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VESTJYSK GYMNASIUM

TARM

Statens pædagogiske Stud'esamling
><«;berihuvn



BERETNING
FOR SKOLEÅRET 1953-54

VED

REKTOR A. ARNDAL

TARM BOGTRYKKERI 
JOHS. CHRISTENSEN



Rektor 
træffes sikrest hver skoledag kl. 12,15—13,15 (lørdag undtagen) 

eller efter aftale. Telefontid: 8,15—8,45 Tarm 27.

Økonomikontoret.
Regnskabsføreren, lektor Andersen, og økonomiinspektøren, cand. 
theol. E. Søndergaard, træffes på økonomikontoret i skolebygningen 

(telf. Tarm 102, økonomiinspektøren tillige Skjern 412).

Skolens postgironummer er 53404.

Kostafdelingens telefon: Tarm 102.



Skolens historie går tilbage til 1887. Dette år oprettedes en real

skole, der havde til huse i den to-etages bygning, som nu er kernen 
i den gamle kostskolefløj. Tarm Realskole voksede og udvidedes 

med en fløj til elevværelser og en anden til gymnastiksal. I 1909 

byggedes en mindre skolebygning, Den hvide skole, som i 1935 helt 

ombyggedes og udvidedes og nu er hovedbestanddel af skolebygnin

gen med tilbygningerne i 1938 og 1948. Kostafdelingen var i tidens 

løb forøget med Kavalerfløjen af en tilbygning til den gamle elevfløj. 
1943 blev den nye elevfløj taget i brug.

Bag denne udvikling står skolens indre historie. Realskolen fik til 

sig knyttet et studenterkursus (1928 Vestjysk Kostskole) og om

dannedes 1938 til en privat gymnasiekostskole (selvejende institu

tion), der 1/8 1953 blev overtaget af staten.

3



EKSAMINEK
Ved de afsluttende eksaminer i III, II, Realklassen og 4. ml. be

skikkedes følgende censorer:
Ved skriftlig eksamen: dansk: adjunkt C. Lund og adjunkt Fr. 

Nielsen (III), adj. Frede Jørgensen og reaiskoleiærer Anton Nielsen 
(real) og adj. Tolderlund-Hansen (4. ml.). Engelsk: lektorerne Mo
gensen og' Mouridsen (III ns), lektor E. Simonsen og skolebestyrer 
Egekvist (real). Tysk: lektor, dr. Arndt og lektor, frk. Alma Chri
stensen (III ns). Matematik: lektorerne Holger Jensen og Rossing 
(III mn), lektor Kjær og overlærer Filskov Christensen (real), og 
lektor Melchior Larsen (4. ml.).

Ved mundtlig eksamen: dansk: lektor Sv. Norrild (III mn). En
gelsk: adjunkt, fru Strøby (III ns, II mn). Tysk: lektor Nydahl 
(III ns). Fransk: adjunkt, frk. Stebuss (III ns, III mn). Historie: 
lektor J. Hatting (III mn, III ns, 4. ml.). Geografi: lektor Stetkær- 
Hansen (II ns). Matematik: lektor Kristensen (III mn, real). Kemi: 
adjunkt Wiinstrøm-OIsen (III mn). Latin: Adjunkt Mondrup (III 
ns). Som indbudt censor fungerede hr. statskonsulent Toftdahl Møller 
(dansk i realklassen).

STUDENTEREKSAMEN 19 5 3
* Kosteiev

III ns.
*Andersen, Lars Chr. (25-7-32, statshusmand, 

Spottrup) ................................................................... 13,53 mg-H
®Christensen, Jørgen Elliot (9-11-33, grosserer, 

København) ............................................................... 13,08 mg-r
Gandrup, Aase (5-10-32, chauffør, Vesterlund) ............ 13,89 mg
Hame, Ejler (16-12-34, kredslæge, Skjern) .................... 12,89 g+
Jacobsen, Erik (14-8-34, provst, Borris) ........................ 13,45 mg-r
Johansen, Erna (26-4-34), fabrikant, Agerbæk) ....... 13,21 mg-F

*Kjær, Kaj (17-12-33, frue Nørresundby) ........................ 13,34 mg-r
Kristensen, Hans Agersnap Møller (7-9-34, dyrlæge, 

Ølgod) ......................................................................... 13,03 mg-e-
®Nielsen, Viliy (14-4-34, smedemester, Jebjerg) ........... 13,90 mg
Næss-Schmidt, Torben (20-12-34, læge, Ringkøbing) 13,49 mg~
Schützsack, Erik William Schultz (26-7-34, sogne

præst, Stauning) ........................................................ 13,10 mg-r
®Sørensen, Viggo Winther (8-5-34, biografejer, Asaa) 14,05 mg
*Thordahl-Christensen, Marius (12-10-34, gårdejer, 

Oddense, Balling)...................................................... 13,40 mg-r-
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III mn. a.
Andersen, Kirsten Hørup (7-4-35, kreditforenings

overassistent, Ringkøbing) ................................... 13,55 mg-P
Andersen, Poul (17-4-35, lærer, Lundenæs, Skjern) ... 13,69 mg

* Arentoft, Kaj (2-9-34, tjener, København) .................... 13,46 mg:
:|:Bak, Kristen (6-10-30, gårdejer, Hærup, Hobro) ....... 13,18 mg-P
Blok, Henning Laurits (11-9-33, distriktsing., 

Ringkøbing) ................................................................. 13,64 mgp
Friis-Jensen, Holger (19-10-35, førstelærer, Brejning, 

Spjald) ......................................................................... 14,66 ug-p
Hansen, Tage (22-3-33, gårdejer, Aadum) .................... 13,68 mg

*Hesselholt, Michael Geisnes (16-3-35, slagtermester, 
Skagen) ....................................................................... 14,31 mg +

Holm, Ella (21-7-34, murermester, Øigod) ...................... 14,23 mg+
*Jensen, Ejnar (21-6-32, teglværksejer, Aars) ................ 13,63 mg
® Johnsen, Aage Olivarius (18-9-35) gårdejer Ildved, 

Jelling) ....................................................................... 14,18 mg+
Ladefoged, Anders Michael (30-12-34, lærer, Gaarde) 13,87 mg
Laursen, Anne Marie (13-5-34, gårdejer, Højslev)....... 12,77 g 4-
Meldgaard, Ove (22-5-34, kroejer, Ølgod) .................... 13,23 mg-p

*Nielsen, Holger Votborg (24-12-34, gårdejer, Nr. Økse, 
Halvrimmen) ........................................................... 13,19 mg-p

*Nielsen, Ib Rønsholdt (4-8-34, førstelærer, 
Ejstrupholm) .................................................................. 14.08 mg

Nielsen, Jørgen (8-12-34, tømrermester, Ringkøbing) 13,89 mg

III mn. b.
*Nielsen, Knud Kirketerp (29-10-33, gårdejer, 

Rosbjerggaard, Rørbæk) ..................................... 13,28 mgP
®Nielsen Villy, Lyngholm (20-10-33, landmand, 

Stakroge) ................................................................... 13,56 mg-P
Risdal, Bendt Houmark (11-10-34, kreditforenings

fuldmægtig, Ringkøbing) ....................................... 13,31 mg-P
®Rothmann, Oluf (24-1-34, ekspedient, Viborg) ............. 14,25 mg+
Skovbjerg, Ellen (7-6-34, dyrlæge, Ølgod) .................... 14,13 mg

REALEKSAMEN

Real a.
®Andersen, Ove Kurt (8-5-34, fabrikant, Vemb) ........... 12,76 g+
Gravesen, Aase Gunhild (19-7-35, gårdejer, Hesselho, 

Gaarde) ......................................................................... 13,73 mg
Hansen, Anni-Grete (24-5-36, driftsleder, Lem) ....... 13,55 mgP
Jeppe-Jensen, Jens Petei’ (1-2-37, dyrlæge, 

Sdr. Omme) ................................................................. 13,52 mgP
Knudsen, Iver Rye (6-4-37, forretningsbestyrer, 

Spjald ............................................................................. 13,62 mg-p
Nielsen, Inger Kirstine Vestkær (29-1-37, gårdejer, 

Skydstofte, Skjern) ............................................... 14,28 mg-|-
Pedersen, Eva Kjærgaard (22-6-36, uddeler, Ørbæk, 

Hoven) ......................................................................... 13,44 mgP
Pedersen, Ruth Svenstrup (21-9-34, inspektør Hoven) 12,81 g-f- 

®Sørensen, Bent Marup (30-5-36, elektricitetsværks-
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bestyrer, Videbæk) .......................................................... 12,37 g +
Sørensen, Elin (10-11-36, gårdejer, Finderup) ........... 13,47 mg-h
Thomsen, Knud Filskov (14-3-37 fabrikant, Borris) 13,57 mg- 
Voigt, Jens Michael (20-5-37, forpagter, forstander,

Løvstrupgaard, Lem) ...................................................... 12,72 g +

Real b.
Ailerslev, Frede (31-3-37, hotelvært, Sdr. Vium ....... 13,08 mg-F

* Christiansen, Arne (8-4-37, provst, Tim) ....................... 13,69 mg
Clausen, Karen Severine (25-7-36, gårdejer,

Sdr. Vium) .......................................   12,38 g+
Frandsen, Bodil Irene (22-7-37, hønseriejer, 

Sdr. Vium) ................................................................ 13,96 mg
♦Høj, Ernst (19-8-34, statshusmand, Søndervang, 

Lomborg) ................................................................... 13,32 mg-1
Jensen, Kirsten Møller (19-7-36, malermester, Tarm) 12,79 g + 
Jørgensen, Poul Egon (30-9-36, husmand, Hemmet) 13,96 mg

’Mikkelsen, Niels Henrik (12-12-35, købmand, Skarrild) 12,58 g+ 
Nielsen, Ellen (20-2-36, slagtermester, Lønborg) ..... 13,04 mg-r
Nielsen, Oiuf (28-10-36, gårdejer, Stauning) ................ 13,43 mg-h
Oiesen, Oda Elisabeth (30-10-35, gårdejer, Sdr. Vium) 14,20 mg-f-

*Olsen, Finn Bjerregaard (26-5-36, bogholder, Esbjerg) 13,89 mg 
Poulsen, Tage Najbjerg (1-6-36, maskinarbejder,

Tarm) ............................................................................... 14,04 mg
Sigaard, Henning Jensen (2-6-37, lærer, Lønborg) ... 13,06 mg-r

Til mellemskoleeksamen indstilledes 32 elever, hvoraf 3 bestod 
med ug4-, 7 med mg-|-, 11 med mg, 8 med mg-r og 3 med g-f-.

LEGATER OG BOGPRÆMIER
Forstander Stiunges mindelegat tildeltes for året 1952—53 Holger 

Friis Jensen, III mn. a. Lektor, frk. Nielsens mindelegat tildeltes 
Poul Andersen III mn. a. 5.-maj-legatet Grete Møller I ns. Elev
foreningens legat Aase Gandrup III ns. Teaterlegatet 4 ml. til 
en tur.

Boggaver, skænket af venner af skolen, tildeltes Inger Vestkjær, 
real, Tove Schützsack, 4, Aase Lauritsen: I ns, Esther Øllgaard, 
I ns, Ingrid Lehn, II mn a, Elia Holm, III mn a, Sonja Kassentoft, 
3 b, Jytte Andersen, 1, Ellen Skovbjerg, III, Karin Jacobsen, 3 a, 
Else Højhus, I, Lis Gunvor Svendsen, 2 b, Stephen Juul Nymann, 
II mn, Karen Margrethe Damga.ard Sørensen, II ns, Torben Næss- 
Schmidt, III ns, Birthe Lysgaard, II mn a.

I skoleåret er uddelt følgende stipendier: til oplæg: Bent Frede 
Petersen 200 kr., Henning Pedersen 200, Helg’e Pilgaard 200. Til 
udbetaling: Ellen Margrethe Pedersen 300, Hans Østergaard Hansen 
100, Ernst Møller 100, Henning Pedersen 100, Hugo Pedersen 200, 
Helge Pilgaard Sørensen 100.

Endvidere er der på kostafdelingen tildelt 5 hele og 5 halve fri
pladser.
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ELEVFORTEGNELSE . SKOLEÅRET 1952-53
HI 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, frue, Tarm).

Ill inn. 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, cyklehandier, 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).

III mn. b.
”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, Fjerritsiev).
”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).

II 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, Poul Henning Høllund (22-5-36, rejsesekr. v. Blaa Kors, 

Skjern).
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Jørgensen, Hanne (8-5-37, landbrugslærer, Borris).
Kristensen, Anni-Mette Møller (29-6-36, dyrlæge, Ølgod).
Lauritsen, Aase Gisseibæk (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).
Støvring-Jensen, Inger (3-5-36, assist, v. amtsvejvæsenet, 

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

II mn. a.
* Andersen, Arne (11-9-35, gårdejer, Håsum pr. Ramsing).
Bang, Bente (22-6-35, fabrikant, Hadsund).

‘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, krimmaloverbetj., Ringkøbing).
Jensen, Andreas Holm (6-3-36, gårdejer- „Brogård“, He).

* Jensen, Folmer Enna (25-2-36, førstelærer, Lihme).
«Jensen, Ole Harvig (15-7-36, sygepl., Alborg).
Jespersen, Margit Viftrup (15-3-36, installatør, Videbæk).

«Krogh, Per Bjarne (23-3-36, bogholder, Vemb).
«Krogsgaard-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). 
«Mogensen, Palle (13-10-35, direktør, Hobro).

II 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 Bundgaard (19-10-35, gårdejer, Tarm). 

«Nielsen, Peter Bundgaard (11-4-36, købmand, Brædstrup). 
«Olesen, Leif Helieberg 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).
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Tobiasen, Sigrid (16-6-37, gårdejer, Mølby).
*Trillingsgaard, Benny (24-12-35, købmand, Lem pr. Brodal).

I ns.
Arndal, Poul (2-3-38, rektor, Tarm).
Christiansen, Arne (8-4-36, provst, Tim).
Godt, Hans Henrik (22-5-36, frue, Stauskjær, Varde).
Hame, Inge Lise (1-5-37, kredslæge, Skjern).
Hansen, Inge Eybye (4-3-37, uddeler, Videbæk).

*Husfelt, Lars Ole (10-3-37, professor, dr. med., København).
Jeppe-Jensen, Jens Peter (1-2-37, dyrlæge, Sdr. Omme).

*Kjær, Leif (1-3-37, frue, Nørresundby).
*Kristensen, Ove Krarup (1-9-37, arbejdsmand, Bøvlingbjerg).
*Nielsen, Aksel (14-9-37, sognepræst, Møldrup).
Næss-Schmidt, Per (13-1-37, læge, Ringkøbing).
Pedersen, Aase Skov (7-5-38, snedkerformand, Tarm).
Pedersen, Kirsten Margrethe (2-9-37, grosserer, Skjern).
Skovsborg, Holger Mørch (31-5-38, sognepræst, Højmark, Lem).
Sønderby, Ebba (6-3-38, fabrikant, Tarm).
Toft, Ingrid Lodahl (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern).
Toft, Karen Margrethe (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern).
Øllgaard, Hans (31-10-37, sognepræst, Lunde).

I mn. a.
Leding, Ida Birgitte (12-3-37, stationsforstander, Nr. Nebel).
Madsen, Inger Dalsgaard (22-7-37, værkfører, Ringkøbing).
Mikkelsen, Anders Volsager (11-3-36, murermester, He).
Mikkelsen, Erich, Olaf (19-10-33, musiker, Krarup, Tirstrup).
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris).
Mortensen, Kurt Vesterager (16-5-37, gårdejer, Solsø, Videbæk).

*Munch, Kjeld (6-9-37, førstelærer, Stundsig, Tistrup).
Nielsen, Henri Clausager (11-5-36, gårdejer, Borris).
Nielsen, Johanne (29-3-35, landmand, Sædding).

*Sigsgaard, Erik (7-2-38, lærer, Åkjær, Aså).
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).

*Tram, Egon Johannes (7-12-36, vognmand, Jels).
Vandborg, Willy Wulff (7-12-35, landmand, Malle, Horne).

*0e, Jørgen Jensen (16-12-36, lærer, Borbjerg, Holstebro).
Østerbye, Karen (12-1-38, overlæge, Grindsted).

I mn. b.
Bliksted, Ole (2-12-36, overlærer, Ølgod).
Christensen, Bodil Maiie (4-12-36, gårdejer, Lambæk, Lem).
Christensen, Inga Sand (30-10-37, landmand, Tarm).
Christensen, Jens-Ole Ravnh. Folkenborg (15-7-38, frue, Skjern).
Christensen, Johanne (4-6-36, bødker, Tistrup).

*Dalhof, Herluf Jepsen (8-6-37, købmand, Nr. Snede).
*Iversen, Viktor Johannes (4-5-36, landmand, Skodborgskov, Jels).
Jensen, Ib Helstrup (20-9-37, overbanemester, Ringkøbing).

*Jensen, Johan Henning Weirauch (20-2-37, amtstuefuldmægtig, 
Ringkøbing).

* Jensen, Kaj Nysted (11-4-37, statshusmand, Hammelmose Mark, 
Manna).

* Jeppesen, Johan Hessellund (25-1-37, gårdejer, Vejby, Brodal).
* Jespersen, Sune Høstgaard (11-5-38, sognepræst, Balling)).
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* Jørgensen, Kaj Fjendbo (30-6-37, gårdejer, Spottrup, Rødding). 
Kofod-Jensen, Hans (4-9-37, landsretssagfører, Skjern).

* Lassen, Johannes (16-12-37, sognepræst, Ulsted).

Realklassen.
Christensen, Bene Aage (14-4-38, landmand, Lønborg).

”Heineth, Ole (27-11-36, frue, Esbjerg).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).
Jensen, Ragna Boilerup (1-3-37, fabrikant, Tarm).
Jensen, Sonja Malmgren (22-10-37, fabriksarbejder, Lem).
Jørgensen, Grete (8-1-39, landbrugslærer, Borris).
Jørgensen, Martha Irene (15-1-37, fotograf, Ringkøbing).
Lauridsen, Holger Gudmund (28-9-37, møbelhandler, Tarm).
Mathiasen, Birthe (28-2-37, farver, Skjern).
Nielsen, Mads Fastergaard (26-4-38, gårdejer, Lønborg). 
Pedersen, Henning Feldborg (26-9-36, skomager, Videbæk).
Schützsack, Johs. Valdemar Schultz (14-4-36, sognepræst, 

Stauning).
Schützsack, Tove Schultz (23-8-37, sognepræst, Stauning).
Strandbygaard, Jens Christian (2-10-38, bogtrykker, Skjern).
Sørensen, Alice Margrethe (5-2-37, kommunebogholder, Tarm). 
Sørensen, Hans Theodor (19-2-37, gårdejer, Hodde).

4. ml. a.
Borum, Birthe (5-4-39, mejeribestyrer, Finderup).
Buch, Sanna Funder (3-6-38, frue, Randers).

*Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, afd. servitrice, Grenå).
*Elgaard, Jens Bjørn (5-2-38, sygeplejerske, Århus).
Fynboe, Klaus (27-7-38, læge, Skjern).
Grunnet-Jensen, Flemming (14-6-39, tømmerhandler, Tistrup).

*Halkjær, Gorm (30-9-38, købmand, Hjerm).
Hansen, Astrid, (29-3-38, dyrlæge, Videbæk).
Hansen, Kathrine Ekknud (4-1-37, husmand, Gårde). .
Hejbøl, Knud (5-2-38, førstelærer, Tarm).
Jakobsen, Karin Hylgaard (13-10-37, maskinsmed, Lem).

* Jensen, Hans Jørgen Thorkild (27-10-37, frue, Randers).
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, Gårde).
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, Gårde).
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).

4. ml. b.
Herly, Poul (12-7-38, toldforvalter, Ringkøbing).
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 Jørgen (2-8-39, installatør, Nr. Bork).
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Nielsen, Sonja Lis Kassentoft (16-8-38, vognmand, Tarm).
Pedersen, Peder Kristian (9-4-39, husmand, Vostrup).
Rix, Jørgen (2-8-38, apoteker, Ølgod).

«Røssell, Ole Stig (6-2-39, frue, Viborg).
Skovgaard, Benny (13-7-36, maler, Odderup, Tarm).
Skuldbøi, 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, iandm., 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, Gåsdal, Borris).

*0stblom, Lennart Curt (8-7—39, frue, Hammerum).

3. ml. a.
Andersen, Eva Smedegaard (28-3-39, sadelmager, Spjald).

«Bro, Per Kruse Poulsen (17-2-40, rentier, Fur).
Danielsen, Magda Old (20-4-40, landmand, Bandsbøi, 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, Eise 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).
Keseier, Nina Degnbol (5-12-40, gårdejer, Dejbjerg).
Kristiansen, Lars Thimes (19-1-39, brugsuddeler, Lyhne).
Voigt, Arne (1-6-38, forst., Løvstrupgård, Lem).

3. ml. b.
Fynboe, Carl Sølling (28-8-39, læderhandler, Lemvig).
Hansen, Bente (4-3-40, dyrlæge, Videbæk).
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).
Meiballe, 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 Wiliumsgaard (30-8-40, gårdejer, Lønborg).
Nielsen, Niels Brink (5-5-39, skotøjshandier, Tarm).
Nielsen, Rudolf (30-9-38, landmand, Ådum).
Nielsen, Søren Kristian Bonde( 1-9-39, baneformand, Videbæk).
Nørrelund, Niels (10-8-40, læge, Spjald).
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Overlund, Ruth (26-3-40, fængselsbetjent, Sdr. Omme).
Pedersen, Hans Erik (7-9-39, tømrermester, Ådum).
Petersen, Anton Christian (25-2-40, baneformand, Tarp, Borris).
Sandegaard, Bodil Maria (27-5-39, førstelærer, Nr. Bork).
Sinding, Inga Solveig (9-4-39, politibetjent, Skjern).
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, drifsleder, Esbjerg).

2. ml.
Andersen, Jytte Marie Bech (13-12-39, gårdejer, frue, Sdr. Bork).
Arndal, Bodil (24-2-40, rektor, Tarm).
Bendtsen, Jørgen Holdgaard (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).
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, Niels 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).

1. ml. a.
Andersen, Johannes Hem (22-8-41, gmd., Tistrup).
Andersen, Jytte Helene (7-3-40, gmd., Tistrup).
Andreasen, Inge (5-6-41, maskinsmed, Lem).
Bøggild, Esther Maria (5-3-42, læge, Lem).
Christensen, Asger Hjorth (3-9-40, landpostbud, Tarm).
Christensen, Margit (18-11-40, landpost, Hoven).
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Christensen, Poul, Erik (6-4-41, vagtmester, Tarm).
Christensen, Poul Hjorth (14-4-41, købmand, Lem).
Christensen, Tove (6-11-41, gdr. Ådum).
Clausen, Egon (23-11-40, gdr., Hemmet).
Gabs, Anna Kirstine (11-9-40, tømrer, Tarm).
Ganer-Tolsøe, Kurt (19-12-40, kontorist, Lem).
Ganer-Tolsøe, Torben (19.-12-40, kontorist, Lem).
Gram, Birthe (9-6-41, urmager, Sdr. Omme).
Graversen, Hanne (29-10-41, sognepræst, Lønborg).
Guldbrand, Bente Lønne (4-10-41, husmand, Knaplund).
Hansen, Margit Brørup (25-5-41, husmand, Tistrup).
Hansen, Niels Clausen (6-4-42, husmand, Tarm).
Holm, Ejnar (21-2-42, hotelejer, Spjald).
Homann, Karna (5-8-41, købmand, Lønborg).
Jensen, Jens Herman (28-3-42, tømrer, Sdr. Vium).
Jensen, Jens Thorning (1-2-42, kroejer, Sdr. Omme).
Jensen, Jørgen (11-10-41, gdr., Kildsig, Spjald).
Jensen, Yrsa Grunnet (29-11-41, arkitekt, Tistrup).
Kristensen, Inga (16-10-41, ingeniør, Lem).
Kristensen, Jens Martin (6-2-42, manufakturhandler, Hemmet).
Kristensen, Kirsten Hanna (24-8-41, lærer, Adum).
Sørensen, Gerda Brigsted (13-4-42, apoteker, Tarm).

1. ml. b.
Larsen, Tove (19-3-42, mejeribest., Højmark).
Lundby, Stig Merrild (28-3-41, uddeler, Hodde, Tistrup).
Madsen, Alice Rosenbæk (27-4-40, arbmd., Sig).
Madsen, Jørn (12-9-41, vognmand, Spjald).
Madsen, Knud Aage (18-9-41, montør, Tarm).
Mikkelsen, Knud Frank (28-2-41, gmd., Videbæk).
Nielsen, Birthe Emilie Hellerup (23-11-40, mejeribest., Hoven).
Nielsen, Gerda Elfrida (20-7-42, gmd., Tarm).
Nielsen, Grethe Prahl (17-1-41, driftsleder, Karlsgårde, Sig).
Nielsen, Henning Libergren (3-12-40, smed, Lem).
Nielsen, Preben Buur (10-8-40, skræderm., Videbæk).
Nielsen, Sigurd Dahl Stampe (4-4-41, købmd., Tarm).
Nørrelund, Elisabeth Dahl (2-3-42, læge, Spjald).
Olesen, Kristian Frank (1-4-41, uddeler, Højmark).
Pedersen, Mary Agnete (17-10-41, sognepræst, Dejbjerg).
Pedersen, Tove Anna Skov (17-6-42, snedkerfmd., Tarm).
Petersen, Anna Marie (2-4-42, husmand, Ådum).
Petersen, Hans Lykke (11-12-41, dyrlæge, Spjald).
Rasmussen, Henning Skaaning (15-1-41, mejerist, Videbæk).
Rasmussen, Kjeld Ole (17-5-42, adjunkt, Tarm).
Ringsted, Bente Mide (28-4-41, snedker, Tarm).
Skovsborg, Ruth (9-4-42, sognepræst, Højmark).
Stampe, Niels Ejgil (20-9-40, murer, Videbæk).
Stenum, Søren (28-1-42, sagfører, Tarm).
Sønderby, Inger (23-8-41, lagerforvalter, Tarm).
Thaysen, Inger (16-3-41, ingeniør, Fiskbæk, Herborg).
Therkelsen, Dorthe Hjerk Nyborg (5-5-41, dyrlæge, Tarm).
Thomsen, Johannes Lund (21-8-41, bogholder, Videbæk).
Vestbo, Elin Lund (4-12-41, husmand, Brosbøl).
Øllgaard, Andreas (31-5-41, sognepræst, Lunde).
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UNDERVISNINGEN
1 . februar ansattes adjunkt på prøve, cand. mag. Erik Riis-Olsen 

som adjunkt.
Under adjunkt Munk Nielsens sygdom 9.—21. november vikari

erede kolleger samt cand. mag. O. Bohn og fru G. Holst.
For lektor G. Andersen vikarierede cand. mag. O. Bohn fra 7.-11. 

til 22.-12.
Indre inspektion: adjunkt Holm og lærerinde frk. Petersen, der 

også har tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspektion: lektor 
A. Henriksen, rektors sekretær: adjunkt H. Buhl Nielsen, gårdinspek
tion: adjunkt Boas. Regnskabsfører: lektor G. Andersen. Kostinspek
tører: lektor L. Holst, adjunkt G. Hanghøj, lærer E. Bækgaard, 
adjunkt B. M. Jensen. Økonoma: frk. Marie Juul Mikkelsen. Økono
miinspektør: cand. theol. E. Sondergaard.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion IHs-l-b, IHa, Ils, Ila, Ilb; dansk Illa, Is + b.
Lektor G. Andersen: historie IIIs + b, IHa, Ils, Ila, 4a, 4b; old

tidskundskab Ils, Ila, Ilb; fransk Ila.
Lektor’ C. E. Larsen: religion Is + b, la, 3a, 3b, la; historie 3a, 3b; 

engelsk Ills, Ila, Ilb, 3a, 3b; tysk la + b.
Lektor L. Holst: matematik Ils, Ha, Ilb, real, 2; fysik Ib, Ib.
Lektor A. Henriksen: geografi Ils, Ila, Is, la, real, 4a, 4b, 3b, 2, 

la, Ib; naturhistorie Ills, real, 4a, 4b, 2.
Adjunkt B. Rasmussen; dansk IIIs + b, la, la; engelsk 4a, 4b; sløjd 

4, 3a, 3b, 2, la + b; stenografi real.
Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Ils, Ila, 3a, 3b; engelsk Ils, 

real, lb.
Adjunkt B. M. Jensen: dansk Ilb; tysk Ills, Ils; latin His, Ils, 

Is; oldtidskundskab IIIs + b, IHa.
Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk Is, Ib, 2, la; fransk IHa, Ils, Ilb; 

skrivning 3a, 3b, 2, la.
Adjunkt A. H. Holm: matematik Ib, 3a, 3b; fysik Hib, IHa, real, 4a.
Adjunkt G. Hanghøj: matematik Hib, IHa, 4b, lb; fysik la.
Adjunkt, frk. M. Liitken: tysk Is, real, 4a, 4b, 3a, 3b, 2; engelsk la.
Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik 11a, Hb, 4b, 3a, 3b, 2, la; mate

matik la, la, real.
Adjunkt Børge Jensen: naturhistorie Hib, IHa, 3a, 3b, la, lb; 

geografi Hb, Ib, 3a; matematik real, 4a.
Adjunkt Kr. S. Boas: historie 11b, la, la, lb; fransk IIIs + b, Is + b, 

la, real; religion 2; oldtidskundskab Is + b, la.
Adjunkt E. Riis-Olsen: drengegymnastik IHa, Ha, la, 4b, 1; sang 

IIIs + b, IHa, Ils, Ha, Ilb, Is + b, la, 3 + 4, 2, la, lb.
Mellemskolelærerinde, frk. E. M. Pedersen: religion 4a, 4b, lb; 

dansk real, 4a, 4b; latin 4a + b; håndarbejde 4a, 4b, 3a, 3b, 2, la.
Mellemskolelærer E. Bækgaard: gymnastik IIIs + b, Ils + b, Is + 

b+real, 4a, 3a+ b, 2; dansk 2, lb; historie real, 2.
Timelærerinde, frk. Anne-Katrine Nygaard: gymnastik HI, II, 1 + 

real, 4, 3, 2, 1; håndarbejde lb; skrivning la + b; tegning 3a, 3b, 2, 
la, lb; dansk 4a+ b.

ÅRETS PENSA
Religion.

1 .—4. ml.: Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Lofts lærebog. 
A. E. Thomsen: Kirkehistorie. Salmer.
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I, II, III: Gammeltestamentelig religion. Urkristendom. Primitiv 
religion. Grundtvig og Kierkegaard.

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

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

4. ml. opgiver til eksamen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for 
mellemsk. III, 12. udg. s. 92—94, 104—118, 156—185, 208—240, 270— 
277, 281—286, 299—304. P. Christensen: Svensk læsebog for misk., 
17. udg. s. 64—69, 83—95, 111—113, 118—132. Holberg: Jeppe på 
Bjerget.

Realklassen: Clausen og Hansen: Læsebog for realkl., 7. udg. Jen
sen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl., 7. 
udg. Isak Dinesen: Babettes gæstebud. Holberg: Den politiske Kan
destøber.

Til eksamen opgives: Læsebogen 10—33, 39—42, 106—109, 120— 
145, 150—152, 155—161, 272—281. Babettes gæstebud og Den politi
ske Kandestøber.

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

Ill ns -I- mn b opgiver til eksamen: Blicher: En landsby degns dag
bog. H. C. Andersen: 5 eventyr (efter Falkenstjerne II). Kaj Munk: 
Han sidder ved smeltediglen. Falkenstjerne I, 7. udg.: Sønnetabet, 
Gunlaugs saga, kap. 11 og 12, Hr. Torbens datter, Ebbe Skammel
sen, Her vil ties, Rungsteds lyksaligheder, Guldhornene, Strandbak
ken ved Egelykke, De levendes land, Dagvise, Kirkeklokken. Falken
stjerne II, 6. udg.: Hvorfor svulmer Weichselfloden, Glæde over Dan
mark, En middag, Tidlig skilsmisse, Falkenstjerne III, 5. udg.: To 
verdener, Arabesk, Engelske socialister, Ørneflugt, af Ved Vejen, 
Stuckenberg: Bekendelse, af Ditte Menneskebarn, Mors Rok, af Den 
gamle præst, Morgen, af Torden i syd, af Det forjættede land. Aksel 
Jørgensen: Dansk litteraturhistorie.

III mn a opgiver til eksamen: H. C. Andersen: Nattergalen, Kejse
rens nye klæder, Den grimme ælling, Klokken, Skyggen. Blicher: En 
landsbydegns dagbog. Lagerquist: Barabbas. Falkenstjerne I, 5. udg.: 
46—48, 66—70, 94—96, 156—159, 182—83, 188—89, 216, 218—20, 221 
—22, 230—31, 246—48, 276—78, 343—47, 363—65. Falkenstjerne II, 
4. udg.: 4—5, 14—15, 59—66, 154. 163—68, 196—99, 267—70, 271—73. 
Falkenstjerne III, 4. udg.: 1—10, 26—33, 90—93, 106—109, 235—43, 
299—300, 320—21. Aksel Jørgensen: Dansk litteraturhistorie.

Engelsk.
1 .—4. ml. læser efter Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. for mel

lemskolen I—IV. med øvelseshefter.
4 . ml. opgiver til eksamen: Eng. for mellemskolen IV. stk. 4, 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 35.
Realklassen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen. Engelsk for realkl. 

Sven Brüel: Eng. realeksamensopg. m. sprogøvelser.
Til eksamen: Engelsk for realklassen stk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 

24, 27.
I, II, III ns læser efter Rosenmeier: A Modern English Omnibus; 

Stigaard: The Dickens Reader; Ehlern-Møller, Lindum og Rosen- 
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meier: A Contemporary Reader; Helweg Moller: English Essays II, 
Østerberg: A Hundred English Poems; Alving, Bruun, Hunosoe og 
Mammen: Two Centuries af English Poetry; Shaw: Arms And The 
Man (V. Oscar Nielsen); Shakespeare: Julius Cæsar. Hilton: Random 
Harvest; Evelyn Waugh: Brideshead Revisited. Briers Stiløvelse. 
Herløvs grammatik. 1 ugentlig stil (oversættelse eller genfortælling).

III ns opgiver til eksamen: Cæsar I, 2 og III, 2. Østerberg: 3—5, 
11—13, 23, 38—40, 47—48, 53—56, 73—77, 85—91. Arms and the Man 
44 (linje 25) — 60 (linje 12). Dickens: 74.16—81.09, 95—103, 115—23. 
Contemporary Reader: 57—64, 93—100. Essays II: 12—16.

I , II mn læser efter Ring-Hansen og Mouridsen: On England and 
the English. Macdonell: England, Their England. 3 ugentlige timer.

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

Tysk I—III.
4 . ml.: opgiver til eksamen Tysk III nr. 2, 6, 9, 16, 17, 20, 23, 32, 

35, 42.
Realklassen benyttei' Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk 

IV. 3. oplag. Til eksamen opgives nr. 2, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 27, 
30, 34, 35, 37.

I, II, III ns læser efter Sigtryggsson und Rossen: Deutsche Kultur- 
und Characterbilder (7. Ausgabe); Eichendorff: Aus dem Leben eines 
Taugenichts (Reclam); Hauptmann: Bahnwärter Thiel (Reclam); 100 
deutsche Gedichte v. Carl Gad, 4. Ausgabe; Schiller: Maria Stuart; 
Goethe: Faust; Zweig: Die Welt von Gestern; Deutschland II (Ingers- 
lev og Vibæk); Kaper: Tysk sproglære v. Houken-Stenbjerre; 
Houken-Stenbjerre: Tyske stiløvelser for realklassen og Is. Eyvind 
Holm: Abriss der deutsche Literaturgeschichte. Ugentlig stil (over
sættelse eller genfortælling).

Ill ns opgiver til eksamen: Maria Stuart V; Faust v. 243—385, 
606—807, 1178—1384, 3374—3619; 100 deutsche Gedichte: s. 9—12, 
21—22, 27, 28, 31—32, 36—39, 41—42, 57—66; Die Welt von Gestern: 
s. 9—13, 44—49, 25; Deutschland II: stk. 5, 6, (s. 41—47, 14).

I mn har læst efter Ingerslev og Vibæk: Deutschland II. (De let
tere stykker.) Hamburger Abendblatt.

Fransk.
Realklassen: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere, 5. oplag.
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 (2. udg.). Henriques og 
Willemoes: Fransk litteratur i udvalg (3. udg.). Repolissez votre 
francais. Stykker af Cl. Westman Ostrogorsky: Franska. N. Chr. 
Nielsen: Fransk skolegrammatik.

Latin.
4 . ml.: Mikkelsen: Latinsk læsebog, 14. udg. Til eksamen opgives 

stk. I—XXXIII.
I, II, III ns læser efter Mikkelsen: Latinsk læsebog; Cæsar: Galler - 

krigen (Gertz’s udg.); Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk læsebog 
for gymnasiet, 2. udg. 1952. Cortsen: Latinsk læsebog for gymnasiet 
II. 5. oplag; Per Krarup: Romersk poesi; Gerhard Pedersen: Latinske 
realia; Valdemar Nielsen: Latinsk grammatik.

III ns opgiver til eksamen: Cortsen: Latinsk læsebog for gymna
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siet il, 5. oplag, side i—17 (pro Sexto Roscio), il—51 (af talerné 
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, 1948, 
2. udg. 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: Hist, for mellemskolen 

II, 19. udg.: 1815—1939.
Realklassen: H. L. Møller: Danmarkshistorien fra 1848 til nutiden. 

Borger og samfund v. Kierkegaard, Lomholt Thomsen og Vinding.
Til eksamen opgives: H. L. Møller: Danmarkshistorien, 4. udg. 

s. 1—85. Borger og samfund s. 1—39ø, 41m—51ø, 56ø—58n, 49m—64.
I, II, III læser efter Munch og Muller: Lærebog i verdenshistorie 

I—II. Ilsøe: Nordens historie. Andrup, Isøe og Nørlund: Danmarks 
historie i billeder. Plinius: Breve i udvalg v. Rosenberg. Kilder til 
Danmarks historie IV, V. Kretzchmer og Lindhardt Hansen: Sam
fundslære for gymnasiet.

III opgiver til eksamen: Verdenshistorie 1500—1789, 1914—39. 
Nordens historie 1389—1720. Danmark 1848—1939. Samfundslære 
kapitler I og IX. Kilder til Danmarks historie V: 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 
27, 28 og 34. Kilder til Danmarks historie IV: Vilhelm Lassens tale 
og august 1914. Andrup; Ilsøe og Nørlund: 34, 86, 88, 145—52, 204, 
206, 230, 231, 233—36, 284. Munch og Müller 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: Medeia v. Sig. Muller. Foss og Krarup: Udvalg af 
Platons skrifter, 2. udg. Bundgaard: Den græske kunsts historie. 
Holten-Bechtolsheim: Græsk mytologi.

Til eksamen opgives: Iliaden I, VI 440—502. Odysseen VI. Kong 
Kroisos side 12—31, 37—51. Sofokles: Antigone. Platon: Sokrates’ 
forsvarstale. 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 (tempelbygninger), Teatret.

Geografi.
1 .—3. ml. læser efter Bruun og Bøcher: Geografi for mellemskolen 

I—II. 4. ml. læser efter Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen 
II, 12. udg.

4 . ml. opgiver til eksamen Andersen og Vahl: Geografi for mel
lemskolen II, 12. udg. side 82—ud.

Realklassen har læst Reumert: Erhvervsgeografi, 5. udg., der op
gives til eksamen.

I, II mn læser efter Hellner og Humlum: Fysisk geografi, 2. udg. 
Samme: Erhvervsgeografi, 2. udg.

II mn opgiver til eksamen: Hellner og Humlum: Fysisk geografi, 
2. udg. Samme: Erhvervsgeografi, 2. udg. side 1—42, 55—68, 88— 
100, 118—126.

I, II ns læser efter Hellner: Geografi for det spr. gymnasium, 2. udg. 
Til eksamen opgives side 1—61, 71—167, 173—ud.
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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 (undtagen side 15—32) og 

Plantelivet IV.
Realklassen har læst Lund: Biologi for realklassen, 2. udg., der 

opgives til eksamen (undtagen petittryk).
III: Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi, 11. udg. Til eksamen 

opgives side 1—98, 114—118, 120—128. Simonsen (v. Lund): Biologi, 
9. udg. Til eksamen opgives side 1—59, 67—bogen ud.

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

ning og aritmetik I—IV. Pihl: Geometriske øvelser I—II. Nygaard 
og V. Petersen: Aritmetik. Samme: Geometri.

4. ml. opgiver til eksamen: Andersen og Damgaard Sørensen: Reg
ning og Aritmetik IV. Pihl: Geometriske Øvelser II., øvelse 72—86, 
94—105 (undtagen 84, 94 og 95).

Realklassen: Geometri: Juul og Rønnau: Geometri for realklassen, 
der opgives til eksamen med undtagelse af konstruktioner. Regning 
for piger: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Praktisk regning 
for piger. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritme
tik for realklassen.

I, II, III mn læser efter Juul og Rønnau: Lærebog i matematik 
for gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige linje I—III. Erlang: 
Logaritmetavler, udg. C.

III opgiver’ til eksamen: Juul og Rønnau I, 4. udg.: §§ 35—39, 45— 
53, 99—100, 104—141, 149. Juul og Rønnau II, 4. udg.: §§ 13—38, 42— 
59, 78—84, 115—138, 150. Juul og Rønnau III, 3. udg.: §§ 6—14, 27— 
45, 73—76, 90—116.

II ns læser efter Jacob Jensen: Matematik for det sproglige gym
nasium. Til eksamen opgives §§ 1—11, 24—44, 50—65.

Fysik.
1 .—4. ml, læser efter- Kobberø: Fysik for mellemskolen I—II. Ko- 

foed: Uorganisk kemi for mellemskolen.
Til eksamen opgives fysik II side 53—108. Kemi: Syrer og salte.
Realklassen: J. K. Eriksen: Varmelære for realklassen, 1. udg. 

Samme: Elektriciteslære for realklassen, 1. udg.
Til eksamen opgives: Varmelæren side 5—32. Elektricitetslæren 

side 5—54.
I, II, III mn læser efter W. W. Hansen og E. T. Sørensen: Fysik 

for gymnasiet I—III. Ring: Kemi for gymnasiet. Eriksen og Peder
sen: Astronomi.

Til eksamen opgives Fysik I, 5—37, 41—49, 143—52, 158—170. 
Fysik II, 58—61, 69—77, 78—84, 113—120, 122, 137—147, 157—178. 
Fysik III, 5—13, 72—74. Astronomi: 9—41, 49—51. Kemi, 7. udg.: 
31—60, 93—100, 104—110, 120—135, 164—182, 186—191, 192—197.

Øvelser: Varmefylde, Is' smeltevarme, Vands fordampningsvarme, 
Lufttermometret, Bestemmelse af længde- og rumudvidelseskoeffi
cient, Wheatstones bro, Varmeenhedens mekaniske ækvivalent, Kom
pensationsmetoden, Goniometer, Bestemmelse af tyngdeacceleratio
nen, Gauss hovedstilling og tangensboussolen, Koblede svingninger — 
fysisk pendul. Lydens hastighed, Yo-Yo, Audion lampens karakte
ristik.
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Skrivning.
Mellemskolen. Der undervises i formskrift.

Tegning.
1 .—4. ml.: Fri tegning; illustrationstegning (til sange o. a.); teg

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

Stenografi.
Realklassen. Efter Gabelsbergers system v. J. M. Jørgensen.

Håndgerning.
1.—4. ml.: Der arbejdes efter Marie Højmars håndarbejdsbøger.

Sløjd.
Mellemskolen: Formning af lerfigurer — farvning og lakering 

(ubrændte og brændte ting). Keramik m. underglasurfarver, kunst
glasur o. a. Desuden for nogles vedkommende flyvemaskinmodeller 
og løvsavsarbejde.

Sang.
Morgensangsrepertoiret er indøvet i alle klasser.
Mellemskolen: Sang efter intervalhåndtegn, rytme- og træføvelser 

m. nodeskrivning og læsning efter Gunnar Heerups børelæresystem. 
Hovedvægten er lagt på den eenstemmige sang, men også to- og tre
stemmige sange og kanons har været dyrket.

Gymnasiet: Kanons. Een- og flerstemmig sang. Vigtige afsnit af 
musikkens historie og teori er gennemgået og drøftet, ligesom man 
har haft lejlighed til at høre musikværker fra de pågældende afsnit. 
En ugentlig fællessangtime har været benyttet til indøvelser af større 
og mindre korværker.

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 skoleidrætsmærkerne.

Drengene: Drengene har arbejdet i 11 hold fordelt med 5 på mel
lemskolen og 6 på gymnasium og realklasse. Fra efterårsferien til 
påskeferie dyrkes gymnastik, og herunder har nogle klasser i såvel 
mellemskolen som gymnasiet især helliget sig redskabsgymnastik
ken. Een gang om ugen har der været lejlighed til for særlig interes ■ 
serede at mødes i gymnastiksalen udenfor skoletiden, og her har kun 
redskabsøvelser været genstand for interessen.

I sommerhalvåret spilles håndbold og fodbold, idet dog ca. halv
delen af timerne anvendes til fri idræt.

Med dygtiggørelse til idrætsmærkeprøverne, regionsstævnet og 
efterårets fodboldkampe for øje hai' der to eftermiddage om ugen 
været adgang til træning på stadion og skolens boldbaner.
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Særlige meddelelser
Eleverne kan ikke få lov til at blive inde i frikvarteret uden 

skriftlig anmodning fra hjemmet. Ingen elev må forlade skolen i 
skoletiden uden rektors tilladelse.

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

Enhver elev må have sine bøger og andre sager i ordentlig' stand, 
mælket 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, m å s k o- 
lens 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 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 nødvendig
heden heraf er godtgjort ved en attest fra en læge. Denne at
test skal udstedes på en særlig blanket, der 
udleveres af gymnastiklæreren, opbevares af 
skolen og ved skoleårets slutning tilstilles 
ministeriet. Fritagelse for en enkelt gymnastiktime indrøm
mes efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Elever, der fri
tages for gymnastik, skal dog være tilstede i 
gymnastiktimen og overvære undervisningen.

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

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

SKOLENÆVN
I begyndelsen af november afholdtes valg til skolenævn. Valgt 

blev: 1. pastor Skovsborg, Lem, 2. husmand E. Vestbo, Tarm, 3. fru 
læge Øllgaard, Ølgod, 4. kriminaloverbetjent Jensen, Ringkøbing. 
Til suppleanter valgtes: 5. købmand Brink Nielsen, Tarm, 6. land
brugslærer Halfdan Jørgensen, Borris, 7. pastor Jørgen Jensen, 
Thorstrup, 8. læge Fynboe, Skjern.
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FKA DET FORLØBNE SKOLEAR
Skoleåret begyndte 13. august, men ganske unormalt: alt præ

gedes af forberedelser til og forventning om den store festdag, den 
24. august, der skulle markere statsovertagelsen. Dagen var i sig 
selv en mærkedag, 25 årsdagen for gymnasiearbejdets begyndelse 
med oprettelsen af studenterkursus i 1928 og’ 15 år som alminde
ligt gymnasium.

By og skole havde smykket sig til fest og modtog med glæde de 
mange gæster, der med undervisningsminister, dr. Fl. Hvidbjerg, 
landbrugsminister Sønderup, fiskeriminister Ree og fhv. undervis
ningsminister, dr. Højberg Christensen i spidsen indfandt sig for at 
markere dagen sammen med skolens bestyrelse med damer, repræ
sentanter for undervisningsministeriet, finansministeriet, gymna- 
sieudvalget, formændene for statsskolernes lærerforening og rek
torforening og naboskolernes rektorer. Som gæster sås også amt
mand Sommer Andersen, Ringkøbing, repræsentanter for de kom
muner, der økonomisk havde støttet statsovertagelsen, bestyrelsen 
for Vestjysk Gymnasiums Venner, skolens lærerkollegium med 
damer og skolens medarbejdere.

Overtagelseshøjtideligheden fandt sted på Bechs hotel med taler’ 
af bestyrelsens formand, provst Gadegaard, undervisningsministe
ren, undervisningsinspektøren og rektor samt med sang og musik 
af skolens orkester og kor.

Senere samledes man til frokost på skolen, hvor mange gode øn
sker blev udtalt for den gamle skole med det nye ansigt. Eleverne, 
der kun havde kunnet deltage i festens første del fejrede sidste del 
9. september ved en heldagstur „ud i det blå med D.S.B.

19. juni: dimission og translokation med påfølgende dimittend
middag og fakkeltog.

25. august: 4. ml. tager på lejrskole til Hillerød.
7. sept.: tur ud i det blå med D.S.B.s dansetog til Struer med 

besøg hos Bang og Olufsen og i Toftum Bjerge. Om aftenen mid
dag på kostafdelingen for alumnerne.

19. sept.: idrætsstævne.
7. okt.: forældremøde på Bechs hotel med foredrag af pastor Jør

gen Jensen, Thorstrup.
25. okt.—4. nov.: besøg af lektor Johs. Loft, Odense.
10. nov.: mortensfest på kostafdelingen.
22. nov.: foredrag og oplæsning af Arnulf Øverland.
29. nov.: mellemskolefest på Bechs hotel.
4.—5. dec.: II gymnasieklasse på teatertur til København (Ham

let på Det kgl. teater og Cant på Det ny teater) og besøg på teater
museet. Lektor Holst og adjunkt Buhl Nielsen ledede turen.

21. dec.: juleafslutning' på kostafdelingen.
22. dec.: juleafslutning på skolen.
23. jan.: besøg af den svenske rejselektor, fru Appellöf fra Stock

holm, der smukt tolkede Pär Lagerquist: Barabbas.
6. febr.: den årlige fest på kostafdelingen.
12. —14. febr.: II gymnasieklasse opfører med adjunkt, frk. Lüt- 

ken som instruktør Holbergs Mascarade.
19. februar: II gymnasieklasse på ekskursion til Århus med ad

junkterne Holm og Hanghøj.
18. marts: V. G. T.s venners forældremøde på Bechs hotel. Sko

lens kor og orkester underholder med prøver af skolens musikliv i 
skæmt og alvor.
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V. G. T.s VENNER
Foreningen har i det forløbne år været repræsenteret ved højtide

ligheden i anledning af statens overtagelse af Vestjysk Gymnasium.
I marts i år afholdtes et særdeles velbesøgt møde, hvor skolens 

orkestre og kor underholdt, og hvor der endvidere afholdtes general
forsamling. Nyvalgt til bestyrelsen blev landbrugslærer Halfdan 
Jørgensen, Borris. Bestyrelsen består således for øjeblikket af læge 
Næss-Schmidt, Ringkøbing, landbrugslærer Halfdan Jørgensen, Bor
ris, kontorist Gunnar Jensen, Tistrup, boghandler Jacobsen, Tarm, 
rektor Arndal, adjunkt, frk. Liitken og adjunkt H. Buhl Nielsen, 
Tarm. Ved valget udtrådte forsøgsleder- Klitgaard, Borris, af besty
relsen, og der er god grund til også her at takke hr. Klitgaard fol
det store arbejde, han har gjort for foreningen siden dens start i 
1947. Hr. Klitgaard har været formand i alle de 7 år.

Foreningen har hidtil væsentlig koncentreret sig om nedbringelsen 
af gælden på lejrskole-hytten i Klegod. Den dag, hvor gælden er ude 
af verden (den er nu ca. 1100 kr.), er ikke fjern, hvorefter forenin
gen vil kunne påtage sig andre opgaver til gavn og glæde for skolens 
elever. Skal fremtidige opgaver kunne løses, er det imidlertid nød
vendigt, at så mange forældre som muligt slutter op om foreningen. 
Og vi vil gerne fremhæve, at foreningen slet ikke udelukkende er en 
forældresammenslutning, men — som navnet siger — en forening' for 
alle, der interesserer sig for skolen og dens elever.

Bestyrelsen.

SI’ ORTEN PÅ SKOLEN
1953.

25. marts: Skolen deltager med 1 pigehold (I. g) og et drengehold 
(HI g kostelever) i den lokale gymnastikforenings årlige opvisning 
på Bechs hotel.

19. sept.: „De vestjyske gymnasiers skoleidrætsstævne“ (regions
stævne i IX region) var denne gang arrangeret af V. G. T. og fandt 
sted på skolens stadion lørdag den 19. september.

Skolen havde ved denne lejlighed besøg af elever og lærere fra 
Esbjerg statsskole, Herning gymnasium, Nykøbing Mors gymna
sium, Struer statsskole og Viborg katedralskole, — i alt 225 elever 
ledsaget af 15 lærere og de respektive gymnasieskolers rektorer, 
hvortil kommer de 50 elever fra V. G. T., der deltog aktivt i stævnet, 
så dette i alt omfattede ca. 300 deltagere.

Der dystedes i atletik i tre grupper drenge og 1 gruppe piger, fod
bold, håndbold for piger og drenge samt i langbold. Stævnevinder 
(atletik) blev Herning gymnasium med 69 point. Som afslutning på 
stævnet var der lejlighed til en svingom for de aktive deltagere på 
hotellet, indtil vore gæster ved 22,30-tiden drog hver til sit.
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Skolen er i forbindelse med dette stævne forældrekredsen og byens 
borgere megen tak skyldig for velvillig assistance på forskellig måde 
og for venlig gæstfrihed, idet det lykkedes at middagsindkvartere 
alle gæsterne.

14. okt.: Skolens forboldhold og et pigehåndboldhold spiller kampe 
mod Herning gymnasium i Herning. — Det gav nederlag for fodbold
holdet og uafgjort kamp for pigerne.

Denne fodboldkamp var årets sidste i pokalturneringen. Pokalen 
gik denne gang til Struer statsskole.

1954
21. marts: 1. ml. drenge og 4. ml. drenge repræsenterede skolen 

ved Tarm gymnastikforenings årlige opvisning på Bechs hotel.

Årets bedste idrætsresultater

Blandt de addre elever:

Disciplin Navn Result. Sted og dato Bemærk
ning

1 00 m løb Per Bjarne Krogh 12,5 sek. Rg.stævne l!l ,)

4X100 m 
stafet'øb

Per Krogh, Palle Sørensen, 
Erik Mortens.n, Thorkil Dahl

50,7 sek. » »

Højdespring Palle Sorensen, Thorkil Jalk 1,55 ni » »
Stævnets 
bedste 
resultater

Længdespring Per Bjarne Krogh 5,79 m » »

Spydkast Peter Bundgaard 46,64m » »

Kuglestød Thorkil Jalk 10,82 ni » » Næstbedste

Blandt de yngre elever:

Disciplin Navn Result. Sted og dato Bemærk
ning

80 m løb i Leif Kjær 10,2 sek. Udt.stævne 15 J

5 X 80 ni 
stafetløb

L. Kjær, K. Nysted, A.Voigt 
Gorm Halkjær, H. Dalhoff 52,9 sek. Rg.stævne 1,1 „

Højdespring Herluf Dalhoff 1,45 ni » »

Længdespring Herluf Dalhoff 5,48 m » » i Stævnets 
/næstbedste
JresultaterSpydkast Gorm Halkjær 38,43 m i » »

Kuglestød Per Næss-Schmidt 9,76 ni » »
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ßlandt de yngste elever (2. øg 3. ml.)

Disciplin Navn Resultat Sted og dato

60 ni løb ' Niels Mejer 8,9 sek. Regionsstv. Uyu

5 X 60 ni 
stafetløb

K. Merrild, Ole Røssell, N. Meyer 
Hans E. Pedersen, Børge Kousgård 46,6 sek. » »

Højdespring Niels Meyer og Borge Kousgård l,20m » »

Længdespring Ole Røssell 4,03 ni Udtagelsessfe'7,,

Böldkast Jørn Uhre Schmidt 43,65 m Regionsst. 19 9

Blandt pigerne ;

Disciplin Navn Resultat Sted og dato

60 ni løb Anni Mette Moller 9,1 sek. Regionsst. 1:1 9

5X60 ni 
stafetløb

Else Højhus Jensen, Hanne Walther, 
Anni Mette Møller, Sanna Buch, 

Ida Leding
44,2 sek. » »

Højdespring Ellen Margrethe Pedersen 1,25 ni » »

Længdespring Else Højhus Jensen 3,93 m » »

Bold kast Ellen Margrethe Pedersen 50,09 m » »

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

gaver, som skolen herved bringer sin bedste tak for.
Kirsten Gammelby Jensen, 3ml b: bitavler. Astrid Nielsen, 3ml b: 

gedehamsebo og bidronningceller. Johs. Hem Andersen, Iml b: fug
leæg. Jens Lund Thomsen, limn b: obsidian. Lektor Holst: 27 bind 
zoologisk litteratur.

H V I R V L E N
I det forløbne år har gymnasieforeningen Hvirvlen afholdt fore

dragsaftener, diskussionsmøder, et par fester og en kunstudstilling. 
Mødeprocenten har været bemærkelsesværdig stor, og foreningens 
arrangementer har i det hele taget mødt usædvanlig’ stor interesse 
i år.

Sæsonen indledtes med noget helt nyt, nemlig en udstilling af gra
fisk kunst, der var ophængt på skolen i sidste halvdel af september 
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måned. I forbindelse med udstillingen arrangeredes et foredrag om 
nyere dansk grafik — taleren var redaktøren og tegneren Ernst 
Clausen. — Umiddelbart før valget i september afholdtes et politisk 
diskussionsmøde, hvor nogle af foreningens medlemmer optrådte som 
ordførere for de forskellige politiske partier; traditionen tro slut
tede mødet med, at man afholdt prøvevalg. Midt i okt. løb Hvirvlens 
efterårsfest af stabelen — som sædvanlig var det skolens orkester, 
der leverede musikken til dansen. — Generalforsamlingen fandt sted 
først i november; her vedtoges et helt nyt lovsæt, og man valgte den 
nye bestyrelse, der kom til at bestå af Torben Rasmussen (næst- 
form.), Poul Arndal (kasserer), Folmer Enna Jensen (sekr.), Ernst 
Hansen (arkivar) og undertegnede (form.). — Midt i nov. talte for
fatteren Jørgen Nash om materialismen som livsanskuelse og læste 
op af egne værker. — Lektor1 Loft gæstede atter i år Hvirvlen og 
holdt dennegang et kulturhistorisk foredrag' med titlen „De fire 
byer.“ — Umiddelbart før juleferien afholdtes julefesten, der var en 
broget underholdning forfattet og iscenesat af Folmer Enna Jensen 
med efterfølgende dans til skoleorkestret. — Efter jul afholdtes et 
diskussionsmøde om emnet „Har den kulørte litteratur nogen beret
tigelse?“ Indledere var Poul Arndal og undertegnede. — Årets stu
dievejledning blev varetaget på en fornøjelig måde af stud. jur. Erik 
Paulsen fra studenterrådets oplysningsudvalg i Århus. — Endvidere 
afholdtes et møde med foredrag og efterfølgende film om emnet 
„Ungdommen bag jerntæppet.“ Journalist Børge Visby talte om ung
domsfestivalen i Bukarest, som han havde deltaget i. — Ved studen
terorganisationens gymnasiastmøde i København i foråret var Hvirv
len repræsenteret ved undertegnede.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alumnatsin- 
spektørerne og rektor for den store imødekommenhed, der vises os.

Lejf Ahm Olesen.

DEN KRISTELIGE G YM N A SI A S T BE V ÆG ELSE
Bevægelsen har i det forløbne år haft den sædvanlige store tilslut

ning til møderne. Dog har der ikke været afholdt så mange møder 
som sidste år. Alligevel hai' det nok været muligt at hente noget po
sitivt med hjem. Desuden har diskussionsaftenerne i år været præget 
af en usædvanlig saglighed, og jeg tror, det er lykkedes os at trænge 
ind i mange betydningsfulde problemer.

Af diskussionsindledningerne må nævnes overlæge Sørensens: 
„Kan man tro, når man er ved sine fulde fem?“ Vi vil endnu engang 
takke overlægen for denne venlighed.

Ved sommermødet på Krabbesholm højskole deltog sidste sommer 
fire fra V. G. T. Gymnasiastbladet har i år taget et mægtigt opsving, 
da der nu er ikke mindre end 17 abonnenter.
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Alle møderne er i år blevet afholdt hos provst Gadegaard. Vi tak
kel' mange gange for den gæstfrihed, hr. og fru Gadegaard har vist 
os, og vi vil, så stærkt som overhovedet muligt, takke for den for
træffelige måde, hvorpå provsten har ledet diskussionerne. Det har 
været os til uvurderlig hjælp. Også rektor beder vi modtage vor tak 
for den imødekommenhed og hjælp, der altid er blevet vist os.

Bent Lorentzen.

V. G. T.-E L E V E N
Skolebladet V. G. T.-eleven er i det forløbne år udsendt nogenlunde 

regelmæssigt engang om måneden. Normalt har hvert nummer væ
ret på 12 sider, et enkelt har været på 16 sider. Omkring 200 elever 
har købt bladet, og forretningsdrivende i Tarm og Skjern har mu
liggjort dets eksistens ved at støtte os med annoncer — vi beder 
dem modtage vor bedste tak.

V.G.T.-eleven har gennem sine artikler behandlet aktuelle emner, 
bragt noveller- og digte, trykt tegninger og snit, formidlet forbindel
sen med skolens adoptionsskib M/S Pasadena, refereret arrangemen
ter på skolen og specielt i Hvirvlen på dennes foreningsside i bladet. 
V. G.T.-eleven var repræsenteret på skolebladskongressen i Køben
havn i efterårsferien gennem undertegnede og opnåede her ved en 
konkurrence pladsen som et af de bedste skoleblade i Danmark. Red
aktionen har i det forløbne år bestået af Bent Lorentzen, Palle Ud- 
holm Hansen, Erik Sigsgaard, Herluf Dalhof, Kirsten Pedersen, Fol
mer Enna Jensen (Hvirvlens repr.) og undertegnede (red.). — 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.

FOTO KLUBBEN
Det forløbne år må betegnes som usædvanligt godt for fotoklub

ben. Mange af de nye elever har vist stor interesse for klubben og 
har meldt sig ind. — Det forstørrelsesapparat, vi sidste år anskaf
fede, har forbedret arbejdsmulighederne meget og er blevet flittigt 
brugt. I den tid, klubben har bestået, har den arbejdet i det til sko
lens fysiklokaler hørende mørkekammer, men vi har nu fået over
ladt et lokale, som vi har ladet indrette til mørkekammer, og 
som vi venter os meget af. — Også i år har klubben opfyldt et af 
medlemmernes største ønsker, idet den har anskaffet en højglans
presse. Vi vil her gerne have lov til at rette en tak til hr. Hanghøj, 
uden hvis støtte dette havde været umuligt.

Peter Bund g aa rd Nielsen.
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FILMKLUBBEN
Filmklubben, der i år har haft 164 medlemmer, har afholdt 7 film

aftener, der alle har været godt besøgt, idet der til hver forestilling 
har været over 100. På grund af den store mødeprocent fik klubben 
i år tilladelse til at benytte gymnastiksalen, bl. a. på den betingelse, 
at medlemmerne mødte med skiftesko. Ordningen er forløbet til
fredsstillende, og det vil næppe være muligt at få bedre forhold, før 
byggeriet er gennemført.

Af vinterens repertoire skal kort nævnes: 9. okt.: Rejsefilm fra 
Schweiz. — V. G. T. kavalkade. 23. okt.: Chaplin på brøndkur. - 
Olieboring. — Singing together. 20. novbr.: Chaplin som greve. - 
Prammen er ladet med. — Grand Prix. 11. decbr.: Juledrømmen, 
Chaplin, Ungerne, abstrakt malerkunst, Torontosymfoni I, Tre mænd 
arbejder. 21. januar: Chaplin som politibetjent. Sorte rytmer. 24 
timers tabel. Torontosymfoni II. 26. februar: På et hængende hår. 
19. marts: Ungdomsolympiaden i Berlin. Alverden danser. V. G. T. 
kavalkade.

På filmklubbens foranledning er der i årets løb optaget ca. 100 m 
film: Sidste skoledag for III G. — Festlighederne ved statsovertagel
sen. — Idiætsdagen. Asger Holm.

AVISKLUBBEN
Det forløbne år har været særdeles tilfredsstillende for avisklub

ben. Vi er stadig i stand til at holde kontingentet nede på 6 kr. om 
året, takket være et tilskud på 200 kr. fra skolen. Ved afstemningen, 
som fandt sted i begyndelsen af skoleåret, vistes der stigende inter
esse for københavnerbladene. Af de 12 blade, vi får daglig, er således 
de 7 københavnerblade. Alle betydelige politiske partier er repræsen
teret på avisstuen, dog må vi udtrykke vor beklagelse over, at den 
kommunistiske presse kun fik tre stemmer ved avissalget, og det var 
naturligvis ikke nok til at sætte det pågældende blad ind.

P alle Mogensen E. Mortensen.
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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 senest 30. april: dåbs- og vaccinationsattest samt udta
lelse fra den skole, i hvilken barnet går, hvorefter hjemmet får 
meddelelse om, hvor og når prøven afholdes. (Skema fås på sko
len.)

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. Til den nysproglige linie prøves i 
latin, engelsk og tysk, (skema fås på skolen.)

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. 
Der prøves (for ns.) i latin, engelsk og tysk. Ved denne optagel
sesprøve eksamineres i sidste års pensum (altså henholdsvis 4. 
mell.s, realklassens eller sidste præliminærklasses stof, alt efter 
hvilken eksamen ansøgeren har taget). Ansøgning om optagelse 
på kostskolen indsendes til skolen i løbet af maj måned (3 1. m a j 
er absolut sidste dag). Skema fås ved henvendelse til 
skolen.
Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervis

ningsministeriet; resultatet meddeles ansøgeren straks, når ministe
riets afgørelse foreligger, som regel i midten af juli

KOSTSKOLEN
En kostelev må senest 10. august til skolen sende sengetøj, 3 par 

lagener, 6 pudevår, 6 håndklæder, divantæppe, læselampe, skopud-
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sesager, papirkurv, pose til snavset tøj, 2 servietposer samt fodbold
støvler. Enhver kostskoleelev skal endvidere medbringe flyttebevis 
til folkeregistret og sygekassebog.

Alt elevernes tøj (såvel gangklæder, sengeklæder som un
dertøj skal være mærket med fulde navn (ikke blot 
forbogstaver; mærkeblæk er ikke tilstrække
ligt,) da skolen i modsat fald ikke påtager sig noget ansvar derfor. 
Kun linnedtøj i god stand modtages.

I værelset forefindes so veottoman, arbejdsbord, stol, skab med 
reol.

Tilsynet med elevernes bohave, bøger gangklæder og hele orden 
på værelserne føres af de på skolen boende lærere. Elevernes klæ
der og bohave er brandforsikret, idet assurancen dog udredes af 
eleverne og pålignes dem i det halvårlige regnskab. Kostelevernes 
cykler kan, hvis hjemmet ønsker det, tyveriforsikres ved skolens 
foranstaltning.

Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors bestem
melse et vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs kost
lærer er hans nærmeste hjælper og foresatte på skolen. Vedkom
mende lærer udbetaler endvidere eleven ugepenge, rejsepenge og 
udsteder rekvisitionssedler på skolerekvisitter og nødvendige 
brugsgenstande, hvis hjemmene ønsker det. Til dækning af disse 
udlæg modtager læreren ved sommerferiens og jule
feriens slutning halvårsvis forud et beløb fra hjem
met, for hvilket han ved de nævnte feriers begyndelse tilsender 
hjemmet opgørelse. Beløbet må ikke sendes til skolens regn
skabsfører.

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: Aftensbord.
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- og juleferien.
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 anden 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 væ
ret på skolen. Skolen anmoder også om at få karakterbøgerne 
tilbagesendt så hurtigt som muligt.
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S K O L E A F G I F T
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. Kr. Kr.

6050— 7000 incl.......... ............... 3,75 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 før
ste, 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.

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.
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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. å. 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 kir. . ............. 2600 »

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 12’5—13'5, lørdag undtagen).
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Meddelelse am afholdelse af mundtlig eksamen og årsprøver frem
kommer senere. Til at overvære skolens mundtlige prøver og bekendt
gørelsen af deres udfald indbydes elevernes forældre og enhver, der 
interesserer sig for skolen og dens virksomhed. Det nye skoleår be
begynder fredag den 13. august kl. 15,30. Skulle ændringer i køre
planen nødvendiggøre forandring af klokkeslettet, vil det blive med
delt i dagspressen eller på anden måde.

Vestjysk Gymnasium, maj 1954.
A. Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund 
Års skrift 1954

Foreningens formålsparagraf: „Vestjysk Gymnasiums Elevsam- 
fund“s formål er at vedligeholde forbindelsen mellem skolen og dens 
tidligere elever og mellem disse indbyrdes.

Formandens beretning: Skolen er nu blevet en statsskole, og jeg 
vil gerne i den anledning udtale de bedste ønsker for skolens fremtid 
og håbe, at de forandringer, der har fundet sted, i tiden fremover 
må blive til skolens bedste.

Rektor skal have tak for den imødekommenhed, der er vist for
eningen derved, at den nu igennem mange år har fået sit årsskrift 
optaget i skolens beretning og vederlagsfrit fået tilstillet det til en
hver tid ønskede antal eksemplarer, også nu efter overgangen til 
statsskole har rektor’ givet foreningen samme gunstige vilkår at 
arbejde under. Det er vist ikke for meget at sige, at elevsamfundets 
trivsel i høj grad har været betinget af disse forhold.

Det har glædet mig, at så mange i det forløbne år har fulgt op
fordringen til at melde sig ind i foreningen. Vi har modtaget 15 
indmeldelser, og det synes jeg faktisk er ret tilfredsstillende, men 
vi har plads til mange flere endnu. En speciel opfordring vil jeg rette 
til eksamenskandidater af 1954 — få indmeldelser modtages med 
glæde, mange med begær, men også andre er hjerteligt velkommen 
i foreningen.

Bestyrelsen vil altid gerne høre fra medlemmerne, og disse bedes 
erindre, at en forenings trivsel altid er betinget af medlemmernes in
teresse for den.

Til sidst beder jeg alle interesserede om allerede nu at reservere 
tirsdagen i efterårsferien — det er den 19. oktober — til vor kamme
ratlige sammenkomst i Vartovs hyggelige selskabslokaler.

Regensen, København, i marts 1954.
Ole Fly g aard.
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KASSERERENS BEKE TN 1 N G
Elevsamfundets driftsregnskab for 1952—53 viste en indtægt pä 

kr. 279.00, et underskud på efterårsfesten på kr. 62,59 og udgifter 
til porto og papir ved medlemsudsendelsen på kr. 205,51, således at 
året viser et overskud på kr. 10,90.

Til elevsamfundets legatfond er indkommet kr. 116,00, og vi har 
uddelt de sædvanlige kr. 50,00 til en elev ved skolen. Fondens stør
relse er nu på kr. 776,25, så jeg behøver næppe at tilføje, at en fond 
på denne størrelse er aldeles utilstrækkelig til sit formål. Indtæg
terne giver imidlertid heller ikke grundlag for at uddele mere end 
kr. 50,00 men et beløb af denne størrelse er alt foi- lille til at have 
nogen betydning for den, der modtager det.

Jeg vil derfor gerne indskærpe nødvendigheden af at vise større 
offervilje, når medlemsbidrag betales. For den enkelte betyder 3 
eller 5 kroner mere ikke noget, men bliver alle disse små beløb lagt 
sammen, betydei' det dog en væsentlig indtægtsstigning og kan der
ved danne grundlag for en udvidelse af legatportionen af den løbende 
indtægt, hvad de nuværende indtægter ikke betinger.

Tænk på elevsamfundets legatfond, men glem heller ikke elev
samfundet, når I modtager vor giroblanket.

Peder Plousgaard E 1 k j æ r, 
kasserer.

GENERALFORSAMLINGEN OG ÅRSFESTEN
Elevforeningens generalforsamling og årsfest afholdtes i Vartov 

selskabslokaler tirsdag den 20. oktobei- med stor tilslutning, idet 60 
—70 gamle V. G. T. arianere var kommet til stede. Adjunkterne 
Hanghøj, Holm og Olesen samt fru lektor Andersen med datter glæ
dede os med deres tilstedeværelse. Vi siger dem tak for den interesse, 
de herved har vist foreningen.

Generalforsamlingen blev hurtigt overstået. Formanden Ole Fly- 
gaard aflagde beretning om det i det forløbne år passerede, hvoref
ter kassereren Søren Brogaard fremlagde det reviderede og god
kendte regnskab. Kassereren kom herunder ind på kontingentind
gangen, der i det forløbne år har været særdeles tilfredsstillende, idet 
der foruden pæn indgang fra det forløbne kontingentår var indgået 
ikke så få restancer fra tidligere år.

Til bestyrelsen valgtes Ole Flygaard, Peder Plousgaard Elkjær, 
Søren Brogaard, Ruth Mikkelsen og Ove Eriksen.

Civilingeniør John Ormstrup, der havde meldt forfald, ønskede 
ikke grundet manglende tid at fortsætte, men har lovet også frem
over at være foreningen behjælpelig ved eventuelle filmsarrange
menter. Civilingeniør Ormstrup skal have den bedste tak for sit hid
tidige arbejde for foreningen.
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Til revisorer valgtes civilingeniørerne James Appelberg og Frede 
Bjerregaard.

Adjunkt Holm viste derefter sin berømte V. G. T.-film, der nu også 
indeholder mange optagelser af skolens overgang til statsskole og 
af det nybyggeri, dei’ har fundet sted, siden mange af os forlod gym
nasiet i Tarm. Filmen høstede fortjent bifald. Adjunkt Holm skal 
have tak for sin ulejlighed.

Så kom vi til aftenens clou — forfatteren Johannes Smith, der 
læste op af egne ting. Alt medens oplæsningen skred frem, fangede 
han tilhørernes interesse mere og mere. Det var derfor et vældigt 
bifald, der slog ham imøde, da han sluttede, og man kan vist roligt 
sige, at formanden havde hele forsamlingen med sig, da han rejste 
sig og rettede en varm tak til forfatteren, fordi denne havde villet 
glæde foreningen med sin oplæsning.

Man bænkedes derefter om kaffebordene, og snart efter gik dansen 
lystigt til pianisten, kapelmester Eivind Thomsens inciterende toner.

I aftenens løb var der amerikansk lotteri. Fru lektor Andersen 
udtrak de heldige vindere — hvoraf den ene såmænd blev fruen selv. 
Vi håber derfor, at vi til næste år må se både fruen og gemalen.

Stemningen var så god, at bestyrelsen forlængede festen til kl. 1,00 
— og det uden opkrævning af ekstragebyr — og først da sluttede den 
helt igennem vellykkede fest.

Observer.

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT

Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingentet, kr. 3,00 
gældende for 1954—55, til postgirokonto 41452 „Vestjysk Gymna
siums Elevsamfund“, kassereren, stud, polit. Peder Plougsgaard 
Elkjær, H. C. Ørsteds Vej 12, København V. Også gamle medlem
mer bedes indbetale kontingentet for 1954—55 inden altfor længe.

Vi henleder samtidig opmærksomheden på „Vestjyske studenters 
legat“, hvis formål er hvert år at kunne give en, der afslutter sin 
skolegang i Tarm og søger fortsat uddannelse, et legat. For tiden 
er det på kr. 50,00, men det skulle gerne blive meget større. Det 
bliver det imidlertid kun, såfremt gamle elever vil hjælpe os.

Alt, hvad der indgår udover kr. 3,00 i kontingent, tilfalder legatet. 
Vi anmoder derfor alle, der er interesseret i V. G. T.s fortsatte trivsel 
om at indbetale et beløb, stort eller lille til foreningen. Ethvert beløb 
vil være velkommen. Indbetaling kan ske til postgirokonto 41452 
samtidig med kontingentindbetalingen.

Vi opfordrer alle til at agitere for tilslutning til foreningen og støtte 
til „Vestjyske studenters legat“.
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FORENINGENS BESTYRELSE
Stud, polit. Ole Flygaard, Regensen, Store Kannikestræde 2, Køben

havn K. — Central 6961. (Formand).
Stud, polit. Peder Plougsgaard Elkjær, H. C. Ørsteds Vej 12, Køben

havn V. — Telefon VEster 9414 vega. (Kasserer).
Stud, pharm. Ruth Mikkelsen, P. Rørdamsvej 16, Lyngby. — Telefon 

LYngby 96 (Lyngby apotek). — (Sekretær).
Cand. mag. Søren Brogaard, Regensen, Store Kannikestræde 2, Kø

benhavn K. — Telefon Central 6961.
Stud, polyt. Ove Eriksen, Spidslodden 11, Kastrup.

FORENINGENS REVISORER
Civilingeniør James Appelberg. — Hjemmeadresse: Præsteboligen, 

Ringkøbing.
Civilingeniør Frede Bjerregaard, Thomas B. Thriges fabrikker, 

Odense.

BESTYRELSEN
FOR „VESTJYSKE STUDENTERS LEGAT“

Rektor Arndal — fast medlem af bestyrelsen.
Stud, polit. Ole Flygaard. | Elevforeningens
Stud, polit. Peder Plougsgaard Elkjær. | repræsentanter.

NYT OM DE GAMLE
Gifte:
Inge Jæger, student 1948.

Forlovede:
Johannes la Cour, student 1949.

Eksamenskandidater:
Frede Bjerregaard, student 1947, cand. polyt. i elektroteknik januar’ 

1954.
Søren Brogaard, student 1948, cand. mag. i matematik og fysik 

januar 1954.

Jeg vil gerne her opfordre alle til at indsende oplysninger til „Nyt 
om de gamle“.

Jeg håber opfordringen vil virke, og at jeg i det kommende år vil 
modtage mange breve med små og store nyheder fra medlemmerne.
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