lundenæs, Skjern).
* Arentoft, Kai (2-9-34, tjener, København).
*Bak, Kristen (6-10-30, gårdejer, 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, gårdejer, Aadum)

*Hesselholt, Michael Geisnes (16-3-35, slagtermester, Skagen).
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Holm, Ella (21-7-34, murermester, Ølgod).
* Jensen, Ejnar (21-6-32, teglværksejer, Aars).
* Johnsen, Aage Olivarius (18-9-35, gårdejer, Ildved, Jelling).
Ladefoged, Anders Michael (30-12-34, lærer, Gaarde).
Laursen, Anne Marie (13-5-34, gårdejer, Højslev).
Meldgaard, Ove (22-5-34, kroejer, Ølgod).

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

II mn. b.
*Nielsen, Knud Kirketerp (29-10-33, gårdejer, Rosbjerggaard, Rør

bæk).
*Nielsen, Villy Lyngholm (20-10-33, landm., Nørregaard, Stakroge).
Risdal, Bendt Houmark (11-10-34, kreditforeningsfuldmægtig, 

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

I ns.
Hansen, Kirsten Herbert (20-9-35, overbibliotekar, Hobro).

*Hansen, Palle Udholm (10-8-34, arkitekt, Aalborg).
Hjorth, Birgitte Welsch (13-1-36, amtslæge, Ringkøbing). 
Kristensen, Frede Møller (30-12-34, gårdejer, Egknud, Ølgod). 
Nielsen, Herdis Hedevang (5-11-34, gårdejer, Bredho, Tistrup). 
Petersen, Poul (28-8-35, elektricitetsværksbestyrer, Ringkøbing). 
Rosendahl, Klaus (27-7-35, overdyrlæge, Tarm).
Sørensen, Karen Margrethe Damgaard (20-6-36, biografdir. Tarm)

I mn. a.
*Lind, Kaj Lykke (25-11-34, gårdejerske, Vejrup). 
^Lorentzen, Bent (11-2-35, læge, Stenvad).
Lysgaard, Birthe (7-6-36, stadsdyrlæge, Skjern).
Madsen, Jørgen Kalsbøl (21-6-35, dommer, Skjern).
Mogensen, Tommy Bjerre (5-8-34, landmand, Bejsnap, Ølgod).
Møller, Ernst (5-3-36, snedker, Ringkøbing).

*Nymann, Stephen Juul (30-6-34, frue, Aarhus).
*Olesen, Leif Ahm Helleberg (1-6-34, tandtekniker, frue, Thisted).
*Ovesen, Thorvald (20-5-34, karetmager, Kølby, Løgstør).
Pedersen, Henning Bogetoft (6-8-35, restauratør, Skjern).
Pedersen, Hugo (8-11-35, gasværksarbejder, Ringkøbing).
Pedersen, Lars Christian Maribo (19-1-36, lærer, Marup, Skjern).
Pedersen, Niels Laurids (9-11-35, overlærer, Skjern).

*Støttrup, Axel (26-10-34, gårdejer, Svingelbjerg, Farsø). 
^Svendsen, Peder (28-4-34, gårdejer, Vesterbæk, Spjald).
Sørensen, Helge Pilgaard (8-9-35, billedskærer, Videbæk).
Thostrup, Hanne (20-4-36, apoteker, Skjern).
Willadsen, Kaj Sønderby (23-8-33, cigarhandler, Skjern).

I mn. b.
Bang, Bente (22-6-35, fabrikant, Hadsund).
Blicher, Ib (7-4-34, journalist, Rindum, Ringkøbing). 

^Christensen, Poul Ernst (26-2-34, gårdejer, Veggerby, Vægger).
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Christiansen, Else (9-5-35, forretningsbestyrer, Grindsted).
Grene, Inger (28-3-34, fabrikant, Skjern).
Hansen, Conny Stie (13-8-35, bankbestyrer, Skjern).
Hansen, Hans Østergaard (13-5-35, lærer, Rindum, Ringkøbing).

*Hansen, Jørgen Bech (4-5-35, direktør, Hobro).
*Havemose, Martin (15-2-34, gårdejer, Hjeds, Suldrup).
Jacobsen, Kjeld (6-8-35, gårdejer, Aadum).

*Jalk, Thorkil (12-4-35, apoteksbestyrer, Fjerritslev).
Jensen, Henning Hyrup (18-4-35, banenæstformand, Tistrup).

*Jensen, Jens-Lauge Bolund (13-3-33, frue, Holstebro).
Jensen, Jens Asbo Schou (10-3-34, bankfuldmægtig, Ringkøbing).

^Jørgensen, Knud Ejvind Røntved (4-12-34, frue, Als, Østjylland).
Knudsen, Kirsten Rahbek (23-11-36, bogholder, Tarm).
Kristiansen, Arne (14-7-35, frugtavler, Kvorup, Kvong).
Larsen, Bent Kloch (19-8-35, guldsmed, Ringkøbing).
Lehn, Ingrid (10-5-34, sparekassedirektør, Ringkøbing).

Real a.
Agerbo, Anna Birthe (30-4-35, maskinarbejder, Lem).
Andersen, Kristian Smedegaard (22-4-36, sadelmager, Spjald).
Christensen, Anna Kathrine (30-10-34, gårdejer, Tistrup).
Jacobsen, Holger (21-7-35, arbejdsmand, Varde).
Lauenborg, Tage (12-2-35, gårdejer, Brejning, 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, gårdejer, Borris).
Nygaard, Christen Ovesen (13-1-35, lærer, Østergaard, Lyhne).
Pedersen, Knud Morten Raunkjær (30-6-36, gårdejer, Ounbøl, Sig)
Petersen, Janne Christine (14-9-35, lærer, Borris).
Petersen, Knud Lykke (18-9-36, dyrlæge, Spjald).
Vestergaard, Peder (15-9-35, arbejdsmand, Tarp, Borris).

Real b.
*Allesen-Vernø, Søren (11-12-35, fabrikant, cand, pharm., Vanløse).
*Bundgaard, Kristian Birkebæk (23-3-35, købmand, Skarrild).
Christensen, Jens Ole (10-4-35, landmand, Blaakilde, Tarm).

*Gjerulff, Thorsten (17-2-35, proprietær, Erritsø, Fredericia).
Henriksen, Karen Margrethe (5-5-36, lektor, Tarm).
Jensen, Anna Marie (31-1-35, fabrikant, Tarm).
Kjærgaard, Randi (18-10-36, disponent, Tarm).

* Michelsen, Hans Kristian (13-6-35, kul- og trælasthandler, Tønder)
^Mogensen, Palle (13-10-35, direktør, Hobro).
Nielsen, Børge Bundgaard (19-10-35, gårdejer, 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).
Simmelsgaard, Henny Olea (19-4-35, vejmand, Tarm).
Sønderby, Annagrete (25-4-35, fabrikant, Tarm).
Thøgersen, Peder Hays (16-8-34, installatør, Tarm).

*Uhre, Hans (25-12-34, gårdejer, Lyhne).
4. ml. a.

Bjerg, Ingrid (28-4-36, gårdejer, Houen).
Gravesen, Aase Gunhild (19-7-35, gårdejer, Hesselho, Gaarde).
Hansen, Anni Grete (24-5-36, driftsleder, Lem).
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Jespersen, Anna Grethe (4-3-36, tømrermester, Honen).
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, Margit Betty Hedegaard (20-6-36, cykleh. Videbæk,
Nielsen, Inger Kirstine Vestkær (29-1-37, gårdejer, Skydstofte, 

Skjern).
Pedersen, Eva Kjærgaard (22-6-36, uddeler, Ørbæk, Houen).
Pedersen, Ruth Svenstrup (21-9-34, inspektør, Houen).
Skuldbøl, Kurt Lyster (12-9-36, tømrermester, Videbæk).
Stampe, Inger Amalia (18-3-35, tømrer, Videbæk).
Stranddorf, Inger Marie Weis (4-3-36, manufakturh., Videbæk).
Sørensen, Bent Marup (30-5-36, elektricitetsværksbest., Videbæk).
Sørensen, Elin (10-11-36, gårdejer, Finderup).
Sørensen, Mary Merete (23-9-35, gårdejer, Hodde, Tistrup).
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, gårdejer, Frisvad, Varde).
Tobiasen, Sigrid (16-6-37, gårdejer, Dejbjerggaard, Mølby).
Voigt, Jens Michael (20-5-37, forstander, Løvstrupgaard, Lem).

4. ml. b.
Allerslev, Frede (31-3-37, afholdsvært, Sdr. Vium).
Christensen, Anegrete (19-9-36, ingeniør, Lem).
Clausen, Karen Severine (25-7-36, gårdejer, Sdr. Vium).
Frandsen, Bodil Irene (22-7-37, hønseriejer, Sdr. Vium).

*Høj, Ernst (19-8-34, statshusmand, Søndervang, 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).

*Mikkelsen, Niels Henrik (12-12-35, købmand, Skarrild).
Nielsen, Ellen (20-2-36, slagtermester, Lønborg).
Nielsen, Oluf (28-10-36, gårdejer, Stauning).

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

*Olsen, Finn Bjerregaard (26-5-36, bogholder, Esbjerg).
Pedersen, Ellen Margrethe Fjeldgaard (3-5-36, savskærer, Lillerød)
Poulsen, Tage Najbjerg (1-6-36, maskinarbejder, Tarm).
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nørre Bork).
Sigaard, Henning Jensen (2-6-37, lærer, Lønborg).
Vestergaard, Inger Marie (17-6-36, gårdejer, Hemmet).
Øllgaard, Ester Marie (22-3-36, sognepræst, Lunde).

3. ml.
Arndal, Poul (2-3-38, rektor, Tarm).
Christensen, Bent Aage (14-4-38, landmand, Sdr. Bøel, Lønborg).
Christensen, Inga Sand (30-10-37, landmand, Tarm).
Christensen, Johanne (4-6-36, bødker, Tistrup).
Green, Kristian (24-2-38, gårdejer, Lønborg).
Hame, Inge Lise (1-5-37, kredslæge, Skjern).
Hansen, Edith Lindegaard (24-4-38, snedker, Tarm).
Hansen, Ellen(6-ll-37, bestyrer, Blaakilde, Tarm).

*Husfeldt, Lars Ole (10-3-37, professor, dr. med., København).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).
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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, Aalborg).
Madsen, Annelise Vesterager (28-1-37, forvalter, Lem).
Mejner, Tage (30-5-38, tømrermester, Hemmet).
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris).
Nielsen, Mads Fastergaard (26-4-38, gårdejer, Lemborg).
Pedersen, Anne Birte (6-6-37, prokurist, Lem).
Pedersen, Henning Feldborg (26-9-36, skomager, Videbæk).
Pedersen, Aase Skov (7-5-38, snedkerformand, Tarm).
Schützsack, Johannes Valdemar Schultz (14-4-36, sognepræst, 

Stauning).
Schützsack, Tove Schultz (23-8-37, sognepræst, Stauning).
Skovmose, Per Bjarne Rosenberg (18-10-37, afd. 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).
Sørensen, Hans Theodor (19-2-37, gårdejer, Hodde, Tistrup).
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).
Vestergaard, Arne Kristian Bæk (5-10-37, landmand, Lønborg).
Øllgaard, Hans (31-10-37, sognepræst, Lunde).

2. ml. a.
Andersen, Gert Stræde (19-7-37, uddeler, Borris).
Aunsholt, Poul Axel (2-7-38, lærer, Bølling, Skjern).
Borum, Birthe (5-4-39, mejeribestyrer, Finderup).
Buch, Sanna Funder (3-6-38, frue, Randers).

•''Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, 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, Kathrine Ekknud (4-1-37, husmand, Gaarde).
Hejbøl, Knud (5-2-38, førstelærer, Tarm).
Jacobsen, Karin Hyldgaard (13-10-37, maskinsmed, Lem).

*Jensen, Hans Jørgen Thorkild (27-10-37, afd. stabsofficiant, Det 
da. kommando, Tyskland).

Jensen, Poul Conrad Buurgaard (25-8-38, guldsmed, Tistrup).
Jeppesen, Knud Merrild (18-3-39, tømmerhandler, Borris).
Kirkegaard, Kaj (31-1-39, chauffør, Tarm).
Kristensen, Karen (7-5-38, bager, Lem).
Ladefoged, Astrid Mathilde Pilgaard (27-4-38, lærer, Gaarde).
Lund, Karl Folmer (28-8-37, arbejdsmand, Borris).
Mikkelsen, Viggo (17-12-38, landpost, Tistrup).
Møller, Hans Jørgen Brodersen (3-7-38, stationsarbejder, Borris).
Nielsen, Alice Vestergaard (22-4-37, arbejdsmand, Gaarde).
Nielsen, Niels Aage Langdal (23-10-37, stationsmester, Dejbjerg).

*Tuxen, Lars (22-4-39, direktør, Hellerup.
Vig, Ida Laursen (5-2-38, provst, Hodde, Tistrup).
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2. ml. b.
Mortensen, Karl Gyvelhøj (28-5-37, husmand, Løvstrup, Lem).
Nielsen, Anne-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''Jurgen (2-8-39, installatør, Lønborg).
Nielsen, Sonja Lis 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, frue, Viborg).
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, frue, Esbjerg).
Sørensen, Inger Grethe Ting (13-1-39, landm., Bandsbøl, Hemmet).
Sørensen, Lis Harriet Engbjerg (1-11-38, landmand, Hemmet).

*Tang, Per Knudsen (25-8-38, direktør, Roslev).
Thøgersen, Erik Hays (1-7-38, aut. installatør, Tarm).
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, aut, installatør, Tarm).

*Thaarup, Erik Siegumfeldt (31-8-38, klitdirektør, Vejers, Oksbøl).
Uhre, Ingrid (22-2-39, stationsleder, Tarm).
Uhre, Margit Thomsen (28-6-38,gårdejer, Agervig, Næsbjerg).
Walther, Hanne Lise (5-7-39, lærer, Gaasdal, Borris).

*Østblom, Lennart Curt (8-7-39, frue, Hammerum).
1. ml. a.

Andersen, Anders Peter Kelberg, (1-4-38, hønseriejer, Stauning).
Andersen, Eva Smedegaard (28-3-39, sadelmager, Spjald).
Arndal, Bodil (24-2-40, rektor, Tarm).
Bendtsen, Bendt Greenfield (23-10-38, rentier, Videbæk).

*Bro, Per Kruse Paulsen (17-2-40, rentier, Fur).
Christensen, Chr. Marius (24-12-38, fængselsbetjent, Tarm).
Danielsen, Magda Old (20-4-40, landmand, Bandsbøl, Hemmet).
Fensvig, Jens Andreas Toft (31-7-39, lærer, Velling).
Fjord, Henning (14-6-39, gårdejer, Videbæk).
Gamborg, Sigrid (3-9-38, vognmand, Videbæk).
Gram, Else Marie (23-4-39, malersvend, Tarm).
Gram, Kirsten (9-8-39, urmager, Sdr. Omme).
Graversen, Doris Margot (25-12-39, gårdejer, Spjald).
Hamburger, Randi (26-4-39, maskinist, Lem).
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern).
Hansen, Bente (4-3-40, dyrlæge, Videbæk).
Hansen, Jytte (28-4-39, driftsleder, Lem).
Homann, Kristian Rindom (27-9-39, cyklehandler, Lønborg).
Jansen, Henning Husted (23-6-39, chauffør, Tarm).
Jensen, Bent Staub (8-1-39, elektriker, Tarm).
Jensen, Mette Kathrine Øllgaard (18-11-39, fabrikant, Lem).

*Jensen, Pehr Alvis (27-10-38, lokomotivfører, Brande).
Keseler, Nina Degnbol (5-12-40, gårdejer, Dejbjerg).
Voigt, Arne (1-6-38, forstander, Løvstrupgaard, Lem).

1. ml. b.
Kjærgaard, Niels (9-4-38, disponent, Tarm).
Larsen, Leif Højbjerg (29-11-40, smed, Dejbjerg).
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Lundorf, Hanne Wittrup (16-12-39, kaptajn, Tønder).
Melballe, Inger Jensen (11-9-39, urmager, Tarm).

*Meyer, Niels (17-7-39, overinspektør, Odense).
Mikkelsen, Kaj (6-3-40, landpost, Tistrup).
Mørch, Ingrid (22-11-38, vognmand, Videbæk).
Nielsen, Astrid (1-12-38, slagtermester, Lønborg).
Nielsen, Henning Willumsgaard (30-8-40, gårdejer, Lønborg).
Nielsen, Niels Brink (5-5-39, skotøjshandler, Tarm).
Nielsen, Rudolf (30-9-38, landmand, Aadum).
Nielsen, Søren Kristian Bonde (1-9-39, baneformand, Videbæk).
Nørrelund, Niels (10-8-40, læge, Spjald).
Olesen, Anne-Marie Møller (6-4-39, uddeler, Højmark, Lem).
Overlund, Ruth (26-3-40, fængselsbetjent, Sdr. Omme).
Pedersen, Hans Erik (7-9-39, tømrermester, Aadum).
Petersen, Anton Christian (25-2-40, baneformand, Tarp, Borris).
Sandegaard, Bodil Maria (27-5-39, førstelærer, Nr. Bork).
Skovsborg, Inger Marie (22-4-40, sognepræst, Lem).
Slot, Anders Krogh (7-9-38, møbelhandler, Lem).
Svendsen, Lis Gunvor (9-12-39, murersvend, Lønborg).
Søeberg, Else (3-12-39, gårdejer, Præstbro).
Sørensen, Else Voldbjerg (13-10-39, gårdejer, Borris).
Thomsen, Iver (11-2-40, bogholder, Videbæk).

UNDERVISNINGEN

1. august udnævntes adjunkt Arne Henriksen til lektor. Under 
samme dato ansattes cand. mag. Erik Riis-Olsen som adjunkt på 
prøve. Cand. mag. Kr. Boas’ ansættelse som midlertidig timelærer 
forlængedes for skoleåret 1951—52. Lærerinde frk. Anna Katrine 
Nygaard ansattes som timelærerinde med gymnastik, efter at fru 
Ellen Bendtsen havde søgt afsked for at tiltræde en stilling ved 
Gentofte kommunale skolevæsen. Skolen bringer fru Bendtsen sin 
tak for hendes arbejde her ved skolen.

I årets løb har skolen haft besøg af undervisningsinspektørens 
faglige medhjælpere for tysk (lektor Rossen), sang (lektor Heerup), 
historie (lektor dr. Fussing), fransk (lektor Troensegaard) og 
gymnastik (lektor R. Frederiksen).

Indre inspektion: adjunkt Holm og lærerinde frk. E. M. Peder
sen, der også har tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspek
tion: lektor A. Henriksen, rektors sekretær: adjunkt Buhl Nielsen. 
Regnskabsfører: cand. theol. E. Søndergaard. Kostinspektører: lek
tor L. Holst, adjunkt G. Hanghøj, lærer E. Bækgaard, adjunkt B. 
M. Jensen. Økonoma: frk. Marie Juul Mikkelsen, økonomiinspek
tør: cand. theol. E. Søndergaard.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion Hins, IHmn a, IHmn b, Ilmn a, Imn a; dansk 

Hmn a, Imn a.
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Lektor G. Andersen: fransk Illmn b; historie Illmn a, Illmn b, 
Hins, IIns + mn b, Hmn a, Ins+mn b, Imn a, 2a, 2b; oldtidskund
skab Hins, IIns + mn b, Hmn a.

Lektor C. E. Larsen: religion IIns + mn b, Ins+mn b, la, Ib; 
engelsk Ins, Imn a, la, Ib; historie real a, la, Ib.

Lektor L. Holst: fysik Hmn b; matematik Illmn a, HImnb, real 
a, real b, 2a.

Lektor A. Henriksen: geografi lins, Hmn a, Hmn b, lins, Imn b, 
real a, real b, 4a, 4b, 3, 2a, 2b, lb; naturhistorie Illmn a, Ulm b, 3; 
fysik Ins.

Adjunkt B. Rasmussen: dansk Imn b; engelsk lins, real a, real b, 
2a, 2b; tegning 4a+b, 3, 2a, 2b, la, lb; stenografi real a+b.

Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Hins, Illmn a, Illmn b, 4a, 4b, 
la, lb; engelsk 3.

Adjunkt B. M. Jensen: dansk IIns+mn b; tysk Ins, real a, real 
b; latin Hins, Uns, Ins, 4a; oldtidskundskab Illmn a, Illmn b, 
Ins+b, Imn a.

Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk Hins, Hmn a, 4a; fransk Hins, 
Illmn a, Imn a; skrivning 4a+b, 3, 2a, 2b, la, lb.

Adjunkt A. H. Holm: fysik Imn a, Imn b, 3, 2a, 2b; matematik 
Hmn b, la, lb; regning for piger real a+b.

Adjunkt G. Hanghøj: fysik Hmn a; matematik Ins, Imn a, Imn 
b, 4a, 4b.

Adjunkt, frk. M. Lütken: engelsk Hmn b, 4b; tysk Hins, lins, 
4a, 4b, 3, 2a, 2b.

Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik Illmn a, HInm b, real a, real b, 
4a, 4b, 2a, 2b; matematik lins, Hmn a; geometri real a+b.

Adjunkt Børge Jensen: geografi Imn a, la; naturhistorie Hins, 
real a, real b, 4a, 4b, 2a, 2b, la, lb; matematik 3, 2a.

Adjunkt på prøve E. Riis Olsen: sang i hele skolen; gymnastik 
Illmn b, Hmn a, Imn a, 4a + b, 2b.

Mellemskolelærerinde, frk. E. M. Petersen: religion 4a, 4b, 3, 2a, 
2b; dansk 3, 2a, 2b; latin 4b; håndarbejde 4a+b, 3, 2a+b, la+b, 
drenge 3, 2a+b.

Mellemskolelærer E. Bækgaard: dansk real a, real b; historie 
3; gymnastik HIns + mn a, IIns+mn b, Ins+mn b, real a+b, 3, 
2a, la+b.

Timelærer, cand. mag. Kr. S. Boas: fransk IIns+mn b, Hmn a, 
Ins+mn b, real a, real b; historie real b, 4a, 4b.

Timelærerinde, frk. Nygaard: pigegymnastik i alle klasser.

ÅRETS PENSA
Religion.

1 .—3. ml.: Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Lofts lærebog. 
A. E. Thomsens kirkehistorie. Salmer.

I, II, III: Kristendommens grundtræk. Primitiv religion. Jødedom
men. Det gi. Testamentes sociale baggrund. Søren Kierkegaard i 
samtidens og nutidens lys.

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

skolen I—HI. P. Christensen: Svensk læsebog for mellemskolen. 
Diktater, genfortællinger og fristile.

4 . ml. opgiver til eksamen: Clausen og Hansen: Læsebog for mel
lemskolen III, 10. udg.: 49—55, 128—142, 164—165, 179—190, 191—
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211, 230—231, 233—264, 270—279, 291—302, 307. I Dansklærerfor
eningens udgave Holbergs »Den politiske Kandestøber«. Svensk 
læsebog for mellemskolen: 5—11, 27—35, 69—73, 89—95.

Realklassen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen, 
6. udg. Blicher: En landsbydegns dagbog. Goldschmidt: Avromche 
Nattergal.

Til eksamen: Clausen og Hansen: 33—49, 72—74, 77—83, 91—111, 
116—121, 134—143, 172—177, 194—197, 197—211, 221—231. Blicher: 
En landsbydegns dagbog. Goldschmidt: Avromche Nattergal.

I, II, III læser efter Falkenst jernes håndbog I—III. Litteratur
historie efter Aksel Jørgensens bog. Modersmålskundskab efter Ox- 
envad: Vort sprog. Svensk: Agerskov, Nørregaard og Roikjær: 
Svensk læsebog. I har skrevet 15 stile, II 12 og III 9.

IHns-f-mn opgiver til eksamen: Hovedværker: Blicher: Brudstyk
ker af en landsbydegns dagbog. H. C. Andersen: 5 eventyr (efter 
Falkenstjerne), Jacob Knudsen: Den gamle præst. Litteraturprøver: 
Falkenstjerne I, 6. udg.: 5—8, 37—40, 47—48 (Gunlaugs saga kap. 
2), 58—60 (Gunlaugs saga kap. 9), 92—96, 104—107, 156—159, 168 
—172, 189—190, 230—231, 276—278, 281—282, 316—318, 343—345, 
372—375. II, 5. udg.: 2 (til Men mange dage), 14—15m, 45m—47, 
55—59, 132—134, 189—199. III, 5. udg.: 11—15, 19—22, 40—41, 90 
—95, 110—112, 118—121, 233—241, 312—314, 326—327.

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

Kindt Jensen: Stiløvelse for mellemskolen. Engelske sange.
Til eksamen: 4 ml. a.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen IV: stk. 3, 4, 

6, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 30.
4. ml. b.: 4, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 26, 30.
Realklassen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. for realklassen 

(1951): s. 5—14, 27—43, 47—54, 60—102, 134—135. Engelske real
eksamensstile.

Til eksamen opgives det læste.
I, II, III ns læser efter Rosenmeier: A Modern English Omnibus; 

Ehlem-Møller, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader; 
Stigaard: The Dickens Reader; Thackeray: Rebecca Sharp and the 
Crawleys; Helweg-Møller: English Essays II; Østerberg: A Hundred 
English Poems; Shaw: Arms and the Man; Galsworthy: Escape (i 
»Three Plays«); Priestley: The Old Dark House; Hilton: Random 
Harvest; Shakespeare: The Merchant of Venice. Brier: Engelsk stil
øvelse. Brier og Rosenhoff: Engelsk grammatik. 1 ugentlig stil: 
oversættelse eller genfortælling.

III ns opgiver til eksamen: Merchant of Venice III; Østerberg: A 
Hundred English Poems: 3—5, 23, 27—29, 70—71, 73—77, 86— 
88, 92—97, 123—124; The Dickens Reader: 74m—88, 111—120; Re
becca Sharp and the Crawleys: 3—10; English Essays: 1—4, 12—16; 
A Contemporary Reader: 97—103, 206—2100, 223—230.

I , II mn: Rosenmeier: A Modern English Omnibus; Ring-Hansen 
og Mouridsen: On England and the English, Evelyn Waugh: Brides
head Revisited; Chesterton: The Innocence of Father Brown. 3 
ugentlige timer.

Tysk.
2 .—3. ml.: Wiggers Smith-Hasselriis-Mogensen: Tysk I—II for 

mellemskolen med øvebog.
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4. ml.: Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. mellem. Houken og 
Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.

4. ml. opgiver til eksamen: Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. 
ml.: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26, 27, 33, 34.

Realklassen: Ingerslev og Vibæk: Tysk III, 5. udg.; Ingerslev og 
Petersen: Tyske realeksamensopgaver, 6. udg.; Carl Gad: Kortfat
tet tysk grammatik, 1943.

Til eksamen opgives: Ingerslev og Vibæk: Tysk III, 5. udg.: nr.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12.

I, II, III ns læser efter Ingerslev og Vibæk: Deutschland II, 5. udg.; 
Gad: Moderne tyske noveller, 3. samling; Thomas Buddenbrooks v. 
Hans Winkler (1949); Gottfried Keller: Kleider machen Leute v. 
Branner og Stærmose (i serien Deutsche Texte für das dänische 
Gymnasium); Gad: 100 Gedichte (2. udg.); Schiller: Maria Stuart; 
Goethe: Faust; Zweig: Die Welt von Gestern. Stiløvelse og gram
matik efter Gad og Moe. 1 ugentlig stil (oversættelse eller genfor
tælling) .

III ns opgiver til eksamen: Maria Stuart V; Faust v. 243—353, 
1530—1867, 2678—2804, 3217—3373, 3776—3834; 100 deutsche Ge
dichte: s. 9—12, 21—23, 36—39, 41—42, 50—55, 87—88, 103n—104n; 
Die Welt von Gestern s. 17 (linje 25)—21n; Deutschland II nr. 5, 13.

Fransk.
Realklassen: Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for begyndere.
Til eksamen opgives: 51—68, 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. Repolissez votre 
francais. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.

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

mellemskolen. Cortsen II: Latinsk læsebog for gymnasiet, 5. oplag. 
Cæsar: De bello gallico (Gertz’s udg.) Per Krarup: Romersk poesi, 
2. udg. 1948. Gerhard Pedersen: Latinske realia. Valdemar Nielsen: 
Latinsk grammatik.

4. ml. opgiver til eksamen Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, anden 
afdeling, kap. I—XXXIII.

III ns opgiver til eksamen: Cortsen: Latinsk læsebog for gymna
siet II, 5. oplag s. 1—17 (Pro Sexto Roscio), 41—51 (af talerne mod 
Verres), 62—68 (brev 1, 2, 3, 4, 5). Cæsar: De bello gallico IV, kap. 
1—9, 11—15, 20—29. Per Krarup: Romersk poesi, 2. udg. 1948. Catul 
nr. 1, 3, 5, 6, 7. Horats nr. 3, 8.

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

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

skolen II: 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 
småt 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’s breve. 
Kilder til Danmarks historie IV, V. Kretzschmer og Lindhardt-Han- 
sen: Samfundslære for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Verdenshistorie til Alexander og 1871—• 
1939. Norden til 1387 og 1901—1939. Samfundslære I, IX. Kilder: 
V: 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 27, 28, 34. IV: Vilhelm Lassens tale og 
augustdagene 1914. Andrup, Ilsøe og Nørlund: 34, 86, 88, 145—152, 
204, 206, 230—236, 284. Munch og Muller IV: Boldhuseden, Den 
døende Marat.

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

Herodot: Kong Kroisos v. Chr. Thomsen. Sofokles: Antigone v. Niels 
Møller. Euripides: Media v. Sigurd Müller. Otto Foss og Per Krarup: 
Udvalg af Platons skrifter, 2. udg. Bundgaard: Den græske kunsts 
historie. Holten-Bechtolsheim: Mytologi.

III ns opgiver til eksamen: Iliaden v. Østergaard: I, VI. 313—529. 
Odysseen v. Østergaard VI, XI 467—600. Herodot: Kong Kroisos v. 
Chr. Thomsen (7. udg.): s. 12—34, 37—51. Sofokles: Antigone. Pla
ton: Sokrates’s forsvarstale og Faidon (slutningen). Bundgaard: 
Den græske kunsts historie s. 14—88.

III mn opgiver til eksamen: Iliaden v. Østergaard I, VI 440—502, 
Odysseen v. Østergaard VI. Herodot v. Chr. Thomsen kap. 26—56 
(side 12—31), kap. 77—91 (side 37—51). Sofokles: Antigone v. Niels 
Møller. Sokrates’s forsvarstale (efter Foss og Krarup: Udvalg af 
Platon, 2. udg.). Kunsthistorie og billeder efter J. A. Bundgaard: 
Den græske kunsts historie (2. udg. 1947): Fig. 6, 11, 12, 22—23, 25 
—26, 29, 35, 53—54, 56, 57, Delfi, Olympia, Akropolis (tempelbyg
ninger), teatret.

Geografi.
1. ml. læser efter Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen I.
2. —4. ml. læser efter Andersen og Vahl: Geografi for mellemsko

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

lemskolen II, 11. udg.: side 82—171.
Realklassen: Reumert: Erhvervsgeografi m. aim. geografi (5. 

udg.), der opgives til eksamen.
I, II mn læser efter Hellner og Humlum: Fysisk geografi. Ander

sen og Vahl: Erhvervsgeografi, 3. udg. Andersen og Vahl: Geologi, 
7. udg.

II mn opgiver til eksamen: Erhvervsgeografi, 3. udg. s. 1—52, 60— 
63, 67—71. Geologi, 7. udg. s. 1—66, 81—124. Andersen og Vahl: 
Klima- og plantebælter, 7. udg.

I, II ns læser efter Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. 
Petersson og Ring: Fysik og kemi for det spr. gymn., 2. udg.

II ns opgiver til eksamen: Hellner: Geografi for det spr. gymn. 
Petersson og Ring: Fysik og kemi for det spr. gymn., 2. udg. s. 1-—50.

Naturhistorie.
1 .—4. ml. læser efter Hvass og Jørgensen: Zoologi I—IV. Franck, 

Andersen og Jørgensen: Plantelivet I—IV.
4 . ml. opgiver til eksamen: Zoologi IV (undtaget afsnittet »Havets 

dyreliv«). Plantelivet IV.
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Realklassen har læst Lund: Biologi for realklassen, der opgives til 
eksamen.

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

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

aritmetik I—IV. H. J. Pihl: Geometriske øvelser I—II.
4 . ml. opgiver til eksamen: C. C. Andersen og Damgaard Søren

sen: Regning og aritmetik IV. Geometriske øvelser 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. De læste bøger opgives til 
eksamen.

I, II, III mn læser efter Juul og Rønnau: Lærebog i matematik for 
gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linje I—III, 3. udg. Er
lang: Firecifrede logaritmetavler C.

III mn opgiver til eksamen: I s. 29—48, 60—68, 121, 132, 134, 141 
—147, 148—196, 206—207, 212—216. II s. 22—24, 28—52, 59—61, 71 
—87, 89—90, 94—100, 129—130, 132—137, 148—160, 201—216. III s. 
12—19, 44—66, 97—120.

I, lins: Jacob Jensen: Matematik for de spr. gymnasielinjer.
II ns opgiver til eksamen: Jacob Jensens bog §§ 1—10, 24—38, 

45—65.

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

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

II: Mekanisk fysik III, lyslære, arbejde og energi. Kofoed: Uorga
nisk kemi for mellemskolen: Syrer og salte.

Realklassen har læst J. K. Eriksen: Fysik for realklassen: Varme
lære 5—32, elektricitetslære 5—54, der opgives til eksamen.

I ns læser efter Petersson og Ring: Fysik og kemi for det spr. 
gymn., 2. udg.

I, II, III læser efter W. W. Hansen og E. T. Sørensen: Fysik I, 
Sundorph: Varmelære, 7. udg., samme: Lyslære, 7. udg., samme: 
Elektricitetslære, 7. udg., samme: Mekanisk fysik, 7. udg. Eriksen 
og Pedersen: Astronomi, 3. udg. L. J. Ring: Kemi for gymnasiet, 7. 
udg.

III mn opgiver til eksamen: Varmelære, s. 17—24, 28—35, 38—43. 
Lyslære: 17—28, 30—32, 36—45, 47—53. Elektricitetslære: 1—16, 22 
—33, 87—93, 132—155. Mekanik: 1—18, 20—28, 30—44, 96—103. 
Astronomi: 9—28, 42—67. Kemi: §§ 16—24, 30, 37—45, 57—65, 67, 
68, 72.

Øvelser: Varmefylde. Smeltevarme. Fordampningsvarme. Metal
lers udvidelse. Mættede vanddampes tryk. Goniometret. Ohms love. 
Stemmegaflens svingningstal, rotationsenergi. Matematisk og fysisk 
pendul. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent. Gauss’ hovedstil
ling og tangensboussolen. Faradays elektrolytiske love. Modstand i 
elektrolytter. Lydens hastighed. Treelektroderøret.
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Skrivning.
1 .—4. rni,: Der undervises elter Herman Larsens system.

Tegning.
1 .—4. mi.: Fantasi- og illustrationstegning. Mønstre, bundne og 

frie. Perspektivøvelser, tegning af værelset og efter modeller. Skit
ser efter mennesker. 4. ml. desuden »Mit eget hus« (planer og in
teriører m. farve).

Stenografi.
Realklassen efter J. M. Jørgensen og Rasmussen: Lærebog i steno

grafi.
Håndgerning.

1. ml.: 1 par sokker, 1 forklæde. Mellemarbejde: korssting.
2. ml.: 1 par vanter. En bluse med kimonoærme. Mellemarbejde: 

Kontursting og fladsyning, korssting og hulsøm.
3. ml.: Pyjamas. Lapning, stopning og maskesyning.
4. ml.: En bluse med krave, ærmer og broderi. En nederdel i bred

der (efter Ella Lunds sybog).

Sang.
Morgensangsrepertoiret er indøvet i alle klasser.
Mellemskolen: Rytme- og træffeøvelser m. nodeskrivning og 

nodelæsning efter Gunnar Heerups hørelæresystem. 1- og 2 stem- 
mige sange, kanons og enkelte grammofondemonstrationer.

Gymnasiet: Punkter af musikkens historie og teori er gennem
gået med demonstration af grammofonplader. I en ugentlig kor
sangstime er indøvet forskellige korværker efter gymnasiesang- 
bogen.

Gymnastik.
Pigerne: I vinterhalvåret dyrkes gymnastik — stående øvelser og 

spring. Undtagelsesvis mindre boldspil og for en enkelt klasses ved
kommende badminton. I sommerhalvåret håndbold og langbold. 
Desuden atletik i det omfang, der kræves til skoleidrætsmærkeme. 
18 piger bestod prøverne til bronzemærket, 14 til sølvmærket, 11 til 
guldmærke nr. 1, og 3 til guldmærke nr. 2.

Drengene: Drengene har arbejdet i 12 hold fordelt med 7 på gym
nasium og realklasse og 5 på mellemskolen.

I vinterhalvåret dyrkes gymnastik, og for et par klassers vedkom
mende (en gymnasieklasse og en mellemskoleklasse) har hovedvæg
ten været lagt på redskabsøvelserne. Undertiden 10 minutters hånd
bold som afslutning på en time.

Forår og efterår dyrkes fodbold, håndbold og fri idræt i alle klas
ser. 51 drenge bestod prøverne til idrætsmærkets forskellige grader. 
Uden for skoletiden boldspil og fri idræt 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 ved
kommende elev.
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Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig 
stand, mærket med tydeligt navn. Bøgerne må være forsynet med 
omslag. 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 
hvorfor. Ved alle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må 
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 fri
tages for at deltage i gymnastikundervisningen (helt eller delvis) 
eller i de derhen hørende øvelser udover en uge, uden at nødven
digheden heraf er godtgjort ved en attest fra en læge. Denne 
attest skal udstedes på en særlig blanket, der 
udleveres af gymnastiklæreren, opbevares af 
skolen og ved skoleårets slutning tilstilles mi
nisteriet. Fritagelse for en enkelt gymnastiktime indrømmes 
efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der frita
ges for gymnastik, skal dog være tilstede i gy m- 
nastiktimen og overvære undervisningen.

Hjemmene anmodes om — såvidt det overhovedet er 
muligt — at henlægge konfirmationen til 3. ml. Sko
lens skema lægges således, at konfirmationsforberedelse generer 
skolearbejdet 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 
forhandling med skolen.

LAURITS CHRISTENSEN 
gårdejer, Dmb., Hemmet

er afgået ved døden d. 4. marts 1952, 76 år gi. Laurits Christen
sen har haft sæde i bestyrelsen hele tiden siden gymnasiets op
rettelse i 1938. Han var valgt af de oplandskommuner, der står 
som garanter for skolen. Det var naturligt, at valget faldt på ham, 
da han på det tidspunkt var sognerådsformand og formand for 
kommunalforeningen. På grund af den tillid, han nød her, har 
han haft sin andel i, af skolen fik en god stilling overfor oplandet.

Laurits Christensen havde interesse for skolen, dens lærere og 
elever, og fulgte med forståelse dens daglige liv. Da han for et 
par år siden fik opfordring til at modtage genvalg, tog han med 
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glæde imod det, skønt det vistnok var et af de sidste af hans 
mange tillidshverv, som han endnu oesad.

Bestyrelsesmøder kan være formelle, men de kan også være af 
den art, at man har glæde og udbytte af samværet. Dette, synes 
jeg, har været tilfældet med gymnasiets bestyrelsesmøder. Hertil 
bidrog Laurits Christensen meget ved sin sunde dømmekraft, sin 
ægte vestjyske måde at udtrykke sig på og ved sin redelige og 
hensynsfulde færd.

Vi mindes ham i bestyrelsen med taknemlighed.
P. B. Gadegaard.

FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR

20. maj: forældremøde efter indbydelse af »V.G.T.s venner« i 
week-end-hytten i Klegod. Smukt vejr, god deltagelse, medbragt 
mad, udmærket foredrag om historieundervisning af lektor G. An
dersen, masser af kaffe, havtur m. m.

19. juni: årsafslutning, dimittendmiddag og fakkeltog.
7. september: skolens fødselsdag fejres på kostafdelingen med 

middag, filmsforevisning og aftenkaffe.
24. september: besøg af Martin A. Hansen (»Lyrik og prosa«),
29. —27. august: 3 ml på lejrskole i Kollund.
30. september—6. oktober: II på lejrskole i København.
24. oktober åbnes gymnasieskolernes vandreudstilling. Udstillin

gen hænger til 15. november. 2. november foredrag af rektor Ha
strup, Esbjerg, om vandreudstillingen.

10. november: Mortensfest på kostafdelingen. Oplæsning af vice
skoleinspektør Malling, Varde.

21. november—23. november besøg af oberst Young.
24. november: gymnasiebal.
24. november—3. december: besøg af lektor Loft, Odense.
29. november: forældremøde med foredrag af lektor Loft, rede

gørelse for statsskolesagen af provst Gadegaard, forhandling om 
forskellige emner. FN-film forevises.

21. december: juleafslutning på kostafdelingen (middag, kabaret 
og kaffe).

22. december: juleafslutning på skolen, juleprædiken ved provst 
Gadegaard i kirken, julekaffe for lærerkollegiet med damer og 
gamle elever.

19. januar: kostfest på Becks hotel.
9. og 10. februar: bazar på skolen til fordel for Klegodhytten, 

alle sejl sat til og et smukt overskud på 1900 kr.
11. februar: skolen lukket på grund af snestorm.
18. februar: besøg af undervisningsminister dr. Fl. Hvidberg, 

kontorchef Gimsing, undervisningsministeriet og undervisningsin-



En efteriniddagssludder.

spektør dr. Højberg Christensen, der beså skolen og forhandlede 
med skolens bestyrelse om betingelser for statens eventuelle over
tagelse af skolen.

21. marts—23. marts: I gymnasieklasse på lejrskoletur til Køben
havn (optakt til lejrskolen i II i oktober). Man så forestillingen på 
Det ny teater (»Skrå brædder«), besøgte teatermuseet og var i Det 
kgl. teater til »En sjæl efter døden« og »Graduation ball«.

I sommerferien 1951 deltog et hold V.G.T.-elever, væsentligt stu
denter, i en udveksling med Oberschule für Jungen og Oberschule 
für Mädchen i Göttingen, arrangeret af Herning Gymnasium. Un
der det 12-dages besøg i Tyskland, hvor deltagerne ved privat ind
kvartering fik e.i stærk fornemmelse af efterkrigstidens vanske
lige dagligliv, var der lejlighed til at overvære (og deltage i) under
visningen på de to skoler. Desuden var der tilrettelagt geologiske 
ekskursioner samt besøg på museer og fabrikker. Størst indtryk 
gjorde en tur til en lejr for flygtninge fra østzonen og til det bom
bede Kassel.

Tyskernes besøg her lå i slutningen af ferien, hvor de var på 
private udflugter med de danske værter, og i begyndelsen af skole
året. Såvidt det var muligt, overværede de undervisningen. Nogle 
udflugter blev foretaget (Aarhus, Vesterhavet, Skjernå-dalen, 
ungdomsskolen o. a.), hvorved et indblik i dansk kultur og geologi 
søgtes givet.



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 med
bringes, og alt bohave må være mærket med tydeligt navn. Ved 
ankomsten medbringes flyttebevis, sygekassebog, helbredsattest 
eller skolelægekort 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.

I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller telefonop
ringninger. Ønsker eleverne at modtage indbydelser e. 1. udover 
den aim. 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. Mål
tiderne indtages sammen med kostinspektørerne.

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

Skulle sygdom hindre tilbagerejsen til skolen, anmodes hjem
met indtrængende om at give skolen meddelelse herom inden det 
tidspunkt, på hvilket eleven skulle have været på skolen. Skolen 
anmoder også om at få karakterbøgerne tilbagesendt så hurtigt 
som muligt.

V. G. T.s VENNER

Sammenslutningen V.G.T.s Venners virksomhed er i dette år 
forløbet ret stilfærdigt. Som det vel huskes, blev foreningens års
møde sidste år afholdt i Klegod ved hytten. Dagen var begunstiget 
af et meget fint vejr, så et ret stort antal af foreningens medlemmer 
benyttede dagen til en udflugt. Lektor Andersen holdt et foredrag 
om historieundervisning.
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Lærerværelset.

I den forløbne vinter har gymnasie- og realklasser afholdt en 
vellykket bazar, der indbragte næsten 2000 Kr., hvorved forenin
gens gæld på Klegodhytten er nedbragt til 3900 kr. Foreningens 
medlemstal er lige ved 300.

Som omtalt i dagspressen ser det ud til, at skolens overgang til 
statsskole er nært forestående, idet undervisningsministeren nu 
har stillet forslag til rigsdagen om statens overtagelse af V.G.T. til 
1. august 1953. Med dette lovforslags vedtagelse vil et længe næret 
ønske for mange af V.G.T.s venner gå i opfyldelse.

N. Klitgaard.

SPORTEN PÅ SKOLEN

3. —6. Maj: V.G.T. deltager med 38 elever fra 3. ml. (27 piger) 
og II (11 drenge) i »Gymnasieskolernes 15. Gymnastik- og Idræts
stævne« i Aabenraa. Såvel piger som drenge viste Gymnastik og 
deltog i boldspil (langbold og håndbold), mens kun drengene del
tog i atletikken.

15. september: ca. 100 elever, fortrinsvis fra 2. og 3. ml. samt real
klasserne repræsenterer skolen ved »2. Amtsskoleidrætsstævne« i 
Holstebro.

22. september: Skolen deltager med 38 elever i »De vestjyske 
gymnasiers 5. skoleidrætsstævne« (regionsstævne) i Struer. Delta
ger i boldspil samt atletik for drenge, gruppe I og II.



10. oktober: Pokalkamp (om den af Tarm håndværker- og indu
striforening udsatte fodboldvandrepokal) mellem Herning gymna
sium og V.G.T. på Herning stadion. (2—1 til Herning).

12. oktober: Årets sidste kamp i pokalturneringen bliver spillet 
mellem Struer statsskole og V.G.T. på stadion i Tarm (5—1 til V.G. 
T.). Den 1. kamp i turneringen blev spillet i Struer den 22. septem
ber mod Nykøbing Mors gymnasium. Resultatet af årets pokal
kampe er herefter, at Herning gymnasium har ret til at beholde 
pokalen endnu et år.

Skolens badmintonklub, der i år har haft ringere tilslutning end 
vanlig, har uden for skoletiden spillet badminton i gymnastik
salen.

ÅRETS BEDSTE IDRÆTSRESULTATER

Blandt de ældre elever:

Disciplin Navn Resultat Sted og dato

100 m løb Erik Olesen 12,4 sek. Struer 2% 51
4x 100 m stafet Oluf Rothmann

Jørgen Frede Madsen 
Palle Hansen, 
Arne Ovesen 49,9 sek. Struer 2% 51

Højdespring Erik Olesen 1,65 m Aabenr. % 51
Længdespring Erik Olesen 6,03 m Struer 2% 51

Spydkast Kaj Arentoft 36,10 m Struer 2% 51
Kuglestød Oluf Rothmann, 10,36 m Struer 2% 51

Blandt de yngre elever:

80 m løb Holger Friis Jensen 10,6 sek. Struer 2% 51
5x80 m stafet Thorsten Gjerullf, 

Søren Vernø, 
Bendt Sørensen, 
Egon Meyer, 
Holger Friis Jensen 52,0 sek. Struer 2% 51

Højdespring Tage Lauenborg 1,55 m Holsteb. 51
Længdespring Egon Meyer, 5,32 m Holsteb. 51

Spydkast Egon Meyer, 34,53 m Struer 2% 51
Kuglestød Tage Lauenborg 11,41 m ■Struer 2% 51
Boldkast Peter Bundg. Nielsen 75,20 m Holsteb. 1% 51
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Blandt de yngste elever (2+3 ml.):

60 m løb Leif Kjær 9,02 sek. Holsteb. i% 51
5x60 m stafet

Højdespring

Poul Axel Aunsholdt 
Klaus Fynboe, 
Knud Hej bøl, 
Aage Mikkelsen 
Leif Kjær
Per Tang

45,0 sek
1,25 m

Holsteb. !% 
Holsteb.

51
51

Længdespring Erik Thaarup 4,15 m Holsteb. 51
Boldkast Erik Thaarup 57,60 m Holsteb. 51

DEN KRISTELIGE G Y M N A S I E B E VÆ G E L S E

I det forløbne år har bevægelsens afdeling her ved skolen afholdt 
en del møder i præstegården hos provst Gadegaard. Afdelingen 
kom ret sent i gang i år, idet det første møde, der blev afholdt på 
provst Gadegaards initiativ, først fandt sted sidst i november. Em
net var »Slagord« — en interessant redegørelse af provst Gade
gaard om de angreb, der rettes mod kristendommen; foredraget 
efterfulgtes af en kraftig diskussion. Til de følgende møder blev 
diskussionen endnu kratigere, og til sidst resulterede det i, at en af 
eleverne, Bent Lorentzen, I, indledte et møde først i februar om 
emnet »Gudsopfattelser«. Det var glædeligt og overraskende at se 
alle deltage i den efterfølgende diskussion om det for mange så 
vigtige spørgsmål: »Hvordan skal jeg opfatte Gud?«

Da afdelingen startedes så sent i år, er det ikke lykkedes at skaffe 
abonnenter på Gymnasiastbladet, der er bevægelsens eget blad. Til 
sidst vil jeg rette en tak til provst Gadegaard, hvis hjælp i det for
løbne år har været uvurderlig. Leif Ahm Olesen.

HVIRVLEN

Det ville have været rart, om vi med god samvittighed kunne 
sige, at den forløbne sæson er gået strålende, men det kan desværre 
ikke lade sig gøre. Ganske vist har vi haft udmærkede foredrags
holdere, bl. a. cand. mag. Stubbe Teglbjerg (overbefolkningspro- 
blemet) og kaptajn Halfstrøm (»Veje til fred«); men deltagerantal
let har været så lille (en snes mennesker), at vi ikke har vovet at 
indbyde flere foredragsholdere. Vi vil derfor udtrykke håbet om, 
at vi, når vi igen lægger ud, vil møde større interesse fra vore med
lemmers side.

Til slut vil vi her benytte lejligheden til at sige tak til rektor, der 
har været os behjælpelig med tilrettelæggelsen af et par arrange
menter. Ejnar Jensen.



AVISKLUBBEN

Også på V. G. T. har man fået at føle, at papirpriserne er steget, 
idet avispriserne i det forløbne år er steget med ca. 25 %.

Det er ikke nemt at få det til at gå i en sådan situation, men det 
er dog lykkedes os, takket være et tilskud på 200 kr. fra skolen. 
Dette tilskud har yderligere gjort det muligt for os at nedsætte 
kontingentet fra 9 til 6 kr. — Det er efterhånden blevet en fast 
regel, at der hvert år afholdes valg om, hvilke aviser medlemmerne 
ønsker, og dette har da også fundet sted i år. Ved hjælp af denne 
afstemning har vi udvalgt de aviser, som vort budget har tilladt os 
at holde, og de har siden været at finde på avisstuen.

Avisklubben er efterhånden blevet en fast del af kostafdelingen, 
og man må håbe, at der snart må komme en lettelse i papirsituatio
nen, så fremtiden kan blive sikret.

Michael Hesselholt. Kaj Kjær.

FOTOKLUBBEN

Nu da Fotoklubben har eksisteret i godt 2 år og i den tid har vist 
sig at være en levedygtig forening, har vi fundet det passende at 
give den mere faste rammer i form af love. I det forløbne år har 
skolen ydet os megen støtte, hvad arbejdsforhold angår, hvilket vi 
gerne vil sige mange tak for. Desuden vil vi gerne takke de lærere, 
der har lovet at hjælpe os økonomisk til at købe et forstørrelses
apparat, som vi venter at få om kort tid.

Kristen Bak.

FILMKLUBBEN

For at forøge interessen for gode film og for at give eleverne lej
lighed til at se nogle af de efterhånden talrige dokumentarfilm, der 
findes i 16 mm kopier, blev der i efteråret valgt en komité af ele
ver, som skulle undersøge muligheden for at starte en filmklub.

Der har i vinterens løb været afholdt fem filmaftener med pro
grammer valgt af en elevkomité. Aftenerne har næsten alle været 
godt besøgt. Kun een aften svigtede gymnasieeleverne. Der blev 
denne aften bl. a. vist en filmserie »Filmen og kunsten«. Forhåbent
lig var det ikke manglende interesse, der holdt eleverne hjemme, 
idet det jo netop er film af denne slags og kvalitet, det er filmklub
bens hovedopgave at vise.

GAVER TIL SKOLEN

Til skolens samlinger er i det forløbne år modtaget følgende ga
ver, som skolen takker for: Gårdejer H. P. Sørensen, Lyhne, et fir
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ben med to haler; Tage Lauenborg, real a, en fritte; Henning Fjord, 
1 a, svaneæg; Per Skovmose, 3, hvalbarder; Inger Thing Sørensen, 
2 b, en svalerede; Leif Ahm Olesen, Imn a, bjergarter; Poul Jensen 
og Fleming Grunnet-Jensen, 2 a, en muldvarperede; Kristian Gyn
ther Nielsen, IHmn b, en højfrekvensoscillator, som han selv har 
bygget.

Dyrlæge Lykke Petersen, Spjald, og viceskoleinspektør Malling, 
Varde, har hver skænket skolen et smukt litografi, som er blevet 
indrammet og ophængt på nederste gang i den gamle afdeling af 
skolebygningen.

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 onsdag den 13. august kl. 15,30. Skulle ændringer 
i køreplanen nødvendiggøre forandring af klokkeslet, vil det blive 
meddelt i dagspressen eller på anden måde.

Vestjysk Gymnasium, i maj 1952.
Aksel Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund

Årsskrift 1952

Da elevforeningen i det forløbne år har modtaget mange ny
indmeldelser, tror vi mere fast på, at interessen for et sammen
hold blandt gamle V. G. T. elever virkelig er til stede. For at 
videreføre foreningsarbejdet beder vi nu om medlemmernes fort
satte bistand i form af nye forslag til eventuelle arrangementer, 
studenter jubilæer etc., og ved agitationsarbejdet blandt gamle 
klassekammerater. Vi har ligeledes tænkt på at genoptage den 
årlige rubrik »Nyt om de gamle« hvortil bidrag allerede nu er 
velkomne.

Da foreningens sekretær frk. Oda Skibsted er flyttet fra Kø
benhavn, har hun anmodet om at måtte blive fritaget for hver
vet, hvorfor suppleant stud, pharm. Ruth Mikkelsen er indtrådt 
i hendes sted.

Til slut beder vi medlemmerne allerede nu om at reservere 
onsdagen i efterårsferien. Vel mødt.

København, den 1. april 1952.
P. b. v.

James Appelberg.
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KASSERERENS BERETNING

Regnskabsåret 1950/51 sluttedes med et underskud på 112,01 
kr., hvis væsentligste årsager må søges i, at vi i dette år har 
undladt at sende postopkrævninger ud til de medlemmer, der 
ikke indbetalte på den vedlagte giroblanket, samt at efterårs
festen i oktober 1950 på grund af manglende tilslutning gav et 
underskud på 171,30 kr.

Vi må altså desværre konstatere, at det er nødvendigt at ud
sende opkrævninger, selv om det påfører både foreningen og 
medlemmerne unødvendige portoudgifter, for ikke at tale om det 
store ekstraarbejde, det er for os at udsende disse. Jeg kan 
derfor ikke indtrængende nok opfordre med
lemmerne til at benytte det vedlagte indbeta
lingskort, især da dette fra i år er forsynet med påtryk, og 
med postvæsenets kvittering er gyldig medlemskort.

Udover de normale kvitteringsbidrag a 3,00 kr. er der til Vest- 
jydske studenters legat indkommet 33,00 kr., det hjælper jo lidt, 
men ikke nok.

Ja, vi kan jo nok gennem foreningens økonomi mærke, at pen
gene ikke sidder særlig løst på folk, men jeg vil alligevel appel
lere til de medlemmer, der har vilje og evne, om at tænke ven
ligst på legatfonden, når de sender kontingentet for 1952/53.

Det er dog en trøst for mig, at der indtil nu i foråret 1952, hvor 
dette bliver skrevet, er kommet en jævn omend lidt tynd strøm 
af indbetalinger til girokontoret.

Nu håber jeg, de nye girokort vil give stødet til, at næste år 
bliver et rekordår.

Venlig hilsen til alle medlemmer ude over hele landet.

Frede Bjerregaard, 
kasserer.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen den 17. oktober 1951 afholdtes i Vartovs 
selskabslokaler i Farvergade i København, og der var mødt 50 pct. 
flere medlemmer end sidste år. Til dirigent valgtes lektor Holst, 
der takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lov
ligt indvarslet, hvorefter formanden aflagde beretning for for
eningens virksomhed i det forløbne år. Kassereren oplæste regn
skabet, der godkendtes. Bestyrelsen genvalgtes, og som revisorer- 
valgtes adjunkt Hanghøj og stud, polit. Flygaard. Under even
tuelt drøftedes muligheden for afholdelse af en fest i løbet af 
året, og under senere afstemning blev det bestemt, at det skulle 
være en forårsfest. Da ingen havde noget yderligere at bemærke, 
afsluttede dirigenten generalforsamlingen, hvorefter vi gik over 
til underholdningen. Først fremviste ingeniør Ormstrup en farve
film, som han havde optaget under en rejse i Østrig i efteråret 
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1950, og som ekstranummer forevistes forskellige tegnefilm. Der
efter samledes vi om de hyggelige kaffeborde, hvor stemningen 
var munter og kammeratlig. Operasanger Erik Larsen, akkom
pagneret af fru Bøker-Nielsen, underholdt os med sine smukke 
sange, som forsamlingen kvitterede for med et begejstret bifald. 
Pianisten Børge Rugh spillede så op til dans, og senere ankom 
cellist Ormstrup, som er gammel elev fra Tarm realskole, og spil
lede virtousmæssigt på sin cello. Danselysten var så stor, at hat
ten måtte gå rundt for en ekstratime, der blev udnyttet til det 
sidste. Obs.

FORaRSFESTEN

Den på generalforsamlingen bestemte fest afholdtes den 1. 
marts i Vartovs selskabslokaler. Der var mødt ca. et halvthun- 
drede medlemmer. Aftenen indledtes med forskellige smukke 
sange sunget af operasanger Erik Larsen akkompagneret af fru 
Bøker-Nielsen. Programmet var righoldigt og varierende og om
fattede såvel opera som lettere musik, så der var noget for enhver 
smag. Derefter oplæste forfatterinden Ulla Müller dels egne 
charmerende digte og dels humoristiske noveller i dialekt. For
samlingen applauderede de optrædende kraftigt, og der måtte 
gives flere ekstranumre. Efter det traditionelle kaffebord under 
hyggelige former gik man over til dansen.

Senere var arrangeret et hyggeligt smørrebrødsbord for de 
medlemmer, der havde lyst og råd. Da underholdningen var gra
tis gav foreningen som beskedent honorar smørrebrød til de tre 
optrædende.

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT

Nye medlemmer tegnes ved indbetaling af kontingentet 3,00 
kr. årlig til postkonto 414.52 »Vestjydsk Gymnasiums Elevsam
fund« (kassereren), Enghaveplads 11, 2 tv., København V. Også 
gamle medlemmer bedes indbetale kontingentet for 1952/53 inden 
alt for længe.

Vi henleder samtidig opmærksomheden på »Vestjydske stu
denters legat« og anmoder om, at der på foreningens postkonto 
udover kontingentet må blive indbetalt et beløb hertil. Alt, hvad 
der indgår ud over de 3,00 kr., tilfalder legatet, og skulle nogen, 
som har interesse for skolen, føle trang til at yde et bidrag til 
legatet, vil dette være meget velkommen. Indbetaling kan ske til 
postkontoen med anmærkning »legat«.

Agiter for tilslutning.

FORENINGENS BESTYRELSE

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

Stud, pharm. Ruth Mikkelsen, P. Rørdamsvej 16, Lyngby, (sek
retær).

Stud, polyt. Frede Bjerregaard, Enghaveplads 11, 2 tv., Køben
havn V. (kasserer).

Civilingeniør John Ormtsrup, Lindegaardsvej 47a, Charlottenlund. 
Stud. mag. Søren Brogaard, 7x4 Regensen, København K.
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Skolehjemmet for piger

Skolehjemmet, som ejes af fru Anna Knudsen, har til huse 
i villaen Storegade 67, telefon 152, Tarm.

Hjemmet optager kun piger, der er elever påVestjysk Gym
nasium, og ledes i nær kontakt med V. G.T.s rektor.

Prisen for et skoleår er for tiden:

1800 kr. for fuld pension
-j- 25 kr. i inventarleje det første år,

10 - - - de følgende år.
1400 kr. for kost alene.

Rationeringskort afleveres ved ankomsten.
Da skolehjemmet kun har plads til få elever, er der truffet 

aftale med pålidelige hjem — fortrinsvis skolens lærere — der 
står i nøje kontakt med skolehjemmet og skolen. Lejen for 
disse værelser fastsættes ved aftale mellem elevernes værge og 
de pågældende hjem og betales direkte til dette.

Dagsorden:
Kl. 7,45 : påklædning, sengeredning, 

oprydning på værelset.
8,15: morgenmad.
9,00: skolegang.

- 11,50: frokost.
- 12,20: skolegang.
- 15,20: eftermiddagskaffe eller -the.
- 15,30—17,30: udetid.
- 17,30—18,30: læsetid.
- 18,30: middag.
- 19,00—21,00: læsetid.
- 21,00—22,00: fri.
- 22,00: »stille time«.
- 23,00: lyset slukkes.

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

Tilladelse til udrejse i en week-end indhentes hos hjemmets 



forstanderinde. Eleverne skal være tilbage inden kl. 22,00 
dagen før skolen begynder efter en ferie eller week-end.

Ønsker en elev fritagelse for læsetid eller at komme senere 
hjem, skal tilladelse først indhentes hos rektor.

I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller telefon
opringninger.

I værelset findes seng, [klædeskab, bord og stol. Reol til 
skolebøger samt læselampe og servietpose medbringer eleven 
selv. Hvis eleven iøvrigt ønsker at hygge op med en magelig 
stol, tæppe el. lign., er det tilladt. Eleven holder sig selv med 
sengetøj og vask; hun reder selv seng, tørrer støv af og holder 
værelset ryddeligt. Gulvvask og øvrig rengøring foretages af 
hjemmet.

Eleverne må modtage besøg efter forud indhentet tilladelse.
Alle oplysninger fås iøvrigt ved henvendelse til forstander

inden.
Anna Knudsen.

TARM BOGTRYKKERI


