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K OSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

1938-1953
Når gymnasiet den 1. august 1953 bliver statsskole, har skolen af

sluttet en tredie periode i sin forholdsvis lange tilværelse.
1887—1928 var Tarm Realskole kendt vidt omkring i landet. Den 

havde kostelever fra mange egne, der var fattige paa den slags 
skoler.

I årene 1928—1938 var der til præliminærskolen føjet et kursus 
til studentereksamen, og elevtallet var i disse år stigende.

Siden 1938 har skolen bestået som almindeligt gymnasium.
Man kan nok have ret til at sige, at skolen under de skiftende for

mer har imødekommet et behov på egnen.
I den sidste periode er elevtallet vokset fra ca. 180 til omkr. 350. 

Det synes, som om et elevtal på 300—350 er det naturlige; her har 
tallet ligget nu i flere år.

Endvidere er skolen økonomisk vokset til at være en velfunderet 

3



institution, som har kunnet foretage de nødvendige udvidelser og 
moderniseringer uden at forringe sin status.

Pædagogisk har skolen befæstet sin stilling. Det er mit indtryk, at 
den nyder god anseelse i skolekredse og hos autoriteterne, og hjem
mene har ydet den sin bedste anerkendelse ved at sende børnene til 
skolen. Den har i udpræget grad båret præg af at være en egnsskole, 
og lærerne, der er kommet fra andre egne af landet eller fra hoved
staden, har tilsyneladende befundet sig vel ved det særpræg, som 
den vestjyske skole har.

Nu bliver skolen altsaa statsskole. Den er blevet fuldvoksen. Hvad 
den side af sagen angår, er der nu ikke flere mål at stræbe efter. 
Det betyder, at den økonomisk er grundfæstet, i samme grad som 
staten selv, og for de fleste elever betyder det en væsentlig bespa
relse, navnlig for kostelever fra hjem med de mindre indtægter.

Lærerne og rektor Arndal, under hvis ledelse skolen i disse 15 år 
er vokset med solid vækst, fortsætter, og for skolens ånd betyder 
overgangen næppe nogen forandring. Og det er mit håb, at skolen 
aldrig vil fornægte det formål, som findes udtrykt i skolens nugæl
dende vedtægter: at den skal drives på kristeligt grundlag.

Skolens bestyrelse er nu kun tildels den samme som ved gymna
siets start i 1938. Købmand Gravesen udtrådte i 1950 af helbreds
grunde og erstattedes af isenkræmmer Brink Nielsen. 4. marts 1952 
døde gårdejer Laurits Christensen i Hemmet, og i år, den 20. marts, 
er sognerådsformand Siggaard, Skjern, afgået ved døden.

Bestyrelsens møder har været præget af det bedste samarbejde 
og godt samvær. De har krævet ikke saa lidt tid, men det har været 
en interessant opgave at arbejde med på opbygningen af skolen. Og 
når vi nu nedlægger hvervet, siger vi tak og farvel med de bedste 
ønsker for skolen.

P. B. G a d e g a a r d.
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Provst P. 13. Gadegaard 
Formand . 1938—53

Købmand H. Gravesen 
1938—49

Gårdejer Laurids Christensen 
1938—52

Undervisningsinspektør 
A. Højberg Christensen 

1945—53

Sogneraadsfmd. J. P. Siggaard 
1938—53

Købmand M. Brink Nielsen 
1949—53

Skolens bestyrelse
1938—53
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1928: Cand. G. Andersen, cand. Marie Nielsen, cand. Hasselmann, lærer Uhre, lærerinde, fru Sørensen, 
cand. Nyholm, skolebestyrer Strunge, fru Strunge, lærer Thomasen.

1938 : Øverst fra v.: L. Holst, Halvor Pedersen, C. E. Larsen, P. Bech, B. Rasmussen, Ove Larsen, A.Henriksen, 
Nederst fra v.: G. Andersen, Egon Eriksen, fru E. Henriksen, A. Arndal, Marie Nielsen, Fru Strunge



1948: Øverst fra v.: 13. Rasmussen, E. Bækgaard, A. Henriksen, H. Buhl Nielsen, Aa. Bendtsen, B. M. Jensen, 
L. Holst. 2. rk. f. v.: Th. Olesen, A. Holm, Munk Nielsen, C. E. Larsen, E. Rehben, G. Hanghøj. 3. rk.f. v.: 
Frk. E. M. Pedersen, fru G.Holst, G. Andersen, A. Arndal, fruB. Andersen, fruE. Bendtsen, frk. M. Lütken

1953 : Øverst fra v.: Buhl Nielsen, Munk Nielsen, Riis-Olsen, Bækgaard, B. Rasmussen. 2. rk. fra v.: Hanghøj, 
Margr. Lütken, Ellen M. Pedersen, Boas, Olesen, Anna Katrine Nygaard, Børge Jensen. 3. rk. frav.: 
Asger Holm, C. E. Larsen, G. Andersen, A. Arndal, L. Holst, A. Henriksen, B. M. Jensen.



Skolen ca. 1900

Skolebygningen »Den hvide Skole« 1909—35
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Skolekomplekset 1935

Skolebygningen 1948
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EKSAMINER
Ved de afsluttende eksaminer i III, II, Realklassen og 4. ml. be

skikkedes følgende censorer:
Dansk: lektor, fru E. Blinkenberg Rohmann (III), sygeeksamen: 

adjunkt, fru Dresler, engelsk: adjunkt Stevnsvad (III ns, II mn), 
tysk: lektor Gundolf (III ns), fransk: adjunkt Konradi (III, real), 
oldtidskundskab: lektor Knud Andersen (III mn), (sygeeksamen: 
lektor Knud Nordbo), naturhistorie: lektor, fru E. Wesenberg Lund 
(III ns, 4.), fysik: lektor Ove Christensen (III mn), (sygeeksamen: 
adjunkt Leth), matematik: adjunkt, fru Buch (III mn), (sygeeks
amen: adjunkt Toft).

Som indbudt censor fungerede hr. statskonsulent Toftdahl Møller 
(dansk i realklassen).

STUDENTEREKSAMEN 1952
* Kostelev. m ns.
Christensen, Karl Erik (19-1-34, husmand, Finderup) 13,80 mg 
Frøsig, Eleonora (11-5-32, manufakturhandler, Lem) 13,55 mg-? 
Gjaldbæk, Birthe Marie (28-1-33, førstelærer, Tim) 13,28 mg-r 
Hame, Vibeke Broch (8-8-32, kredslæge, Skjern) . . 13,01 mg- 
Hansen, Knud Erik Brunsgaard (19-6-33, ejendoms

mægler, Ringkøbing) ..................................................... 12,68 g+
Jensen, Grethe Kirkegaard (27-4-34, uddeler, Lem) 13,20 mg-g- 
Jensen, Jens Erik Gammelby (20-10-33, førstelærer,

Mejis) ............................................................................... 13,82 mg
Jensen, Jens Vagn (21-3-33, gårdejer, Dejbjerg .... 13,57 mg-g 
Krarup, Birgitte Elisabeth (19-2-32, statskontrollør,

Vejle) ................................................................................... 12,75 g+
Larsen, Karen Vibeke (1-3-34, lektor, Tarm) ........... 14,46 mg+
Madsen, Lina Sigrid Kirstine (1-1-32, gårdejer,

Hvalpsund) ...................................................................... 12,93 g+
Nygaard, Kirsten Ovesen (18-8-31, lærer, Østergaard, 

Lyhne) ........................................................................ 14,34 mg-f-
Pedersen, Agnes Plauborg (25-10-31, gårdejer, Houen) 13,93 mg 
Petersen, Jørgen Lykke (25-3-34, dyrlæge, Spjald). . 14,21 mg-|- 

*Svendgaard, Niels Aage (28-11-32, gårdejer,
Assedrup) .......................................................................... 13,43 mg-g

Sønderby, Jørgen (31-12-32, arrestforvarer, 
Ringkøbing) ................................................................ 13,24 mg-=-

Vest, Bodil (21-7-31, statshusmand, Faster, Skjern) 14,10 mg
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III mn. a.
”Andreasen, Hans Erik Fomsgaard (12-9-32, gårdejer, 

Thyregod) .................................................................. 13,52 mg-?
’"Andreasen, Knud (27-5-33, manufakturhandler, 

Farsø) .......................................................... 14,31 mgf
Astrup, Peder Aksel (12-7-30, tømrer, Dejbjerg) .... 13,76 mg
Christensen, Birgit Raunholdt Folkenborg (28-7-34, 

frue, Skjern) ............................................................ 13,30 mg-:-
Christensen, Hans Christian Dyekjær (26-5-32, 

fiskeeksportør, Ringkøbing) .................................. 12,61 g-|-
”Frederiksen, Helge (5-8-33, sognepræst, Stadil) .... 13,24 mg-?
Hansen, Alfred (1-2-33, konditor, København) .... 13,79 mg
Hansen, Birgit Marie (26-5-33, frugthandler, 

Ringkøbing) ................................................................ 12,80 g+
*Jensen, Jens Thorup (16-7-32, gårdejer, Vammen, 

Viborg) ....................................................................... 13,64 mg-?
Jensen, Karen Dalgaard (26-7-33, bankkasserer, 

Skjern) ........................................................................ 14,17 mg-|-
Jensen, Vagn Broe (13-12-33, kriminaloverbetjent, 

Ringkøbing) ................................................................ 13,86 mg
Jepsen, Gunnar Thorlund (28-2-33, gårdejer, 

Skovlund, Mølby) ................................................... 13,75 mg
Klitgaard, Jørgen (27-3-34, forsøgsleder, Borris) .... 14,23 mg-|-
Knudsen, Elly (25-6-33, rutebilejer, Ikast) ............... 13,17 mg-?
Ladefoged, Hans Frederik Pilgaard (30-9-32, lærer, 

Gaarde) ........................................................................ 13,49 mg-?
Lauridsen, Grete (2-1-33, arbejdsmand, Ulfborg) . . 13,71 mg
Ledgaard, Jens Christian (29-3-34, bogholder, 

Ringkøbing) ................................................................ 14,26 mg-|-
Löye, Hanne (19-11-32, apoteker, Tarm) ................... 13,59 mg-?
Rasmussen, Birthe Lyding (4-2-33, sognepræst, 

Lem pr. Brodal) ....................................................... 13,76 mg

III mn. b.
Mikkelsen, Edith Abelone Kjærgaard (1-10-31, 

gårdejer, Skjern) ....................................... 14,34 mg-|-
Nielsen, Karen Marie Lyager (31-10-33, manufaktur

handler, Skjern) ....................................................... 13,01 mg-?
Nielsen, Kristian Gynther (8-2-31, forstander, 

Brejninggaard, Spjald) .......................................... 13,58 mg-?
Nielsen, Niels Peter Kjær (31-3-33, gårdejer, 

Hanning) .................................................................... 13,72 mg
Nielsen, Per Thestrup (15-1-34, driftsleder, 

Karlsgaarde, Sig) ................................................... 13,44 mg-?
Nielsen, Søren Eigil (4-4-33, gårdejer, Oved, 

Nordenskov) ................................................................ 13,94 mg
”Olesen, Erik (27-4-32, landmand, Dørken, Thyregod) 13,75 mg
”Olesen, Ole Nørby (8-1-32, apoteker, Allinge) ........... 13,21 mg-?
Ovesen, Arne Hedeager (15-2-33, Lyhne) ................... 13,08 mg-?
Pedersen, Erling (8-7-32, gravemester, Nr. Nebel) . . 13,23 mg-?
Pedersen, Poul Bogetoft (8-4-32, restauratør, Skjern) 13,56 mg-?
Pedersen, Vagn (21-2-34, gårdejer, Krages, Tarm) . . 14,07 mg
Petersen, Bendt Kirkegaard (2-5-33, lærer, Borris) . . 13,30 mg-?
Rasmussen, Jens Konge (18-12-32, bogtrykker, 

Ringkøbing) ................................................................ 13,29 mg-?
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^Schmidt, Kaj (3-8-32, vognmand, Vejle) ................... 13,79 mg
Stranddorf, Søren Peter Weis (31-3-33, 

manufakturhandler, Videbæk) .......................... 14,25 mg+
Sørensen, Benthe Karen (19-9-33, planteskoleejer, 

Ølgod) ........................................................................ 13,38 mg?
*Thisted, Svend Jensen (24-7-32, savværksejer, 

Thorsager, Vejrumbro) ......................................... 13,49 mg-?
Thygesen, Kaj (27-1-33, overtrafikassistent, 

Ringkøbing) ................................  13,79 mg
Tind, Eva Maria Hermansen (2-11-31, førstelærer, 

Tim Kirkebyskole) ................................................... 13,22 mg-r
*Aalbæk, Emil Jørgensen (21-11-33, gårdejer, 

Aalbæk, Thyregod) .......................................... 14,03 mg

REALEKSAMEN
Real a.

Agerbo, Anna Birthe (30-4-35, maskinarbejder, Lem) 12,17 g
Andersen, Kristian Smedegaard (22-4-36, 

sadelmager, Spjald) ............................................... 13,20 mg-?
Christensen, Anna Kathrine (30-10-34, gårdejer, 

Tistrup) ........................................................................ 13,86 mg
Jacobsen, Holger (21-7-35, arbejdsmand, Varde) .... 12,93 g+ 
Lauenborg, Tage (12-2-35, gårdejer, Brejning,

Videbæk) .......................................................................... 13,91 mg
Lauridsen, Kaj Erling (18-3-35, vognmand, Tistrup) 13,54 mg-?
Madsen, Jørgen Frede (12-8-34, arbejdsmand, Sig) . . 14,40 mg-|-
Meyer, Egon (29-1-36, fiskemester, Sig) ....................... 14,22 mg-j-
Nedergaard, Svend Aage (2-3-36, gårdejer, Borris) . . 13,77 mg
Nygaard, Christen Ovesen (13-1-35, lærer, 

Østergaard, Lyhne) ................................................... 13,89 mg
Pedersen, Knud Morten Raunkjær (30-6-36, gårdejer, 

Ounbøl, Sig) ................................................................ 13,68 mg
Petersen, Janne Christine (14-9-35, lærer, Borris) . . 13,99 mg
Petersen, Knud Lykke (18-9-36, dyrlæge, Spjald) . . 13,79 mg
Vestergaard, Peder (15-9-35, arbejdsmand, Tarp, 

Borris) ........................................................................ 13,37 mg-?

Real b.
*AUesen-Vernø, Søren (11-12-35, fabrikant, cand. 

pharm., Vanløse) ...................................................... 12,17 g
*Bundgaard, Kristian Birkebæk (23-3-35, købmand, 

Skarrild) ............................................'.................... 12,92 g+
Christensen, Jens Ole (10-4-35, landmand, Blaakilde, 

Tarm) ........................................................................ 13,83 mg
*Gjerulff, Thorsten (17-2-35, proprietær, Erritsø, 

Fredericia) .............................................................. 13,17 mg-?
Henriksen, Karen Margrethe (5-5-36, lektor, Tarm) 13,71 mg
Jensen, Anna Marie (31-1-35, fabrikant, Tarm) .... 12,71 g-|-
Kjærgaard, Randi (18-10-36, disponent, Tarm) .... 13,41 mg-?

*Michelsen, Hans Kristian (13-6-35, kul- og trælast
handler, Tønder) ...................................................... 13,11 mg-?

*Mogensen, Palle (13-10-35, direktør, Hobro) ............... 13,30 mg?
Nielsen, Børge Bundgaard (19-10-35, gårdejer, Tarm) 14,28 mg-f-
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”'Nielsen, Jørn Gadgaard (11-1-36, bogtrykker, 
Lemvig) ....................................................................... 12,68 g+

*Nielsen, Peter Michael Brask (20-6-35, prokurist, 
Skive) .......................................................... 13,11 mg-P

Petersen, Bent Frede (5-4-36, pastor emer., Tarm) . . 14,53 ug4-
Simmelsgaard, Henny Olea (19-4-35, vejmand, Tarm) 13,84 mg
Sønderby, Annagrete (25-4-35, fabrikant, Tarm) .... 13,52 mg-^
Thøgersen, Peder Hays (16-8-34, installatør, Tarm). . 12,74 g+

*Uhre, Hans (25-12-34, gårdejer, Lyhne) ........................ 13,39 mge-

Til mellemskoleeksamen indstilledes 44 elever, hvoraf 2 bestod 
med ug-h, 9 med mg+, 11 med mg, 16 med mg-- og 6 med g+.

LEGATER OG BOGPRÆMIER
Forstander Strunges mindelegat tildeltes for året 1951—52 Ka

ren Vibeke Larsen, IH ns. Lektor, frk Nielsens legat: Jens Vagn 
Jensen, III ns. 5. maj-legatet: Janne Petersen, real a. Elevforenin
gens legat: Herdis Hedevang Nielsen, I ns.

Boggaver, skænket af venner af skolen, tildeltes Arne Kristian
sen, I mn b, Kaj Villadsen, I mn a, Jørgen Klitgaard, III mn a, Anne 
Birte Agerbo, real a, Søren Stranddorff, III mn b, Karen Dalgaard, 
III mn a, Knud Andreasen, III mn a, Karen Vibeke Larsen, III ns, 
Alice Skuldbøl 2 b, Henning Fjord, 1 a, Niels Nørrelund, 1 b, Inger 
Marie Stranddorf, 4. Ernst Høj, 4. modtog en bogpræmie til »en god 
kammerat«.

ELEVFORTEGNELSE . SKOLEÅRET 1952—53 
III 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).

*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).
III mn. a.

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

Andersen, Poul (17-4-35, lærer, Lundenæs, Skjern).

13



* Arentoft, Kai (2-9-34, tjener, København).
”Bak, Kristen (6-10-30, gårdejer, Hærup, Hobro).
Blok, Henning Laurits (11-9-33, distriktsingeniør, Ringkøbing).
Friis-Jensen, Holger (19-10-35, førstelærer, Brejning, Spjald).
Hansen, Tage (22-3-33, gårdejer, Aadum).

”Hesselholt, Michael Geisnes (16-3-35, slagtermester, Skagen).
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, Holger Votborg (24-2-34, gårdejer, Nr. Økse, Halvrimmen).
”Nielsen, Ib Rønsholdt (4-8-34, førstelærer, Ejstrupholm).
Nielsen, Jørgen (8-12-34, tømrermester, Ringkøbing).

III 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).

II 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).
Nielsen, Herdis Hedevang (5-11-34, gårdejer, Bredho, Tistrup).
Rosendahl, Klaus (27-7-35, overdyrlæge, Tarm).
Sørensen, Karen Margrethe Damgaard (20-6-36, biografdir., Tarm).

II 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).
Møller, Ernst (5-3-36, snedker, Ringkøbing).

”Nymann, Stephen Juul (30-6-34, frue, Aarhus).
”Ovesen, Thorvald (20-5-34, karetmager, Kølby, Løgstør).
Pedersen, Henning (15-4-35, cyklehandler, Hobro).
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).
”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).

II mn. b.
Blicher, Ib (7-4-34, journalist, Rindum, Ringkøbing).
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»Christensen, Poul Ernst (26-2-34, gårdejer, Veggerby, Vægger).
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).
Jakobsen, 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 Schon (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).

I ns.
Christensen, Ane Grete (19-9-36, ingeniør, Lem).

»Dahl, Gregers Nielsen (14-3-36, læge, Brovst).
Jensen, Helle Gammelager (16-9-36, tømmerhandler, Hadsund).
Jensen, Inger Støvring (3-5-36, assist, v. amtsvejvæsenet, 

Ringkøbing).
Jensen, Poul Henning Høllund (22-5-36, rejsesekr. v. Blaa Kors, 

Skjern).
Jørgensen, Hanne (8-5-37, landbrugslærer, Borris).
Kristensen, Anni-Mette Møller (29-6-36, dyrlæge, Ølgod).
Lauritsen, Aase Gisselbæk (17-10-34, gårdejer, Ørum pr. Bedsted).
Lind, Mogens (12-6-35, farvehandler, Skjern).
Møller, Inge Grete (14-12-36, hotelejer, Søndervig).
Pedersen, Ellen Margrethe Fjeldgaard (3-5-36, savskærer, 

Lillerød).
Petersen, Bent Frede (5-4-36, pastor emer., Tarm).
Stranddorf, Inger Marie Weis (4-3-36, manufakturhandler, 

Videbæk).
Sørensen, Mary Merete (23-9-35, gårdejer, Hodde).
Thuesen, Anna Rigmor (13-5-35, gårdejer, Frisvad pr. Varde).
Vrou, Inger Karen Fløjgård (13-3-36, gårdejer, Lihme).
Øllgaard, Ester Marie (22-3-36, sognepræst, Lunde).

I mn. a.
»Andersen, Arne (11-9-35, gårdejer, Håsum pr. Ramsing).
»Andersen, Ole Kirk (30-11-35, skovfoged, Mariager).
Bang, Bente (22-6-35, fabrikant, Hadsund).
Brun, Birthe (20-2-36, vejassistent, Ringkøbing).

»Christensen, Bent Refstrup (5-9-36, papirhandler, Hadsund).
»Dahl, Thorkil (21-10-36, landsretssagfører, Viborg).
»Hansen, Ernst Johannes (5-2-36, gårdejer, Bysted, Durup). 
Jensen, Alf Broe (16-11-36, kriminaloverbetj., Ringkøbing). 
Jensen, Andreas Holm (6-3-36, gårdejer, »Brogård«, Hee).

»Jensen, Folmer Enna (25-2-36, førstelærer, Lihme).
»Jensen, Ole Harvig (15-7-36, sygepl., Aalborg).
Jespersen, Margit Viftrup (15-3-36, installatør, Videbæk).
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*Krogh, Per Bjarne (23-3-36, bogholder, Vemb).
*Krogsgård-Jensen, Anders (15-1-36, skoleinspektør, Grindsted).
*Larsen, Leon (17-4-36, gårdejer, Tim).
Madsen, Bent Birkedal (11-5-36, repræsentant, Ringkøbing).

*Madsen, Herluf Reinholt (29-7-34, smedemester, Tim).
Mikkelsen, Arne Volsager (11-3-36, murermester, He).

* Mogensen, Palle (13-10-35, direktør, Hobro).

I mn. b.
* Mortensen, Erik Evald Lybæk (30-6-34, gårdejer, Visborg). 
Møller, Inge Tolstrup (5-11-36, købmand, Ebeltoft).

’”Nielsen, Aksel Børsting (28-2-35, gårdejer, Seide pr. Roslev).
Nielsen, Anna Marie (23-7-36, lærer, Spjald st.).
Nielsen, Børge Bundgård (19-10-35, gårdejer, Tarm).

"Nielsen, Peter Bundgaard (11-4-36, købmand, Brædstrup).
’”Olesen, Leif Helleberg Ahm (1-6-34, tandtekniker, frue, Thisted).
Pedersen, Niels Laurids (9-11-35, overlærer, Skjern).

"Rasmussen, Torben Lyding (24-11-35, sognepræst, Lem pr. Brodal).
"Riis, Jens Peder Fjordside (6-2-36, vognmand, Ferring, Bonnet).
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nørre Bork).
Skuldbøl, Kurt Lyster (12-9-36, tømrermester, Videbæk).

*Snabe, Anders Peter Christensen (2-5-37, gårdejer, Hove pr.
Klinkby).

’”Strande, Jens Jensen (16-9-36, mejeribestyrer, Bonnet).
‘”Sørensen, Frede Meier (27-9-35, husmand, Munksjørup pr. Aars).
'•’Sørensen, Palle (11-2-35, rutebilejer, Karby).
Thomsen, Jens Lund (2-9-36, bogholder, Videbæk).
Tobiasen, Sigrid (16-6-37, gårdejer, Mølby).

"Trillingsgaard, Benny (24-12-35, købmand, Lem pr. Brodal).

Real a.
Andersen, Ove Kurt (8-5-34, fabrikant, Vemb).
Gravesen, Aase Gunhild (19-7-35, gårdejer, Hesselho).
Hansen, Anni Grete (24-5-36, driftsleder, Lem).
Jeppe-Jensen, Jens Peter (1-2-37, dyrlæge, Sdr. Omme).
Knudsen, Iver Rye (6-4-37, forretningsbestyrer, Spjald).
Nielsen, Inger Kirstine Vestkær (29-1-37, gårdejer, »Skydstofte« 

pr. Skjern).
Pedersen, Eva Kjærgaard (22-6-36, uddeler, Ørbæk, Hoven 

pr. Tarm).
Pedersen, Ruth Svenstrup (21-9-34, inspektør, Hoven pr. Tarm).

"Sørensen, Bent Marup (30-5-36, elektricitetsværksbestyrer, 
Videbæk).

Sørensen, Elin (10-11-36, gårdejer, Finderup).
Thomsen, Knud Filskov (14-3-37, fabrikant, Borris).
Voigt, Jens Michael (20-5-37, forstander, forpagter, Løvstrupgaard, 

Lem st.).

Real b.
Allerslev, Frede (31-3-37, afholdsvært, Sdr. Vium). 

'”Christiansen, Arne (8-4-36, provst, Tim).
Clausen, Karen Severine (25-7-36, gårdejer, Sdr. Vium).
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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).
Jørgensen, Poul Egon (30-9-36, husmand, Hemmet).

*Mikkelsen, Niels Henrik (12-12-35, købmand, Skarrild).
Nielsen, Ellen (20-2-36, slagter, Lønborg).
Nielsen, Oluf (28-10-36, gårdejer, Stauning).
Olesen, Oda Elisabeth (30-10-35, gårdejer, Sdr. Vium).

*Olsen, Finn Bjerregaard (26-5-36, bogholder, Esbjerg).
Poulsen, Tage Najbjerg (1-6-36, maskinarbejder, Tarm).
Sigaard, Henning Jensen (2-6-37, lærer, Lønborg).

4. 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 (6-11-37, bestyrer, Blaakilde, Tarm).

*Heineth, Ole (27-11-36, frue, Esbjerg).
*Husfeldt, Lars Ole (10-3-37, professor, dr. med., København).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).
Jensen, Johan Henning Weihrauch (20-2-37, amtstuefuldmægtig, 

Ringkøbing).
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).
Lauridsen, Holger Gudmund (28-9-37, møbelhandler, Tarm).
Madsen, Annelise Vesterager (28-1-37, forvalter, Lem).
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris).
Nielsen, Mads Fastergaard (26-4-38, gårdejer, Lønborg).
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, Plans Theodor (19-2-37, gårdejer, Hodde, Tistrup).
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).
Øllgaard, Hans (31-10-37, sognepræst, Lunde).

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

* Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, servitrice, Grenaa).
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*Elgaard, Jens Bjørn (5-2-38, sygeplejerske, Aarhus).
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, Kathrine Ekknud (4-1-37, husmand, Gaarde).
Hejbøl, Knud (5-2-38, førstelærer, Tarm).
Jakobsen, 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, driftsleder, Tarm).
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).

3. 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, Katrine Vestergaard (11-2-38, cyklehandler, Lem).
Nielsen, Niels Jørgen (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 Thing (13-1-39, landm., Bandsbøl, 

Hemmet).
Sørensen, Lis Harriet Engbjerg (1-11-38, landmand, Hemmet).
Thøgersen, Erik Hays (1-7-38, aut. installatør, Tarm).
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, aut. installatør, Tarm).
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).

2. ml. a.
Andersen, Anders Peter Keldberg (1-4-38, hønseriejer, Stauning).
Andersen, Eva Smedegaard (28-3-39, sadelmager, Spjald).
Bendtsen, Bendt Greenfield (23-10-38, rentier, Videbæk).

*Bro, Per Kruse Paulsen (17-2-40, rentier, Fur).
Danielsen, Magda Old (20-4-40, landmand, Bandsbøl, Hemmet).
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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).
Hamburger, Randi (26-4-39, maskinist, Lem).
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern).
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).
Keseler, Nina Degnbol (5-12-40, gårdejer, Dejbjerg).
Kristiansen, Lars Thimes (19-1-39, brugsuddeler, Lyhne).
Voigt, Arne (1-6-38, forstander, Løvstrupgaard, Lem).

2. ml. b.
Jensen, Kirsten Gammelby (29-4-40, førstelærer, Mejis).
Jensen, Niels Jørgen Jersin (30-1-40, sognepræst, Thorstrup).
Larsen, Leif Højbjerg (29-11-40, smed, Dejbjerg).
Lundorf, Hanne Wittrup (16-12-39, kaptajn, Rønne).
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).
Thorshauge, Fritz (29-5-39, driftsleder, Esbjerg).

1. ml.
Andersen, Jytte Marie Bech (13-12-39, gårdejer, frue, Sdr. Bork).
Arndal, Bodil (24-2-40, rektor, Tarm).
Bendtsen, Jørgen Holdgård (4-6-40, kommunelærer, Tarm).
Birk, Heine (23-1-41, landmand, Kolstrup, Lem).
Christensen, Jytte Marie (31-3-40, bagermester, Tarm).
Eriksen, Lars (2-1-40, arbejdsmand, Videbæk).
Fynboe, Jens (12-9-40, læge, Skjern).
Graversen, Doris Margot (25-12-39, gårdejer, Spjald).
Jacobsen, Arne (15-5-41, provst, Borris).
Jensen, Else Højhus (11-10-39, gårdejer, Stensager, Sdr. Bork).
Jensen, Eyvind Aarup (7-5-41, tømrer, Tarm).
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Jensen, Jette Kristine Bollerup (28-4-40, fabrikant, Tarm).
Jensen, Mette Kathrine Øllgaard (18-11-39, fabrikant, Lem st.).
Jensen, Per Kirkegaard (21-6-40, uddeler, Lem).
Jensen, Aase Møller (3-11-39, gårdejer, Tarm).
Kjærgaard, Svend (4-6-40, disponent, Tarm).
Kousgaard, Børge Kristian (8-7-40, arbejdsmand, Tarm).
Lunde, Erik Møller (25-12-39, landmand, Dalager, Borris).
Mejner, Marie (11-9-40, tømrer, Hemmet).
Mikkelsen, Laura Elisabeth (1-5-40, slagtermester, Tarm).
Nielsen, Astrid (1-8-40, gårdejer, Lønborg).
Nielsen, Nils Thane (14-9-40, dyrlæge, Lem).
Pedersen, Inger Ahle (25-8-40, mejeribestyrer, Videbæk).
Pedersen, Vera Marie (12-6-41, gårdejer, Nordenå, Hemmet).
Rahbek, Ester Bundgaard (9-11-40, repræsentant, Kyvling 

pr. Tarm).
Rosendahl, Maj-Lise (30-5-41, overdyrlæge, Tarm).
Schmidt, Jørn Uhre (13-7-40, lærer, Kvong).
Sillesen, Henning (21-7-40, repræsentant, Tarm).
Simmelsgaard, Aase Maria (2-5-41, vejmand, Tarm).
Stubkjær, Erik (3-3-41, bogholder, Videbæk).
Sørensen, Henning Winther (7-3-41, arbejdsmand, Tarm).
Øllgaard, Karen (18-7-41, læge, Ølgod).

UNDERVISNINGEN
Under 1. november 1952 ansattes cand. mag Kristian Svane Boas 

som adjunkt.
Indre inspektion: adjunkt Holm og lærerinde, frk. Petersen, der 

også har tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspektion: lek
tor A. Henriksen, rektors sekretær: adjunkt H. Buhl Nielsen. Regn
skabsfører: cand, theol. E. Søndergaard. Kostinspektører: lektor L. 
Holst, adjunkt G. Hanghøj, lærer E. Bækgaard, adjunkt B. M. Jen
sen. Økonoma: frk. Marie Juul Mikkelsen, økonomiinspektør: cand. 
theol. E. Søndergaard.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion IIIs-|-b, Illa, IIs-|-b, Ila; dansk Illa, Ha.
Lektor G. Andersen: fransk la; historie IIIs-|-b, Illa, IIs-|-b, Ha, 

Is, la, 3a, 3b; oldtidskundskab IIIs-|-b, Illa, Is, Ib, la.
Lektor C. E. Larsen: religion Is, Ib, la, 2b; engelsk Ils, Ilb, Ila, 

Ib, la, 2a, 2b; historie 2a, 2b.
Lektor L. Holst: fysik Hib; matematik Is, Ib, la, 3b, 1.
Lektor A. Henriksen: geografi Ils, Ilb, la, Ra, Rb, 4, 3a, 3b, 2b, 1; 

naturhistorie Illa, 4, 3a, 3b; fysik Is.
Adjunkt B. Rasmussen: dansk Ils-j-b; engelsk Ills, 3a, 3b; tegning 

4, 3a, 3b, 2a, 2b, 1; sløjd 4, 3a, 2a, 2b, 1; stenografi real a-|-b.
Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Is, la, Ra, Rb, 2a, 2b; engelsk 

Is, 4.
Adjunkt B. M. Jensen: dansk IIIs + b, Ib; tysk Ils, Is, 2a; latin Ills, 

Ils, Is; oldtidskundskab IIs-|-b, Ila.
Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk Ra, 1; fransk Ha, Is, Ib; skrivning 

4, 3a, 3b, 2a, 2b, 1.
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Adjunkt A. H. Holm: matematik Hib, 2a, 2b; fysik Ha, Hb, 4, 3a.
Adjunkt G. Hanghøj: matematik Ila, Hb, Ils, Ra, Rb; geometri 

real a+b; fysik Illa.
Adjunkt frk. M. Lütken: tysk Ills, Ra, Rb, 4, 3a, 3b, 2b; en

gelsk Rb.
Adjunkt E. Munk Nielsen: matematik Illa; rg. f. pi. real a-|-b; 

fysik la, Ib, Ra, Rb, 3b, 2a, 2b, 1.
Adjunkt B. Jensen: geografi Ha, Ib, 2a; naturhistorie His, Hib, 

2a, 2b, Ra, Rb; matematik 4, 3a.
Adjunkt Kr. S. Boas: religion 2a, 1; historie Ib, Ra, Rb; fransk 

IIIs+b, Illa, Hs+b, Ra, Rb.
Adjunkt på prøve E. Riis-Olsen: gymnastik Illa, Ha, la, R, 3b; 

sang HIs-)-b, Illa, Ha, Hs-j-b, Is, la, Ib, Ra-|-b-|-4, 3a-|-b, 2a, 2b, 
1, korsang.

Mellemskolelærerinde frk. E. M. Pedersen: religion 4, 3a, 3b; 
dansk 4, 3a, 3b; latin 4; håndarbejde 4, 3a, 3b, 2a, 2b, 1; sløjd 3b.

Mellemskolelærer E. Bækgaard: historie 4, 1; dansk 4, 1; gymna
stik IIIs+b, Hs-j-b, Is+b, 4, 3a, 2a+b, 1.

Timelærerinde frk. A-K Nygaard: gymnastik HI, II, I, Ra-|-b, 4, 
3a-|-b, 2a + b, 1.

ÅRETS PENSA
Religion.

1 .—4. ml.: Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Lofts lærebog. 
A. B. Thomsens kirkehistorie. Salmer.

I, II, III: Urkristendom. Den hedenske verden som baggrund for 
urkristendom: primitiv religion og hellenistisk kult. Oversigt over 
de bibelske skrifter. Jødespørgsmålet og jødisk tro. Kierkegård og 
Grundtvig.

Dansk.
1 .—4. ml. læser efter Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mel

lemskolen I—III. Jensen og Noesgård: Øvelsesstykker i dansk 
sproglære. P. Christensen: Svensk for mellemskolen.

4 . ml. opgiver til eksamen: Hauch: Søstrene på Kinnekullen. Hol
berg: Jeppe på Bjerget. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mel
lemskolen III (9. udg.): s. 45—60, 106—116, 122—124, 128—142, 179 
—211, 233-279, 287—290, 295—303. P. Christensen: Svensk for mel
lemskolen: s. 64—69, 89—95, 101—113, 118—123.

Realklasserne opgiver til eksamen: Clausen og Hansen: Dansk 
læsebog for realklassen (6. udg.): s. 8—33, 40—49, 57—70, 72—74, 
82—83, 112—116, 172—174, 194—211. Henrik Ibsen: En folkefjende 
(Dansklærerforeningens udg.), Blicher: Brudstykker af en landsby
degns dagbog (Dansklærerforeningens udg.).

I, II, III læser efter Falkenstjernes håndbog I—III. Aksel Jørgen
sens litteraturhistorie. Modersmålskundskab efter Oxenvad: Vort 
sprog. Svensk: Agerskov, Nørregård og Roikjer: Svensk læsebog. 
I har skrevet 15 stile, II 12 og III 9.

HI mn a opgiver til eksamen: Gunlaugs saga § 1—2, Germand 
Gladensvend, Kingo: Keed af verden, kjær ad himlen, Holberg: Om 
at gruble i religionssager, Brorson: Her vil ties, Ewald: Rungsteds 
lyksaligheder, Oehlenschlæger: Guldhornene, Grundtvig: Strand
bakken, De levendes land, Ingemann: Den store mester, Lysets en
gel, Hauch: Bekj endelse, P. M. Møller: Reconvalescenten, Heiberg: 
En sjæl efter døden, Winther: En sommernat, Brandes: Om Chr.
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Winther, Paludan-Müller: Adam Homo (Livets skole), Brandes: Om 
sprogformen i Andersens eventyr, Kierkegård: Lilierne på marken, 
Først Guds rige, Brandes: det uendelig små, I. P. Jacobsen: Niels 
Lyhne (juleaften), Drachmann: Engelske socialister, Pontoppidan: 
Ørneflugt, Bang: Frøkenen, Johs. Jørgensen: Symbolismen, Jac. 
Knudsen: Af »Den gamle præst«, Johs. V. Jensen: Kirstens sidste 
rejse, Bjørnson: Mit følge. Hovedværker: En landsbydegns dagbog, 
Nattergalen, Kejserens ny klæder, Den grimme ælling, Klokken, 
Skyggen, Vildanden.

Jørgensens litteraturhistorie.
IIImnb + ns opgiver til eksamen: Blicher: En landsbydegns dag

bog, J. P. Jacobsen: Mogens, Ibsen: Vildanden. Litteraturprøver: 
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I, 6. 
udg.: Side 26—30, 113—115, 138—142 (Saxo), 156—159 (Keed af 
verden), 168—172, 234—235, 270—271, 276—278, 343—345; Hånd
bog II, 6. udg.: Side 2, 33—34, 47—50, 121—122, 136—139, 150—153, 
211—216, 242—247, 281—284 (Lilierne), 324—326. Håndbog III, 6. 
udg.: Side 1—10, 25—33, 39—41 (Engelske socialister), 74—78, 102 
—105, 130—133 (Obstfelder), 232—233, 311—318 (P. Gynt). Ialt 
125,3 normalsider.

Litteraturhistorie efter Aksel Jørgensens bog.

Engelsk.
1 .—4. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemsko

len I—IV. Kindt Jensen: Stiløvelse for mellemskolen.
4 . ml. opgiver til eksamen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen IV. stk. 

4, 7, 10, 15, 18, 19, 22, 26, 30.
Realklassen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. for realklassen. 

Sven Brüel: Eng. realeksamensopgaver m. sprogøvelser.
Real a opgiver til eksamen: s. 5—14, 14—23, 27—43, 47—54, 60— 

67, 102—120, 127—134.
Real b opgiver til eksamen: stk. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13.
I, II, Hins læser efter Rosenmeier: A Modern English Omnibus, 

Ehlern Møller, Lindum og Rosenmeier: A Contemporary Reader, 
Stigård: The Dickens Reader, Helweg-Møller: English Essays, Øster- 
berg: A Hundred English Poems, Galsworthy: Escape (i Three 
Plays), Shakespeare: The Merchant of Venice. Evelyn Waugh: Bri
deshead Revisited. Herløvs grammatik. Briers stiløvelse. 1 ugentlig 
stil (oversættelse eller genfortælling).

Hins opgiver til eksamen: Merchant IV. Østerberg: Poems: 27— 
29, 35—38, 45—56, 73—77, 80—85, 123—124. Dickens: 32—4305, 741s 
—810». Escape: Prologue og Episode V og IX. Essays 36—44. Con
temporary Reader 60—68, 149—52, 178—85.

I , Ilmn læser efter Ring-Hansen og Mouridsen: On England and 
the English. Hilton: Lost Horizon. Orwell: Animal Farm. The Times. 
3 ugentlige timer.

Tysk.
2 .—4. ml. læser efter Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: 

Tysk I—III. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellem
skolen.

4 . ml. opgiver til eksamen: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogen
sen: Tysk III: 2, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 23, 29, 32.

Realklassen: Ingerslev og Vibæk: Tysk III (5. udg.): stk. 1, 3, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingerslev og Petersen: Tyske realeksamensopgaver 
II. Gad: Kortfattet tysk grammatik.

Til eksamen opgives det læste i Tysk III.
I—Hins læser efter Ingerslev og Vibæk: Deutschland II. Carl 

Gad: Moderne tyske noveller. Carl Gad: 100 deutsche Gedichte. 
Sigtryggsson og Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder. 
Zweig: Die Welt von Gestern. Goethe: Faust. Schiller: Maria Stuart. 
Thomas Mann: Buddenbrooks. Gad og Moe: Tysk stiløvelse for 
gymnasiet. Eyvind Holm: Neue deutsche Grammatik. 1 ugentlig stil 
(oversættelse eller genfortælling).

Hins opgiver til eksamen: Maria Stuart IV. 3, V. Faust v. 243— 
397, 1322—1446, 1635—1867, 3217—3373, Trüber Tag. 100 deutsche 
Gedichte s. 9—12, 21—23, 36—39, 42—45, 60—66, 87—88, 100—103. 
Die Welt von Gestern s. 9—13. Deutschland II: stk. 5, 13.

Fransk.
Realklassen: Erik Bruun og Th. Roskjær: Fransk for begyndere. 
Til eksamen opgives s. 51—68, 69—79, 83—86, 88—92.
I, II, III læser efter Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. 

Tage Brüel: Moderne franske skribenter IV (Historikere II). Hen
riques og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg (2.—3. udg.). Repo- 
lissez votre francais. N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.

Latin.
4, I, II, Hins læser efter Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog for mel

lemskolen. Cortsen II: Latinsk læsebog for gymnasiet (5. oplag). 
Cæsar: Gallerkrigen (Gertz). Per Krarup: Romersk poesi (2. udg. 
1948). Valdemar Nielsen: Latinsk grammatik. Gerhard Pedersen: 
Latinske realia.

4. ml. opgiver til eksamen: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog I— 
XXXIII.

Hins opgiver til eksamen: Cortsen: Latinsk læsebog for gymna
siet II (5. oplag): side 1—17 (Pro Sexto Roscio), 41—51 (af talerne 
mod Verres), 62—68 (brev 1, 2, 3, 4, 5). Cæsar: Gallerkrigen IV. 
bog, 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 B. Fra England efter Wienerkongressen til anden verdens
krig.

Realklassen: H. L. Møller: Danmarks historie fra 1848 til nuti
den. Borger og samfund v. Kierkegård, Lomholt Thomsen og Win
ding.

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. Udvalg af Plinius’s breve v. Rosenberg. Kretzch- 
mer og Lindhardt-Hansen: Samfundslære for Gymnasiet. Kilder til 
Danmarks historie IV.

III opgiver til eksamen: De angelsaxiske stater til 1939. Verdens
historie 1871—1939. Norden 1660—1848. Danmark 1848—1939. Sam
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fundslære kap. I, IV, VI, VIII. Kilder V: 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 27, 28, 
34. IV: Vilhelm Lassens tale. Augustdagene 1914. Andrup, Ilsøe og 
Nørlund: 34, 86, 88, 145—152, 204, 206, 230—236, 284. Munch og 
Müller IV: Boldhuseden. Den døende Marat.

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

Herodot: Kong Kroisos v. Chr. Thomsen. Sofokles: Antigone v. Niels 
Møller. Euripides: Medeia v. Sigurd Müller og Thomsen. Foss og 
Krarup: Udvalg af Platons skrifter. Bundgård: Den græske kunsts 
historie. Holten-Bechtolsheim: Mytologi.

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

Geografi.
1 .—2. ml. læser efter Bruun og Bøcher: Geografi for mellemsko

len I. 3.—4. ml. efter Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen 
II (11. udg.).

4. ml. opgiver til eksamen: Geografi for mellemskolen II (11. 
udg.) s. 82—171.

Realklassen: Reumert: Erhvervsgeografi m. aim. geografi (5. 
udg.), der opgives til eksamen.

I—limn læser efter Hellner og Humlum: Fysisk geografi (2. udg.). 
Samme: Erhvervsgeografi (2. udg.).

Hmn opgiver til eksamen: Fysisk geografi og Erhvervsgeografi s. 
1—42, 55—68, 88—100, 118—126.

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

Ilns opgiver til eksamen: Petersson og Ring s. 1—50. Hellner: 
Geografi for det spr. gymn. s. 1—24, 32—89, 95—99, 102—106.

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

len I—-IV. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I—IV.
4. ml. opgiver til eksamen: Hvass og Jørgensen: Zoologi for mel

lemskolen IV: 1—44, 33—76. Franck, Andersen og Jørgensen: Plan
telivet IV.

Realklassen har læst Lund: Biologi for realklassen, der opgives til 
eksamen.

III: Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi (11. udg.) s. 1—98, 
114—118, 120—128. Simonsen (v. Mogens Lund): Biologi (9. udg.) 
s. 1—59, 67—bogen ud. Det læste opgives til eksamen.

Regning og Matematik.
1 .—4. ml.: C. C. Andersen og Damgård Sørensen: Regning og 

Aritmetik I—IV. H. J. Pihl: Geometriske øvelser I—II.
4. ml. har læst Andersen og Damgård Sørensen: Regning og arit

metik IV. Pihl: Geometriske øvelser II. Øvelse 72—86 og 94—105.
Til eksamen opgives det læste undtagen 84, 94 og 95.
Realklassen: C. C. Andersen og Damgård Sørensen: Regning og 

aritmetik for realklassen. Juul og Rønnau: Geometri for realkl.
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Til eksamen opgives det læste undtagen konstruktioner.
Regning for piger: C. C. Andersen og Damgård Sørensen: Prak

tisk regning for piger.
I, II, Illmn læser efter Juul og Rønnau: Lærebog i matematik for 

gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linje I—III. Erlang: 
Logaritmetavler C.

III opgiver til eksamen Juul og Rønnau I (4. udg.) §§ 101, 103, 
104, 124, 128—142, 143—151. II (4. udg.): §§ 13—32, 36, 42—53, 56 
—58, 60—74, 76—84, 103—113, 115—125. III (3. udg.): §§ 27—39, 
73—104, 117—118.

I, lins læser efter Jacob Jensen: Matematik for de spr. gymnasie- 
linjer. Til eksamen opgives §§ 1—11, 24—38, 45—65.

Fysik.
1 .—3. ml. læser efter K. Kobberø: Fysik for mellemskolen I—II. 

4. ml.: J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II. Kofoed: Uorganisk 
kemi for mellemskolen. Til eksamen opgives Mekanisk fysik III. 
Lyslære. Arbejde og energi. Syrer og salte.

Realklassen har læst J. K. Eriksen: Varmelære for realkl. Samme: 
Elektricitetslære for realkl., der opgives til eksamen.

I, II, III læser efter W. W. Hansen og E. T. Sørensen: Fysik I. 
Sundorph: Varmelære (7. üdg.), samme: Lyslære (7. udg.), samme: 
Elektricitetslære (7. udg.), samme: Mekanisk fysik (7. udg.), Erik
sen og Petersen: Astronomi (3. udg.). L. J. Ring: Kemi for gymna
siet (7. udg.).

Illmn a opgiver til eksamen: Varmelære (8. udg.) s. 24—27, 49 
—52. Lyslære (7. udg.) s. 17—32, 36—40, 48—50, 63—72. Mekanisk 
fysik (7. udg.) s. 1-—14, 20—47, 51—72. Elektricitet og magnetisme 
(7. udg.) 16—20, 22—35, 49—53, 68—76, 87—93, 120—132. Astro
nomi (3. udg.) s. 9—27, 35—39, 42—45, 51—52, 65—75. Kemi (6. 
udg.) §§ 18, 20—23, 30, 33, 36—37, 39—44, 56—57, 59, 61, 64, 66, 
70—71.

Øvelser: Metallers varmefylde. Isens smeltevarme. Vands for
dampningsvarme. Længdeudvidelseskoafficient. Vædskers udvidel
seskoefficient. Spektrometret. Wheatstones bro. Gauss hovedstilling, 
Tangensboussolen. Joules’s lov. Varmeenhedens mekaniske ækviva
lent. Matematiske og fysiske pendul. Sekstanten. Kundts rør. Fa- 
raday’s elektrolytiske love. Treelektroderørets karakteristik.

Illmnb opgiver til eksamen: Varmelære (7. udg.) 17—27, 49—52. 
Lyslære (6. udg.) s. 17—22, 46—56, 62—71. Mekanisk fysik (6. udg.) 
s. 1—14, 19—52, 59—70. Elektricitet og magnetisme (7. udg.): s. 1— 
11, 16—20, 22—35, 49—53, 68—73, 87—93, 120—132. Kemi: 31—59, 
93—100, 104—110, 120—134, 164—179, 181—182, 186—189, 192—196. 
Astronomi: 1—19, 27—31, 34—37, 43, 57—67.

Øvelser: Faste stoffers varmefylde. Vands fordampningsvarme. 
Linseforsøg. Pyknometret og Dilatometret. Udvidelse af faste stof
fer. Lufttermometret. Wheatstones bro. Varmens mekaniske ækvi
valent. Gauss hovedstilling. Joules lov. Luftens normalvægtfylde. 
Kundts forsøg. Den faldende plade. Nernsts love. Audionrøret.

Skrivning.
Der undervises efter Herman Larsens system.
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Tegning.
1 .—4. ml.: Fri tegning; illustrationstegning (til sange o. a.); teg

ning efter modeller; tegning i det fri efter bygninger, træer, blom
ster, mennesker. — Blyant, farvekridt og vandfarve. 4. ml. desuden 
»Mit eget hus« (planer og eksteriører).

Sløjd.
1, 2, 3 ml. — delvis 4. ml. Formning af lerfigurer, farvning og la

kering (ubrændte og brændte ting). Keramik m. underglasurfarver, 
kunstglasur o. a. Desuden for nogles vedkommende flyvemaskin- 
modeller og løvsavsarbejde.

Stenografi.
Real a og b: efter Gabelsbergers system v. J. M. Jørgensen.

Håndgerning.
1. —4. ml.: Undervisningen følger Marie Højmars system, hef

terne til 6. og 7. skoleår og hefterne for skolernes afgangsklasser.

Sang.
Mellemskolen: Rytme- og træf øvelser med nodeskrivning og 

melodilæsning efter Gunnar Heerups hørelæresystem. 1 og 2 stem- 
mige sange. Kanons og gennemgang af enkelte musikværker med 
grammofondemonstrationer.

Gymnasiet: Afsnit af musikkens historie og formlære er gennem
gået med demonstration af grammofonplader. Foruden kanons og 
eenstemmige sange er der i en ugentlig korsangstime indøvet for
skellige korsange efter gymnasiesangbogen.

Gymnastik.
Pigerne: I vinterhalvåret gymnastik — undtagelsesvis lidt bold

spil og badminton. I sommerhalvåret boldspil •— håndbold og lang
bold — og fri idræt i det omfang, der kræves til skoleidrætsmær
kerne.

Drengene har arbejdet i 12 hold fordelt med 7 på gymnasium og 
realklasse og 5 på mellemskolen.

I vinterhalvåret dyrkes gymnastik, idet hovedvægten for nogle 
klassers vedkommende har været lagt på redskabsøvelser. For sær
lig interesserede kostelever har der efter skoletid været adgang til 
2 timer ugentlig (gymnasium 1 time og mellemskole 1 time) at 
mødes i gymnastiksalen og arbejde helt frit.

Forår og efterår boldspil og fri idræt. Uden for skoletiden bold
spil 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.

Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig stand, 
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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 hjemmet 
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, difteri
tis eller anden farlig smitsom sygdom, må elever fra dette hjem ikke 
søge skolen, førend de medbringer lægeattest for, at de ikke kan an
tages 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. Denneattestskal 
udstedes på en særlig blanket, der udleveres af 
gymnastiklæreren, opbevares af skolen og ved 
skoleårets slutning tilstilles ministeriet. Frita
gelse for en enkelt gymnastiktime indrømmes efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet. Elever, der fritages for gymnastik, 
skal dog være tilstede i gymnastiktimen og over
være undervisningen.

Hjemmene anmodes om — såvidt det overhovedet er mu
ligt — at henlægge konfirmationen til 3. ml. Skolens ske
ma lægges således, at konfirmationsforberedelse generer skolear
bejdet 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.

FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR

2. maj: Besøg af det af folketing og landsting nedsatte udvalg til 
behandling af lov nr. 119 om statens evt. overtagelse af skolen. Un
dervisningsminister, dr. Fl. Hvidberg, kontorchef Gimsing og mini
stersekretær Boelskov repræsenterede ministeriet.

7. juni: Loven om statens overtagelse af skolen stadfæstes i stats
rådet.

21. juni: Dimission og translokation med påfølgende dimittend
middag og fakkeltog.

25. august: 4. ml. drager på lejrskole til Hillerød, hjemkomst 1. 
sept.

1. september: Møde for forældre til elever i I ml. og I gymnasie
klasse.

27



Undervisningsminister, dr. Hvidberg, undervisningsinspektør, dr. Højberg Christensen, 
kontorchef Gimsing og medlemmer af skolens bestyrelse ved de afsluttende forhandlinger 

om statsovertagelsen

6. september: Kostafdelingens årlige fest.
28. september: II gymnasieklasse drager på lejrskole til Køben

havn (hjemkomst 4. oktober).
5. november: Recitatrice, fru Ester Torgersen tolker norsk lyrik 

for skolens elever.
7. november: Skoledirektøren for Grønland, Michael Garn, holder 

foredrag for gymnasiet om: Grønland i dag.
10. november: Mortensfest på kostafdelingen.
26. —28. november: Besøg af oberst Young fra British Counsil.
27. november: Vestjysk Gymnasiums Venner afholder forældre

møde. Rektor Hastrup, Esbjerg, taler om »Opdragelse til kunst«.
19. december: Juleafslutning på kostafdelingen.
20. december: Juleafslutning på skolen med juletale af provst Ga- 

degaard.
13. januar: Dr. Holger Brøndsted holder foredrag for gymnasiet 

om »Narren og drømmeren«.
24. januar: Mellemskolefest.
30. januar: Kapt. Røder fra Dansk skibsadoption fortæller ople

velser fra krigen for mellemskolen.
13. februar: Højtidelighed i anledning af Det nordiske råds første 

møde.
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Scenebillede fra skolekomedien

27. februar—1. marts: Skolekomedie: Hellig Trekongers aften un
der adjunkt, frk. Lütkens instruktion.

5. marts: Inspektør Stubbe Teglbjerg taler om boligproblemet.
7. marts: Inspektør Stubbe Teglbjerg holder foredrag om beskyt

telseslighed.
22. marts: Gymnasiebal.

JENS PEDER SIGGAARD
fabrikant, sognerådsformand, Skjern

er den 20. marts 1953 afgået ved døden, 69 år gi. Siggaard har været 
medlem af skolens bestyrelse siden dens start i 1938, og det var med 
vemod, vi modtog meddelelsen om hans pludselige død.

Som sognerådsformand i Skjern og i de senere år formand for eg
nens kommunalforening har han, ogsaa i kraft af den personlige til
lid han nød, haft en betydelig andel i, at skolen altid har kunnet 
opnå den støtte af forskellig art, som har været nødvendig.

Siggaard har været en god medarbejder, retsindig, tjenstvillig og 
interesseret som han var. Han var i en sjælden grad saglig, og med 
den største uselviskhed gik han ind i arbejdet for at skaffe skolen 
de bedst mulige vilkår.

Vi mindes ham i bestyrelsen med megen taknemlighed.

P. B. G a d e g a a r d.
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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.

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
Som antydet i V. G. T.s årsskrift for 1951—52 er det af undervis

ningsministeren stillede forslag om statens overtagelse af skolen 
vedtaget med tilslutning af alle rigsdagens partier. Med denne lovs 
vedtagelse er et længe næret ønske fra V. G. T.s medlemmer sket
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fyldest. Der vil derved blive mulighed for, at en større kreds af 
mindrebemidlede elever lettere vil kunne nyde godt af skolens 
undervisning. Der skal her rettes en tak ■—• særlig' til skolens be
styrelse; også de vestjyske rigsdagsmænd skylder vi tak for den 
forstående indsats, der blev ydet.

Det er gentagne gange fremhævet, at det ikke er nødvendigt at 
have børn på skolen for at være medlem af V. G. T.s venner; men 
selvfølgelig ses det gerne, at de flest mulige af elevernes forældre 
er medlemmer, idet foreningen på en måde virker som forældre
forening, og vi har da også den glæde, at en væsentlig del af for
ældrene er tilsluttet foreningen.

Det eneste større økonomiske foretagende, foreningen har taget 
sig af, er som bekendt driften af week-end-hytten i Klegod. Hytten 
har som tidligere i korte perioder været lejet ud.

Gælden er nu nede på 2800 kr., efter et afdrag, der er indkommet 
ved elevernes opførelse af Shakespeares »Helligtrekongersaften«.

De helt unge elever fra I mellem har arrangeret en bazar, hvoraf 
overskudet blev anvendt til køb af et flag til hytten.

Der har sidste efterår ved den forsinkede generalforsamling været 
holdt foredrag af rektor Hastrup, Esbjerg. Rektoren talte om kunst
forståelse, og der var god tilslutning til foredraget.

Endelig kan det nævnes, at landevejens skræk, »Onkel Tom«, er 
blevet solgt.

Borris, den 11. april 1953. N. Klitgaard.

SPORTEN PÅ SKOLEN
13. september: V. G. T. dyster med Esbjerg statsskole i fodbold, 

pige- og drengehåndbold i Esbjerg.
20. september: Skolen deltager i regionsstævnet i Viborg.
1. oktober: Pokalkamp mod Herning gymnasium på stadion i 

Tarm.
6. oktober: Pigeidrætsstævne på Tarm stadion med deltagere fra 

Esbjerg statsskole, Herning gymnasium, Struer statsskole og V. G. T. 
På stævnet kæmpedes trods skybrudagtig nedbør med godt humør i 
atletik, håndbold og langbold.

Pokalkampen mod Struer statsskole afvikledes ved samme lej
lighed.

1. november: Et fodboldhold fra Esbjerg statsskole er vore gæster 
til en dyst.

DEN KRISTELIGE GYMNASIA ST BEVÆGELSE

Gymnasiastbevægelsens afdeling her ved skolen har i det forløbne 
år afholdt en del møder. Vi har som regel efter en kort indledning 
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om det foreliggende emne diskuteret ivrigt. Til alle møderne har 
deltagelsen været stor, og så godt som alle har deltaget aktivt i dis
kussionerne. I mit arbejde som tillidsmand har Bent Lorentzen as
sisteret mig.

I marts havde vi besøg af bevægelsens sekretær, cand. theol. Vil
helm Hansen, København, der om aftenen talte ved et møde arran
geret af Hvirvlen og gymnasiastbevægelsen i forening. Mødet af
holdtes på skolen i modsætning til alle de øvrige, der har været af
holdt i præstegården. Foruden afholdelse af møder ved skolerne be
står arbejdet også i afholdelse af møder ude i landet for alle gym
nasiaster. To V. G. Tarianere har deltaget i et sådant møde på 
Krabbesholm højskole i sommerferien, en i et fastelavnsstævne i 
Randers og jeg selv i et påskestævne i Nykøbing M. Bevægelsens 
blad, Gymnasiastbladet, har vist sig at være vort sorte får, idet kun 
fire abonnerer på det i år.

Provst Gadegaard har været os en uvurderlig hjælper. Præste
gården har gæstfrit stået åben for os, og provsten har på sin rolige 
måde ledet diskussionerne og formået at afdæmpe de for gymna
siaster noksom bekendte højtflyvende og urealistiske ideer. Vi kan 
ikke takke hr. og fru Gadegaard nok for den venlighed, vi har mødt. 
Også rektor beder vi modtage vor tak for den store imødekommen
hed, der altid udvises os.

Leif Ahm Olesen.

HVIRVELEN
I det forløbne år har Hvirvlen afholdt foredragsaftener og et en

kelt bal. Mødeprocenten har været forholdsvis stor til alle arrange
menter, hvilket tyder på stigende interesse for foreningen.

Sæsonen indledtes med et foredrag af Jens Astrup om en for
nyelse indenfor dansk presse. I begyndelsen af november afholdtes 
generalforsamlingen, hvor man bl. a. foreslog at ophæve Hvirvlen 
og i stedet danne en sammenslutning af alle skolens foreninger. En 
kommission blev nedsat til at undersøge mulighederne, og i decem
ber indkaldte denne til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
det oplystes, at en sammenslutning var umulig. I stedet valgte man 
en ny bestyrelse: Bent Lorentzen (næstform.), Poul Ernst Christen
sen (kasserer), Helle Jensen (sekretær), Torben Ly ding Rasmussen, 
Ernst Høj og med undertegnede som formand. Den nye bestyrelse 
afholdt i januar et bal, hvortil et nystartet orkester, bestående af 
V. G. Tarianere, spillede. Senere afholdtes et møde, hvor stud, theol. 
Axel Jensen fra studenterrådet i Århus talte om studieforholdene 
ved universitetet. I samarbejde med gymnasiastbevægelsen holdtes 
i marts et møde om »Humanisme og kristendom« med cand. theol.



Vilhelm Hansen. Efter dette møde serverede skolen kaffe. Vi retter 
derfor en tak til køkkenet og benytter samtidig lejligheden til at 
takke rektor for den hjælp, der er ydet os i årets løb.

Leif Ahm Olesen.

FOTOKLUBBEN
For Fotoklubben må det forløbne år betegnes som et særdeles 

godt år. Arbejdsforholdene er blevet væsentlig bedre, idet klubben 
har fået et forstørrelsesapparat. For opfyldelsen af dette ønske vil 
vi gerne takke rektor og hr. Hanghøj, uden hvis økonomiske støtte 
det ikke var lykkedes.

Ved fortsat fremgang har klubben endnu engang vist sin leve
dygtighed. Kristen Bak.

AVISKLUBBEN
I det forløbne år har avisklubben haft gode arbejdsvilkår. Det er 

lykkedes os at få moderation på adskillige aviser, og da vi tilmed 
får tilskud fra skolen, er vor økonomi i stand til at bære 12 blade. 
Som følge af tilskud og moderation kan vi, til trods for de store 
avispriser, holde kontigentet nede på 6 kr. årligt. Alle kostelever 
kan således få råd til at blive medlem, og 98 % er medlemmer.

Ved avisvalget, som fandt sted i begyndelsen af skoleåret, samle
de flere store københavnerblade op til 40 stemmer. Det tilkendegi
ver, at der er stor interesse for udenrigspolitikken, som netop er 
disse blades stærke side. At der også er interesse for lokalt stof vi
ste sig ligeledes ved afstemningen, men 2 eller 3 stemmer kunne 
naturligvis ikke sætte en avis ind. Dog håber vi i de kommende år 
at kunne få flere lokale blade, idet det har vist sig, at provinsbla
dene er langt venligere stemte overfor moderation end københav
nerbladene.

P a 11 e M o g e n s e n. E r i k M o r t e n s e n.

V. G. T.-ELE VEN
Skolebladet V. G. T.-eleven har i det forløbne år udsendt 8 numre 

på hver 12 sider. I januar tog vi en ny farveforside i brug; ikke de- 
stomindre har prisen hele tiden været uforandret 35 øre i løssalg 
og 30 øre i abonnement pr. nummer. 130 elever har abonneret, og 
forretningsdrivende i Tarm og Skjern har støttet os med annoncer 
—• vi beder dem modtage vor bedste tak.

V. G. T.-eleven har behandlet aktuelle emner og refereret arran
gementer på skolen. Redaktionen har i det forløbne år bestået af 
følgende: Stephen Juul Nymann (forretningsfører), Bent Lorentzen, 
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Palle Udholm Hansen, Ernst Høj og undertegnede (redaktør). Bla
det er blevet censureret af rektor, der har vist sig yderst imødekom
mende, og vi benytter lejligheden til at bringe vor bedste tak.

Leif Ahm Olesen.

FILMKLUBBEN
Filmklubben har i den forløbne sæson afholdt 8 filmaftener, der 

alle har været godt besøgt, idet antallet af besøgende har varieret 
mellem 70 og 135. Desværre har det ikke været muligt at få et egnet 
lokale. Budgettet kan ikke bære udgiften til et lejet lokale.

Af vinterens repertoire kan nævnes: 10/10 generalforsamling med 
efterfølgende forevisning af »En dag i radiohuset«. — 21/11 Børne- 
spillefilmen »Cirkusdrengen«. — 5/12 »Hertugen ønsker natkvar
ter«. — 17/12: Juleshow: bl. a. En Passant de la tour Eiffel. Gøg og 
Gokke. — 16/1: Rejsefilmene European Holiday og Rendez-vous i 
Holland. •— 30/1: La Symphonie pastorale (Gertrude). — 13/2: Øst- 
afrika, Sommer i Østrig, Pen Point Percussion. — 6/3: L’eternel 
Retour.

Filmene var dels lejet hos Statens filmcentral, dels lånt hos In
stitut Francais, Canadian Legation, K. L. M., S. A. S.

A. Holm.

GAVER TIL SKOLEN
Til skolens samlinger er der i det forløbne år modtaget følgende 

gaver, som skolen herved bringer sin bedste tak for:
Børge Brink, Malaya: pusterør med pile. Frk. Martha Christensen, 

Fjerritslev, rav med insekt. Hr. snedker Gabs, Tarm: bitavler. Kri
stian Homann, Lønborg, 2a: bitavler. Henning Jensen, Tarm, 2a: på
fuglefjer.

Som gave har skolen også modtaget en stor astronomisk kikkert, 
som vi håber ved lejlighed at få sat op, således at den kan indgå 
som et betydningsfuldt hjælpemiddel for astronomiundervisningen.

Skolen har ved en større pengegave og tilskud fra »Vestjysk 
Gymnasiums Venner« erhvervet en stor og sjælden sommerfugle
samling (48 store kasser), som har tilhørt købmand Noes i Ring
købing.
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STATSKOSTSKOLEN

VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

OPTAGELSESBETINGELSER

Skolen optager elever enten som skolesøgende eller som kost
elever (alumner).
Som skolesøgende elever optages både drenge og piger i alle 

klasser fra 1 ml. Optagelsesprøven til 1 ml finder sted i midten af 
maj. For elever, der ønskes indstillet til optagelsesprøven, indsen
des senes t 3 0. april: dåbs- og vaccinationsattest samt udtalel
se fra den skole, i hvilken barnet går, hvorefter hjemmet får med
delelse om hvor og når prøven afholdes.

Elever, der ønsker optagelse i I gymnasieklasse, må tilmeldes 
senest 31. maj. Sammen med tilmeldelsen sendes: dåbs- og 
vaccinationsattest, eksamensbevis for mellemskole-, real- eller 
præliminæreksamen samt, direkte fra den dimitterende skole, en 
udførlig udtalelse om evner, flid, opførsel og egnethed for gymna
siet. Det angives tydeligt, om man ønsker optagelse på nysproglig 
eller matematisk-naturvidenskabelig linie. Optagelse kan gøres 
betinget af en optagelsesprøve. På den nysproglige linie er latin
prøve nødvendig.

Som kostelever optages kun drenge og kun i I gymnasieklasse. 
Optagelsen kan gøres betinget af en optagelsesprøve, som i på
kommende tilfælde vil blive afholdt i slutningen af juni måned. 
Ved denne optagelsesprøve eksamineres i sidste års pensum (alt
så henholdsvis 4. mell.s, realklassens eller sidste præliminærklas
ses stof, alt efter hvilken eksamen ansøgeren har taget). Ansøg
ning om optagelse på kostskolen indsendes til skolen i løbet af 
maj måned (3 1.maj erabsolutsidstedag); ansøgningen 
må omfatte følgende papirer:
1. Selve ansøgningen om optagelse på kostskolen med angivelse 

af, om man ønsker nysproglig eller mat.nat. linie. (Ansøgnin
gen, der stiles til undervisningsministeriet, skrives ikke på sær
lig blanket).

2. Dåbs- og vaccinationsattest.
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3. Udførligt vidnesbyrd fra tidligere skole om standpunkt, flid og 
opførsel (sendes direkte til skolen).

4. Eksamensbevis for mellemskole-, real- eller præliminæreks
amen. Er eksamen ikke afsluttet, sendes fra skolen årskarakte
rerne. Eksamensbevis må sendes straks efter eksamensaf
slutningen.

5. Skolelægekort.
6. Opgivelse fra de stedlige ligningsmyndigheder 

af forsørgerens skatteindtægt.
7. Opgivelse af antallet af forældrenes uforsørgede børn (ansøge

ren ikke medregnet).
8. Eventuel anførelse af særlige personlige forhold, der kan støtte 

ansøgningen.
Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisnings

ministeriet; resultatet meddeles ansøgeren straks, når ministeriets 
afgørelse foreligger, som regel i midten af juli.

KOSTSKOLEN
En kostelev må ved sin ankomst til skolen medbringe 3 par lage

ner, 6 pudevår, 6 håndklæder, divantæppe, læselampe, skopudse- 
sager, papirkurv, pose til snavset tøj samt fodboldstøvler. Da skolen 
iøvrigt møblerer, vil der formentlig blive tale om en mindre afgift. 
Herom har ministeriet endnu ikke taget bestemmelse. Enhver kost
skoleelev skal endvidere medbringe flyttebevis til folkeregistret.

Alt elevernes tøj (såvel gangklæder, sengeklæder som un
dertøj skal være mærket m edfulde navn (ikke blot forbog
staver; mærkeblæk er ikke tilstrækkeligt), da skolen i modsat fald 
ikke påtager sig noget ansvar derfor.

Tilsynet med elevernes bohave, bøger, gangklæder og hele orden 
på værelserne føres af de på skolen boende lærere. Elevernes klæder 
og bohave er brandforsikret, idet assurancen dog udredes af ele
verne og pålignes dem i det halvårlige regnskab. Kostelevernes cyk
ler kan, hvis hjemmet ønsker det, tyveriforsikres ved skolens foran
staltning.

Kosteleverne bor i tre bygninger: Gamle Fløj, Nye Fløj og Kava
lerfløjen. Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors 
bestemmelse et vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs 
kostlærer er hans nærmeste hjælper og foresatte på skolen. Ved
kommende lærer udbetaler endvidere eleven ugepenge, rejsepenge 
og udsteder rekvisitionssedler på skolerekvisitter og nødvendige 
brugsgenstande. Til dækning af disse udlæg modtager læreren ved 
sommerferiens og juleferiens slutning halvårsvis forud et beløb fra 
hjemmet, for hvilket han ved de nævnte feriers begyndelse tilsen
der hjemmet opgørelse.
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SKOLEAFGIFT
Undervisningen er gratis for elever, hvis forsørgeres stats

skatteindtægt ikke overstiger 6000 kr.
Er statsskatteindtægten højere, svares der skoleafgift efter føl-

gende skala: i gymn. og realkl. I mellemskolen
Afgiftspi. indtægt for hver elev mdl. for hver elev mdl.

Kr. 
6050— 7000 incl..........

Kr.
............... 3,75

Kr. 
2,50

7050— 8000 » . . . . ............... 5,00 3,75
8050— 9000 » . . . . ............... 6.25 5,00
9050—10000 » . . . . ............... 7,50 6,25

10050—11000 » .... ............... 8,75 7,50
11050—12000 » . . . . ............... 10,00 8,75
12050—13000 » . . . . ............... 11,25 10,00
13050—14000 » . . . . ............... 12,50 11,25
14050—15000 » . . . . ............... 13,75 12,50
15050—16000 » . . . . ............... 15,00 13,75
16050—17000 » . . . . ............... 16,25 15,00
17050—18000 » . . . . ............... 17,50 16,25
18050—19000 . . . . . ............... 18,75 17,50
19050—20000 » . . . . ............... 20,00 18,75
20050—21000 » . .. . ............... 21,25 20,00
21050—22000 » . . . . ............... 22,50 21,25
22050—23000 » . . . . ............... 23,75 22,50
23050 og derover . . . . ............... 25,00 24,00

Har en forsørger mere end 1 barn, som er under 16 år, nedsættes 
skatteindtægtsbeløbet med 1500 kr. for hvert barn udover det første, 
dog således at ingen skatteindtægt over 7000 kr. kan bringes ned 
under 6050 kr. Samme fradrag finder sted for børn over 16 år, hvis 
de nyder undervisning i en offentlig højere almenskole.

Når skatteindtægten ved disse børnefradrag er nedsat til skolens 
laveste indtægtsgruppe, svares kun afgift for eet barn, ved næst- 
laveste indtægtsgruppe for 2, o. s. v.. Ellers svares der fuld skole
afgift for hvert barn.

Forsørgere, som er bosat i udlandet og ikke er ansat til statsskat 
her i landet, betaler skoleafgift efter højeste skala. Dog kan under
visningsministeriet på begæring af en forsørger nedsætte afgiften 
til det beløb, den pågældende ville komme til at betale, hvis han 
var ansat til statsskat her i landet af sin fulde indtægt, såfremt der 
kan gives tilstrækkelig dokumenteret oplysning om denne. Samme 
regel gælder forsørgere, der ikke er ansat til statsskat af deres fulde 
indtægt. For elever fra Færøerne bestemmes afgiften i hvert enkelt 
tilfælde af undervisningsministeriet.

Afgiftsåret er delt i 4 kvartaler, og skoleafgiften betales fuldt ud 
for hvert kvartal uden hensyn til, på hvilket tidspunkt i kvartalet 
en elev ind- eller udmeldes.

For 1. kvartal (august—oktober) forfalder afgiften til betaling d. 
30. september.
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For 2. kvartal (november—januar) d. 30. november.
For 3. kvartal (februar—april) d. 28. februar, 
og for 4. kvartal (maj—juli) d. 31. maj.
Hvis afgiften ikke betales senest en måned efter forfaldsdagen, 

skal beløbet overgives til inddrivning ved udpantning.
Indsender en afgiftspligtig ikke rettidig de af skolen til brug ved 

afgiftens beregning forlangte oplysninger, kan ministeriet pålægge 
vedkommende en bøde af 10 kr. for hver dag, han sidder fornyet 
anmodning overhørig.

(Se iøvrigt lov af 30. juni 1919, jfr. undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 18. juli og 25. august s. A. og 11. april 1932).

OPHOLDSAFGIFT
Ifølge skrivelse af 16. august 1951 fra undervisningsministeriet 

fastsættes opholdsafgiften på følgende måde:

I. Afgiften beregnes på grundlag af den skatteindtægt, hvortil 
forsørgeren er ansat til beregning af indkomstskat til staten for det 
skatteår, i hvilket det pågældende afgiftsår benyttes. Har en forsør
ger flere end 1 barn, som ved afgiftsårets begyndelse er under 16 
år, eller som er over denne alder og er alumne på Sorø Akademis 
skole, eller på en staten tilhørende højere almenskole, nedsættes 
skatteindtægten med 1000 kr. for hvert barn udover det første, dog 
kan ingen skatteindtægt over 4000 kr. bringes ned under 3050 kr.

II. Afgiftens beregning sker efter følgende skala:

Forsørgers skatteindtægt Årlig opholdsafgift
Indtil 4000 kr. incl............................... 300 kr.
4050— 5000 » »   375 »
5050— 6000 • »   450 »
6050— 7000 ’ »   550 »
7050— 8000 ■ ............................ 650 .
8050— 9000 » »   750 »
9050—10000 » »   850 »

10050—11000 » »   950 »
11050—12000 » -   1050 »
12050—13000 » »   1175 »
13050—14000 » •   1300 »
14050—15000 » •   1425 .
15050—16000 » »   1550 »
16050—17000 . •   1675 »
17050—18000 » »   1800 »
18050—19000 » »   1925 »
19050—20000 » »   2050 »
20050—21000 » »   2175 »
21050—22000 » »   2300 »
22050—23000 • »   2450 »
over 23000 kr............................................ 2600 »
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III. For alumner, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 300 
kr. årlig, for så vidt den pågældende alumnes skatteindtægt ikke 
overstiger 2500 kr. For alumner, hvis skatteindtægt overstiger dette 
beløb, udredes en opholdsafgift, der beregnes således, at der til ele
vens skatteindtægt lægges et beløb af 2500 kr., hvorefter afgiften 
fastsættes efter den i § II indeholdte skala.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolen (tlf. Tarm 27, 
kontortid 13—14, lørdag undtagen).

Med dette årsskrift afsluttes beretningen om Vestjysk Gymnasi
ums virksomhed som privat skole. Det blev 15 frugtbare år. Mange 
gode kræfter har medvirket til det lykkelige resultat.

Det siges, at der er meget langt fra København til Vestjylland — 
V. G. T. har aldrig mærket det. Skolen har altid mødt lydhør og ak
tiv forståelse hos de bevilgende myndigheder, undervisningsministe
riet og undervisningsinspektionen.

Også de lokale myndigheder, amtsråd og sogneråd, skylder skolen 
stor tak, men uden initiativ fra skolens bestyrelse ville der over
hovedet ikke have været nogen skole.

Bag årsskriftets beskedne: »oprettet 1938« skjuler sig en meget 
betydelig indsats. På ca. 3 måneder lykkedes det at skabe den selv
ejende institution Vestjysk Gymnasium, Tarm, en privat kostgym
nasieskole med staten som garant og 20 kommuner som underga
ranter, et forbløffende resultat. Kunne man udregne, hvor mange 
timer bestyrelsen har brugt til møder, hvor mange dage, der er gået 
til rejser, ville man forbavses og betænke, at det er et arbejde ud
ført uden anden løn end interessen for sagen og glæden over arbej
det.

Skolen og egnen skylder bestyrelsen tak for dens indsats.
Sidst men ikke mindst føler vi trang til at sige forældrekredsen 

tak for tillid og samarbejde og retter denne tak til forældreforenin
gens bestyrelse.

Det er vort håb, at skolen må bevare sit gamle ansigt i den nye 
form og vedblive at være egnens skole.

A. A r n d a 1.

39



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 torsdag 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, maj 1953.
A. A r n d a 1.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund
År s skrift 1953

Som nyvalgt formand for foreningen vil jeg gerne indlede med at 
sige, at jeg vil se det som mit mål at gøre foreningen til et rigtigt 
hjemsted for alle gamle V. G. T.’arianere, således at kontakten mel
lem skolen og dens gamle elever kan blive bevaret i saa stor ud
strækning som muligt.

Men skal dette blive nået, må der hvert år komme en ny og stor 
tilgang til foreningen. Og jeg tænker her først og fremmest på det 
hold studenter, der bliver færdig her på skolen nu til sommer. Tag 
og meld jer ind i foreningen, I vil ikke komme til at fortryde det. 
Men også gamle elever er hjertelig velkommen i foreningen.

En forenings trivsel er betinget af medlemmernes interesse for 
den. Bestyrelsen er derfor altid taknemlig for forslag fra medlem
mernes side. Skulle nogen have noget på hjerte — grib så bare pen
nen og skriv et par ord til os. Skulle nye som gamle medlemmer 
have lyst til at kigge ind til den del, som bor på Regensen, er de 
hjertelig velkommen.

Bestyrelsen må meget beklage, at ikke et eneste medlem har re
flekteret på opfordringen til at indsende bidrag til rubrikken »Nyt 
om de gamle«. Man skulle ellers mene, det kunne have interesse fra 
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tid til anden at høre, hvordan det går gamle kammerater. Jeg skal 
derfor påny rette en opfordring til alle om at indsende nyheder om 
beståede eksaminer, forlovelser, ægteskaber o. s. v.

Til sidst beder jeg alle interesserede om allerede nu at reservere 
tirsdagen i efterårsferien — det er den 20. oktober — til vores kam
meratlige sammenkomst i Vartovs hyggelige selskabslokaler.

Regensen, København, i marts 1953.
På bestyrelsens vegne

Ole Flygaard.

KASSERERENS BERETNING
Regnskabsåret 1951/52 sluttede med et underskud på 70,61 kr. 

Dette skyldes, at vi i dette regnskabsår havde både en efterårsfest 
og en fastelavnsfest, hvoraf den sidstnævnte gav et større under
skud, da tilslutningen ikke var så stor, som bestyrelsen kunne have 
ventet, efter medlemmernes store interesse for en forårsfest på den 
forudgående generalforsamling. Også på den sidste generalforsam
ling var der stemning for en forårsfest, men bestyrelsen har ikke 
fundet det forsvarligt efter de indhøstede erfaringer at lade en 
sådan afholde, især når hensyn tages til foreningens for tiden meget 
dårlige økonomi. Kassebeholdningen udgjorde ved regnskabsårets 
slutning 82,81 kr.

Jeg vil gerne henstille til medlemmerne så snart som muligt at 
indbetale kontingentet på vedlagte girokort, da det ellers vil blive 
nødvendigt at udsende opkrævninger, hvad der er både besværligt 
og dyrt for såvel foreningen som restanterne.

Til legatet indkom 128,00 kr. og efter fradrag af 50 kr. til legat
tildelingen, overførtes resten til legatformuen, der herefter udgør 
657,48 kr. Bestyrelsen siger tak for de indkomne bidrag og håber på, 
at legatformuen stadig må få lov til at vokse.

Jeg sender hermed en venlig hilsen til alle medlemmerne.
Søren Brogaard, 

kasserer.

GENERALFORSAMLINGEN OG ÅRSFESTEN
Elevforeningens generalforsamling og årsfest afholdtes i Vartovs 

selskabslokaler mandag den 27. oktober med pæn tilslutning, idet 
godt et halvt hundrede gamle V. G. T.’arianere var kommet til stede.

Først skulle man have den mere traditionelle generalforsamling 
overstået, hvor formanden James Appelberg aflagde beretning, og 
kassereren Frede Bjerregaard fremlagde det reviderede og god
kendte regnskab, hvortil ingen havde noget at bemærke. Ved val
get af bestyrelse meddelte James Appelberg og Frede Bjerregaard, 
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at de ikke ønskede genvalg på grund af manglende tid. Den nye 
bestyrelse bringer dem herved begge den bedste tak for veludført 
arbejde. Den nye bestyrelse kom herefter til at bestå af følgende: 
Ole Flygaard, Søren Brogaard, Ruth Mikkelsen, civilingeniør Orm
strup og Ove Eriksen. Til revisorer valgtes den afgaaede formand 
og stud, polit. Peder Plougsgaard Elkjær. Hermed var generalfor
samlingen slut.

Man gik herefter over til den mere muntre del af arrangementet. 
Der blev først vist et par interessante film — »Tennesseedalen« og 
»Dagligliv i en verdensby (New York)«. Man bænkedes så om kaf
febordene, hvor talen snart faldt på V. G. T. og de stolte bedrifter, 
man mente at have øvet der. Snart begyndte dansen til den dejlige 
musik af den kendte pianist John Smith Andersen. Dansen gik godt 
et par timer, og klokken 0,30 sluttede den helt igennem vellykkede 
iest’ Observer.

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT
Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingentet 3,00 kr. 

årlig til postkonto 41.452 »Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund«, kas
sereren stud. mag. Søren Brogaard, Regensen, Store Kannikestræde 
2, København K. Også gamle medlemmer bedes indbetale kontin
gentet for 1953/54 inden alt for længe.

Vi henleder samtidigt opmærksomheden på »Vestjyske studenters 
legat«, hvis formål hvert år er at kunne give en ung student fra 
V. G. T. et legat — for tiden er det på 50 kr., men det skulle gerne 
blive større. Alt, hvad der indgår ud over de 3,00 kr. i kontingent, 
tilfalder legatet. Vi anmoder alle, der fortsat er interesseret i V. 
G. T.s trivsel om at indbetale et beløb, stort eller lille, til foreningen. 
Ethvert beløb vil være velkommen. Indbetaling kan ske til post
kontoen — giro 41.452 — samtidig med kontingentindbetalingen.

Vi opfordrer alle til at agitere for tilslutning.

FORENINGENS BESTYRELSE
Stud, polit. Ole Flygaard, Regensen, Store Kannikestræde 2, Køben

havn K. — Tlf. Central 6961 (formand).
Stud. mag. Søren Brogaard, Regensen, Store Kannikestræde 2, Kø

benhavn. — Tlf. Central 6961 (kasserer).
Stud, pharm. Ruth Mikkelsen , P. Rørdamsvej 16, Lyngby. — Tlf.

Lyngby 96 (Lyngby apotek) — (sekretær).
Civilingeniør John Ormstrup, Lindegaardsvej 47a, Charlottenlund. 
Stud, polyt. Ove Eriksen, Kirketorvet 7, Gentofte.
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