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VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

1956 * 1957



RETNING
FOR SKOLEÄRET

1956-57

VED

REKTOR A. A R N D A L

TARM BOGTRYKKERI



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

eller efter aftale. Telefontid: 8,15—8,45, Tarm 27.
Lærerværelse med omstilling til pedel: Tarm 234. 

Kostafdelingens telefon: Tarm 102.

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

(telf. Tarm 102, økonomiinspektøren tillige Skjern 412).
Skolens postgironummer er 53404. 
Kostafdelingens telefon: Tarm 102.



Den ældste del af skolen 
med indgang til kostelevernes spisesal

SK GYMNASIUM
TAR M

Skolens historie går tilbage til 1887. Dette år oprettedes en realskole, der 
havde til huse i den to-etages bygning, som nu er kernen i den gamle kost
skolefløj. 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 hovedbe
standdel af skolebygningen med tilbygningerne i 1938 og 1948. Kostafde
lingen er i tidens løb forøget med kavalerfløjen og 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 omdannedes 1938 
til en privat gymnasiekostskole (selvejende institution), der 1. august 1953 
blev overtaget af staten.
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Eksaminer
Ved de afsluttende eksaminer i III, II, realklassen og 4 ml beskikkedes 

følgende censorer:
Ved skriftlig eksamen: dansk III lektor Borup Jensen og rektor Dinesen, 

realkl. skoleinspektør Matthorne og lektor Garff, 4. ml. lektor Davidsen. 
Engelsk: Hins rektor Kierkegaard og rektor H. W. Larsen, realkl. lektor 
J. B. Nielsen og lærerinde frk. Glud. Tysk Hins lektor frk. Alma Christen
sen og lektor Aage Nissen. Matematik III lektor Erh. Jensen og lektor I. 
Hainau Christensen, realkl. lektor E. Kristensen og kommunelærer A. V. 
Nielsen, 4. ml. rektor Rubinstein.

Mundtlig eksamen: matematik lærer Rask Thomsen (m), lektor Arne 
Christensen (Illmn), oldtidskundskab: lektor Nørgaard (Illmn + ns), 
lektor Grønkjær fransk (Illmn), dansk: lektor Ferlov (III mn). Tysk: lek
tor H. Jacobsen (Hins), naturhistorie: lektor H. Petersen (real), (Hins), 
geografi: lektor H. Petersen( llmn), matematik: lektor Arne Christensen 
(Illmn), fysik: lektor A. Biem (Illmn), historie: lektor Villadsen Madsen 
(Hins).

STUDENTEREKSAMEN 195 6.
"'kostelev. ni ns
Andersen, Lis (2-4-35, disponent, Gentofte) ........................ 13.82 mg
Arndal, Poul (2-3-38, rektor, Tarm) .................................... 14.19 mg+
Christiansen, Arne (8-4-36, provst, Tim) ............................ 13.48 mg-r
Godt, Hans Henrik (22-5-36, frue, Stauskjær, Varde) .... 14.20 mg + 
Hansen, Inge Eybye (4-3-37, uddeler, Videbæk)................. 14.42 mg +

*Husfeldt, Lars Ole (10-3-37, prof., dr. med., København) . . 12.70 g +
*Kjær, Leif (1-3-37, frue, Nr. Sundby) ................................ 13.27 mg-r-
s>Kristensen, Ove Krarup (1-9-37, arbejdsmd., Bøvlingbjerg) 13.36 mg-j-
"'Nielsen, Aksel (14-9-37, sognepræst, Tostrup, Møldrup) . . 13.73 mg
Næss-Schmidt, Per (13-1-37, læge, Ringkøbing) ................. 13.74 mg
Pedersen, Aase Skov (7-5-38, snedkerformand, Tarm) .... 13.56 mg-4- 
Pedersen, Kirsten Margrethe (2-9-37, frue, Skjern) ......... 13.96 mg
Skovsborg, Holger Mørck (31-5-38, sognepræst, Lem) .... 14.13 mg
Sønderby, Ebba (6-3-38, fabrikant, Tarm) ........................ 13.25 mg-4-
Toft, Ingrid Lodahl (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern)............. 13.60 mg
Toft, Karen Margrethe (3-6-37, lærer, Ganer, Skjern) .... 13.48 mg-r 
Øllgaard, Hans (31-10-37, sognepræst, Lunde)..................... 13.73 mg

III mn. a.
"Iversen, Viktor Johannes (4-5-36, landmand, Skodborg) .. 13.63 mg-r 
Jensen, Ib Helstrup (20-9-37, overbanemester, Ringkøbing) 13.91 mg

*Jensen, Johan Henning Weirauch (20-2-37, amtsstuefuld
mægtig, Ringkøbing............................................................. 13.22 mg-r

*Jensen, Kaj Nysted (11-4-37, statshusm. Hammelmose mark. 
Manna) .............................................................................. 13.46 mg<-

*Jeppesen, Johan Hessellund (25-1-37, gdr., Vejby, Brodal). . 13.85 mg
'■Jespersen, Sune Høstgaard (11-5-38, sognepræst, Balling) . . 13.19 mg-r
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"'Jørgensen, Kaj Fjendbo (30-6-37, gdr., Spottrup, Rødding). . 13.74 mg 
"‘Lassen, Johannes (16-12-37, sognepræst, Ulsted)................. 13.30 mg-F
Leding, Ida Birgitte (12-3-37, stationsforstander, Nr. Nebel) 13.40 mg-F 
Madsen, Herluf Reinholt (29-7-34, smedemester, Tim) .... 11.99 g
Madsen, Inger Dalsgaard (22-7-37, værkfører, Ringkøbing) 13.17 mg-F 

'‘Mikkelsen, Erich Olaf (19-10-33, musiker, Ølgod)............. 13.53 mg-F
Mikkelsen, Aage Mosegaard (10-10-37, boghandler, Borris). . 13.29 mg-F
Mortensen, Kurt Vesterager (16-5-37, gdr., Solsø, Videbæk) 14.17 mg+ 

'‘Munch, Kjeld (6-9-37, førstelærer, Stundsig, Horne, Tistrup) 13.66 mg-F
Nielsen, Henri Clausager (11-5-36, gdr., Borris)................. 13.41 mg-F
Nielsen, Johanne (29-3-35, landmand, Sædding) ................. 14.15 mg
Sandegaard, Kirsten Elisabeth (9-6-36, lærer, Nr. Bork) .... 12.50 g + 

"‘Sigsgaard, Erik (7-2-38, lærer, Åkjær, Aså) ........................ 14.35 mg +
Thaysen, Jørn (9-9-37, driftsingeniør, Fiskbæk, Herborg).. 14.06 mg 

'‘Tramm, Egon Johannes (7-12-36, vognmand, Jels) ......... 14.29 mg +
Vandborg, Willy Wulff (7-12-35, landmand, Horne)........ 14.01 mg 

*0e, Jørgen Jensen (16-12-36, lærer, Ølby)............................ 13.74 mg
Østerbye, Karen (12-1-38, overlæge, Grindsted) ................. 13.34 mg-F

III mn. b.
Bliksted, Ole (2-12-36, overlærer, Ølgod) ............................ 14.61 ug-F
Christensen, Bodil Marie (4-12-36, gdr., Lambæk, Lem) .... 14.10 mg
Christensen, Inga Sand (30-10-37, landmand, Tarm)......... 13.61 mg-F
Christensen, Jens-Ole, Ravnholdt Folkenborg (15-7-38, frue,
Skjern) .................................................................................. 13.61 mg-F

Christensen, Johanne (4-6-36, bødker, Tistrup) ................. 13.57 mg-F
*Dalhof, Herluf Jepsen (8-6-37, købmand, Nr. Snede)......... 14.11 mg
Larsen, Leon (17-4-36, gårdejer, Tim) ................................ 12.99 g —

Realklassen.
Andersen, Eva Smedegaard (28-3-39, sadelmager, Spjald). . . . 14.00 mg 

'"Bro, Per Kruse Poulsen (17-2-40, rentier, Fur) ................. 13.49 mg-F
Danielsen, Magda Old (20-4-40, landmand, Hemmet)......... 14.06 mg
Fjord, Henning (14-6-39, gårdejer, Videbæk) ..................... 13.57 mg-F
Gram, Kirsten (9-8-39, urmager, Sdr. Omme)..................... 13.27 mg-F
Hamburger, Randi (26-4-39, maskinist, Lem) ..................... 12.67 g+
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern) ................. 14.07 mg
Hansen, Jytte (28-4-39, driftsleder, Lem) ............................ 11.92 g
Jensen, Poul Dybdal (27-2-39, repræsentant, Ålborg)......... 13.12 mg-F 
Keseler, Nina Degnbol (5-12-40, gårdejer, Dejbjerg) ......... 14.21 mg +
Kristiansen, Lars Thimes (19-1-39, brugsuddeler, Lyhne) . . 13.33 mg-F 
Larsen, Leif Højbjerg (29-11-40, smed, Lem) ..................... 13.92 mg
Lundorf, Hanne Wittrup (16-12-39, kaptajn, Rønne) .... 12.08 g
Nielsen, Astrid (1-12-38, slagtermester, Lønborg) ............. 12.83 g +
Nielsen, Henning Willumsgaard (30-8-40, gdr., Lønborg).. 12.88 g + 
Nielsen, Niels Brink (5-5-39, skotøjshandler, Tarm) ......... 13.18 mg-F
Pedersen, Hanne Rud (19-11-39, fouragehandler, Virum) . . 13.45 mg-F 
Petersen, Anton Christian (25-2-40, banefmd., Borris) .... 13.33 mg-F 
Slot, Anders Krogh (7-9-38, møbelhandler, Lem) ............. 12.12 g
Søeberg, Else (3-12-39, gårdejer Præstbro) ........................ 12.76 g +
Sørensen, Else Voldbjerg (13-10-39, gårdejer, Borris) .... 14.00 mg
Thomsen, Iver (11-2-40, bogholder, Videbæk) ..................... 12.82 g+

•"‘Thorshauge, Fritz (29-5-39, driftsleder, Esbjerg)................. 13.67 mg
En elev bestod ikke eksamen.
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LEGATER OG BOGPRÆMIER
Skolebestyrer Strunges mindelegat: Poul Bækkelund Hansen, Ilmn. 
Lektor frk. Marie Nielsens legat: student Aksel Nielsen.
Elevforeningens legat: Finn Kurt Mark, Ilmn b.
5. maj legat: student Kirsten Pedersen.
Teater-legat: Erik Lunde, 4. ml.
Boggaver: til elever, der særlig har udmærket sig i fransk fra Alliance 

francaise: student Ole Bliksted, fra Institut francais: Anne Lise Iversen, 
lins, til en elev, der særlig har interesseret sig for engelsk fra The American 
Library: student Poul Arndal, fra foreningen „Norden“: student Erik 
Sigsgaard. —- Endvidere en boggave til: student Inga Sand Christensen, 
student Aase Skov Petersen, realist Leif Højbjerg Larsen, Peter Kr. Salmon- 
sen, lins, Henning Pedersen, Ilmn b, Bente Hansen, Ins, Hans Agersnap 
Larsen, Imn, Bent Jensen, I mn, Jørgen Jørgensen, I mn, Inger Sønderby, 
3. ml., Johs. Hem Andersen, 3. ml., Niels Ejgil Stampe, 3. ml., Henning 
Jansen, 2. ml., Niels Thomsen, 1. ml.

For skoleåret 1956—57 tildeltes følgende friplads på kostafdelingen: 
Niels Juel Christensen, III mn, Bjarne Lindby, Illmn, Jørgen Thorgaard, 
lins, Knud Starup, Hins, H. P. Ammitzbøll, Illmn, Poul Bækkelund Han
sen, Illmn, Henning Pedersen, Illmn, Jes Gerlach, Ilmn, Ronald Knudsen 
Kristiansen, Ilmn, Erik Winkel Jensen, Ilmn, Egon Sørensen, Ilmn, Holger 
Svendsen, Ilmn, Ole Sørensen, Ilmn, Jørgen Jørgensen, Ilmn.

Ved uddeling af undervisningsministeriets julestipendier tildeltes Bent 
Aaberg 150 kr. at oplægge og 150 kr. at udbetale, Gravers Graversen 150 
kr. at oplægge og 150 kr. at udbetale, H. P. Ammitzbøll 100 kr. at oplægge 
og 100 kr. at udbetale, K. Schytt Larsen 200 kr. at udbetale, Henning 
Pedersen 100 kr. at udbetale, Finn Mark 180 kr. at udbetale.

Elevfortegnelse . Skoleåret 1956—57
••■kostelev. ni ns.
’Tischer, Jean Arnold (15-7-37, lærer, Støttrup, Hvam).
^Hansen, Erik Holm (8-12-37, gårdejer, Emsø, Martofte).
Iversen, Anna Lise (31-1-38, eksportør, Grindsted).
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).
Salmonsen, Peter Kristian (20-11-38, skoleinspektør, Ølgod).

*Starup, Knud Windfeld (10-4-38, uddeler, Fåborg, Varde).
Vig, Ida Laursen (5-2-38, provst, Hodde, Tistrup).

III mn. a.
•"'Ammitzbøl, Hans Peter (21-8-38, lærer, Hedensted).
Bundgaard, Henning (6-12-36, sognepræst, Skjern).
Christensen, Lejf Bagger (27-7-37, distriktsmontør, Skjern). 

"'Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, afd. frue, Grenå). 
!tChristensen, Svend (23-7-37, mekaniker, Durup).
Fynboe, Klaus (27-7-38, læge, Skjern).
Graversen, Gravers Hedegaard (5-3-37, lærer, Hanning).
Grene, Ruth (8-3-37, fabrikant, Skjern).

’Tlansen, Pauli (26-12-38, chauffør, Grenå).
’■‘Hansen, Poul Bækkelund (19-5-38, sognepræst, Sevel, Vinderup).
Holm, Gurli (13-9-38, murermester, Ølgod).
Ingerslev, Per (11-12-38, defektrice, Skjern).
Jacobsen, Bodil Catrine Meldgaard (31-3-38, snedkermester, Skjern). 

"'Jensen, Mogens Frimodt (10-9-38, salgsinspektør, Viborg).
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Kirkegaard, Eigil (16-4-38, uddeler, Skjern).
Kirkegaard, Kaj (31-1-39, driftsleder, Tarm).

'’Kjeldsen, Jørgen Hjortkjær (9-7-38, frue, Års).
'’Knudsen, Jørn Føns (24-10-36, gårdejer, Ødsted, Vejle).
’‘Larsen, Hans Løwig (16-4-38, overdyrlæge, Års).
Larsen, Sven Schytt (24-10-38, frue, Ringkøbing).

!fLaursen, Ole (2-6-37, købmand, Visborg).
'"Lindby, Bjarne (5-9-38, vejer og måler, Grenå).

III mn. b.
^Madsen, Kurt Skov (9-6-38, mejeribestyrer, Hejnsvig).
Madsen, Ole Guldberg (18-4-38, herreekviperingshandler, Skjern).
Mark, Finn Kurt (20-6-37, arbmd., Voldbjergmark, He).

'‘Nielsen, Erik Korshøj (30-3-38, mejeribestyrer, Give).
Pedersen, Helena Sondergaard (10-11-38, gårdejer, Jerrig, Grindsted).

'‘Pedersen, Henning (31-8-37, landmand, Glynge, Durup).
Qvesel, Jørgen (19-11-37, skolebestyrer, Nr. Nebel;.

*Ravnsborg, Erik Barner (15-10-37, gårdejer, Bredal, Vejle).
Sondergaard, Ole Christian (25-4-38, overlærer, Skjern). 

’:'Therkildsen, Hans Jørgen (17-4-38, skovfoged, Grindsted).
Wagener, Bente (16-4-38, blikkenslager, Skjern).
Wiese, Mette Schlichtkrull (23-7-38, elektroinstallatør, Ringkøbing).
Willadsen, Gert Sønderby (15-5-37, cigarhandler, Skjern). 

"Aaskov, Frede Willads Hansen (21-4-38, skovrider, Grindsted).

II ns.
Beiter, Asta Lehmann (23-10-38, slagtermester, Skjern).

s'Bundgaard, Kristian Johannes (4-3-39, præst, Slesvig).
Hansen, Bente (4-3-40, dyrlæge, Videbæk).
Jensen, Kirsten (19-8-39, forstander, Rinkenæs).
Jensen, Kirsten Gammelby (29-4-40, førstelærer, Mejis).
Krukow, Kirsten Uhrup (31-12-39, uddeler, Nordenskov, Øse).

''Larsen, Niels Løwig (7-4-39, overdyrlæge, Års).
Madsen, Ulla Kalsbøl (4-8-39, dommer, Skjern).
Nielsen, Birgit Flemming (25-8-39, revisor, Ringkøbing).
Næss-Schmidt, Birgit Bothilde (1-5-39, læge, Ringkøbing).
Petersen, Else Marie Lykke (29-12-38, lærer, Strellev).
Sandegaard, Bodil Maria (27-5-39, førstelærer, Nørre Bork).
Sinding, Inga Solveig (9-4-39, politibetjent, Skjern).
Skovsborg, Inger Marie (22-4-40, sognepræst, Lem).
Strandbygaard, Jens Christian (2-10-39, bogtrykker, Skjern).

'’Thprgaard, Jørgen (12-3-39, landmand, Kastrup).
Vestergaard, Else (14-10-39, overpolitibetjent, Ringkøbing).

II mn. a.
Kristensen, Oluf Vester (23-12-38, skoleinspektør, Skjern). 

"’Kristiansen, Ronald Knudsen (11-5-38, arbejdsmand, Spottrup).
Ladefoged, Astrid Mathilde Pilgaard (27-4-38, lærer, Gårde).

''Larsen, Hans Agersnap (19-4-39, landmand, Nr. Tarp).
’’’Larsen, Jens Christian (20-2-39, overdyrlæge, Års). 
"Mikkelsen, Holger Kusk (5-10-38, gårdejerske, Spottrup).
Nielsen, Anne-Else Brink (3-8-38, isenkræmmer, Tarm).
Pedersen, Jens Sand (19-9-38, snedkermester, Skjern).
Rindom, Jørn Sondergaard (24-2-39, gårdejer, Sædding).
Rix, Jørgen (2-8-38, apoteker, Ølgod).
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"'Sigsgaard, Kai (21-1-40, førstelærer, Aså).
Sivertsen, Jens Nyboe (7-6-38, frue, Ringkøbing).

"'Sørensen, Egon (20-7-39, arbejdsmand, Arden).
Sørensen, Inge Grave (17-8-38, fiskeeksportør, Ringkøbing).

”Sørensen, Ole (21-3-39, hotelforpagter, Sandvad, Jelling).
Thøgersen, Knud Hays (1-7-38, installatør, Tarm).

-’Westh, Claus Rømer (5-12-39, forstander, Bustrup, Brodal).
Aaberg, Bent (30-9-36, arbejdsmand, Brejning).

II mn. b.
”Andersen, Poul (27-2-39, overlærer, Holsted).
Bank, Knud (13-12-39, typograf, Ringkøbing).

"'Bro, Poul Vrist (11-2-38, slagtermester, Harboøre).
”Buchard, Aksel (16-1-39, bagermester, Jels).
"'Christensen, Niels Østergaard (16-6-39, gårdejer, Simested).
”Christensen, Poul Brødsgaard (22-1-38, chauffør, Grejsdal).
Edens, Jeppe Junker (2-6-39, landinspektør, Ringkøbing).
Fensvig, Jens Andreas Toft (31-7-39, lærer, Velling).

"'Fynboe, Carl Soiling (28-8-39, frue, Lemvig).
"'Gerlach, Jes (26-11-38, lærer, Monstrup, Doense).
"'Jensen, Bent (3-2-38, hovedagent, Spottrup).
Jensen, Bodil Dalgaard (27-11-39, bankkasserer, Skjern).

"'Jensen, Erik Winkel (6-3-39, repræsentant, Vemb).
"'Jørgensen, Jørgen (3-5-38, boelsmand, Helnæs, Ebberup).
"‘Kinch, Peder Hedegaard (14-6-39, sognepræst, Holmsland).
”Kjær, Alex Thomsen (17-5-39, murermester, Henne st.).
"'Kristensen, Asger (14-6-39, købmand, Fasterholt).
"'Svendsen, Holger Ejler (7-7-37, pedel, 0. Hjermitslev, Brønderslev).

I ns.
Buctenschön, Per Rasmussen (5-4-39, fabrikant, Varde).

* Christensen, Christian Nissen (8-7-39, afd. boelsmand).
Christensen, Else Bagger (30-8-39, distriktsmontør, Skjern).
Foverskov, Grethe (13-7-40, direktør, Ringkøbing).
Friis-Jensen, Inge (11-1-40, lærer, Fly).
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern).

’Hvas, Søren Lodberg (5-4-40, skoleinspektør, Thyborøn).
Jensen, Niels Jørgen Jersin (30-1-40, sognepræst, Thorstrup).
Larsen, Kirsten (28-2-41, overassistent, Ringkøbing).
Riis-Olsen, Inger Margrethe (19-3-41, gårdejer, Brønnebjerg).

* Salbøg, Per (14-8-40, boghandler, Brovst).
Simonsen, Karen Holst (4-2-39, møbelhandler, Varde).

*Starup, Gunnar (12-6-40, gårdejerske, Sønderby).
Thomsen, Holger Faurbye (28-5-39, gårdejer, Strellev).
Thorstensen, Karen Sindberg (27-11-39, boghandler, Ølgod).

I mn. a.
* Alting, Leo Larsen (15-4-39, statshusmand, Helium).

Andersen, Evald Hauch (3-12-39, gårdejer, Spjald).
Andersen, Niels Kristian (29-10-40, fru kontorchef Lund, Skjern).
Bendtsen, Jørgen Holdgaard (4-6-40, kommunelærer, Tarm).
Borup, Peder (23-12-39, lærer, Ringkøbing).

* Brix, Ove (14-5-40, kedelpasser, Grenå).
Bro, Egon Engsig (13-8-39, landmand, Hanning).
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Bruhn, Søren (18-10-40, fængselsforvalter, Sdr. Omme).
Christensen, Anne Marie Kirstine (30-8-39, rejsende, Ringkøbing).

’Hansen, Hans Erik (14-1-39, husmand, Nr. Langelund).
Hansen, Niels Eilif (6-8-40, gårdejer, Rærup).

* Hansen, Poul Kristian Mandrup (18-8-40, førstelærer, Nørager).
* Hedegaard, Peder Riis (23-6-39, gårdejer, Roslev).

Holm, Mette Marie (23-1-40, boghandler, Ringkøbing).
* Hüttel, Keld (26-8-39, arbejdsleder, Hedensted).

Jacobsen, Ejlif Engedal (20-1-41, gårdejer, Troldhede).
Jacobsen, Karen Ulrikke (6-6-40, gårdejer, Hanning).
Jensen, Bente Vium (1-9-39, cykelhandler, Ringkøbing).
Jensen, Eyvind Aarup (7-5-41, tømrermester, Tarm).

'“Jensen, Jørgen Ørnsholt (11-4-40, gårdejer, Vesterlund).
* Jensen, Knud Dalgaard (31-1-40, vognmand, Durup).
* Jensen, Ole Rønn (30-1-40, kæmner, Harboøre).
* Jørgensen, Jørgen (24-10-39, gårdejer, Roslev).

I mn. b.
’“Knudsen, Erode Vesterby (30-8-40, frue, Brovst).
Kristensen, Elo Degn (29-12-39, manufakturhandler, Spjald).

* Krukow, Niels (9-2-41, gårdejer, Frøstrup).
Larsen, Lis Grønborg (7-5-40, vognmand, Spjald).
Lunde, Erik Møller (25-12-39, landmand, Dalager).

* Mogensen, Vagn (30-4-40, filialbestyrer, Brovst).
* Neubauer, Bent (4-4-40, apoteker, Balling).

Nielsen, Allan Vinge (3-1-40, smedemester, Skovlund).
Nielsen, Ann Gadgaard (7-4-39, bogtrykker, Lemvig).
Nielsen, Grete Schouenborg (7-7-39, amtsvandinspektør, Ringkøbing).

* Nielsen-Elkjær, Thomas (8-3-39, gårdejer, Borbjerg).
* Nissen, Poul Erik (2-9-39, bestyrer, Øster Snede).

Noe, Jens (12-7-38, gårdejer, Velling).
Olesen, Mona Lisa Meinertz (8-3-39, el-installatør, Ringkøbing).

* Pedersen, Henning (25-8-40, dyrlæge, Borbjerg).
* Pedersen, Kristian Søndberg (5-1-40, elektriker, Balling).
* Rübner-Petersen, Christian Leonhardt (24-3-40, slagteridir., Rødding).

Stubkjær, Erik (3-3-41, bogholder, Videbæk).
Sørensen, Henning Winther (7-3-41, arbejdsmand, Tarm).

” Ulsø, Hans (28-7-39, gårdejer, Tofterup).
’"Valsted, Poul (15-11-39, salgsleder, Års).
*Villadsen, Anders Christian (18-1-40, kreaturhandler, Hasselholt).

Realklassen.
Andersen, Jytte Marie Bech (13-12-39, gårdejerske, Sdr. Bork).
Arndal, Bodil (24-2-40, rektor, Tarm).
Christensen, Jytte Marie (31-3-40, bagermester, Tarm).
Fynboe, Jens (12-9-40, læge, Skjern).
Hjorth, Charlotte (20-2-40, tandtekniker, Varde).
Jacobsen, Arne (15-5-41, provst, Borris).
Jensen, Else Højhus (11-10-39, gårdejer, Sdr. Bork).
Jensen, Per Kirkegaard (21-6-40, uddeler, Lem).
Kjærgaard, Svend (4-6-40, disponent, Tarm).
Lind, Erik Perch (27-3-39, ingeniør, Varde).
Mejner, Marie (11-9-40, tømrer, Hemmet).
Mikkelsen, Laura Elisabeth (1-5-40, slagtermester, Tarm).
Nielsen, Astrid (1-8-40, gårdejer, Lønborg).
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Nielsen, Kirsten Thornberg (28-10-39, underdirektør, Varde).
Pedersen, Inger Ahle (25-8-40, mejeribestyrer, Videbæk).
Pedersen, Vera Marie (12-6-41, gårdejer, Hemmet).
Rahbek, Ester Bundgaard (9-11-40, repræsentant, Kyvling).
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).
Øllgaard, Karen (18-7-41, læge, Ølgod).

4. ml. a.
Andersen, Johannes Hem (22-8-41, gårdejer, Tistrup).
Andersen, Jytte Helene (7-3-40, gårdejer, 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, landpostbud, Hoven).
Christensen, Poul Erik (6-4-41, vagtmester, Brosbølgård, Tarm).
Christensen, Poul Hjorth (14-4-41, købmand, Lem).
Christensen, Tove (6-11-41, gårdejer, Ådum).
Clausen, Egon (23-11-40, gårdejer, 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, Bentha Lønne (4-10-41, husmand, Knaplund, Hoven).
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, tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Jens Thorning (1-2-42, kroejer, Sdr. Omme).
Jensen, Jørgen (11-10-41, gårdejer, Kildsig, Spjald).
Jensen, Yrsa Grunnet (29-11-41, tømmerhandler, arkitekt, Tistrup).
Kristensen, Inga (16-10-41, ingeniør, Lem).
Kristensen, Jens Martin (6-2-42, manufakturhandler, Hemmet).
Kristensen, Kirsten Hanna (24-8-41, lærer, Ådum).
Sørensen, Gerda Brigsted (13-4-42, apoteker, Tarm).

4. ml. b.
Buchwald, Mary Agnete (17-10-41, sognepræst, Dejbjerg).
Larsen, Tove (19-3-42, mejeribestyrer, Højmark).
Madsen, Alice Rosenbæk (27-4-40, arbmd., Sig).
Madsen, Jørn (12-9-41, vognmand, Spjald).
Madsen, Knud Aage (18-9-41, overmontør, Tarm).
Mikkelsen, Knud Frank (28-2-41, gårdejer, Videbæk).
Nielsen, Gerda Elfrida (20-7-42, landmand, Tarm).
Nielsen, Grethe Prahl (17-1-41, driftsleder, Karlsgårde, Sig).
Nielsen, Henning Libergren (3-12-40, smed, Lem).
Nielsen, Preben Buur (10-8-40, skrædermester, Videbæk).
Olesen, Kristian Frank (1-4-41, uddeler, Højmark).
Pedersen, Tove Anna Skov (17-6-42, snedkerformand, 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).
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Rasmussen, Kjeld Ole (17-5-42, lektor, Tarm).
Ringsted, Bente Mide (28-4-41, snedker, Tarm).
Rubak, Sven Groothe (5-8-41, fabriksinspektør, Skjern).
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, driftsingeniør, 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, Tarm).
Øllgaard, Andreas (31-5-41, sognepræst, Lunde).

3. ml.
Bertelsen, Kaj Erik Brik (20-6-41, vognmand, Lem).
Fynboe, Agnes Paula (13-8-42, læge, Skjern).
Hansen, Jan Kjeld (2-2-43, overbetjent, Tarm).
Hjort, Jens (16-11-41, uddeler, Mejis, Varde).
Haahr, Gerda (8-9-42, købmand, Hoven, Tarm).
Holm, Inge Margrethe (20-2-42, gårdejer, Lønborg).
Jansen, Henning (29-10-42, tømmerhandler, Lem).
Jensen, Else Marie Flyrup (13-8-42, kontorist, Tistrup).
Jensen, Johs. Nymark (7-1-44, førstelærer, Lyager).
Jensen, Jørgen Heiner (1-5-42, salgschef, Tarm).
Jensen, Vibeke Albeck (8-2-43, læge, Skjern).
Jensen, Willy (21-2-43, frisørmester, Tistrup).
Jonassen, Karl Kristian (27-1-42, murer, Videbæk).
Kirkegaard, Grethe (3-9-42, driftsleder, Tarm).
Knudsen, Grethe Jensine Sidelmann (3-2-42, smed, Lem).
Lunde, Hans Julius (4-4-42, maskinarbejder, Lem).
Madsen, Poul Henning (17-4-43, overmontør, Tarm).
Nielsen, Karen Andrup Pagaard (1-10-42, gårdejer, Nordenå, Hemmet).
Nielsen, Kristian (1-1-42, købmand, Hoven, Tarm).
Nielsen, Niels Buhl (12-5-43, adjunkt, Tarm).
Nygaard, Else Mogensen (12-10-42, malermester, Tarm).
Pedersen, Ellen Buur (6-4-42, landmand, Tarm).
Pedersen, Finn Stendal (10-5-43, førstemejerist, Tistrup).
Pedersen, Jens Peder Steen (23-12-41, tømrermester, Ådum, Tarm).
Pedersen, Magna (14-6-43, landmand, Hemmet).
Schmidt, Hans Georg (19-4-43, lærer, Stoustrup).
Stubkjær, Klaus (15-11-42, bogholder, Videbæk).
Sørensen, Birte Leth (1-2-43, læge, Tistrup).
Sørensen, Karl Johan (11-1-43, gårdejer, Hodde, Tistrup).
Tobiasen, Niels Jørgen (15-2-43, gårdejer, Hoddeskov, Mølby).
Øllgaard, Mette (5-8-43, læge, Ølgod).

2. ml. a.
Bargisen, Jens Kristian (3-2-43, arbejdsmand, Hoven).
Bendtsen, Inger Holdgaard (27-1-44, lærer, Tarm).
Burgdorf, Paul (21-12-42, landmand, Gårde).
Bøggild, Inger Elisabeth (6-7-43, læge, Lem).
Christensen, Anna Maria (7-1-44, kirkebetjent, Lem st.).
Christensen, Kirsten Hoffmann (5-8-43, gårdejer, Hoven).
Claussen, Gorm D. (7-4-42, frue, København).
Damgaard, Lis (13-7-43, trafikekspedient, Tistrup).
Danielsen, Tommy Kronborg (6-7-42, kontrolassistent, Tarm).



Drewsen, Ingrid (6-1-42, forstander, Borris).
Drewsen, Ragnhild (31-3-43, forstander, Borris).
Frandsen, Per Laurids Kjær (11-8-43, lærer, Sdr. Omme).
Graversen, Ruth Kristiane (7-1-43, sognepræst, Lønborg).
Hamburger, Mogens (11-12-43, maskinist. Lem st.).
Hammerskov, Ulla (5-5-44, tandlæge, Skjern).
Hansen, Alex (1-6-43, vognmand, Nr. Bork).
Hansen, Evald Osmund (16-5-44, foderstofuddeler, Tistrup).
Hansen, Mogens Bøgeskov (28-12-42, driftsassistent, Tarm).
Harhoff, Poul Chr. (17-3-43, oberstløjtnant, Varde).
Helle, Andreas Jensen (3-11-43, tømmerhandler, Sdr. Omme).
Henriksen, Hans-Jørgen Stage (9-1-44, lektor, Tarm).
Ingerslev, Lone (16-7-43, defektrice, Skjern).
Jensen, Asta Hvelplund (5-8-42, gårdejer, Hoven).
Jensen, Birthe Lynge (28-10-43, kørelærer, Sdr. Omme).
Jensen, Hans Henrik Neuschs (28-4-42, børstenbinder, Veiling st.).
Jensen, Inge Hertz (27-9-43, forstander, Blåkilde, Tarm).
Jensen, Jens Gammelby (22-1-43, landmand, Vesterbæk, Sig).
Jensen, Karin Hellmund (18-4-43, repræsentant, Tarm).
Jensen, Karen Rigele Øllgaard (18-11-41, pumpefabrikant, Lem st.).
Jensen, Poul Kronborg (30-11-43, tømrermester, Tistrup).

2. ml. b.
Jessen-Klixbüll, Ole (10-8-43, sektionsleder, Sdr. Omme).
Kristensen, Finn Frik (5-8-44, landmand, Hoven).
Kristensen, Lilly (10-6-43, mejeribestyrer, Sdr. Lem).
Ladefoged, Poul Rudolf Pilgaard (14-7-43, lærer, Gårde).
Laustrup, Christian (28-7-43, lærer, Tarm).
Lunde, Kirsten Elisabeth (13-4-43, gårdejer, Borris).
Mathiesen, Anna Kristiane (6-1-44, arbejdsmand, Tarm).
Mikkelsen, Henning (18-4-43, ekspedient, Tarm).
Mikkelsen, Jessie Juul (21-2-43, skrædermester, Lønborg).
Nielsen, Elisabet Vestergaard (3-3-44, cyklehandler, Lem).
Nielsen, Erik (23-4-42, tømmerhandler, Tarm).
Nielsen, Harry Lindahl (12-12-43, uddeler, Lønborg).
Nielsen, Ove Krogsgaard (14-1-44, lærer, Foersum).
Nielsen, Verner Kirkegaard (30-7-43, møbelpolstrer, Tarm).
Nikolajsen, Jytte Sandal (4-1-43, arbejdsmand, Lem).
Pedersen, Jette Lynggaard (4-8-43, læge, Sdr. Omme).
Pedersen, Karen Svenstrup (5-1-43, gårdejer, Hoven).
Pedersen, Mona Marie Grejsen (15-12-42, arbejdsmand, Lem).
Pedersen, Svend Erik (18-8-42, værktøjsmager, Tarm).
Schierff Alex (9-7-42, snedker, Tarm).
Simonsen, Kaj (2-8-42, fiskeriarbejder, Hoven).
Skibsted, Karen Hansen (27-9-43, mejeribestyrer, Tarm).
Skibsted, Margit Hansen (27-9-43, mejeribestyrer, Tarm).
Skovsborg, Helga Elisabeth (22-12-43, sognepræst, Lem).
Slot, Anna Marie (27-9-43, møbelhandler, Lem).
Thomsen, Niels (8-9-43, bogholder, Videbæk).
Tinggaard Peter (30-9-42, forstander, Tarm).
Venning, Annie Leth (24-11-41, snedker, Tarm).
Vestergaard, Per Rindom (5-12-42, installatør, Videbæk).

I ml.
Andreasen, Mary-Ann (1-3-45, tømrer, Tistrup).
Christensen, Ellen Møller (21-9-44, gårdejer, Vesterbæk).
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Christensen, Søren Christian (14-6-45, vagtmester, Brosbøl).
Eriksen, Dorrit Ingelise (16-4-44, snedkermester, Sdr. Omme).
Gammelgaard, Ellen (22-7-44, landpolitibetjent, Sdr. Omme).
Hansen, Inge Lise Baltzer (28-9-44, pedel, Tarm).
Hansen, Laurits Martin (22-8-44, maler, Ädum).
Jensen, Anny Øllgaard (6-1-44, fabrikant, Lem).
Jensen, Jørn Benned (2-1-45, tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Karen Hyrup (29-11-44, kontorassistent, Tistrup).
Jensen, Kirsten Albeck (24-4-45, læge, Skjern).
jensen, Lis Barbara Bro (11-12-43, gårdejer, Lemj.
Jensen, Nancy Gammelby (4-9-44, landmand, Vesterbæk).
Jessen-Klixbüll, Per Mogens (22-1-45, sektionsleder, Sdr. Omme).
Johnsen, Knud Skovbjerg (21-7-44, gårdejer, Hoven).
Johnsen, Niels Peter Sjørslev (13-1-44, statshusmand, Hoven).
Kirkegaard, Jens Barde (13-5-44, boghandler, Sdr. Omme).
Madsen, Mogens Engelbræt (7-10-43, arbejdsmand, Hoven).
Nielsen, Karen Margrethe (17-9-44, førstelærer, Spjald).
Nielsen, Rita Ingelise (12-2-44, vognmand, Tarm).
Pedersen, Anne-Lise (26-3-44, værktøjsmager, Tarm).
Pedersen, Konrad Guldberg (25-12-43, landmand, Brejning).
Simonsen, Leif (2-7-45, fiskeriarbejder, Hoven).
Sørensen, Bent Aarup (28-8-44, gårdejer, Bækgård).
Sørensen, Inge Leth (7-5-45, læge, Tistrup).
Sørensen, Lars Bjerg (21-8-43, bogholder, Tarm).
Tychsen, Günther (29-12-44, repræsentant, Tarm).
Uhre, Kirsten (6-5-44, førstelærer, Højmark).
Øllgaard, Benjamin (9-9-43, sognepræst, Lunde J).

SÆRLIGE BESTEMMELSER
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 vedkommende 
elev.

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

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

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

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

Drenge eller piger, der har deres hjem uden for skolens opland, og som 
bor i pension, kan ikke være elever på V.G.T. uden forudgående forhand
ling med skolen.
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Undervisningen
Adjunkt Buhl Nielsen ledede en gymnasierejse til Skotland i august. 

Som vikar fungerede stud. mag. Poul Arndal fra den 13. august til den 23. 
august. Under lektor Holsts sygeorlov vikarierede stud. mag. Henning 
Nielsen (7. januar til 15. januar), stud. mag. Kr. Bak (16. januar til 2. febr.) 
og fru G. Holst (4. febr, til 11. febr.) 1. august ansattes husholdningslærer
inde fru Kirsten Olesen som timelærer med køkkenskole som fag. Skolen 
har haft besøg af undervisningsinspektørens faglige medhjælper for sang, 
lektor Heerup.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor: religion Ills + mnb, Illmna — dansk: Is, Illmna, R.
Lektor G. Andersen: historie Ils, Ilmna, Imna, 2a, 2b — fransk: Illmna, 

Ils, Ilmna — oldtidskundskab: Ills + mnb, Illmna, Ilmnb, Ils, Ilmna, Is.
Lektor C. E. Larsen: engelsk Ils, Ilmna, 3, 1 — tysk: Ilmna+mnb, 

Imna + mnb — historie: 4a, 4b — religion: Ilmnb, Ils, Ilmna, Imnb, Is, 
Imna, 1.

Lektor L. Holst: matematik Ilmna, Ilmnb, R — fysik: Imna, 4b.
Lektor A. Henriksen: geografi Ilmnb, Ils, Ilmna, Is, 4a, 4b, 3, 2a, 2b — 

naturhistorie Illmnb, Ills, R, 2b, 1 — skrivning: 2a, 2b.
Lektor B. Rasmussen: dansk Imna, 4a, 1 — engelsk: Ills — sløjd: 3, 2a, 

2b, 1 — stenografi: R — tegning 3, 2a, 2b, 1.
Adjunkt H. Buhl Nielsen: dansk Ills + mnb, Ilmna, Imnb, 2a — engelsk: 

Is, Imna, 4b, 2a, 2b.
Adjunkt B. M. Jensen: dansk Ilmnb, Ils — latin: Ills, Ils, Is — tysk: 

Ills, 4a — oldtidskundskab: Imnb, Imna.
Adjunkt Th. A. Olesen: engelsk R, 4a — fransk: Ills+mnb, Ilmnb, 

Imnb, Is.
Adjunkt A. H. Holm: fysik Illmnb, Illmna, 3, 2a, 2b — matematik: 

Imnb, 1 — geometri: R.
Adjunkt G. Hanghøj: matematik Illmnb, Illmna, 4b, 2a — fysik: Imnb. 
Adjunkt frk. M. Liitken: tysk Ils, Is, R, 4b, 3, 2a, 2b — engelsk: Ilmnb. 
Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik Ilmnb, Ilmna, R, 4a, 1 — matematik: 

Imna, 4a.
Adjunkt Børge Jensen: naturhistorie Illmna, 4a, 4b, 3, 2a — geografi: 

Imnb, Imna, R, 1 — matematik: 3, 2b, R (regning for piger), skrivning: 3.
Adjunkt Kr. S. Boas: historie Ills + mnb, Illmna, Ilmnb, I mnb, Is, 3 — 

fransk: Imna, R — engelsk: Imnb — religion: 3.
Adjunkt E. Riis-Olsen: gymnastik III, II, I, 4, 2 — sang: Ills + mnb, 

Illmna, Ilmnb, Ils, Ilmna, Imnb, Is, Imna, 3 + 4, 2a, 2b, 1, korsang.
Mellemskolelærerinde frk. E. M. Pedersen: religion R, 4a, 4b, 2a, 2b — 

dansk: 3, 2b — latin: 4a, 4b — håndgerning: 4a, 4b, 3, 2a, 2b, 1.
Mellemskolelærer E. Bækgaard: gymnastik III, II, I, R, 3, 1 — dansk: 

4b — historie: R, 1 — skrivning: 1.
Timelærerinde frk. Bodil Bjerre: gymnastik III, II, I, R, 4, 3, 2, 1 — 

håndgerning: R.
Timelærerinde fru Kirsten Olesen: husgerning R.
Indre inspektion: adjunkt Holm og frk. E. M. Pedersen, der også har 

tilsyn med de kvindelige elever. Skriftlig inspektion: lektor A. Henriksen, 
rektors sekretær: adjunkt Buhl Nielsen, gårdinspektion: adjunkt Boas, 
kostinspektører: lektor L. Holst, adjunkt G. Hanghøj, adjunkt B. M. Jensen, 
msk-lærer E. Bækgaard, økonoma frk. Marie Juul Mikkelsen, bibliotekar: 
adj. B. M. Jensen, skemalægger: lektor L. Holst, skolelæge: dr. Reinholdt 
Nielsen, Skolesygeplejerske og assisterende sygeplejerske på kostafdelingen: 
fru Else Jacobsen.
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BIOLOGISK LINIE

Det forventes, at den biologiske linie kan fores ud i livet for skoleåret 1958 
—59. Nærmere ved henvendelse til skolen.

Årets pensa
Religion.

1 .—4.mL: Hertz: Bibelhistorie for misk. Lofts lærebog. A. E. Thomsen: 
Kirkehistorie. Salmer.

Ins, Imn a, Imn b: Lindeskog: Bibclkundskap för gymnasiet.
Uran a, IIns + mn b: Østerlandske religioner. Nogle sekter.
Ulmn a, IHns+mn b: Søren Kierkegaard.

Dansk.
1 .—4. ml.: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for misk. I—III1", Jensen 

og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. P. Christensen: Svensk 
læsebog for misk. 4 a: 10 stile, 12 genf. 4 b: 14 stile, 16 genf. 4 ml. a opgi
ver til eksamen: Clausen og Hansen III: 3—4, 37—39, 57—70, 75—84, 
104—108, 108—112, 118—120, 156—165, 167—184, 193—204, 208—231, 
270—277. Hakon Jarl hin Rige. Svensk læsebog: 27—35, 64—69, 107—111, 
121—123, 126—131.

4. ml. b opgiver til eksamen: Clausen og Hansen III13: 31—32, 34—49, 
52—70, 84—92, 94—98, 104—108, 118—120, 142—144, 167—185, 188—190, 
193—204, 208—231, 265—269, 286. Hakon Jarl hin Rige. Svensk læsebog: 
5—11, 17—25, 27—35, 62—68, 89—95.

Realklassen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen’, Babettes 
gæstebud, Søstrene på Kinnekullen. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker 
i dansk sproglære for realklassen.

Til eksamen opgives: Clausen og Hansen: Læsebog for realklassen’ p. 
10—18, 29—33, 39—42, 56—58, 91—104, 109—119, 155—161, 172—191, 
272—281. Babettes Gæstebud, Søstrene på Kinnekullen.

I, II, III læser efter Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur I—III, 
Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog, Hasselmann: Dansk grammatik II, 
Buchreitz og Lindegaard: Dansk grammatik, Arndal: Dansk grammatik og 
syntax i oversigt. A. K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie.

Til eksamen opgiver Ulmn a: Falkenstjerne I: Gunlaugs saga § 1-—2, 
12—13, German Gladensvend, Holberg: Om at gruble i religionssager, af: 
Niels Klims underjordiske rejse, Kingo: Keed af verden, Stub: Den kiedsom 
vinter, Ewald: Rungsteds lyksaligheder, Oehlenschläger: Guldhornene, 
Hakon Jarls død, Grundtvig: De levendes land. II: Ingemann: Den store 
mester, Lysets engel, Hauch: Valdemars anden sang, Trøst i modgang, Poul 
Møller: Kunstneren mellem oprørerne, V. Andersen: om „Kunstneren m. 
opr.“, En rekonvalescent, Heiberg: af „En sjæl efter døden“, Paludan- 
Müller: Alma i livets skole, Kierkegaard: Lilierne på marken, Først Guds 
rige, Winther: En sommernat, III: Brandes: Det uendeligt små, Drach- 
mann: Engelske socialister, I. P. Jacobsen: af „Niels Lyhne“, Pontoppidan: 
Ørneflugt, Johs. V. Jensen: Columbus, Kirstens sidste rejse, Bang: Frøke
nen, Høffding: Positivismen, Bjørnson: Mit følge, Blixen: Babettes gæste
bud, 150 ns.

Hovedværkerne: Blicher: En landsbydegns dagbog, 5 eventyr af H. C. 
Andersen (Kejserens ny klæder, Nattergalen, Den grimme ælling, Klokken, 
Skyggen), Ibsen: Et dukkehjem.

Agerskov, Nørregaard, Roikjer: 92—98, 100—107, 120—122, 127—128, 
144—150, 160—162, Lagerkvist: Barabbas 176—206, 50 ns.
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Garborg: Om pengar, „Frå Kolbotnbrev“, Vesås: Naken, Snø og gran
skog, Eit forgjort hus, Frå „Det store spelet", Hesten, Det var eingong 
(Skoleradioens udsendelser). Øverland: Et kor, Hver livsens dag, Han, som 
skal komme, Vi overlever alt, 10 ns.

IIIns + mn b opgiver: Hovedværker: Blicher: En landsbydegns dagbog. 
H. C. Andersen: 5 eventyr (efter Falkenstjerne II). Kaj Munk: Ordet.

Litteraturprøver: Falkenstjerne I8: Bjarkemålet, Sønnetabet, Gunlaugs 
saga, kap. 2, 6, 9, Germand Gladensvend, Ebbe Skammelsøn, Keed af ver
den, Samfundsforholdene på Anholt, Om sælsomme ægteskab, Rungsteds 
lyksaligheder, Til min Mokke, Guldhornene, Perspektivkassemandens bille
der, De tvende kirketårne, Strandbakken ved Egelykke, I kveld blev der 
banket, ialt 51 ns.

Falkenstjerne IL: Af: Waldemar d. Store og hans mænd, Bekiendelse, 
Jens Hansen, Kunstneren mellem oprørerne, af: En sjæl efter døden, Adam 
tager sit parti, ialt 25, 1 ns.

Falkenstjerne III’ :Af: Indledn. til hovedstrømninger, af: Marie Grubbe, 
indledn., Engelske socialister, Ørneflugt, af: Hum galgebakke, Ved vejen, 
Symbolisme, af: Et lille kræ, af: Den gamle præst, Kirstens sidste rejse, af: 
Peer Gynt, Fædrelandssang, ialt 75 ns.

Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog (11. udg.): Epilog vid 
magisterpromotionen i Lund 1820, Kejsarinnnans kassakista, I valet og 
kvalet, Skalden Wennerbom, Pälsen, Kyssen, „Ur Mauritz“, En død arbe
tarhustru, Far och jag, Du finns ej själv, Vårt enda hem är kärleken, 
Hälsning till Danmark, Den tänkande lantbrevbäraren, Frisøndagen, Ur 
„Lars Hård", ialt 50,3 ns.

Falkenstjerne III7: Bjørnson: Hvorledes jeg blev digter, øverland: Vi 
overlever alt. Skoleradiotekster: Garborg: Om pengar. Frå „Kolbotnbrev.“ 
Vesås: Naken. Eit forgjort hus. Frå „Det store spelet", ialt 10 ns.

Dansk grammatik efter diktat og Arndal: Dansk grammatik og syntaks 
i oversigt.

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

I—IV med øvelseshefte. Kindt Jensen: Engelske stiløvelser for misk.
Til eksamen opgiver 4. ml. a: IV 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 26.
4 . ml. b: IV 3, 4, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29.
Realklassen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen7. S. 

Brüel: engelske realeksamensopgaver med sprogøvelser.
Til eksamen opgives stk.: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15.
I, II, Hins læser efter: Two Centuries of English Poetry, The Dickens 

Reader (7 udg.), A. Contemporary Reader8, English Essays II3, A. Modern 
English Omnibus Book2, R. C. Sherriff: Journey’s End (v. Skovgaard), 
James Hilton: Random Harvest, Shakespeare: Hamlet.

Til eksamen opgives: Shakespeare: Hamlet, III akt. Two Centuries of 
English Poetry, side 11-—12, 32—36, 48—53, 56—58, 76—77, 131—142. 
The Dickens Reader, side 50—88 (= Pickwick Papers). English Essays 
(3rd ed.), side 29—44. Contemporary Reader (3rd ed.), side 80—93, 230— 
238.

Ila: Ring Hansen and Mouridsen: On England and the English (3 Edi
tion): Forfra — side 136. James Hilton: Lost Horizon, forfra — side 132. 
Det øvrige af bøgerne benyttet til ekstemporal-øvelser.

Ilb: Ring Hansen and Mouridsen: On England and the English: hele 
bogen. Orwell: Animal Farm.

16



Tysk.
2. —4. ml. og realkl.: Wiggers Smith og Mogensen: Tysk I—IV3, Houken 

og Stenbjerre: Tysk stiløvelse for misk.
4. ml. a opgiver: III 2, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 23, 32, 42.
4. ml. b opgiver: III 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 29, 32. 
Realkl. opgiver: IV 2, 4, 6, 11, 13, 14, 19, 27, 32, 34, 35, 37, 41.
I, II, Ilins: Goethe: Die Leiden des jungen Werthers (Reelam), Schiller: 

Maria Stuart (Reelam), Deutsche Poesi v. Hertig og Kryger Kristensen 
(1954), Sigtryggsson und A. Rossen: Deutsche Kultur und Charakterbil
der’, Stefan Zweig: Die Welt von Gestern v. Jefsen, G. Hauptmann: Bahn
wärter Thiel (Reclam), Alverdes: Die Pfeiferstübe (Reclam), Hesse: In der 
alten Sonne. Th. Storm: Immensee (Reclam).

Ilins opgiver: Goethe: Die Leiden des jungen Werthers (Reclam), side 
5—30, 135—147. Schiller: Maria Stuart (Reclam): I, 6; II, 3; III, 4; IV, 9; 
V, 9—13. Sigtryggsson und Rossen: Deutsche Kultur und Charakterbilder 
(7. Ausgabe) 1950: nr. 5 (Luther), 10 (Der Gang der deutschen Litteratur- 
geschichte), 15 (Bismarck). Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (v. Jef 
Jefsen), s. 9—13. Deutsche Poesie (v. Hertig og Kryger Kristensen) 1954, 
side 42—43, 52—55 (Grenzen d. M., Das Göttliche), 56, 61—64, 71—80. 
G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel (Reclam), side 10—23.

Ilmn b: Ingerslev und Vibæk: Deutschland II (5 Auflage): nr. 2, 6,10, 
13, 14. Inge Scholl: Die Weisse Rose. Thomas Mann: Königliche Hoheit, 
5—110. Ekstemporal efter Thomas Mann.

Fransk.
Realklassen: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. Til eksamen op

gives: 57—58, 59, 60—68, 69—79, 83—86, 92—97.
I, II, III læser efter Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere, Henriques 

og Willemoes: Fransk litteratur i udvalg, Brüel: Moderne franske skriben
ter IV2, Laugesen: Lectures faciles, N.Chr. Nielsen:Fransk skolegrammatik.

Latin.
4. ml.: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog14. Til eksamen opgives I—XXXIII.
I, II, Hins læser efter Cæsar: Gallerkrigen v. Gertz med Herløv-Muller 

og Nielsens noter, Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog for gymn., Krarup: 
Romersk poesi, Hastrup og Blatt: Latinsk Gram, for gymn.

Hins opgiver: Cæsar: Gallerkrigen (Gertz’ udg.), IV bog, kap. 1—9, 
11—15, 20—29. Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk læsebog, 2. udg., 
1952, side 49—61, 65—73 linie 23, 119—123 linie 21, 151 linie 31—157 linie 
17,164—165 linie 12. Per Krarup: Romersk poesi, 2. udg. 1954: Catul nr.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Horats nr. 3, 8.

Historie.
1 .—4. ml. læser efter L. Schmidt: Historie for misk. I—II21.
4. ml. opgiver: II 169—280 -4- det med småt trykte.
Realklassen: Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og 

samfund4, Kierkegaard og Lomholt-Thomsen: Danmark siden 1901.
Til eksamen opgives: det læste.
I, II, III: Munch og Müller: Lærebog i verdenshistorien I—IV, Usøe: 

Nordens historie, Andrup, Ilsøe og Nørrelund: Danmarks historie i bille
der, Plinius: Breve i udvalg v. Rosenberg, Kilder til Danmarks historie 
IV, V. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for gymn.

Hins, Illmn a, III mn b opgiver: Munch I (11. udg.): Grækerne og 
Alexander s. 39—104. Munch III (10. udg.): England og Amerika: 56—69, 
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115—128, og Munch IV (11. udg.): forfra - side 35. Ilsøe: Danmarks historie 
(6. udg.): side 32—93.

Munch IV: England, USA, Tyskland 1814—1914 (side 56—77, 80—95, 
118—-132). 1. verdenskrig, Tyskland, Frankrig, side 167—201, 212—216. 
Ilsøe: side 192—246, 269 - ud. Kretzschmer, Lindhardt Hansen: kap. I, IV, 
VI, IX. Th. A. Müller: Frederik d. Store. Samtlige kildetekster i udvalg. 
Kilder til Danmarks historie IV (1952). Radikale Venstres program, side 
62—65. Augustdagene, side 73—88. Andrup, Ilsøe: 36, 62, 63, 86, 88, 92, 
109, 118, 144—152, 172, 206, 259, 297. Bredas kapitulation, Dr. Tulp.

Oldtidskundskab.
1, II, III læser Iliaden v. Østergaard, Odysseen v. Østergaard, Herodot: 

Kong Kroisos v. Thomsen, Sofokles: Antigone v. N. Møller, Euripides v. 
S. Muller, Foss og Krarup: Udvalg af Platons skrifter2, Bundgaard: Den 
græske kunsts historie.

Hins, Illmn a, Illmn b opgiver: Iliaden VI og XXII. Odysseen VI og VII. 
Kroisos XIII—XVI s. 11—-12 (Arion) kap. 26—71 og kap. 76—91. Apolo
gien. Kriton. Antigone. Bundgaard, side 14—88.

Geografi.
1 .—4. ml. læser efter Bruun og Bøcher: Geografi for misk. I—II.
4. ml. a + b opgiver: Nordamerika og Norden.
Realkl.: J. Reumert: Erhvervsgeografi“, som opgives til eksamen.
Imn, Ilmn. Hellner og Humlum: Geografi for gymn.2, Hellner: Atlas.
Ins, lins. Hellner: Geografi for det sproglige gymn.2
Til eksamen opgiver Ils: Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium, 

3. udg. Hellner: Atlas. — Bomuld.
Ilmn a + b: Hellner og Humlum: Geografi for gymn. I—II (3. og 2. udg.) 

Hellner: Atlas.
For såvel a som b: Hvede, kartoffel, sukkerplanter, te, banan, jordnød, 

bomuld, fåreavl, kul og jern. — Sydlige Vestjylland: Tønder- og Ballum- 
marsken. — USA og Nordvesteuropa.

Naturhistorie.
1 .—4. ml.: Hvass og Jørgensen: Zoologi for misk. I—IV. 2.—4. ml.: 

Andersen, Franck, Jørgensen: Plantelivet I—IV. 1. ml.: Dansk flora v. 
Mogens B. Lange. 4. ml. a + b opgiver: Zoologi IV, Plantelivet IV.

Realkl. Lund: Biologi for realkl.2 Til eksamen opgives det læste •+ §§ 65, 
67, 80, 81.

Hins, Illmn a, Illmn b. Lund: Biologi“, Krogh og Rehberg: Menneskets 
fysiologi12, som opgives til eksamen.

Øvelser: Ilins + mn a + mn b: encellede organismer, plantesnit, iagt
tagelse af dyriske vævspræparater.

Hins + mn b: udførligere: arvelighedslæren, mindre udførligt: bevægel
sesfysiologi, sprogets lyde.

Fysik.
I .—4. ml. Kobberø: Fysik for misk.2 I—II, Kofoed: Uorganisk kemi for 

misk.2.
4 . ml. a + b opgiver: fra Lyd og ud. Kemi: syrer og salte.
Realkl. J. K. Eriksen: Varmelære2, 5—44, elektricitetslære, til: Joner 

og elektroner, som opgives til eksamen.
I, II, Illmn. W. Hansen og S. Sørensen: Fysik for gymn. I—III, Ring: 

Kemi for gymn., Eriksen og Petersen: Astronomi.
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Illmn a + mn b opgiver til eksamen: Hansen og Sørensen: I 5—37, 71— 
104, 126—143, 158—166. II 58—80, 100—106, 117—120, 122—123, 128— 
136, 168—174. III 5—13, 63—99. Astr.: 9—27, 35—39, 49—51, 53—64.

1. Lysets brydning. 2. Optisk bænk nummer 1 (linseformlen), x 3 Optisk 
bænk nummer 2, Bessels metode. 4. Varmefylde. 5. Smeltepunkt, x 6. 
Smeltevarme, x 7. Fordampningsvarme. 8. Flammens temperatur. 9. 
Meldes rør. Leslies terning. 10. Luftens fugtighed, sekstantøvelse. 
11. Fotografering af kraftlinier. 12. Vægtundersøgelse, x 13. Varmeenh. 
mek. Ækvivalent. 14. Skråplan og faldmaskine. 15. Destillation, x 16. Mæt
tede vanddampes tryk, x 17. Lufttermometret. 18. Eudiometerforsøg. 19. 
Undersøgelse af spændingsdeler, x 20. Petroleums rumudvidelseskoefficient 
bestemt ved dilatometer og pyknometer, x 21. Bestemmelse af længdeud
videlseskoefficient. 22. Termoelektricitet, x 23. Westphals vægt. 24. Mikro- 
fotografering. x 25. Wheatstones bro. 26. Glødelampens karakteristik, 
x 27. Goniometer. 28. Iltens normalvægtfylde. 29. Joules lov. 30. Gauss 
hovedstilling, x 31. Harmoniske svingninger, x 32. Resonansrør. Kundts 
rør. 33. Faldende plade, x 34. Mat. og fys. pendul. 35. Kromatisk aberration. 
36. Spektroskop!, x 37. Kompensationsmetoden. 38. Lysets bølgelængde. 
39. Yo-Yo, R, L og C i en vekselstrømkreds. 40. En anvendelse af kippud- 
ladninger. x 41. Audionlampens karakteristisk.

x: opgives til eksamen.
Kemi

Illmn a + b. Læst: Ring: Kemi for gymn. (7. udg.), ca. 195 sider. Opgi
ves paragraf: 13—15, 17, 20—23, 25—27, 30, 33, 37—45, 57—59, 61, 63, 
65, 67—68, 70, 72.

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

I—IV, Nygaard og V. Petersen: Aritmetik', samme: Geometri, Pihl: Geo
metriske øvelser.

4 . ml. a + b opgiver: Regning (IV), Aritmetik § 61—92, Geometri § 67— 
72, 81—114.

Realkl. C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for 
realkl. Der opgives det læste. Juul og Rønnau: Geometri for realkl. Heraf 
opgives det læste.

I, II, Illmn: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik* I—III, Erlang: 
Logaritmetabel, udg. C. Der opgives: I* §§ 11, 15—37, 40—44, 90, 98, 
101—115, 124—127, 136—137, 143—151, 154—155. II* 1—32, 42—53, 
56—58, 77—78, 80—84, 95—113, 115—138, III' §§ 6—14, 27—39, 73—95, 
105—116, 117—118.

Skrivning.
1 .—3. ml.: formskrift.

Tegning.
1. ml.: Illustrationstegning efter eventyr og opgivne emner, tegning efter 

model — først med farvekridt, senere vandfarve.
2. ml.: Perspektiv, farvelære, illustrationstegning, tegning efter model, 

vandfarver.
3. ml.: Perspektiv, farvelære, tegning efter model, vandfarve.

Sløjd.
1 .—4. ml.: Modellering, farvning med plakat- og keramikfarver, en del 

ting brændt og glaseret. Bygning af skalamodeller af flyvemaskiner. Løv
savsarbejde.
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Stenografi.
Realkl.: Der undervises efter Aug. Jørgensen: Lærebog i Gabelsbergers 

stenografi (yderligere forkortelser opgivet).

Sang.
1 .—4. nil.: Hørelære med rytme og træffeøvelser. Nodelæsning efter 

Heerups høresystem. Der er sunget kanons samt 1- og 2-stemmige sange 
efter Højskolesangbog og Ring og Grytters: Vore skolesange. Nogle musik
værker er gennemgået med klaver og grammofondemonstrationer.

I—III: Nogle vigtige afsnit af musikkens historie, teori og formlære med 
dertil hørende gennemgang af større og mindre værker med klaver- og 
grammofondemonstrationer, en enkelt symfoni med partiturlæsning. Sang 
efter Højskolesangbogen og „fællessang.“ En ugentlig time til indøvelse af 
3- og 4-stemmige korsange.

Gymnastik.
Piger: Vinterhalvåret: gymnastik, sommerhalvåret: boldspil, håndbold 

og langbold og fri idræt i det omfang, der kræves til skoleidrætsmærke.
Drenge: Drengene har arbejdet i 11 hold (med 4 misk. + 7 gymnasie- og 

realkl.). Fra efterårsferien til 15. april er der dyrket gymnastik, herunder 
har nogle klasser helliget sig redskabsgymnastik. Een gang om ugen frivil
lig gymnastik uden for skoletid. I sommerhalvåret dyrkes fri idræt, fod
bold og håndbold, nogle klasser også baseball. — Med dygtiggørelse til 
idrætsmærkeprøverne, regionsstævnet og efterårets fodboldkampe tor øje 
har der 2 eftermiddage om ugen været adgang til træning på stadion og 
skolens fodboldbaner.

Håndgerning.
1. ml.: forklæde, sokker, korssting.
2. ml.: busseronne.
3. ml.: shorts og bluse, hulsøm.
4. ml.: Skjortebluse. — Nogle har syet hvidsyning.
Realkl.: Løber med vævesting, duge med servietter med forsting, puder 

med flettesting.

FORÆLDREMØDER OG SKOLENÆVN 

(Uddrag af anordningen).
Der afholdes forældremøde 1 gang årlig; desuden kan der indkaldes til 

ekstraordinært forældremøde. Møderne ledes af rektor eller et andet af 
nævnets medlemmer efter rektors nærmere bestemmelse. Berettigede til at 
deltage i møderne og afstemningen er alle, der har børn i skolen, eller hos 
hvem elever er sat i pleje. Desuden har lærerne ret til at udtale sig på for
ældremøderne, men kan ikke deltage i afstemninger, hvis de ikke opfylder 
de anførte betingelser. Hver af de tilstedeværende stemmeberettigede har 
1 stemme.

Til at forberede de sager, der skal behandles på forældremødet, og fast
sætte dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af rektor som 
formand, 2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i forældrekredsen valgte 
medlemmer. Mand og hustru kan ikke samtidig være medlem af nævnet. 
Repræsentanterne vælges for 2 skoleår ad gangen, og der vælges samtidig 4 
suppleanter. Valgberettigede er alle — også lærere — der har børn i skolen.
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Der afgives 1 stemme for hvert hjem. Ved skriftlig fuldmagt kan forældre 
overdrage deres stemmeret til dem, der har børnene i pleje. Valgbare er — 
med undtagelse af lærerne — alle, der har børn i skolen.

For skolenævnet skal rektor, efter at skolerådet forud er underrettet 
herom, forelægge alle sager af mere almindelig betydning angående skolens 
hygiejniske forhold og opdragende virksomhed. Nævnets medlemmer eller 
skolerådet gennem sine repræsentanter kan desuden, dog kun med rektors 
billigelse, for skolenævnet forelægge nævnte sager eller andre spørgsmål 
vedrørende den højere almenskole i almindelighed eller den enkelte skole 
(karaktergivning, eksamensbestemmelser, hjemmeforberedelse, forsømmel
ser o. a.). Udelukkede fra forhandling er dog spørgsmål vedrørende de 
enkelte elevers forhold, rektor- og læreransættelser og de enkelte læreres 
forhold.

SKOLENÆVNET
For perioden 1955—57 består skolenævnet af følgende, valgt af foræl

drene: pastor Skovsborg, Lem, husmand Em. Vestbo, Tarm, læge fru 011- 
gaard. Ølgod, amtsvandinspektør Nielsen, Ringkøbing, og valgt af skole
rådet: lektor G. Andersen og adjunkt Munk Nielsen.

FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR
Årets alt overskyggende begivenhed er skolebyggeriet, der endelig kom 

i gang. Den største del af skoleåret har vi ligget i det herligste byggerod. 
En udtjent bygning er revet ned, og en ny er under opførelse. Den ny 
elevfløj, som nu bliver den gamle, er udvidet, og skolefløjen er ved at blive 
forøget med en sydfløj. Når skoleåret 57/58 begynder, skulle vi være ryk
ket ind i den nye kostfløj og have fået 2 klasseværelser til samt biblioteks
lokale, håndgerningsklasse og sang- og filmslokale. Det giver gode arbejds
forhold til det forhåndenværende elevtal.

9. april: Dagen mindes ved morgensang, flaget på hel kl. 12, 2 minutters 
stilhed.

12. april: Rccitatrice fru Louise Jørgensen reciterer „Jammersmindet“ for 
hele skolen og „Medea“ for kosteleverne.

13. april: Gymnastikopvisning af alle klasser og besøg af den faglige med
hjælper for gymnastik, lektor R. Frederiksen.

4. maj: Illumination i anledning af frihedsfesten.
5. maj: Sidste skoledag for III gymnasieklasse med tur til Henne Mølleå 

og Klegod.
8. Forældremøde på Højskolehjemmet i Skjern. Professor Hakon Lund, 

Lund, Århus, taler.
15. maj: Forældremøde for realklassen og 4. ml. (elever deltager): 

Erhvervsvejledning.
20. juni: Dimissions- og translokationshøjtidelighed på Højskolehjemmet i 

Skjern med efterfølgende dimittendmiddag på skolen og fakkeltog. 
Lektor Larsen holder båltale.

13. august: Skoleåret begynder — uden kostelever. Tilbygning til elevfløj 
ikke færdig.

13. august: II og III gymnasieklasse med kostelever begynder skolegang.
20. august: I gymnasieklasse begynder skolegang. De nye kostelever mod

tages på kostafdelingen.
4. ml. drager på lejrskole til Kollund under ledelse af frk. E. M. Peder
sen, hr. Bækgaard og lektor Larsen. Klassen vender hjem 25. august.

22. august: Deltagerne i gymnasiasternes Skotlandstur med adjunkt Buhl 
Nielsen vender hjem.
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7. september: Skolens fødselsdag fejres med en tur „Ud i det blå", denne 
gang Hobro.

11. september: Forældremøde for „nye“ forældre til elever i 1. ml. og 1 
gymnasieklasse.

14. september: Finansudvalget tiltræder bevilling til skolens udvidelse og 
ombygning, men tager forbehold med hensyn til festsal.

15. september: lins og Ilmn a på ekskursion til Hjerl hede og Sahl kirke 
under ledelse af lektor G. Andersen.

17. september: Skolen lukker til middag „på grund af glæde“, da medde
lelsen om finansudvalgets tiltræden af bevilling indløber.

25. september: Hele II gymnasieklasse på geologisk ekskursion til Tønder 
marsk og vadehavet under ledelse af lektor Henriksen og adjunkt 
Børge Jensen med bistand af cand. mag. Niels Kingo Jacobsen, leder 
af marskudvalgets arbejde i Tønder.

28. september: 23 kostelever flytter ud i hjem i byen, medens der gøres 
klar til nedrivning af den gamle kostfløj.

1. oktober: Nedbrydning af den gamle elevfløj begynder.
24. FN-dag markeres ved morgensang med tale af lektor G. Andersen.
29. oktober: De første sten lægges i tilbygningen til skolefløjen.
30. oktober: „Nordens dag" markeres ved tale ved morgensang og flag

ning med nordiske flag.
10. november: „Mortensfest“ på kostafdelingen med middag og under

holdning af lærer Walter.
15. november: 111 tager på lejrskole til København, hjemkomst 18. novbr.
19. november: Kjell Olsson spiller Schumann for gymnasiet.
24. november: Mellemskolefest.
28. november: Lektor Loft, Odense, kommer på besøg — til 17. decbr.

5. december: Forældremøde på Bechs Hotel, lektor Loft holder foredrag 
om „De fire temperamenter.“

6. december: Rejsegilde på nybygning til skolefløj.
13. december: II tager på lejrskole til København — hjemkomst 16. decbr.
19. december: Julefest på kostafdelingen, sidste skoledag for I—Illg på 

grund af ombygning af køkken.
22. december: Juleafslutning på skolen med tale af provst Gadegaard og 

julekaffe for gamle elever og lærerkollegiet med damer.
7. januar: 1.—4. ml. og realklassen begynder skolegang.
8. januar: I—Hig begynder skolegang.

26. januar: Kostfest på Bechs Hotel.
28. januar: Lektor Torp, Kongsberg, fortæller om „Norske folke-eventyr“ 

(for I og Hg), og Nordahl Grieg (for Illg).
7. februar: „Varmeferie“ til og med 9. februar. Den nye skolefløj tilslut

tes varmeledningen.
15. februar og 16. februar: Skolekomedie: „Melodien, der blev væk“, op

ført af Jig, instrueret af adjunkt frk. Liitken med teknisk bistand af 
adjunkt Munk Nielsen og adjunkt Holm med lektor B. Rasmussen 
som sminkør og fru lektor Rasmussen som kasserer.

28. februar: Finansudvalget tiltræder bevilling til opførelse af festsal.
11. marts: Chokolade på kostafdelingen i anledning af kongens fødselsdag.
16. marts: Gymnasiebal på Bechs Hotel.
28. marts: Ig tager på lejrskole til København til 31. marts.
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GAVER TIL SKOLEN
Skolen har modtaget smukke billeder af kommunekasserer Sørensen, 

boghandler Jacobsen og lektor Holst. Det er litografier af Folmer Bendt- 
sen, Urup, og Hagedorn-Olsen.

Kolibri (Lis Damgaard, 2a), brunjernsten (Klaus Stubkjær, 3. ml.), 3 
eksemplarer af dødningehoved (Karna Homan, 4. ml., Egon Bro, la, Yrsa 
Jensen, 4. ml.), 24 stk. frø- og olieprøver (Dansk Sojakagefabrik), tuf (læ
rerinde frk. Pedersen).

MUSIKKEN PÅ SKOLEN
I det forløbne skoleår har 12 kostelever fået musikundervisning efter 

skoletid (fløjte, trompet, klarinet, violin, cello og klaver). Skolens orkester 
har desværre måttet føre en noget tilbagetrukket tilværelse i år, men til 
gengæld er der startet et frivilligt gymnasiekor, som har øvet flittigt en 
gang om ugen og også en enkelt gang bidraget til en underholdningsaften, 
Ungarns-aftenen på Bechs hotel den 25. november.

For at orkester og kor skal kunne bestå, er det nødvendigt, at alle, der 
kan bidrage med spil eller sang, melder sig til hr. Riis-Olsen.

3. og 4. mellems pigekor medvirkede i år ved juleafslutningen i kirken, 
og har desuden et par gange sunget på de gamles hjem.

SPORTEN PÅ SKOLEN
Det årlige skoleidrætsstævne afholdtes den 22. september i Esbjerg. VGT 

deltog med hold i gruppe I og II samt pigegruppen. Det var et ualmindelig 
vel arrangeret stævne, og selv om vi måske ikke kunne hævde os så godt i 
konkurrencen mellem skolerne, som vi kunne ønske, så kunne vi dog glæde
os over mange udmærkede enkeltpræstationer.

Efterårets fodboldkampe gav følgende resultater:
22. september: VGT mod Nykøbing (i Esbjerg)........  4—1
11. oktober: VGT mod Herning (i Herning)............. 1—5
23. oktober: VGT mod Esbjerg (i Tarm)..................... 1—3
25. oktober: VGT mod Struer (i Tarm) ..................... 2—3

FILMKLUBBEN
Filmklubben har i den forløbne vinter haft 6 filmaftener. Besøget har 

været overmåde godt. — Programmet har været følgende:
25. oktober: UREBU-filmen Siesta i Spanien, skoleudflugten.
22. november: Good-bye, mr. Chips.

6. november: Under det pæne vandfald. Fyrtøjet. VGT. kavalkade.
17. januar: Bali til hverdag og fest. David Copperfield.
7. marts: Den gode jord.

26. marts: Fællesarrangement med Hvirvlen.
Foredrag med film af Navaknmar Mukherjee om Indien.

VGT-RAMBLERS
Det forløbne år har været et stille år, og sidste halvdel har været præget 

af opbrud, som sikkert skyldes, at fem af orkestrets ni medlemmer er 3g’er. 
Men trods det har vi haft det rart. Vores samlede repertorie har vi selv 
udarbejdet og arrangeret; det er mit indtryk, at disse numre har gjort 
lykke både i orkestret og blandt de øvrige elever.

Jeg vil slutte med på mine orkesterkammeraters og egne vegne at takke 
skolen for de gode kår, den har givet os at arbejde under. Endvidere vil jeg 
ønske dem, der skal føre orkestret videre, held og lykke i fremtiden. Vi, der 
nu snart stikker af, glæder os til at komme ned og høre VGT-Ramblers 
(og det vil glæde os, hvis vi må give et lille nap med). Ole Laursen.
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FOTOKLUBBEN
Klubben har haft et godt år uden store omskiftelser. Medlemstallet har 

holdt sig temmelig konstant. Kontingentet er stadig 50 øre månedlig plus 
5 øre pr. billede udbudt til salg.

Sidste års ordning med tog-elevers førsteret til mørkekammeret tirsdag, 
torsdag og lørdag har virket så upåklageligt, at den er blevet bibeholdt.

Klubbens største ønske, efter mørkekammerforholdene er blevet ord
nede, må være et nyt forstørrelsesapparat, beregnet til såvel format 6X6 
som 24X36 negativer.

Forhåbentlig vil interessen hos det kommende års nye elever blive lige så 
stor som hos det forgangne. Mogens Frimodt.

BOGKLUBBEN
Kostelevernes bogklub bar, efter at have eksisteret 2'Za år, vist sig som 

et absolut levedygtigt foretagende, der omfattes af medlemmernes store 
interesse. Praktisk taget alle kostelever benytter sig af lånemulighederne.

Formålet er at stifte bekendtskab med det bedste af den helt moderne 
inden- og udenlandske litteratur, som man ellers er afskåret fra af økono
miske grunde. — Det har atter i år været muligt at udvide med omkring 
30 bøger, så klubben i dag råder over 100 bøger. Udlånene foretages hver 
onsdag. Mogens Frimodt.

AVISKLUBBEN
1 det forløbne år har avisklubben haft temmeligt forvirrede arbejdsfor

hold. Da „Kavalerfløjen“ med avisstue blev indrettet til værelser til køk
kenpersonalet, måtte klubben flytte over i den gamle kostfløj og tage to 
værelser i sin besiddelse, men snart måtte også denne fløj vige for en hær 
af håndværkere. Under opførelsen af den nye kostfløj har avisklubben haft 
sæde i klasseværelset „Aladdins Hule“ til stor glæde for tog-elever og til 
stor forbitrelse for klubbens medlemmer. Kontingentet for året har været 
på 6 kr. Avispriserne er steget, og medlemsantallet sunket en smule, men 
takket være et tilskud fra skolen på 250 kr., hvilket vi må takke rektor 
for, og særlige skoleabonnementspriser, har det været muligt at holde 10 
aviser: „Jyllandsposten“, „Vestjyden“, „Politiken“, „Information“, „B. T.“, 
„Ålborg Stiftstidende“, „Skjern Dagblad“, „Dagens Nyheder“, „Skive Fol
keblad“ og „Flensborg Avis“, hvoraf vi har fået de to sidste gratis. Endvi
dere har vi holdt „Times Weekly Review“ og „Life“, og under begivenhe
derne i Ungarn og ved Suez fremskaffede boghandler Jens J. Jacobsen 
nogle eksemplarer af „Land og Folk.“ Erik Winkel. Hans A. Larsen.

SKAKKLUBBEN
Året, der gik, betød en opblomstring af skakinteressen på skolen. Da 

klubben åbnede efter efterårsferien, talte den over tyve medlemmer, og de 
har næsten alle trofast deltaget i det ædle spil hver onsdag eftermiddag i 
klasseværelse 2, hvor vinterens turnering afvikledes, afbrudt af lektor Hen
riksens demonstrationer i skakteori. Sidst i november måned havde flere af 
klubbens medlemmer lejlighed til at få klø af selve stormester Bent Larsen, 
der gæstede byen. På Bechs Hotel fortalte han om de seks danske skakspil
leres deltagelse i olympiaden i Moskva, da han selv spillede remis mod 
verdensmesteren Mihail Botvinnik og fik tildelt stormestertitlen. Efter 
denne underholdende beretning spillede han simultan mod 40 spillere og 
tabte kun et parti! Det var en god aften.

Lige før jul afholdt skakklubben en lille lynskakturnering om en af 
lektor Henriksen udsat præmie. I februar besøgte Axel Nielsen og Eigil 
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Pedersen byen. De har begge været danmarksmestre flere gange og var også 
med i Moskva. Også det blev en god aften med farvelysbilleder fra olym
piaden, simultanspil m. m.

Jeg vil slutte med at sige lektor Henriksen tak for, at han stiller brætter 
og brikker til klubbens disposition og tak for al behjælpsomhed.

Hans A. Larsen.
MUSIKKLUBBEN

På klubbens generalforsamling vedtoges det at afskaffe kontingent og 
lade adgangen til møderne være fri. Dette har haft en så gavnlig indflydelse, 
at mange flere i dette år har besøgt klubben. Bestyrelsen konstitueredes 
som følger: Jean A. Fischer, næstformand, Jes Gerlach, kasserer, Asta 
Beiter, sekretær, og undertegnede, formand. Resten af aftenen spilledes 
klassisk og jazz på grammofon; det sidste dog også i levende fremførelse, 
idet trioen afsluttede arrangementet.

Vor protektor, adjunkt Boas, holdt foredrag med grammofon og eget 
klaverspil om Schumann i anledning af dennes 100-års dødsdag. Desuden 
har der været hvem-ved-hvad, Toscanini-in-memoriam og jazz-causerier. 
Vort største nummer var Børge Roger Henrichsen fra radioen, som vi 
havde sammen med Hvirvlen. Han talte om forholdet mellem jazz og klas
sisk og spillede selv klaver. Særlig jubel vakte det, da han akkompagnerede 
sig selv på beocord.

Endelig får vi sandsynligvis besøg af komponisten og dirigenten Peder 
Holm fra Esbjerg, der vil tale om moderne kunstmusik; han vil bl. a. spille 
radiooptagelser af egne værker. Til dette arrangement har rektor velvilligt 
lovet støtte. Vi vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak også til kost
inspektørerne! Ole Laursen.

DEN KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
Atter i år har gymnasiastbevægelsen arbejdet. Vi vil sige provst Gade- 

gaard og overlæge Sørensen tak, fordi de så gæstfrit har åbnet deres hjem 
for os og været med til at skabe en række indholdsrige møder Også en tak 
til pastor P. Madsen for det udmærkede foredrag: Eksistentiel kristendom.“

Årets største begivenhed var stud, theol. Jørgen Bukdahls foredrag: „Om 
kærlighed og ansvar." Et sådant møde har kun været muligt ved „Hvirv
len1^ hjælp; man må håbe, at et sådant samarbejde også fremover i tiden 
vil være muligt.

Sluttelig en varm tak til rektor Arndal for den venlige indstilling til vort 
arbejde. Kristian Bundgaard.

V.G.T.-E L E V E N
Skolebladet har nu eksisteret som forum for eleverne på VGT i 21 år; og 

atter i år er det blevet ført videre efter de traditioner, disse 20 årgange har 
lagt som grundlag for dets eksistens. Det er udkommet regelmæssigt med 
8 numre, og dets oplag tæller stadig 325 eksemplarer.

I kraft af enestående velvilje fra trykkeriets og annoncørernes side har 
vi igen i år kunnet køre med et årsabonnement på 3 kr. — vi bringer vor 
varmeste tak.

Bladets redaktion bestod i det forløbne år af Knud Starup, Jes Gerlach, 
Kristian Bundgaard, Henning Pedersen og undertegnede (red.), Jørgen Jør
gensen og Asta Beiter forestod regnskabsvæsenet. Hvirvlens faste side er 
blevet redigeret af Kai Sigsgaard, og endelig ledede Kjeld Rasmussen, Sven 
Ruback og Andreas Øllgaard en ny oprettet mellemskoleside.

Ved efterårets skolebladskongres i København var VGT-eleven repræ
senteret ved undertegnede.

Til slut vil jeg takke læserne for den positive interesse, der har været for 
bladet, og rektor for udvist opmærksomhed. Jørgen Thorgaard.

25



HVIRVLEN
Elevforeningens medlemstal ligger på samme højde som forrige år. På 

grund af voksende honorarer og tillige ud fra ønsket om at øge antallet af 
møder har vi i år sat kontingentet op; derved har vi opnået at afholde 2 
møder over det sædvanlige. Så godt som alle møder og fester har været 
velbesøgte.

Ved den ordinære generalforsamling den 28. august valgtes følgende be
styrelse: Jes Gerlach (næstformand), Poul Bækkelund Hansen (kasserer), 
Kristian Bundgaard (sekretær), Leo Alting (arkivar) samt undertegenede 
(formand).

Onsdag den 3. oktober begyndte sæsonen med en diskussion; Jean A. 
Fischer (formanden fra forrige år) og Knud Starup indledte over emnet: 
„Er ungdommen for passiv?“ Lørdagen efter afholdtes det første Hvirvel
bal med vore populære „Ramblers.“ I den følgende IV2 måneds periode 
fulgte 4 foredrag hurtigt efter hinanden; stud, theol. Jørgen Bukdahl: 
„Moral skal der til“; red. Hans Riitting om Tysklands-spørgsmålet; forf. 
Erik Aalbæk Jensen om nyere dansk lyrik og dramatikeren Mogens Linck 
om vejen til forfattertitlen. Lørdag den 8. decbr. afholdt vi julefest.

Folketingsmand Helge Larsen indledte forårssæsonen den 14. januar med 
foredraget: „Skal vi lade reaktionen råde?“ I begyndelsen af februar havde 
vi besøg af pastor Jørgen Jensen med et foredrag om Jacob Knudsen. Tre 
politiske ungdomsledere førte 14 dage senere en diskussion om de politiske 
partier, specielt med henblik på det kommende valg. Pianisten Børge Roger 
Henrichsens foredrag om klassisk musik og jazz var årets bedste og mest 
velbesøgte møde. Møderækken sluttede den 26. marts med foredrag og 
filmforevisning fra Indien. — Ind imellem forårets møder har vi endelig 
haft 2 Hvirvel-baller.

I det forløbne år har vi haft et frugtbringende samarbejde såvel med 
andre jyske gymnasieforeninger som med klubber her på VGT.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medlemmer for opmuntrende 
mødeaktivitet, til Søren for den store hjælpsomhed og til rektor og kost
inspektørerne for den sympati og velvillige imødekommenhed for vort 
arbejde, der har betinget dets glidende gang. Jørgen Thorgaard.

Optagelsesbetingelser
Skolen optager elever enten som skolesøgende — eller som kostelever 

(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, indsendes senest 3 0. 
april: Dåbs- og vaccinationsattest. Skema fås på skolen.
Elever, der ønsker optagelse i I gymnasieklasse, må tilmeldes senest 
3 1. maj. Skema fås på skolen.

Som kostelever optages kun drenge og kun i I gymnasieklasse. Opta
gelsen kan gøres betinget af en optagelsesprøve, som i påkommende til
fælde vil blive afholdt i slutningen af juni måned. Der prøves (for ns.) i 
latin, engelsk og tysk. Ved denne optagelsesprøve eksamineres i sidste års 
pensum (altså henholdsvis 4. mell.s, realklassens eller sidste præliminær
klasses stof, alt efter hvilken eksamen ansøgeren har taget). Ansøgningen 
om optagelse på kostskolen indsendes til skolen i løbet af maj måned 
(31. maj er absolut sidste dag). Skema fås ved henvendelse til 
skolen.
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Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisningsmini
steriet; resultatet meddeles ansøgeren straks, når ministeriets afgørelse 
foreligger, som regel i midten af juli.

KOSTSKOLEN
En kostelev må senest 10. august til skolen sende sengetøj (dyne eller 

tæppe, hovedpude m. m.), 3 lagener, 3 dynebetræk, 6 pudevår, 6 hånd
klæder, divantæppe, læselampe, skopudsesager, papirkurv, pose til snavset 
tøj, 2 servietposer samt fodboldstøvler. Enhver kostskoleelev skal endvidere 
medbringe flyttebevis til folkeregister og sygekassebog.

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

I værelset forefindes soveottoman, arbejdsbord, stol, skab med reol.
Tilsynet med elevernes bohave, bøger, gangklæder og hele orden på 

værelserne føres af de på skolen boende lærere. Kostelevernes cykler kan, 
hvis hjemmet ønsker det, tyveriforsikres ved skolens foranstaltning.

Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors bestemmelse et 
vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs kostlærer er hans nærme
ste hjælper og foresatte på skolen. Vedkommende lærer udbetaler endvidere 
eleven ugepenge, rejsepenge og udsteder rekvisitionssedler på skolerekvi
sitter og nødvendige brugsgenstande, hvis hjemmene ønsker det. Til dæk
ning af disse udlæg modtager læreren ved sommerferiens og juleferiens 
slutning halvårsvis forud et beløb fra hjemmet, for hvilket han ved de 
nævnte feriers begyndelse tilsender hjemmet opgørelse. Beløbet må ikke 
sendes til skolens regnskabsfører.

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 telefonopringninger. 
Ønsker eleverne at modtage indbydelser eller lignende udover den almin
delige fritid kan tilladelse eventuelt 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. Måltiderne indtages 
sammen med kostinspektørerne.

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

Skulle sygdom forhindre tilbagerejsen til skolen, anmodes hjemmet ind
trængende 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.
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OPHOLDSAFGIFT

Opholdsafgiftens beregning sker efter følgende skala:

Skatteindtæg t Ärlig 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 2, » ........ ............... 1175
13050—14000 22 • • • • • ............... 1300 22

14050—15000 » ........ ............... 1425 »
15050—16000 „ .................. ............... 1550 »
16050—17000 ,, .................. ............... 1675
17050—18000 » 22 .................. ............... 1800
18050—19000 » „ .................. ............... 1925 »
19050—20000 2, ,2 .................. ............... 2050 »
20050—21000 22 • • • • • ............... 2175 »
21050—22000 ,, „ .................. ............... 2300 ,,

22050—23000 ,, 22 .................. ............... 2450 22

over 23050 22 2> ................................. 2600 22

Opholdsafgiften (kun for kostelever) beregnes på grundlag af den skatte
indtægt, hvortil forsørgeren er ansat til beregning af indkomstskat til sta
ten for det skatteår, i hvilket det pågældende afgiftsår begynder. Har en 
forsørger flere end 1 barn, som ved afgiftsårets begyndelse er under 16 år, 
eller som er over denne alder og er kostelev på en af statens kostskoler i 
Birkerød, Rungsted eller Sorø, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. for 
hvert barn udover det første; dog kan ingen skatteindtægt over 4000 kr. 
nedsættes under 3050 kr.

For kostelever, der forsørger sig selv, er opholdsafgiften 300 kr. årlig, for 
så vidt den pågældende kostelevs skatteindtægt ikke overstiger 1500 kr. 
For kostelever, hvis skatteindtægt overstiger dette beløb, udredes en op
holdsafgift, der beregnes således, at der til kostelevens skatteindtægt lægges 
et beløb af 2500 kr., hvorefter afgiften fastsættes efter den ovenfor anførte 
skala.

Med hensyn til skoleafgiftens og opholdsafgiftens beregning foretages den 
i henhold til de hos skatterådene indhentede oplysninger af skolens afgifts
råd, der består af rektor og skolens regnskabsfører samt en af skolenævnet 
valgt forældrerepræsentant.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgiften beregnes ordentligvis 
for 1 afgiftsår ad gangen og forfalder til betaling (ved giroblanketter, der 
tilsendes fra regnskabskontoret) den 30. september for månederne august— 
oktober, den 30. november for månederne november—januar, den 28. 
(29.) februar for månederne februar—april og den 31. maj for månederne 
maj—juli. Skolen har girokonto 53404.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolen (telf. Tarm 27), 
kontortid 12,15—13,15, lørdag undtagen.
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FRIPLADSER OG STIPENDIER
Ansøgninger om statens alumne(kostelev)-fripladser, som for tiden er 9. 

indsendes til rektor inden udgangen af august måned på dertil indrettede 
skemaer, der fås på skolen efter sommerferien. Disse fripladser giver hel 
eller delvis fritagelse for opholdsafgiften. Fripladser uddeles for eet år ad 
gangen fra skoleårets begyndelse at regne; men en elev, der een gang har 
opnået friplads eller nedsættelse i opholdsafgiften, beholder dog denne 
understøttelse, til han har taget studentereksamen, for så vidt han stadig 
opfylder betingelserne herfor. Fornyet ansøgning må dog indgives. Ingen 
kan opnå kostelevfriplads, med mindre han har gået mindst 1 år i en af 
statens højere almenskoler eller i Sorø Akademis Skole, har gjort sig for
tjent dertil ved anlæg, flid og god opførsel samt efter de om forsørgernes 
skatteindtægt fremkomne oplysninger skønnes trængende til understøttelse. 
Kostelev-fripladserne uddeles af undervisningsministeren, efter at der er 
gjort indstilling af rektor, der forinden har forhandlet med skolerådet om 
sagen.

Statens stipendier omfatter: a. Bidrag til livsophold eller fornødenheder 
(udbetales straks) og b. Beløb tildelt til oplæg (kommer først til udbetaling, 
når den pågældende efter endt studentereksamen har påbegyndt et studium 
ved et af vore universiteter eller en anden højere læreanstalt). Ansøgninger 
om disse stipendier indsendes til rektor i november, og fordelingen finder 
sted umiddelbart inden juleferien. Også her er betingelsen for at komme i 
betragtning, at eleven har gået mindst 1 år i en statsskole eller i Sorø 
Akademis Skole, at han (hun) ved anlæg, flid og god opførsel har gjort sig 
fortjent dertil, og endelig, at forsørgeren (eventuelt eleven) efter de om 
hans skatteindtægt fremkomne oplysninger skønnes trængende til under
støttelse.

Ovennævnte stipendier uddeles af rektor efter stedfunden forhandling 
med skolerådet. Indberetning herom sendes til undervisningsministeriet.

Meddelelse om afholdelse af mundtlig eksamen og årsprøver fremkom
mer senere. Til at overvære skolens mundtlige prøver og bekendtgørelsen 
af deres udfald indbydes elevernes forældre og enhver, der interesserer sig 
for skolen og dens virksomhed. Det nye skoleår begynder mandag den 12. 
august kl. 15,30.

Vestjysk Gymnasium, maj 1957.
A. Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund

Årsskrift 1957

FORMANDENS BERETNING
Foreningens formål er fortsat at vedligeholde forbindelsen mellem skolen 

og dens tidligere elever og mellem disse indbyrdes.
Dette gælder også i tiden fremover. I tankerne har jeg den skoledebat; 

der har fundet sted. Jeg vil gerne sige, at uanset hvad udgangen på denne 
debat bliver — delt eller udelt skole — da synes jeg, alle vi gamle elever 
skal se tilbage på VGT-tiden med taknemmelighed, og ønsker vi ikke på 
anden måde at give udtryk for vor taknemmelighed over for vor gamle 
skole, da kan vi i hvert fald støtte det arbejde, der har til formål at opret
holde forbindelsen med vor gamle skole. Dette kan man f. eks. gøre ved at 
melde sig ind i VGT’s elevsamfund. Det betyder så lidt for den enkelte, 
men er vi mange, der „melder sig under fanerne", vil langt flere opgaver 
kunne tages op, end tilfældet er i dag.

Der arbejdes videre med planen om oprettelse af en lokalafdeling i 
Aarhus. Skulle nogen være interesseret i at tage et nap med, kan man blot 
melde sig til et af bestyrelsens medlemmer. Vi håber på den kommende 
generalforsamling at kunne give nærmere oplysninger om arbejdet i Aarhus.

Fra bestyrelsens side er vi selvfølgelig klar over, at en landsforening — 
som vi trods al vor lidenhed er ■— burde være lige meget for alle sine 
medlemmer. Det kan vi imidlertid ikke være. Alene den økonomiske side 
af sagen er så stort et problem, at vi må afholde os fra forsøg med at arran
gere landsstævner eller lignende. Vi beder imidlertid medlemmerne bære 
over med os Vi ville hellere end gerne lave noget mere, hvis forholdene 
tilsagde det. Derfor henstiller vi til enhver, at medlemsskabet i VGT’s elev
samfund ikke ses under en for skrap udbyttemæssig synsvinkel. Slut op om 
VGT’s elevsamfund.

Jeg vil gerne påny rette en opfordring til medlemmerne om at indsende 
små eller store meddelelser til bestyrelsen om gamle VGT-elever. Ingen har 
reageret i det sidste år. Det må ændres i året, der kommer. Måske kunne 
du glæde en eller flere af dine gamle kammerater med en nyhed, og hvem 
ved, måske kunne du også selv en dag finde en notits eller andet under 
„Nyt om de gamle", der kunne have din interesse.

Til sidst beder jeg alle om allerede nu at reservere tirsdagen i efterårs
ferien — det er den 15. oktober — til vor kammeratlige sammenkomst i 
Vartovs hyggelige selskabslokaler og siger: — Vel mødt!

Ole Flygaard.
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KASSERERENS BERETNING

Elevsamfundets driftsregnskab for året 1955—56 viste et overskud på 
kr. 152,54. Dette skyldes en glædelig fremgang i de betalende medlemmers 
antal fra 48 i 1954—55 til 79 i 1955—56 samt et mindre underskud på den 
årlige sammenkomst end sædvanligt.

Denne fremgang i de betalende medlemmers antal har vel i nogen grad 
været et resultat af en mere hårdhændet opkrævning, som vi beklager er 
nødvendig, men som har givet det nævnte resultat, og som også kan spores 
i indeværende år, hvor der allerede på nuværende tidspunkt er 75, der har 
betalt.

Jeg vil gerne på dette sted takke de medlemmer, der har vist foreningen 
den trofasthed at betale kontingent. For den enkelte er de 3 kr. et lille 
beløb, men for foreningens beståen er de en nødvendighed.

Jeg gentager min opfordring fra sidste år til den nye årgang af studenter 
og realister at melde sig ind i foreningen.

Jeg vil bede jer reservere den tredie tirsdag i oktober, i år den 15. okt., 
til foreningens generalforsamling og sammenkomst. De af jer, der sender os 
jeres fremtidige adresser, får nærmere meddelelse herom.

Til elevsamfundets legatfond indkom 168 kr., hvoraf 118 kr. fra med
lemmer og 50 kr. som tilskud. Dette er en væsentlig stigning fra sidste år, 
hvor medlemmerne kun sendte os 58 kr., og fonden er nu nået op på ialt 
1025 kroner.

Den er dog fortsat alt for lille til sit formål, og jeg vil derfor —• idet jeg 
takker de medlemmer, der huskede os — opfordre til igen i år, når giro
blanketten kommer ind ad døren, tænke på, at beløb over 3 kr. tilfalder 
legatfonden.

Husk legatfonden, når I indsender jeres medlemsbidrag.
Peder Elkiær.

GENERALFORSAMLINGEN OG ÅRSFESTEN

Elevforeningens årlige sammenkomst og generalforsamling afholdtes i 
Vartovs selskabslokaler tirsdag den 16. oktober 1956.

Formanden, Ole Flygaard, aflagde beretning. Nedgangen i medlemstallet 
var standset, mens tilgangen af nye medlemmer hovedsageligt lå uden for 
København, og da der ikke på den foregående generalforsamling havde 
været interesse for en forøget aktivitet, havde man fra bestyrelsens side 
ikke ment det forsvarligt at arrangere mere end den årlige sammenkomst 
i efterårsferien. Formanden gentog tidligere års opfordring til medlem
merne, en opfordring, som blev støttet af kassereren, om at ytre ønske om 
flere sammenkomster.

Beretningen blev godkendt, og derefter fremlagde kassereren det revi- 
rede regnskab, som ligeledes blev godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Ole 
Flygaard, Peder Elkjær og Signe Nedergaard, mens Ruth Mikkelsen og Jens 
Strande blev nyvalgt i stedet for Birthe Olesen og Ester Ølgaard, der ikke 
ønskede at modtage genvalg. Til revisorer genvalgtes Anders Kristensen og 
Frede Bjerregaard.

Efter generalforsamlingen var der oplæsning af kgl. skuespiller Palle 
Huld, der læste op af H. C. Andersen og Johannes Buchholtz, og senere 
blev der drukket kaffe og danset til Erik Ledstrups musik. Vi glædede os 
over, at deltagelsen var større end tidligere år og håber at se mindst lige så 
mange — og helst endnu flere —■ i år. Observer.
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MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT
Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingent, kr. 3,00, gæl

dende for 1957—58, til postgirokonto 41452 „Vestjysk Gymnasiums elev
samfund“, kassereren, cand, polit. Peder Elkjær, H. C. Ørsteds Vej 12, 
København V. Også gamle medlemmer bedes indbetale kontingentet for 
1957—58 inden alt for 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. Legatet er nu på kr. 100,00, men det 
er et alt for ringe beløb til at have nogen større økonomisk betydning for 
den, der modtager det. Det bliver imidlertid kun større ved, at alle yder 
deres skræv. For de fleste betyder 5,00 eller 10,00 kr. ekstra ikke så for
færdelig meget. Den største overvindelse ligger nok deri at få taget sig sam
men til at sende kontingentet plus det overskydende beløb.

Alt, hvad der indgår udover kr. 3,00 i kontingent, tilfalder legatet. Vi 
anmoder derfor alle, der er interesseret i VGT’s fortsatte trivsel om at 
indbetale et beløb, stort eller lille, til foreningen. Ethvert beløb vil være 
velkomment. 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.“

NYT OM DE GAMLE
Bedre resultat næste gang, medlemmerne og interesserede er selv bestem

mende for, hvor meget der kommer til at stå næste gang.

BESTYRELSEN FOR VESTJYSK GYMNASIUMS
ELEVSAMFUND

Cand, polit. Ole Flygaard, Brøndbyøster torv 562 tv., Brøndbyøster pr. 
Glostrup, telf. 75 21 72 (formand).

Cand, polit. Peder Elkjær, H. C. Ørstedsvej 123 th., København V., 
telf. VEster 9414 v (kasserer).

Exam, pharm. Ruth Mikkelsen, Pension Gefion, Bredgade 75, København 
K., telf. BYen 35.275 (næstformand).

Stud. mag. Signe Nedergaard, Egmont H. Petersens kollegium, Nørre Allé 
75, København 0. TRia 4575, lokal 445 (sekretær).

Stud, polyt. Jens Strande, Adolph Steens Allé 82, København V.

FORENINGENS REVISORER
Civilingeniør Frede Bjerregaard, A/S Thomas B. Thriges fabrikker, Odense. 
Stud. med. vetr. Anders Kristensen, Hagemanns kollegium, Kristianiagade

10, København 0., telf. TRia 1005.

BESTYRELSEN FOR „VESTJYSKE STUDENTERS LEGAT“
Rektor Arndal (fast medlem af bestyrelsen).
Cand, polit. Ole Flygaard.
Cand, polit. Peder Elkjær (begge elevforeningens repræsentanter).
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