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VESTJYSK GYMNASIUM 
TARM

1957 * 1958



BERETN I NG
FOR SKOLEÅRET

1957-58

VED

REKTOR A. ARNDAL

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. Søndergaard, træffes på økonomikontoret i skolebygningen 

(telf. Tarm 102, økonomiinspektøren tillige Skjern 412) 
Økonoma frk. M. Juul Mikkelsen (Tarm 102).

Pedel Søren B. Hansen (Tarm 234). 
Skolens postgironummer er 53404. 
Kostafdelingens telefon: Tarm 102.



VESTJYSK GYMNASIUM
TA R 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, realklasse og 4. ml beskikkedes 

følgende censorer:
Ved skriftlig eksamen: dansk III rektor Falsig Pedersen og lektor Jørgen 

Andersen. Realklassen: lektor Garff og inspektør Nik. Nielsen. Mellemsk.: 
adjunkt Norberg. Engelsk Illns: rektor Willum Hansen og lektor O. Niel
sen. Realklassen: lektor Alving og inspektør B. M. Østerby. Tysk Hins: 
rektor J. Hendriksen og adjunkt Saxild. Matematik Illmn: lektor Dam- 
gaard Sørensen og professor, dr. Pihl. Realklassen: lektor Prior og inspek
tør Bo. Mellemskolen: rektor E. Frederiksen.

Mundtlig eksamen: Dansk Hins: lektor J. Kjær, 4. ml.: lektor T. Jørgen
sen; engelsk Illns og limn: rektor Willum Hansen; tysk Hins og Ilmn: 
lektor Helge Poulsen, fransk III: lektor fru Lakjer; latin Illns: lektor E. M. 
Kjærgaard; historie Illmn: lektor Jørgen Hatting, realkl.: adjunkt H. H. 
Færkel; naturfag Illmn og lins: lektor M. Ernst; kemi Illmn: lektor Møl
ler Jørgensen; matematik Illmn: adjunkt E. Molbo.

STUDENTEREKSAMEN 1957
’kostelev. III ns.
’Fischer, Jean Arnold (15-7-37, lærer, Støttrup, Hvam).... 13,21 mg<- 
’Hansen, Erik Holm (8-12-37, gårdejer, Emsø, Martofte) . . 13,28 mg4- 
Iversen, Anna Lise (31-1-38, eksportør, Grindsted)........... 14,05 mg 
Jacobsen, Ida (8-7-38, provst, Borris).................................. 13,68 mg
Salmonsen, Peter Kristian (20-11-38, skoleinsp., Ølgod). . . . 14,23 mg+

*Starup, Knud Windfeld (10-4-38, uddeler, Fåborg, Varde). . 14,16 mg
Vig, Ida Laursen (5-2-38, provst, Hodde, Tistrup)............. 13,60 mg—

III mn. a.
’Ammitzbøl, Hans Peter (21-8-38, lærer, Hedensted)......... 13,97 mg 
Bundgaard, Henning (6-12-36, sognepræst, Skjern)........... 13,15 mg-r- 
Christensen, Lejf Bagger (27-7-37, distriktsmontør, Skjern) 13,63 mg-i- 

’Christensen, Niels Juel Schmidt (18-1-39, afd. frue, Grenå) 13,31 mg-4 
’Christensen, Svend (23-7-37, mekaniker, Durup) ............. 13,85 mg
Fynboe, Klaus (27-7-38, læge, Skjern) ................................ 13,58 mg-b
Graversen, Gravers Hedegaard (5-3-37, lærer, Hanning).... 13,58 mg-r 
Grene, Ruth (8-3-37, fabrikant, Skjern) ............................ 13,05 mg-i-

’Hansen, Pauli (26-12-38, chauffør, Grenå) ........................ 13,54 mg-i-
’Hansen, Poul Bækkelund (19-5-38, sognepr., Sevel,Vinderup) 14,31 mg+
Holm, Gurli (13-9-38, murermester, Ølgod) ..................... 14,30 mg +
Ingerslev, Per (11-12-38, defektrice, Skjern)........................ 14,06 mg
Jacobsen, Bodil Catr. Meldgrd. (31-3-38, snedkerm., Skjern) 13,44 mg-r- 

’Jensen, Mogens Frimodt (10-9-38, salgsinspektør, Viborg) .. 13,88 mg
Kirkegaard, Eigil (16-4-38, uddeler, Skjern)........................ 13,56 mg4-
Kirkegaard, Kaj (31-1-39, driftsleder, Tarm) ..................... 13,05 mg-i-

*Kjeldsen, Jørgen Hjortkjær (9-7-38, frue, Års)..................... 13,53 mg—
’Knudsen, Jørn Føns (24-10-36, gårdejer, Ødsted, Vejle).... 13,14 mg4- 
’Larsen, Hans Løwig (16-4-38, overdyrlæge, Års)................. 13,85 mg
Larsen, Sven Schytt (24-10-38, frue, Ringkøbing) ............. 13,97 mg

’Laursen, Ole (2-6-37, købmand, Visborg)............................ 13,06 mg-F
’Lindby, Bjarne (5-9-38, vejer og måler, Grenå) ................. 13,24 mg-i-

III mn. b.
’Madsen, Kurt Skov (9-6-38, mejeribestyrer, Hejnsvig)......... 13,78 mg 
Madsen, Ole Guldberg (18-4-38, herreekvip.hdl., Skjern) . . 14,33 mg+ 
Mark, Finn Kurt (20-6-37, arbmd., Voldbjergmark, He) . . 14,04 mg

’Nielsen, Erik Korshøj (30-3-38, mejeribestyrer, Give) .... 14,03 mg 
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ßuttenschön, Per Rasmussen (5-4-39, fabrikant, Varde).
Garlet, Poul (12-6-41, kontorchef, Ringkøbing).
Guldbrand, Bentha Lønne (4-10-41, husmand, Knaplund, Hoven).
Hammerskov, Jette (31-8-40, tandlæge, Skjern).
Hansen, Dorrit (18-2-41, dyrlæge, Videbæk).

“Hansen, Erik Godsk (11-5-41, møbelhandler, Toftlund).
“Jensen, Jens Skriver (8-5-41, gårdejer, Lille Ajstrup pr. Blære).
Jeritslev-Hansen, Astrid Elisab. (29-10-41, rejsesekr., Fiskbæk, Herborg).
Johnsen, Kirsten Vinding (10-9-41, urmager og guldsmed, Ringkøbing).

“Rask, Sven Erik Nordal (10-4-40, gårdejer, GI. Kjellerup).
Rosendahl, Maj-Lise (30-5-41, overdyrlæge, Tarm).
Skovsborg, Ruth (9-4-42, sognepræst, Højmark).
Sørensen, John Bernhardt (21-11-41, fiskeeksportør, Ringkøbing).
Sørensen, Laurids Christian (14-6-41, kreditforeningsfuldm., Ringkøbing).
Spaabæk, Inger Grete (2-10-40, dyrlæge, Ringkøbing).
Sønderby, Inger (23-8-41, lagerforvalter, Tarm).
Øllgaard, Andreas (31-5-41, sognepræst, Lunde).
Øllgaard, Karen (18-7-41, læge, Ølgod).

I mn a.
“Andersen, Hans Jørgen (6-3-41, landmand, Oue pr. Hobro).
Andersen, Johannes Hem (22-8-41, gmd., Tistrup).
Andersen, Niels Kristian (29-10-40, fru kontorchef Lund, Skjern).

*Arnbjerg, Jens (12-3-41, sognepræst, Vorbasse).
Bliksted, Troels (2-7-41, viceskoleinspektør, Ølgod).
Borup, Peder (23-12-39, overlærer, Ringkøbing).

“Bårris, Kaj Ole (4-8-41, sognepræst, Hee).
“Christensen, Gustav Rauhe (15-3-41, gårdejer, Sædding pr. Nr. Nebel).
Christensen, Poul Erik (6-4-41, vagtmester, Tarm).
Ellegaard, Anders-Michael (7-1-41, mekaniker, Ølgod).
Fonager, Kaj Schöler (28-3-40, installatør, Ølgod).

“Frickmann, Henning (5-3-41, bagermester, Glamsbjerg).
Ganer-Tolsøe, Kurt (19-12-40, kontorist, Lem).
Graversen, Niels Peter Grand (23-9-40, overbetjent, Sdr. Omme).

“Gregersen, Laurits Høy (12-3-41, landmand, Veldtofte, Esbjerg).
Hansen, Knud Ejler Østergaard (17-9-41, førstelærer, Rindum pr. Ringk.).

“Hede, Søren Refsgaard (12-10-39, gårdejer, Håsum pr. Ramsing).
“Holst, Jens Jørgen (27-3-39, gårdejer, Bov).
“Jensen, Børge Albin (6-6-40, skræddermester, Holsted).
“Jensen, Jens Jørgen Bæk (2-5-41, førstelærer, Branderup J.).
“Jensen, Jens Karl (28-8-40, malermester, Hygum pr. Jelling).
“Jensen, Jørgen Hjorth (5-12-37, landmand, Helium, Skørping st.).
Jensen, Peter Ahle (23-7-41, isenkræmmer, Ringkøbing).

“Jensen, Svend Aage (21-1-41, hønseriejer, Oddense, Balling).

I mn b.
Bach, Anna (12-6-41, viceskoleinspektør, Ringkøbing).
Christensen, Ellen Marie Lodahl (18-1-41, mælkehandler, Skjern).
Johansen, Gorm (1-4-40, overbetjent, Skjern).

“Jørgensen, Egon Ratgen (13-4-41, arbmd. Oksenvad pr. Sommersted).
“Knudsen, Knud Kristian (10-1-41, statshusmand, Debelmose, Borris).
Mikkelsen, Else Dorete (9-5-41, forhdl. af elektr. artikler, Skjern).
Mikkelsen, Knud Frank (28-2-41, gmd., Videbæk).

“Møller, Ole Skotte (21-7-40, skoleinspektør, Agerskov).
Nielsen, Gerda Elfrida (20-7-42, vognmand, Tarm).
Nielsen, Kirsten Thornberg (28-10-39, underdirektør, civiling., Varde).

“Olesen, Marius (20-2-40, gårdejer, Ryde pr. Vinderup).
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*Pedersen, Henning Østergaard (14-3-40, gårdejer, GI. Stenum pr. Vemb).
Pedersen, Lars (2-5-41, gårdejer, Ulfborg).
Rasmussen, Kjeld Ole (17-5-42, lektor, Tarm).

*Rosendahl, Bent Vestbo (31-5-40, husmand, Ørbæk pr. Ørum).
Rubak, Sven Groothe (5-8-41, fabriksinspektør, Skjern).

*Simonsen, Bjarne Møller (4-10-41, vådbinder, Thyborøn).
*Skærlund, Per Clemen Overgaard (13-5-41, landmand, Lønå, Thyregod).
Sørensen, Bent (29-8-41, murer, Skjern).
Sørensen, Børge Hermann (22-2-42, maskinsmed, Skjern).

*Sørensen, Esper Halkjær (15-10-39, lærer, Nustrup).
*Thorn, Niels-Erik (1-4-41, viceskoleinspektør, Vinderup).
*Tolstrup, Axel Peder Kristian (23-2-41, sognepr., Rødding pr. Spottrup).
*Tromborg, Bjarne Hansen (24-11-40, landmand, Skovsbøl, Vesterlund).
*Aarup, Jørgen (16-9-41, gartner, Vemb).

Real a.
Andersen, Jytte Helene (7-3-40, gårdejer, Lydum, Tistrup).
Christensen, Asger Hjorth (3-9-40, landpostbud, Tarm).
Christensen, Margit (18-11-40, landpostbud, Hoven).
Clausen, Egon (23-11-40, gdr., Hemmet).
Ganer-Tolsøe, Torben (19-12-401, kontorist, Lem).
Gram, Birte (9-6-41, urmager, Sdr. Omme).
Graversen, Hanne (29-10-41, sognepræst, Lønborg).
Hansen, Niels Clausen (6-4-42, fiskemester, Tarm).
Holm, Ejnar (21-2-42, slagtermester, Spjald).
Homann, Karna (5-8-41, købmand, Lønborg).
Jensen, Ida Marie Jersin (11-12-41, sognepræst, Thorstrup).
Jensen, Jens Herman (28-3-42, tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Jørgen (11-10-41, gdr., Spjald).
Jensen, Yrsa Grunnet (29-11-41, arkitekt, Tistrup).
Kristensen, Inga (16-10-41, ingeniør, Lem).
Kristensen, Jens Martin (6-2-42, manufakturhandler, Hemmet).
Sørensen, Gerda Brigsted (13-4-42, apoteker, Tarm).

Real b.
Buchwald, Mary Agnete (17-10-41, sognepræst, Dejbjerg).

*Hansen, Niels Kærsgaard (20-11-41, forstander, Ingstrup).
Madsen, Alice Rosenbæk (27-4-40, arbmd., Sig).
Madsen, Jørn (12-9-41, vognmand, Spjald).
Madsen, Knud Aage (18-9-41, overmontør, Tarm).

*Mohrsen, Carl-Johan Falkesgaard (3-5-42, mejeribestyrer, Vestervig).
Nielsen, Grethe Prahl (17-1-41, driftsleder, Karlsgårde pr. Sig).
Nielsen, Henning Libergren (3-12-40, maskinarbejder, Lem).
Nielsen, Preben Buur (10-8-40, skræddermester, Videbæk).
Olesen, Kristian Frank Møller (1-4-41, uddeler, Højmark).
Petersen, Anna Marie (2-4-42, husmand, Ädum).
Petersen, Hans Lykke (11-12-41, dyrlæge, Spjald).
Rasmussen, Henning Skaaning (15-1-41, mejeribestyrer, Videbæk).
Stampe, Niels Ejgil (20-9-40, murermester, Videbæk).
Stenum, Søren (28-1-42, sagfører, Tarm).
Thaysen, Inger (16-3-41, ingeniør, Fiskbæk pr. 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).

4. ml.
Bertelsen, Kaj Erik Brik (20-6-41, vognmand, Lem).
Fynboe, Agnes Paula (13-8-42, læge, Skjern).

9



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 Hyrup (13-8-42, kontorist, Tistrup).
Jensen, Jens Thorning (1-2-42, kroejer, Sdr. Omme).
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, Niels Buhl (12-5-43, lektor, 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, 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).

3. 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).
Christensen, Anna Marie (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, 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 Neuchs (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, Karin Rigele Øllgaard (18-11-41, pumpefabrikant, Lem st.).
Jensen, Poul Kronborg (30-11-43, tømrermester, Tistrup).
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3. ml. b.
Jessen-Klixbüll, Ole (10-8-43, sektionsleder, Sdr. Omme).
Kristensen, Finn Frik (5-8-41, 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, Elisabeth Vestergaard (3-3-44, cyklehandler, Lem).
Nielsen, Erik (23-4-42, tømmerhandler, Tarm).
Nielsen, Harry Lindahl (12-12-43, uddeler, Lønborg).
Nielsen, Kristian (1-1-42, købmand, Hoven).
Nielsen, Ove Krogsgaard (24-1-44, lærer, Foersum).
Nielsen, Werner 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, Margit Uhre (14-10-44, installatør, Sdr. Omme).
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).
Venning, Annie Leth (24-11-41, snedker, Tarm).
Vestergaard, Per Rindom (5-12-42, installatør, Videbæk).

2. ml.
Andreasen, Mary-Ann (1-3-45, tømrer, Tistrup).
Bøggild, Inger Elisabeth (6-7-43, læge, Lem).
Christensen, Ellen Møller (21-9-44, gårdejer, Vesterbæk).
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, Ådum).
Jensen, Anny Øllgaard (6-1-44, fabrikant, Lem).
Jensen, Jørn Benned (2-1-45, tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Karin Hyrup (29-11-44, kontorassistent, Tistrup).
Jensen, Kirsten Albeck (24-4-45, kredslæge, 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 Engelbredt (7-10-43, gårdejer, 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, gårdejer, Brejning).
Simonsen, Leif (2-7-45, fiskeriarbejder, Hoven).
Sørensen, Bent Aarup (28-8-44, gårdejer, Bækgård).
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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).

1. ml. a.
Andersen, Ellen Margrethe (19-7-45, cyklehandler, Spjald).
Bargisen, Henning (14-7-44, arbejdsmand, Hoven).
Christensen, Alice Haulund (22-4-45, handelsgartner, Tarm).
Christensen, Birthe (16-3-44, chauffør, Ådum Kirkeby pr. Tarm).
Christensen, Karen Sand (27-11-44, landmand, Nørremarken, Tarm).
Damgaard, Sven (12-4-46, trafikekspedient, Tistrup).
Frederiksen, Anine Marie Terman (1-3-44, tømrer, Lønborg).
Gabs, Eva Kathrine (7-2-45, tømrermester, Tarm Søndermark).
Gram, Ole (6-11-43, autolakerer, Tarm).
Gregersen, Lis (7-3-45, landmand, Oiling, Thorstrup pr. Sig).
Guldbrand, Anna-Gretha Haubjerg (9-5-45, husm., Knapl., Hov. pr.Tarm)
Hansen, Finn Kjeld (19-7-46, overpolitibetjent, Tarm).
Hansen, Lindy Skou (14-9-45, murermester, Lønborg).
Hellerup-Nielsen, Hans (9-6-45, mejeribestyrer, Hoven pr. Tarm).
Hellerup-Nielsen, Knud (9-6-45, mejeribestyrer, Hoven pr. Tarm).
Hjort, Kate (4-6-44, uddeler, Mejis pr. Varde).
Hvelplund, Juliane Skærris (24-3-44, gårdejer, Ørbæk, Hoven).
Hykkelbjerg, Holger Andreas (24-3-46, kæmner, Højmark pr. Lem).
Jakobsen, Johannes (6-4-45, smedemester, Lønborg).
Jensen, Carl Hertz (9-4-45, forstander, Blåkilde, Tarm).
Jensen, Jørn Grimstrup (3-2-44, arbmd., Højmark pr. Lem).
Jessen-Klixbüll, Poul Georg (20-2-46, sektionsleder, Sdr. Omme).
Jørgensen, Niels Therkel (9-4-46, landmand, Hemmet).
Kjær, Erik Blindbæk (30-6-45, skomager, Tarm).
Knudsen, Ole Rahbek (30-10-46, bogholder, Tarm).
Kristensen, Henning Birger (13-10-45, ingeniør, Lem. st.).

1. ml. b.
Bøggild, Kai Ole (5-10-45, frue, Ringkøbing).
Jensen, Elin Vibeke Bollerup (15-12-45, fabrikant, Tarm).
Jepsen, Inger Terpager (28-12-44, fabrikant, Tarm).
Johansen, Skjold Jon (1-11-45, overpolitibetjent, Skjern).
Jørgensen, Edith (18-8-45, gårdejer, Snorup pr. Tistrup).
Kristensen, Bodil Viftrup (11-10-45, snedkermester, Spjald).
Larsen, Hans Fjord (31-3-45, købmand, Tarm).
Lauridsen, Erling Alfred (19-2-45, møbelhandler, Tarm).
Lauritsen, Knud (29-11-45, overmontør, Tarm).
Møller, Stig Halldor (21-3-45, lærer, Nanortalik, Grønland).
Nielsen, Bodil Kirstine (21-8-44, arbmd., Tarm).
Nielsen, Inger Marie (2-12-43, husmand, Lønborg).
Nielsen, Jane Høj (1-12-45, bogholder, Tarm).
Nielsen, Kaj Frank (15-3-45, installatør, Kibæk).
Nielsen, Karsten Buhl (20-7-45, lektor, Tarm).
Nielsen, Leif Krogsgaard (13-12-45, lærer, Foersum pr. Tarm).
Nikolajsen, Alice (24-9-45, arbmd., Lem st.).
Norup, Bjarne (30-5-46, installatør, Horne pr. Tistrup).
Nørgaard, Svend Erik (30-8-44, fiskemester, Hoven).
Pedersen, Niels Erik Lynggaard (4-10-45, læge, Sdr. Omme).
Pedersen, Svend Ove (1-12-43, arbmd., Tarm).
Rasmussen, Anni Birgitte (18-5-46, lektor, Tarm).
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Rudebeck, Kaj Henning (27-4-45, værkmester, Brosbøl, Tarm).
Schierff, Frank (20-4-45, snedker, Tarm).
Sørensen, Fritz Møbjerg (18-8-44, værkfører, Tarm).
Terkildsen, Mette Løndal (9-4-46, læge, Grønbjerg).
Toft, Aase Vibeke (25-5-45, gårdejer, Degnbol, Lem).
Uhd, Peder Helt Haahr (22-7-45, gårdejer, Bredho pr. Tistrup).
Varisbøl, Lynge Marinus (22-2-45, gårdejer, Tarm).

SÆRLIGE BESTEMMELSER
Drenge eller piger, der har deres hjem i eller uden for skolens opland, og 

som bor i pension, kan ikke være elever på V.G.T. uden forudgående for
handling med skolen.

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.

Undervisningen
Ved kgl. resolution af 16. oktober 1957 udnævntes adjunkt Henning Buhl 

Nielsen til lektor fra 1. august samme år at regne.
Adjunkt A. Holm og adjunkt E. Munk Nielsen deltog i fysiklærerfor

eningens „Atom-kursus“ fra 2. januar—16. januar. Deres timer læstes af 
stud. mag. Leif Kahl Christensen og stud. mag. Sv. Berntzen. Lektor B. 
Rasmussen havde studieorlov 27. januar—1. februar med stud. mag. Poul 
Arndal som vikar.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor Arndal: religion Hins, IHmna, Illmnb, lins, Ilmna, Imna, la + b — 

dansk: lins, Imna.
Lektor G. Andersen: fransk Hins, IHmna, oldtidsk. Hins, IHmna, Illmnb, 

lins, historie: Hins, Illmna, Ilmna, Ins, Imnb, 3a, 3b.
Lektor C. E. Larsen: religion: II mnb, Ins, Imnb, 4, 2, la + b, engelsk: 

Hins, 4, 2, Ib, tysk: Imna + b, historie: Ra, Rb, la.
Lektor L. Holst: matematik: Illmna, Illmnb, regning: piger R, Ib, fysik: 

Ilmna, Rb, la.
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Lektor A. Henriksen: geografi: Uns, Ins, Imna, Imnb, Ra, Rb, 4, 3a, 3b, 
la, lb, naturhistorie: Ilins, 3b, 2, la, lb, skrivning: 3a.

Lektor B. Rasmussen: dansk: Ilmna, Ra, 2, engelsk: la, tegning: 3a, 3b, 2, 
la, Ib, stenografi: R.

Lektor Buhl Nielsen: dansk: Illmna, Ilmnb, Ins, 3a, engelsk: Uns, Ilmna, 
Rb, 3a, 3b.

Adjunkt B. M. Jensen: dansk: Hins, Illmnb, Imnb, tysk: Ins, Ra, latin: 
Ilins, Uns, Ins, oldtidsk.: Ilmna, Ilmnb.

Adjunkt Th. Olesen: engelsk: Ins, Ra. fransk: Illmnb, lins, Ilmnb, 
Imnb, R.

Adjunkt A. Holm fysik: Imna, Imnb, 4, 3a, 3b, mat. Ilmnb, geom. R, 2. 
Adjunkt G. Hanghøj: matematik: Imna, Imnb, Rb, 3a, fysik: Ilmnb, 1b. 
Adjunkt frk. M. Lütken: tysk: Hins, lins, Ilmna + b, Rb, 4, 3a, 3b, 2, 

engelsk Imna, Imnb.
Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik: Illmna, Illmnb, Ra, 2, mat. Ilmna, Ra, 

la.
Adjunkt B. Jensen: naturhistorie: Illmna, Illmnb, Ra, Rb, 4, 3a, geografi: 

Ilmna, Ilmnb, 2, mat. 4, 3b.
Adjunkt Kr. Boas: historie: Illmnb, Uns, Ilmnb, Imna, 4, oldtidsk. Ins, 

Imna, Imnb, fransk: Ilmna, Ins, Imnb, engelsk: Ilmnb.
Adjunkt E. Riis-Olsen: sang i alle klasser, gymn.: III, II, I, R, 3, tegn. 2. 
Gymnasielærer frk. E. M. Pedersen: latin: 4, dansk: 4, 3b, lb, religion:

3a, 3b, håndgerning: 4, 3a, 3b, 2, la, lb.
Gymnasielærer E. Bækgaard: gymnastik: III, II, I, 4, 2, 1, dansk: Rb, la, 

historie: 2, lb.
Timelærer fru B. Hanghøj: gymnastik: III, II, I, R, 4, 3, 2, 1, skrivning:

3b, 2, la, Ib, håndgerning: R, sang: Illns+mnb, Ilns + mnb, Ins-|-mnb. 
Timelærer fru K. Olesen: skolekøkken: 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: lektor Buhl Nielsen, gårdinspektion: adjunkt Boas, kost
inspektører: lektor L. Holst, adjunkt G. Hanghøj, adjunkt B. M. Jensen, 
gymnasiel. 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.

Årets pensa
Religion.

1 .—4. ml.: Hertz: Bibelhistorie for misk. A. E. Thomsen: Kirkehistorie. 
Salmer.
Gymnasiet: Bibelen og Lindeskog: Bibelkunskap för Gymnasiet. I: Ny- 
testamentelig tidshistorie. II: Verdensreligionerne. III: Begrebet åbenbaring 
belyst ved bibelske, religionshistoriske og litterære tekster. Søren Kierke
gaard.

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

og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære. P. Christensen: Svensk 
læsebog for misk.

4 . ml. opgiver til eksamen: Clausen og Hansen III: side 35—40, 43—52, 
75—84, 90—94, 98—104, 108—112, 167—184, 270—277, 304—317. Svensk: 
27—35, 38—40, 69—73, 101—113, 118—121, 123—132. Hauch: Søstrene 
på Kinnekullen, Poul Møller: En dansk students eventyr.

Realklassen: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realkl. Jensen og 
Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl.

Real a opgiver til eksamen: Clausen og Hansen, 8. udg.: Gunlaugs saga, 
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kap. 12, 13; Ebbe Skammelsen; Guldhornene; Hosekræmmeren; Engelske 
socialister; Fru Fønns; Ørneflugt; Pernille; Hos fuglene; Terje Vigen. 
Hovedværker: Kaj Munk: Ordet; Karen Blixen: Babettes gæstebud.

Real b opgiver: Clausen og Hansen, 7. udg.: side 33—42, 44—49, 
75—105, 120—142, 150—153, 155—161, 168—172, 261—265, 272—280. 
Hovedværker: Kaj Munk: Ordet, Blicher: Brudstykker af en landsbydegns 
dagbog.

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, A. Arndal: Dansk grammatik 
og syntaks i oversigt. A. K. Jørgensen: Dansk litteraturhistorie.

Hins og Illmnb opgiver til eksamen: Hovedværker: En landsbydegns 
dagbog, Mogens, Vildanden. Litteraturprøver: Falkenstjerne I, 7. udg. 
31—36, 42—45, 45—52, 121—123, 160—161, 190—192, 206—208, 243—244, 
278—280 („Forerindring“), 289—290, 326—328, 352—355 (Strandbakken), 
373—375. II, 9. udg.: 45—47, 80^—83, 139—141, 149—151 (Om critikken), 
170—174, 223—231, 263—267, 299—306, 356—359. III, 6. udg.: 1—10, 
39—41 (Engelske socialister), 93—97 (slutningskapitlet af Lykke-Peer), 
125—130 (Bekendelse), 221—229 (Kirstens sidste rejse), 315—318 (Gamle 
Peer Gynt), 318—321 (Hvorledes jeg blev digter), Nis Petersen: Brændende 
Europa. Svensk: Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk læsebog, 9. 
udg.: 19—25, 27—33, 57—64, 92—98, 106—107, 102—122 (Elie himmels
färd, J. Maria), 124—127, 150—154.

Norsk: efter Falkenstjerne III, 6. udg.: 315—316, 322, 333—334, 342— 
345.

Illmna opgiver til eksamen: Hovedværker: En landsbydegns dagbog, 
5 eventyr af H. C. Andersen (efter Falkenstjerne), Ordet. Litteraturprøver: 
Falkenstjerne I, 7. udg.: Bjarkemålet, Sønnetabet, Gunlaugs saga, kapp. 
1—3, 9, Germand Gladensvend, Ebbe Skammelsøn, Keed af Verden, Sam
fundsforholdene på Anholt, Om sælsomme ægteskab, Rungsteds lyksalig
heder, Til min M., Perspektivkassemandens billeder, De tvende kirketårne, 
Strandbakken ved Egelykke, I kveld blev der banket. II, 6. udg.: Af Valde
mar den Store og hans mænd, Bekiendelse, Jens Hansen, Kunstneren mel
lem oprørerne. Af: En sjæl efter døden, Adam tager sit parti. III, 8. udg.: 
Af: Hovedstrømninger, Af: Fru Marie Grubbe (indledningen), Engelske 
socialister, Ørneflugt, Af: Hum Galgebakke, Af: Ved Vejen, Af: Et lille 
kræ, Af Den gamle præst, Kirstens sidste rejse, Af: Peer Gynt.

Svensk: Epilog ved magisterpromotionen i Lund, Den tjänande brodern, 
Kejsarinnanns kassakista, I valet och kvalet, Skalden Wennerbom, Pälsen, 
Ur Mauritz, En død arbetarhustru, Far och jag, Vårt enda hem är kärle
ken, Den tänkande lantbrevbäraren, Frisöndagen, Ur Lars Hård.

Norsk: Falkenstjerne III, 8. udg.: Bjørnson: Hvorledes jeg blev digter. 
Vinje: Ved rundarne. Øverland: Vi overlever alt. Fra skoleradioens tekster: 
Garborg: Frå Kolbotnbrev. Vesaas: Det stora spelet, Eit forgjort hus.

Engelsk.
1. ml. læser efter Brier og Young The Tortoise. 2.—4. ml. efter Friis- 

Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for misk. II—IV m. øvelseshefter. Kindt 
Jensen: Engelske stiløvelser for misk.

4. ml. opgiver til eksamen: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for 
misk. IV, 10. oplag, nr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 31.

Realklassen benytter Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realkl. 
m. øvelseshefte. Sven Brüel: Engelsk eksamensopgaver med sprogøvelser.

Real a opgiver til eksamen: nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14.
Real b opgiver til eksamen: nr. 1, 4, 5, 7, 11, 13.
I, II, Hins benytter Brier: Engelsk stiløvelser I—II, Herløv: Engelsk 

grammatik, Engelske studentereksamensopgaver. A Modern English Om
nibus, A Contemporary Reader, Two Centuries of English Poetry, Jour
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ney’s End, Arms and the Man, English Essays, Dickens Reader, Rebecca 
Sharp and the Crawleys, Hamlet, Merchant of Venice.

Ilins opgiver til eksamen: The Merchant of Venice, (Eng. forf. f. gymn. 
5) act IV, V; poetry: Gray, Cowper, Blake, Coleridge, Shelley: Ode the 
West Wind, Keats: Endymion, Ode on a Grecian Urn, To Autumn, Ten
nyson: The Lotos-Eaters, Ulysses, Browning: The Bishop Orders. Con- 
temporay Reader s. 128—206, Journey’s End Act I, Essays 1—8, 12—20, 
Dickens 50—57, Rebecca Sharp 4—10.

I—limn læser efter Ring-Hansen og Mouridsen og nyere romanlitteratur 
(Pocket Editions). Ilmna har læst Ring-Hansen og Mouridsen: On England 
and the English. Orwell: Animal Farm, s. 1—63, Shute: Pastoral 1-—130. 
Ilmnb har læst Ring-Hansen og Mouridsen: On England and the English 
9—102, 124—137, 156—166, 177—200. Jerome: Three Men in a Boat.

Tysk.
2. —4. ml.: Wiggers Smith og Mogensen: Tysk I—III. Houken-Stenbjerre: 

Tysk stiløvelse for mlsk.
4. ml. opgiver til eksamen: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: 

Tysk III: stk. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 17, 23, 29, 32, 35, 42.
Realklassen: P. Nydahl: Jung gewohnt, alt getan. Grammatik og øvelser 

efter samme bog.
Real a opgiver til eksamen: nr. 2, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 35, 39.
Real b opgiver: 5, 9, 12, 14, 21, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 41, 42.
I, II, Ilins læser efter Kaper: Tysk grammatik, Houken og Stenbjerre: 

Tyske stiløvelser 1—-3, Holm: Abriss der deutsche litteratur, Goethe: Die 
Leiden des jungen Werthers (Reelam), Schiller: Maria Stuart (Reelam), 
Deutsche Poesi v. Hertig og Kryger Kristensen (1954), Sigtryggsson og A. 
Rossen: Deutsche Kultur und Charakterbilder, Stefan Zweig: Die Welt von 
Gestern v. Jefsen, Hauptmann: Bahnwärter Thiel (Reclam), Alverdes: Die 
Pfeiferstiibe (Reclam), Hesse: In der alten Sonne, Th. Storm: Immensee 
(Reclam).

Ilins opgiver til eksamen: Faust 243—385, 1178—1237, 1322—1384, 
1656—1867, Trüber Tag, Minna von Barnhelm: 4. akt, 5. sc — ud, Kultur 
und Charakterbilder: nr. 4, 10, Die Welt von Gestern, p. 9—13, Deutsche 
Poesi: Goethe: Willkommen und Abschied, Prometheus, Grenzen der 
Menschheit, Zauberlehrling, Schiller: Bürgschaft, Holz: Grossstadtmorgen, 
Lilliencron: Die Musik, Hofmannsthal: Ballade, Die Beiden, Rilkeudvalget, 
Bergengruen: Die Feuerprobe kap. 4, 5, 7.

Ilmn har læst: Kultur- und Charakterbilder, Alverdes: Pfeiferstube 
(Reclam), Storm: Immensee (Reclam).

Fransk.
Realklassen bruger Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere. — Til 

eksamen opgiver realklassen s. 51—68, 69—79, 83—86, 88—92.
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 skolegram
matik.

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

I—XXXIII.
I, II, Hins læser efter Cæsar: Gallerkrigen v. Gertz med Herløv-Mhller 

og Nielsens noter, Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog f. gymnasiet, Kra
rup: Romersk poesi, Hastrup og Blatt: Latinsk grammatik for gymnasiet.

Hins opgiver til eksamen: Gallerkrigen (Gertz’s udg.): IV bog, kap. 1-—9, 
11—15, 20—29, Karl Nielsen og Per Krarup: Latinsk læsebog, 2. udg. 
1952, s. 49—61, 65—73 linie 3, 119—123 linie 21, 151 linie 31 — 157 linie
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17, 164—165 linie 12, 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 f. misk. I—II.
4. ml. opgiver II, 169—280, undtagen det med småt trykte.
Realklassen læser efter P. Kierkegaard m. fl.: Borger og Samfund, 4. udg. 

Kierkegaard og Winding: Danmark siden 1901.
Til eksamen opgives det læste undtagen det med småt trykte.
I, II, III læser efter Munch og Müller: Lærebog i verdenshistorie I—IV, 

Ilsøe: Nordens historie, Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i 
billeder, Plinius: Breve i udvalg v. Rosenberg, Kilder til Danmarks historie 
IV, V, Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for Gymnasiet.

Illns og Illmna opgiver til eksamen: Roms historie til ca. 180 e. Kr., 
Frankrig og England 1645—1789, Ilsøe s. 127—172 (fra 1660—1814), Ilsøe 
s. 181—249 (1814—1940), England, Frankrig, Tyskland, Rusland, USA plus 
1. verdenskrig. (I Nordens historie er også det med småt trykte taget med). 
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: kap. I, IV, VI, IX. Kilder til Dan
marks historie V, stk. 3, 4, 7, 11, 12, 13, 27, 28, 34. IV: Vilhelm Lassens 
tale, augustdagene. Munch I: Cæsar, Pompejus, Vetticrus, peristyl. Andrup, 
Ilsøe og Nørlund: 34, 75—77, 86, 88, 145—152, 204, 206, 230—236, 284.

Illmnb opgiver: Roms historie til 180 e. Kr., Munch III: 11—35, 48—69, 
77—128 (10. udg.). Ilsøe 92—120. Munch IV (10. udg.): 39—53, 100—108, 
113—126, 158—178, 190—195, 200—204, 216—220. Ilsøe: Danmark, 
Norge, Sverige og Finland fra 1814 og bogen ud. Kretzschmer og Lind
hardt Hansen: kap. I, IV, VI, IX. Frederik den Store: samtlige kildetekster. 
Kilder til Danmarks historie IV: Radikale-Venstres program, s. 62—65, 
Augustdagene 73—88. Andrup, Ilsøe og Nørlund: 19, 35, 36, 62, 63, 74, 88, 
92, 109, 144—150, 203, 223, 259, 297. Bredas kapitulation. Dr. Tulps anat. 
forelæsning.

Oldtidskundskab.
I, II, III læser efter Iliaden (v. Ostergaard), Odysseen (samme), Herodot: 

Kong Kroisos (v. Thomsen), Sofokles: Antigone (v. Niels Møller), Euripi
des (v. S. Müller), Foss og Krarup: Udvalg af Platons skrifter. Bundgaard: 
Den græske kunsts historie.

III opgiver til eksamen: Iliaden VI, XII, Odysseen VI, VIL Kong Kroisos 
XIII—XVI, s. 11—12 (Arion), kap. 26—71, 76—91. Apologien, Kriton, 
Antigone. Bundgaard, s. 14—88.

Geografi.
1 .—4. ml.: Bruun og Bøcher: Geografi for misk. I—IL
4. ml. opgiver Nordamerika og Norden.
Realklassen: Reumert: Erhvervsgeografi, der opgives til eksamen.
I, Ilmn: Hellner og Humlum: Geografi for gymn. I—II, 2. og 3. udg. 

Samme: Regnfattigt agerbrug. Hellner: Atlas. Udvalgte eksempler i er
hvervsgeografi: majs, sukkerroe, kaffe, bomuld, hornkvæg, olie, jern. 
Øvelser: målebordsbladc. Ekskursion til Bovbjergegnen. Læst mere udfør
ligt: vandfattigt agerbrug. Ikke læst: Istidens menneskeslægter. Specialer: 
USA, Jylland.

I, lins: Hellner: Geografi for det spr. gymn., 3. udg. Hellner: Atlas. 
Bomuld. Ekskursion til Bovbjergegnen.

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

dersen, Franck og Jørgensen: Plantelivet I—IV. Dansk flora v. Mogens 
B. Lange.

4. ml. opgiver Zoologi IV, Plantelivet IV.
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Realklassen: Lund: Biologi f. realkl. Til eksamen opgives det læste und
tagen §§ 60, 65, 67, 80, 81.

III læser efter Lund: Biologi, 10. udg. Krogh og Rehberg: Menneskets 
fysiologi.

Øvelser: Hins: encellede organismer, iagttagelse af dyriske vævspræpa
rater. Læst udførligere: arvelighedslæren. Mindre udførligt: bevægelses
fysiologi, stemmen, sprogets lyde og fra pupilbevægelser — bogen ud.

Illmn: encellede organismer, iagttagelse af dyriske vævspræparater, 
ptyalin- og pepsinvirkning. Læst udførligere: nedstamningsteorien. Mindre 
udførligt: fra pupilbevægelser — bogen ud. Ikke læst: stemmen, sprogets 
lyde.

Fysik — Kemi.
1 .—4. ml.: Kobberø: Fysik for misk. I—II2, Kofoed: Uorganisk kemi 

for misk.2
4. ml. opgiver til eksamen: Fysik II, 3. oplag, 49—94. Kemi, 3. udg. 

37—52.
Realklassen: J. K. Eriksen: Varmelære + elektricitetslære (2. udg.) m. 

enkelte overspringelser. Til eksamen opgives det læste.
I, II, III: W. Hansen og S. Sørensen: Fysik for gymnasiet I—III, 1. udg. 

Eriksen og Pedersen: Astronomi, 5. udg. Ring: Kemi for gymn. 8. udg.
III opgiver til eksamen: Fysik I, s. 5—33, 71—77, 88—104, 124—133, 

135—152, 158—166, II, s. 5—22, 58—61, 69—76, 78—83, 113—123, 
157—174. III, s. 5—13, 38—49, 74—92.

Astronomi: s. 9—39, 53—62.
Kemi: §§ 13—17, 19—23, 25—27, 30, 33, 36—45, 57—59, 61, 63, 65—70, 

72.
Fysiske øvelser 1955—58: Varmefylde, Kalorimeterforsøg, Smeltepunkts

kurver, x Smeltevarme, Fordampningsvarme, x Metallers udvidelse, Væd- 
skers udvidelse, x Lufttermometret, Skråplanet, Vægten, Termoelektrici- 
tet, Stjernekortet, Frysepunktssænkning, Wheatstones bro, x Mættede 
dampes tryk, Lysets brydning, x Joules lov, Sfærisk og kromatisk afvigelse, 
Samlelinser, Faste stoffers massefylde, Vædskers massefylde, Fotografering 
og kraftlinjer, Destillation, x Mekanisk varmeækvivalent, Gnidning, x 
Gauss’ Hovedstilling, Faradays love, x Kobbers temperaturkoefficient. Den 
faldende plade, rotationsenergi, Harmoniske svingninger, Pendulforsøg, 
x Lydens hastighed, x Nernst’ teori, x Lysets bøjning, Goniometret, x 
Spektrometret, Vekselstrømsforsøg, x Treelektroderøret, x Eudiometret.

De med x mærkede opgives til eksamen.

Regning og matematik.
1. ml. benytter Th. Christensen og Poul Marcussen: Regning I.
2. —-4. ml.: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regn, og Aritm. 

II—IV, Nygaard og Vester Petersen: Aritmetik, samme: Geometri. Pihl: 
Geometriske øvelser.

4. ml. opgiver til eksamen: Andersen og Damgaard Sørensen: Regning 
og aritmetik IV undtagen aritmetikken. Nygaard og Vester Petersen: 
Aritmetik f. misk.: fra potens. Samme: Geometri f. misk.: fra areal.

Realklassen: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritme
tik f. realkl., der opgives til eksamen. Geometri: Juul og Rønnau: Geome
tri f. realkl., der opgives til eksamen.

I, II, III: Juul og Rønnau: Lærebog i matematik I—III, 4. udg. Erlangs 
4-cifrede logaritmetabel, udg. C.

III opgiver til eksamen: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 29 
(ellipsen), 34—35 (skævv. trek.), 36, 37, 38. I: s. 29—62, 132—148, 
154—185. II: 30—51, 56—57, 68—99, 128—144, 159—185. III: 14—26, 
44—64, 95—120, 121—129, 132—137.
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1.—3. ml.: formskrift.
Skrivning.

Tegning.
1. og 2. ml.: Der er undervist i 1) illustrationstegning efter opgivne em

ner (simpel blyantteknik + farvekridt: dyr og mennesker i bevægelse). 
2) enkel farvelære, regelmæssige mønstre (indøvelse af vandfarve). 4) teg
ning efter norske almuemotiver og friere komponerede mønstre over disse 
grundformer, blomster og lign. 5) fri „abstrakte“ mønstre. 6) „skrabe- 
teknik.“ 7) silhuetklip, farveklip, kludeklip. 8) tegning i det fri. Desuden 
er der opmuntret til frivillige hjemmetegninger.

3. ml.: 1) træning i blyantstegning efter modeller. 2) mønstre: regelmæs
sige — efter norske motiver —• frit komponerede, „abstrakte“ o. a. Vand- 
og dækfarve. 3) vandfarvebilleder efter model (ting og kammerater). 4) 
„skrabeteknik.“ 5) farve- og kludeklip. 6) tegning i det fri. Enkelte frivil
lige hjemmetegninger.

Sløjd.
Modellering og keramik- Drengene i 1.—3. ml. har modelleret 1) skåle, 

krukker, kander osv. 2) modeller af huse. 3) menneske- og dyrefigurer. 
Nogle ting er tørret og farvet, andre er brændt og glaseret. Nogle har efter 
eget valg arbejdet med bygninger af fly- og skibsmodeller, andre med løv
savsarbejde, træskæring, linolsnit eller små husmodeller. Mandag eftermid
dag „åbent hus“ for mellemskolepiger og enkelte gymnasiaster for hobby
arbejde under opsyn og vejledning.

Stenografi.
Der er i realklassen undervist efter Gabelsbergers system i August 

Jørgensens udformning (lidt modificeret).
Sang.

1 .—4. ml.: 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 ill 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 for øje 
har der 2 eftermiddage om ugen været adgang til træning på stadion og 
skolens fodboldbaner.

Håndgerning.
1. ml.: Forklæde, maskinsyning. Navneklud, korssting.
2. ml.: Busseronne. Stopning og lapning.
3. ml.: Ole Lukøje-natdragt. Hulsøm og forskellige stingarter indøvet.
4. ml.: Natkjole med broderi. Hvidsyning.
Realklassen: Mellemlægsservietter med kvadrathulsøm og sammentræks

syning. Serviet med platværk. Pude med flettesting.
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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. 
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 1957—59 består skolenævnet af følgende, valgt af foræl

drene: læge, fru Øllgaard, Ølgod, proprietær Chr. Pedersen, Hejmdal, 
Hoven, kredslæge Jensen, Skjern, amtsvandinspektør Nielsen, Ringkøbing, 
og valgt af skolerådet: lektor G. Andersen, adj. Munk Nielsen og rektor.

FRADETFORLØBNESKOLEÅR
Det har været et skoleår i byggeriets tegn. Det lykkedes ikke at få kost

afdelingen færdig til det nye skoleårs begyndelse. Mellem- og realklasserne 
kunne begynde 13. august, men gymnasiet kom først i gang 20. august, ja, 
I gymnasieklasserne kunne først møde 21. august. Færdig var den nye byg
ning ikke, der manglede 15 værelser, så de sidste kostelever flyttede først 
hjem efter oktoberferien. Nu er der gode forhold overalt. — Venskabs
skolen i Bö i Telemarken glædede os med et besøg i slutningen af septbr. 
Det blev et hyggeligt og godt besøg, selv om vore venner var noget med
taget af A-influenza. Et smukt tinfad med billede af Bö gamle kirke hæn
ger i elevernes dagligstue som et synligt minde om besøget. A-influenzaen 
havde vi en del besvær med. Det meste af 14 dage måtte vi gå for halv 
kraft. På kostafdelingen måtte langt de fleste gå i seng efter tur, flere dage 
var der op til 40 kostelever syge på en gang. Økonoma, overstuepige og 
deres hjælpere havde nok at gøre, men klarede det strålende og med godt 
humør. Det siger vi tak for.
12. april: Recitatrice fru Louise Jørgensen tolkede Jammersminde og 

Medeia for gymnasiet.
30. april: Sidste skoledag for III, udflugt til Vedersø og Klegod.

4. maj: Illumination og „frihedschokolade“ på kostafdelingen.
19. juni: Dimission og translokation med dimittendmiddag og fakkeltog 

med lektor Larsen som båltaler.
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12. august: Mellemskolen og realklassen begynder.
20. august: II og III møder. Den nye alumnatsfløj tages i brug.
21. august: I møder.
27. august: Heerup-udstillingen hænges op.
28. august: Professor dr. phil. Søren Holm holder foredrag for III og II 

om „Retfærdighed.“
30. august—5. sept.: 4. ml. på lejrskole til Hillerød med gymnasielærerne 

E. Bækgaard og frk. E. M. Pedersen som ledere.
7. sept.: Skolens fødselsdag med „Tur ud i det blå", dvs. Sjørring. 

Middag på kostafdelingen.
17. sept.: Kaptajn Røeder holder foredrag for mellemskolen.
21. sept.: Gymnasiernes sportsdag i Struer.
23. sept.: Maleren Helge Ernst gennemgår Heerup-udstillingen.
24. sept.: Den nye dagligstue på kostafdelingen tages i brug.
25. sept.: Besøg fra venskabsskolen i Bö. En smuk tintallerken med Bö 

gamle kirke indgraveret pryder nu dagligstuen som en synligt minde 
om et fornøjeligt besøg.

26. sept.: Køretur med de norske gæster til He, Vedersø, Hvide Sande. 
Aftenfest på Bechs hotel: Norsk aften.

27. sept.: De norske gæster besøger skole og omegn. Aftenfest på Bechs 
hotel. Direktør Wellejus, „Norden", taler om „Markedsplaner." Også 
denne aften slutter med en svingom.

28. sept.: De norske gæster rejser.
28. sept.—10. okt.: A-influenza: halv kraft fremad!!
22. okt.—2. novbr.: Besøg af adjunkt ved Åmål Läroverk i Ämål, Dals

land, Sverige, Swensson, der underviser i svensk, fortrinsvis i gymna
sieklasser, medens rektor underviser i dansk i Åmål.

9. sept.: Mellemskolefest på Bechs hotel. Tankelæser og talkunstner 
Arndt underholder.

10. novbr.: Mortensfest på kostafdelingen. Også her underholder hr. 
Arndt — en strålende aften.

29. novbr.—11. decbr. besøger lektor Johs. Loft, Odense, traditionelt sko
len og underviser i religion i gymnasieklasser — en betagende ople
velse, inspirerende og levende.

3. decbr.: Forældremøde på Bechs hotel. Adjunkt Munk Nielsen taler om 
„Sputnik." Forældrene har lejlighed til at bese skolen og den nye kost
afdeling.

20. decbr.: Juleafslutning på kostafdelingen.
21. decbr.: Juleafslutning på skolen, julekoncert og julekaffe for gamle 

elever og lærerkollegiet med damer.
22. januar: Forældremøde for 4. ml. og realklassen. Erhvervsvejledning 

ved rektor Ahm, Esbjerg.
25. januar: Kostfest på Bechs hotel.
10. februar: Skolen lukker på grund af trafikvanskeligheder.
14. februar: Recitatrice fru Appellöf, Stockholm, læser Harry Martinsson: 

Aniara for gymnasiet.
28. februar: Skolekomedie.
10. marts: II til erhvervsvejledning i Esbjerg.
14. marts: Tarm husmoderforening besøger skolen.
28. marts: Gymnastikopvisning af alle drengehold.

Dansk Erhvervs-Vejledning holdt i vinteren 56-57 en konkurrence for 
elever. En del i den daværende 3. ml. tog chancen og skrev en mindre 
afhandling om et dansk erhverv. Resultatet blev, at Johannes Nymark 
Jensen, der skrev om olie, og Klaus Stubkjær, der skrev om skibsmo
torer, vandt hver en glasfiberfiskestang med hjul og snøre, værdi mel
lem 35—401 kr.
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GAVER TIL SKOLEN
En smuk philodendron: fru dr. Leth Sørensen, Tistrup. Harry Martins

son: Aniara: fru Olga Appelløf, Stockholm.

FORENINGEN VESTJYSK GYMNASIUMS VENNER
Foreningen er stiftet i 1947, og formålet er „dels at knytte en levende 

forbindelse mellem skolen og dennes opland og dels at støtte sådanne for
mål, som ikke naturligt kan løses af skolens økonomiske administration.“

Den hidtil største opgave har været hytten ved Klegod, som foreningen 
ejer og vedligeholder. Hytten har en meget stor opholdsstue med pejs, en 
mindre opholdsstue, køkken med flaskegasanlæg og service samt 5 soverum 
med ialt 30 køjepladser. Hytten er åben for eleverne i alle week-end i 
sommerhalvåret.

Foreningens medlemmer er forældre, der har eller har haft børn på sko
len, gamle elever og andre, der føler sig knyttet til skolen og interesserer 
sig for den. Den nuværende formand er læge S. Næss-Schmidt, Ringkø
bing, og i bestyrelsen sidder desuden rektor, 2 af skolens lærere, Gunnar 
Jensen, Tistrup, J. N. Fynboe, Skjern, og J. J. Jacobsen, Tarm.

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt i efteråret 1957, 
måtte desværre udsættes bl. a. på grund af A-influenza til april 1958. I 
årets løb har foreningen bl. a. ydet bidrag til afholdelse af Henry Heerup- 
udstillingcn på skolen og på forskellig måde ydet økonomisk støtte til 
elever.

MUSIKKEN PÄ SKOLEN
I det forløbne skoleår har 15 kostelever benyttet sig af lejligheden til at 

få musikundervisning (fløjte, klarinet, trompet, violin, mandolin, harmo
nika, klaver). En kvartet (2 fløjter, 2 violiner plus klaver) har fundet sam
men og øvet en gang om ugen, ligesom et frivilligt kor har fortsat arbejdet 
fra sidste år. Vi er ikke for mange, så interesserede spillende eller syngende 
elever er velkomne og skal blot henvende sig til hr. Riis-Olsen.

SPORTEN PÅ SKOLEN
Den 21. september afholdtes de vestjyske gymnasiers skoleidrætsstævne 

(regionsstævne i IX region) i Struer. V.G.T. stillede med hold i gruppe I 
og II samt pigegruppen. Der blev kæmpet bravt, og man kunne glæde sig 
over mange smukke resultater. V.G.T.s skolehold spillede fodbold med 
Herning og håndboldholdet prøvede kræfter med Esbjerg. Pigerne spillede 
2 håndbold- og 2 langboldkampe, og den lange, anstrengende dag sluttedes 
af med et par timers dans i skolens gymnastiksal. V.G.T. ramblers leverede 
musikken og høstede velfortjent bifald for den.

Efterårets fodboldkampe:
Esbjerg-pokalen: 21. sept. 1957 i Struer: Herning—Tarm............. 3—1. 
21. september 1957 i Struer: Esbjerg—Nykøbing........................  3—0.
5. oktober 1957 i Tarm: Esbjerg—Struer........................................ 3—0.
9. oktober 1957 i Esbjerg: Esbjerg—Herning ................................ 2—0.
Vinder: Esbjerg.
Tarm-Pokalen: 21. sept. 1957 i Struer: Herning—Tarm............. 3—1. 
25. oktober 1957 i Struer: Tarm—Struer .................................... 7—1.
28. oktober 1957 i Herning: Herning—Struer ............................ 2—1.
Vinder: Herning. 

FILMKLUBBEN
Filmklubben har i sin 7. sæson haft 6 forestillinger, der alle har været 

særdeles godt besøgt. Følgende film er blevet vist: 24. oktober: For 10 øre 
håb. 14. november: Dæmonernes port. 5. december: Havets helte. 17. jan.: 
Fortabt ungdom. 6. februar: Her ved den store sø. Bæverdalen. V.G.T.- 
kavalkade. 27. februar: Sælernes ø. P. H. Meninger i tiden. A. Holm.
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V.G.T.-RAMBLERS
Danseorkestret har i dette skoleår måttet starte så at sige på bar bund, 

idet 5 orkestermedlemmer fra i fjor dimitterede fra skolen. Alligevel er det 
lykkedes os at etablere et 6-mands orkester, der allerede efter 3 ugers træ
ning fik sin debut ved idrætsstævnet i Struer.

lørigt skal det siges, at det forløbne skoleår har betydet en vældig op
blomstring for musikinteressen her på skolen. 4 III g’ere har bl. a. taget 
initiativet til at danne en kvartet, der har medvirket ved de to sidste 
Hvirvel-baller, og adskillige I g’ere har lagt en overvældende aktivitet for 
dagen. Måtte det bære frugt i det kommende skoleår. Jes Gerlach.

MUSIKKLUBBEN
I en verden, hvor utalte tons af mennesker pantsætter enhver form for 

kunstnerisk foretagsomhed til fordel for et borgerligt åndsliv, dulgt i hver
dagens trivialitet og vanetænkning, har musikken begrænsede muligheder 
for at trænge frem som kunstart. På denne baggrund er det derfor med 
en særlig glæde, at jeg her kan meddele, at det forløbne år har været godt 
for musikklubben. Der er blevet vist interesse for sagen, og møderne har 
været godt besøgt.

Såvel klassisk musik som jazz har været på programmet. Jean Sibelius’ 
død i efteråret gav adjunkt Boas anledning til et foredrag om samme, og 
Stravinskijs ballet Petruchka er blevet levendegjort af musikklubbens 
grundlægger, Jean Fischer. I en anden genre kan nævnes et causeri over 
temaet „Billie synger Blues“ og en gennemgang af moderne jazz ved Claus 
Westh. Som afslutning for i år spillede „Tempax Scoopie Doopies“ til en 
jazzkoncert på Bechs hotel. Ved denne lejlighed indkasseredes et overskud 
på 180 kr., der vil blive anvendt til instrumenter.

Ved generalforsamlingen valgtes Niels Løwig, Jens Carl Jensen og under
tegnede. Jes Gerlach.

FOTOKLUBBEN
Det forløbne skoleår har været præget af den omfattende modernisering 

af mørkekammeret. Drømmen om et nyt forstørrelsesapparat er — takket 
være skolens økonomiske støtte — blevet en realitet ved anskaffelsen af et 
apparat beregnet til såvel 6X6 som 24X36 negativer.

Mørkekammeret har samtidig gennemgået en udstrakt restaurering, 
hvorfor vi er Søren megen tak skyldig! Der er bl. a. sat hylder op til ud
styret i stedet for tidligere skabe, og der er lavet skyllevask plus flere 
småting.

Vi har lykkeligt kunnet spore en fremgang i medlemsantallet blandt de 
nye V.G.T-arianere, således det stadigt er muligt at bibeholde det samme 
gebyr af 50 øre pr. måned.

Det er mit håb, at vort dejlige mørkekammer også i fremtiden vil være 
medvirkende til at øge interessen for fotolivets glæder på V.G.T.

Niels Ostergaard.

AVISKLUBBEN
Det forløbne år kan på alle måder betegnes som godt for Avisklubben. 

Efter et år i landflygtighed fik klubben lov at tage den ny samlingsstue i 
besiddelse, og takket være de hyggelige rammer, den skaber om avislæs
ningen, er medlemstallet steget noget, således at omtrent alle kostelever er 
medlemmer. Kontingentet har trods stigende avispapir været uforandret 
på 6 kr., og på grundlag af dette og et tilskud fra skolen på 250 kr. har 
det været muligt at holde følgende 12 dagblade: „Politiken“, „Dagens Ny
heder“, „Information“, „Social-Demokraten“, „Land og Folk“, „Aalborg 
Stiftstidende“, „Vejle Amts Folkeblad“, „Jyllands Posten“, „Skjern Dag
blad“, „Vestkysten“, „Skive Folkeblad“ og „Flensborg Avis.“ Desuden hol- 
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der vi „Life.“ „Skive Folkeblad“ og „Flensborg Avis“ får vi tilsendt gratis, 
og på alle de øvrige får vi en del moderation.

Sluttelig skal der rettes en tak til rektor for tilskuder, som er en absolut 
betingelse, for at Avisklubben kan være så omfattende, som den er nu.

Erik Winkel.
SKAKKLUBBEN

Det forgangne år har for skolens skakliv betydet en kvantitativ 
nedgang i antallet af medlemmer, men hvad enten det skyldes inspiration 
fra Bent Larsens fantastiske indsats i den internationale turnering i Hol
land og Dallas og opgøret mellem de to verdensmestre Vasily Smyslof og 
Mihail Botvinnik eller de få retfærdiges bliven, har de i klubben spillede 
partier været af langt højere kvalitet end de to foregående år. Jævnsides 
med den stigende interesse og megen praktisk spillen har vi studeret et par 
åbninger: spansk og prøjsisk, af hvilke den sidste åbning ved sit friske 
angrebsspil især må finde genklang hos unge spillere. Kamplysten er yder
ligere blevet vakt ved, at klubben for første gang har prøvet kræfter med 
en anden klub. Første sammenstød indtraf, da vi af „Hoven drengeskak
klub“ med amtsmester S. From som formand inviteredes til Hoven Hotel. 
Det afvikledes lørdag den 8. februar. Efter en fornøjelig, men nervepir
rende eftermiddag kørte vi hjem i en forrygende snestorm med en meget 
beskeden sejr. To uger efter var det vor tur til at være vært. Lørdag den 
22. februar mødte vi i det store klasseværelse 14 af vore erhvervede skak
venner fra Hoven i en ny spændende dyst, hvor vi drog fordel af hjemme
banen. Vi vil i den anledning gerne takke Søren og Mortensen for bespis
ning og ekstra besvær. Tak!

Det er mit håb, at klubben må leve videre årene fremover efter min 
bortrejse. Hans A. Larsen.

DEN KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
Atter et år er svundet — et år, hvor også Den kristelige Gymnasiastbe

vægelse har givet sit bidrag til det rige foreningsliv, der hersker på skolen.
Blandt det forløbne års diskussioner kan nævnes: „Den etiske fordring“, 

hvor pastor P. Madsen på en udmærket måde behandlede dette meget van
skelige spørgsmål. Også i år hai- provst Gadegaard gæstfrit åbnet sit hjem 
for os, hvorfor vi bringer en stor tak.

Den 12. januar gæstede dr. phil. Jørgen Andersen skolen, hvor han holdt 
et foredrag om Nis Petersen. Ved dette møde stod „Hvirvlen“ som med
arrangør. Årets altoverskyggende begivenhed var dog professor P. G. Lind- 
hardts foredrag over emnet: „Afkristning“ — et foredrag, der i tiden 
fremover vil blive husket som noget, der vedkommer os alle. At vi i det 
hele taget har kunnet afholde et så værdifuldt møde skyldes økonomisk 
støtte fra rektor Arndal; vi takker for den velvillige indstilling til vort 
arbejde. Søren Hvas. Kristian Bundgaard.

V.G.T.-ELEVEN
Ved udarbejdelsen af denne årgang af skolebladet har vi i alt væsentligt 

bygget videre på de traditioner, 21 år har givet os. Bladet er i indeværende 
skoleår udkommet med 8 numre, og oplaget har holdt sig uforandret på 
325. Dette dog til trods for, at abonnenternes antal er steget. Det har især 
glædet os at se en del gamle elever købe bladet.

Desværre har forøgede omkostninger tvunget os til at forhøje abonne
mentsprisen til 4 kr. Bladets omsætning vil i år ligge på ca. 2600 kr. Den 
største indtægtskilde er annoncerne, og det er således annoncørerne, der 
i realiteten betinger bladets eksistens. Vi bringer dem vor varmeste tak.

På skolebladskongressen i København lykkedes det os at få Thorgaard 
indvalgt i Dansk Skolebladsråd.
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Skolebladets redaktion har i år haft følgende medlemmer: Jørgen Thor- 
gaard, Christian Nissen, Søren Hvas, Hans Erik Hansen, Ole Skotte Møller 
og undertegnede. Forretningsførere var Jørgen Ørnsholt og Niels Kristian 
Andersen. Hvirvlens faste referent var Claus Westh, og „Mellemøret“ blev 
i år redigeret af Gorm Claussen.

Endelig takker vi læsere og lærere for den interesse, de har udvist bladet.
Henning Pedersen.

KOSTELEVERNES BOGKLUB
Bogklubben har i år kunnet glæde sig over en betydelig interesse blandt 

kosteleverne. Bogklubbens første opgave er at holde medlemmerne under
rettet om det nye, der foregår indenfor dansk og udenlandsk litteratur. 
Det må naturligvis resultere i en noget broget bogsamling, der indeholder 
mange lakuner; men det skulle samtidig skabe mulighed for en interessant 
samling. Bogklubbens indkøb i år har strakt sig så vidt som fra Rainer 
Maria Rilke til John Osborne og Klaus Rifbjerg. Claus Westh.

HVIRVLEN
„Hvirvel“-året 1957—58 indledtes den 27. august med den ordinære 

generalforsamling, hvor sidste års formand, Jørgen Thorgaard, aflagde 
beretning for det foregående år. Derefter gik man over til valg af den ny 
bestyrelse, der kom til at bestå af følgende: Ronald Knudsen (næstformd.), 
Søren Hvass (sekretær), Leo Alting (kasserer), Trunte Rosendahl (arkivar) 
og undertegnede (formand). Redaktør af „Hvirvel“-siden i skolebladet 
blev Claus Westh.

Sæsonen startede med den efterhånden obligate diskussion. Emnet var 
„Pornografi og Litteratur“ på baggrund af Mykle-debatten i landets 
presse, og indledere var Jørgen Thorgaard og undertegnede. Næste møde 
var med kunstmaleren Helge Ernst, som med varme og spontanitet gen
nemgik den danske malerkunst. Få dage efter fulgte i anledning af Norge- 
besøget to aftener med „Hvirvel“-bal, og i de følgende tre måneder fulgte 
med korte mellemrum fem foredrag: forfatteren Hans Scherfig, der talte 
om sin bog „Det forsømte forår“, stud, theol. Jørgen Bukdahl om Van 
Gogh og den 29. november vor gamle bekendt pastor Jørgen Jensen, som 
denne gang havde valgt at tale om Sigrid Undset. •— I decbr. talte folke
tingsmand Chr. Østergaard om „Danmark i det nye Europa“, og digteren 
Ove Abildgaard havde som emne „Nyere dansk lyrik.“ Efterårssæsonen 
sluttede med julebal, hvor musikken som sædvanlig leveredes af vort eget 
orkester: V.G.T.-ramblers.

Første møde i 1958 var et resultat af foreningssamarbejdet på skolen, 
idet nemlig den kristelige gymnasiastbevægelse og „Hvirvlen“ i fællesskab 
stod bag arrangementet med Jørgen Andersen, der gennemgik sin doktor
disputats om Nis Petersen. Den 22. februar var der „Hvirvel“-bal på den 
øverste gang i den gamle bygning, og den 11. marts fulgte et arrangement 
med jazz-kenderen og -komponisten Kai Thorup. Foråret havde endnu 
fem arrangementer at byde på — nemlig Finn Søeborg („Humor og Sa
tire“), professor i naturvidenskab Mogens Pihl, forfatteren Poul Borch- 
senius, folketingsm., dommer K. Thestrup og endelig dr. phil. Jens Kruuse.

Vi har arbejdet under gode forhold, idet vi ved alle møder har benyttet 
den nye sangsal, ligeledes har en stigning i medlemstallet bevirket, at vi 
har kunnet sætte antallet af møder yderligere i vejret (fire møder mere end 
det sædvanlige), og endelig har vi haft et interesseret publikum.

På foreningens vegne vil jeg til sidst rette en hjertelig tak til rektor og 
kostinspektørerne for den velvillige indstilling overfor foreningslivet — og 
en stor tak til Søren for alt sliddet.

Med alle gode ønsker om Hvirvlens fremtidige aktivitet og beståen: tak 
for i år. Bente Hansen.
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BØF-TROPPERNE
Denne betegnelse dækker over 2 hold III g-kostelever, der i efteråret og 

vinteren har fået undervisning i madlavning og almindelig husgerning i 
gymnasiets nye moderne skolekøkken med fru pastor Olesen som leder. 
Undervisningen strakte sig over 6 aftener, og deltagerne — 20 ialt — lærte 
foruden de mest elementære regler i kogekunsten at bage, vaske tøj, finde 
frem til kostens mest hensigtsmæssige sammensætning, dække bord osv. 
— alt, hvad den kommende hybel-student vil få brug for at kunne i en 
6-8 års ungkarletilstand.

Eksperimentet har vakt opmærksomhed ud over hele landet, og vi, der 
har nydt de mange udbytterige og fornøjelige timer over kogekar og 
vaskebalje, er rektor og fru Olesen stor tak skyldig for det perspektivrige 
initiativ, som vi håber må blive fortsat — til glæde og gavn for vore efter
kommere! Jørgen Thorgaard.

SKOLEKOMEDIEN 1958
Sædvanen tro løb årets skolekomedie af i midten af februar. II g’erne 

havde i år valgt Bernhard Shaw’s „Pygmalion“, og de tolv amatørers spil 
samt Munk-Nielsens dygtige instruktion gav skuespillet den sædvanlige 
fine standard.

Handlingen i Shaws lystige komedie er henlagt til London i forrige år
hundrede, hvor en kendt professor i fonetik samler en blomsterpige op fra 
gadesnavset og indgår det væddemål, at han på seks måneder skal gøre en 
1. klasses societydame ud af pigebarnet. Forsøget lykkes over al forvent
ning: Efter seks måneders ihærdigt arbejde kan han sende sin forvandlede 
blomsterpige til garden-party på Buckingham Palace, hvor hun med stor 
bravour giver rollen som hertuginde.

Historien får et uventet efterspil, og her får Shaw rigtig lejlighed til at 
boltre sig i skarpe udfald til højre og venstre. Hans satire er ætsende og 
underfundig, og under sine personers forvandling viser han, at vi på bun
den alle er ens, hvad enten vi gemmer os bag skraldemandens ildelugtende 
forklæde eller kapitalismens polerede jacket.

To opførelser, der fuldt kommer på højde med skolekomedien de tid
ligere år! — 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.
Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisningsmini

steriet; resultatet meddeles ansøgeren straks, når ministeriets afgørelse 
foreligger, som regel i midten af juli.
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Drenge eller piger, der har deres hjem i eller uden for skolens opland, og 
som bor i pension, kan ikke være elever på V.G.T. uden forudgående for
handling med skolen.

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.

7,00: Der vækkes —
Kostafdelingens dag.

7,30:
8,00:

12,00:

15,20: 
I læsetiden

Morgenbord. 
Skolegang. 
Middag. 
Skolegang.

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.Eftermiddagsmad.

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:

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 23050 „ „   2600 „

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 12, 

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 11. 
august kl. 15,30.

Vestjysk Gymnasium, maj 1958.
A. Arndal.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund

Årsskrift 1958

FORMANDENS BERETNING
Det er sagt tit, men kan ikke siges for tit, at foreningens fornemmeste 

opgave er fortsat at vedligeholde forbindelsen mellem skolen og dens 
gamle elever og mellem disse indbyrdes.

Til at bevare forbindelsen mellem skolen og dens gamle elever er års
skriftet os en uvurderlig hjælp. Foreningen ville være ilde stedt uden dette 
skrift. Det bringer hvert år et nyt og frisk pust fra V.G.T. Selv om jeg ikke 
selv har været på skolen, siden jeg fik studentereksamen i 1948, mener jeg 
alligevel at være godt orienteret netop igennem årsskriftet. Skolen — spe
cielt rektor — skal have mange tak for, at det ønskede antal eksemplarer 
af årskriftet altid bliver foreningen vederlagsfrit tilstillet.

At bevare forbindelsen mellem gamle elever kræver en positiv indsats, 
om end den er ringe, af den enkelte derved, at han eller hun ulejliger sig 
til årsfesten i Vartov hvert efterår. Det går vel tit sådan, at man efter 
afsluttet skolegang på V.G.T. har de bedste forsætter om at holde forbin
delsen med gamle kammerater vedlige, men efterhånden glider forbindel
serne ud, man kan simpelt hen ikke overkomme at komme sammen med 
dem, man kunne tænke sig at komme mere eller mindre sammen med. 
Man finder jo også nye kammerater på livets vej. Og her er det, jeg mener 
årsfesten passende kunne danne rammen om at holde forbindelsen med 
gamle klassekammerater vedlige. Det har altid undret mig, at så få tilsyne
ladende har skænket dette forhold en tanke.

Nogle årgange har altid været bedre repræsenteret end andre — til de 
sløjeste årgange i så henseende hører de 2—3 sidste årgange. Selv om også 
„Aarhus“ trækker noget, kan det ikke være hele forklaringen. Skulle vi 
ikke prøve at få det forhold ændret, således at årsfesten blev et samlings
punkt for alle årgange af V.G.T.’arianere — den ene dag om året må man 
kunne afse — om ikke hvert år så dog af og til. Jo flere, der kommer til 
årsfesten, des bedre kan den blive, desto friere kan bestyrelsen disponere 
ved planlæggelsen af den næste sammenkomst.

Årsfesten i V.G.T.’s elevsamfund er forlængst blevet et begreb, nu og 
fremover gælder det en udbygning af elevsamfundets organisation. Et lille 
beløb betyder så lidt for den enkelte, men så meget for elevsamfundet.

Til sidst beder jeg alle om allerede nu at reservere tirsdagen i efterårs
ferien — det er den 21. oktober — til vor kammeratlige sammenkomst i 
Vartovs hyggelige selskabslokaler.

Vel mødt alle V.G.T.’arianere. Forener eder! Ole Flygaard.

KASSERERENS BERETNING
Elevsamfundets driftsregnskab for året 1956—57 har desværre udvist et 

underskud på kr. 57,37. Underskuddet skyldes den alt for dårlige deltagelse 
i vore årlige sammenkomster.

En særlig tak til de medlemmer, der foruden at betale det ordinære med-
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lemskontingent også har kunnet afse nogle få kroner mere til legatfonden. 
Fonden har nu en størrelse af kr. 1.293,26.

Ved de seneste sammenkomster har vi især savnet de yngste årgange. 
Medlem bliver man blot ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlem
merne. Vedrørende medlemsforhold og kontingent, herunder også om bi
drag til legatfonden, se efterfølgende afsnit om samme.

HUSK LEGATFONDEN, NÅR I INDSENDER MEDLEMSBIDRAG!
På forhånd tak. Jens Strande.

GENERALFORSAMLINGEN OG ÅRSFESTEN
Foreningens årsfest og generalforsamling blev traditionen tro afholdt i 

Vartovs selskabslokaler onsdag den 16. oktober 1957.
Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Ole Flygaard aflagde 

beretning. Denne godkendtes. Kassereren forelagde regnskabet, idet han 
beklagede, at dette var urevideret, fordi de valgte revisorer havde absen
teret sig. Med B. M. som ordstyrer lykkedes det at få klaret denne vanske
lighed og få regnskabet godkendt.

Til elevforeningens bestyrelse fik man genvalgt cand, polit Ole Flygaard 
som formand, dog på den betingelse, at at det nu blev for sidste gang på 
grund af bopæl uden for byen og meget arbejde. Endvidere genvalgtes 
Ruth Mikkelsen og Jens Strande, sidstnævnte som kasserer. Som næstfor
mand valgtes Ole Harvig Jensen og som sekretær undertegnede. Til reviso
rer valgtes Peder Elkjær og Søren Brogaard.

Der blev på generalforsamlingen stillet forslag om at oprette kontakt 
med V.G.T.’arianerne i Aarhus. Det blev overdraget den nye bestyrelse at 
arbejde videre med forslaget, der jo både indeholder organisationsmæssige 
og økonomiske problemer.

Bagefter underholdt skuespilleren Miskov Makwarth, hvorefter der var 
festligt samvær med kaffebord og dans osv. til kl. 0100.

Vi havde håbet på lidt større tilslutning til festen, navnlig lod det til, at 
de yngre årgange ikke havde fået øje på denne chance til at kunne komme 
sammen med kammerater og lærere under festlige og fornøjelige former. 
Husk — jo flere, der kommer, jo flere træffer man af de gamle kamme
rater. Lars Maribo.

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

dende for 1958—59, til postgiro 41452 „Vestjysk Gymnasiums elevsam
fund“, kassereren, stud, polyt. Jens Strande, Otto Mønsted kollegiet, væ
relse 311, Vestre Kirkegårds Allé 8, København SV. Også gamle medlem
mer bedes indbetale kontingent for 1958-59 inden alt for længe; skulle man 
være bagud, kan der godt betales for 2 år af gangen. Jo flinkere medlem
merne er til rettidigt at indbetale deres kontingent, des mere bliver besty
relsen sparet for at skulle sidde og udskrive opkrævninger, der jo heller 
ikke er gratis at sende ud.

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 på kr. 100,00, men det er 
et alt for ringe beløb til at have nogen betydning i økonomisk henseende 
for den, der modtager det. Det bliver imidlertid kun større ved, at alle 
yder deres skærv. For de fleste betyder 5,00 eller 10,00 kr. ekstra ikke så 
forfærdelig meget. Den største overvindelse ligger nok deri at få taget sig 
sammen 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 V.G.T.s fortsatte trivsel om at 
indbetale et beløb, stort eller lille, til foreningen. Ethvert beløb vil være 
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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
Bente Sørensen (student 1952) og Peder Aksel Astrup, cand. odont, juni

1957 (student 1952) har indgået ægteskab den 7. juli 1957.
Kaj Schmidt, cand. polyt februar 1958 (student 1952).
Søren Peder Stranddorf, cand. polyt. februar 1958 (student 1952).
Birthe Lysgaard og stud, polyt. Hugo Pedersen (begge studenter 1954), har 

indgået ægteskab.
Cand. polyt. Helge Sørensen (student 1951) gift februar 1958.
Lærerinde Karen Grønlund (student 1951), Hvide Sande, gift Aagaard.

BESTYRELSEN FOR VESTJYSK GYMNASIUMS
ELEVSAMFUND

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

Stud, polyt. Jens Strande, Otto Mønsted kollegiet, værelse 311, Vestre 
Kirkegårds Allé 8, København SV (kasserer), telf. HILda 2848.

Stud. ing. Lars Maribo Pedersen, Fruevej 56, Søborg, telf. SØborg 2548 
(sekretær).

Stud, polyt. Ole Harvig Jensen, Bjerregård sidevej 7, Valby, telf. VAlby 
2070 (næstformand).

Cand. pharm. Ruth Mikkelsen, Bagsværdvej 103, Kgs. Lyngby, Lyngby, 
telf. 87 72 85.

FORENINGENS REVISORER
Cand. mag. Søren Brogaard, Søtoften 2, Gentofte, telf. GEntofte 6355.
Cand. polit. Peder Elkjær, Lundegårds Allé 24 A, Bloustrød pr. Allerød.

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