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VESTJYSK GYMNASIUM
TARM

Skolens historie går tilbage til 1887. Dette år oprettedes en realskole, 
der havde til huse i den to-etagers bygning, som nu er kernen i den 
gamle kostskolefløj. Tarm Realskole voksede og udvidedes med en 
fløj til elevværelser og en anden til gymnastiksal. I 1909 byggedes en 
mindre skolebygning, den hvide skole, som i 1935 helt ombyggedes og 
udvidedes og nu er hovedbestanddel af skolebygningen med tilbygnin
gerne i 1938 og 1948. Kostafdelingen er i tidens løb forøget med kava
lerfløjen 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. au
gust 1953 blev overtaget af staten.



Lærerkollegiet 1964



Eksaminer
Ved de afsluttende eksaminer i III, 3. real og 2. real beskikkedes føl

gende censorer.
Ved skriftlig eksamen: Dansk: III: adjunkt Niels Holm og lektor V. 

Mossing. Realklassen: adjunkt Børge Andersen og viceskoleinspektør 
Karl Brøcher. 2. real: lektor Janni Krichow. Engelsk: III: adjunkt 
Flemming Olsen og lektor Ose. Nielsen. Realen: lektor T. Refn og over
lærer Jacob Ruby. Tysk: III: lektor Inger Harsberg og rektor Sejer Jo
hansen. Matematik: III: adjunkt Kaj Vetter og lektor Regnar Norgil. 
Realen: lektor Erik E. Kof oed og skoleinspektør Sv. Aa. Petterson. 
2. real: lektor Kjeld Ejrnæs.

Ved mundtlig eksamen: Dansk: III ns.: lektor Torsten Jørgensen. En
gelsk: III ns.: lektor T. Tørsleff. Tysk: III ns., real a., real b.: adjunkt 
Haagen Kiil. Latin: III ns.: lektor E. Nørgaard. Geografi: II ns., 
II. mn. a., II mn. b.: lektor A.-M. Kristoffersen. Naturhistorie: III ns.: 
lektor A.-M. Kristoffersen. Ill mn. a., Ill mn. b.: lektor A. R. Tonne
sen. Historie: III mn. a., III mn. b.: adjunkt E. Lester. Kemi: III mn. a.: 
lektor E. Nordahl Svendsen. III mn. b.: lektor Ove Larsen. Fysik: 
III mn. a.: lektor Aage Gunge. III mn. b.: lektor E. Nordahl Svendsen. 
Matematik: III mn. a., III mn. b.: lektor Jakob Jensen.

Studentereksamen 1963.
IH ns.

‘kostelev.
Bertelsen, Rigmor (14-6-43, montør, Skjern) ........................ 12,90 g +
Burgdorf, Poul (21-12-42, landmand, Gaarde) ....................... 13,30 mg-?
Gerstoft, Gerda Marianne (1-10-44, læge, Tarm) ................. 12,82 g +
Graversen, Ruth Kristiane (7-1-43, sognepræst, Lønborg).. 12,85 g+

*Hansen, Vilfred Friborg (24-9-42, kontrolass., Kjellerup) .. 14,64 ug-? 
Jacobsen, Sonja Berg (17-5-44, tømrerm., Skjern) ........... 13,31 mg-?
Jakobsen, Arnt Lykke (27-12-44, købmand, Skjern) ............. 14,39 mg+
Jensen, Karin Hyrup (29-11-44, frue, Tistrup)........................ 13,90 mg

‘Jensen, Truels Ravn (22-4-44, førstelærer, Outrup) ............. 14,02 mg
Knudsen, Anne Marie (2-12-43, frue, Skjern) ........................ 13,54 mg-?
Kristiansen, Børge (5-5-42, gårdejer, Spjald) ........................ 14,06 mg
Kristiansen, Karin Ellen Margrethe Bang (9-6-44. første
lærer, Ølgod) .................................................................................... 14,08 mg

‘Olesen, Poul Erik Nørgaard (19-12-42, landmand, Sjørslev) 14,73 ug-?
Pedersen, Jette Lynggaard (4-8-43, læge, Sdr. Omme) .... 12,37 g +
Pedersen, Karen Svenstrup (5-1-43, gårdejer, Hoven) .... 12,76 g +
Pålsson, Eva Elisabeth (4-2-45, driftsleder, Tarm) ............. 13,71 mg

‘Vingborg, Alf (21-7-44, gårdejer, Nr. Snede) ........................ 14,36 mg+
Øllgaard, Benjamin (9-9-43, sognepræst, Lunde) ................. 14,11 mg

III mn. a.
‘kostelev.
‘Andersen, Henning Haugaard (17-1-44, maskinsm. Ulfborg) 14,10 mg
‘Andersen, Poul Børge (31-3-44, gårdejer, Dronninglund) .. 13,64 mg-?
‘Birkholm-Clausen, Finn (9-5-44, lærer, Stausø, Henne) .. 13,68 mg
Birkmose, Jens (26-4-43, gårdejer, Bjergbogård, Videbæk) 12,81 g+ 

‘Carstensen, Vagn Emil (7-9-43, pensionist, Toftlund) ......... 13,58 mg-?
‘Eriksen, Steen Bredahl (29-5-43, overlærer, Ebeltoft)......... 13,73 mg
‘Frisk, Poul Erik (27-8-43, assurandør, Give) ........................ 13,68 mg
Galatius-Jensen, Ellen (9-7-45, overlæge, Tarm) ................. 13,92 mg

‘Hansen, Chr. Bo (5-12-43, købm., Boddum, Hurup, Thy).... 14,13 mg
‘Hansen, Holger Svanberg (3-1-44, grosserer, Marstal) .... 13,53 mg-?
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Jansen, Martin (2-9-42, tømmerhandler, Lem st.) ................. 13,20 mg—
Jensen, Egon (22-6-41, gårdejer, Stauning, Skjern) ............. 13,47 mg—
Jensen, Jens Martin Sloth (2-5-44, gårdejer, Nr. Nebel) .. 14,03 mg

’Jensen, John Partridge (13-8-43, stationsmester, Hampen) 12,63 g+
Jensen, Signe Jersin (20-9-43, provst, Torstrup) ..................... 12,70 g+

’Kristensen, Poul Erik Flarup (1-11-43, handelsm., Sjørslev) 13,81 mg 
*Larsen, Flemming Balvig (17-3-44, frue, Ringsted) ............. 14,33 mg+
Leth-Sørensen, Inge (7-5-45, læge, Tistrup) ............................ 13,98 mg

’Mejer, Johannes Nielsen (9-3-45, lærerinde, Kærbøl, Ribe) 13,51 mgg
Olsen, Lone Haach (17-5-44), overlæge, Tarm) .................... 13,77 mg
Pedersen, Karen Marie Riisager (23-10-43, frue, Skjern) .. 13,58 mgA-
Petersen, Bente Lynge (7-2-44, maskinhandler, Skjern) .. 13,69 mg 

’Petersen, Karsten Vilbrad (24-6-43, lærer, Kærum, Assens) 13,59 mg-?
Salmonsen, Lars (15-4-43, skoleinspektør, Ølgod) ................. 13,62 mg4-
Skoven, Morten Henning Vig (24-9-43, frue, Ølgod) ............. 13,64 mgg

III mn. b.
’kostelev.
Jensen, Knud Erik Amdi (3-8-43, amtsfuldm., Ringkøbing) 14,24 mg +
Jespersen, Hans (25-4-43, landmand, Videbæk) ..................... 13,70 mg

’Jørgensen, Ejlif Holle (2-3-44, skovfoged, Vorbasse) ......... 13,70 mg
Jørgensen, Folmar Bank (3-5-44, gårdejer, Sædding) ......... 13,77 mg

’Jørgensen, Viggo Holle (2-3-44, skovfoged, Vorbasse) ......... 13,39 mgg-
’Lauridsen, Kristian Horsbøl (25-2-44, gårdejer, Lunde) .... 13,88 mg
’Madsen, Torben Lynge (2-3-44, forstander, Ulfborg) ......... 13,73 mg
Mortensen, Børge Thing (14-4-43, gdr., Torbøl, Outrup).... 13,81 mg 
Nielsen, Harry Lindahl (12-12-43, uddeler, Lønborg) ......... 13,84 mg
Nielsen, Mogens Schouenborg (16-9-43, amtsvandinspektør, 
Ringkøbing) ........................................................................................ 13,67 mg
Olsen, Jørgen Hübertz (24-7-44, slagtermester, Skjern) .... 14,38 mg +

’Olsen, Kjeld Jørgen (29-9-43, pensionist, Præstbro, Vend
syssel) ................................................................................................ 14,63 ug-r

’Peschardt, Ernst (3-2-45, landmand, Vonge st.) ..................... 14,22 mg+
’Platz, Jens Lykke (22-1-44, boghandler, Mariager) ............. 14,18 mg +
Poulsen, Niels Gregers (27-4-44, dyrlæge, Ørnhøj) ............. 13,51 mg—

’Poulsen, Niels Ingvard Kær (17-3-44, kontorass., Hurup) .. 14,18 mg+ 
’Rasmussen, Arne Lund (17-3-44, frue, Farre st.) ................. 13,48 mg-r
’Ryttersgaard, Jes Henrik (1-7-44, husmand, Bedsted-Lø) .. 13,94 mg
Skougaard, Knud Erik (8-12-42, fabrikant, Ramme) ......... 13,65 mg-r-

’Skriver, Svend Erik (17-6-44, kæmner, Hejnsvig) ................. 13,80 mg
’Sørensen, Bjarne Bomann (10-9-43, arbejdsm., Vorbasse).. 12,72 g+ 
’Sørensen, Villy (31-10-43, arbejdsm., Trustrup st.) ............. 14,07 mg
’Westh, Bjørn Rømer (2-2-44, forstander, Bustrup, Brodal) 13,84 mg
Voigt, Vagn Aage (7-10-43, forst., »Løgstrupgård«, Lem) .. 13,40 mg-r

Realeksamen 1963.
Real a.

Andersen, Lilli (7-9-46, møbelhandler, Tarm) ........................ 13,59 mg-r
Andersen, Poul Erik Bækgaard (19-3-46, vognmand, Hoven) 14,05 mg
Bukholt, Birgit (29-3-47, gårdejer, Lem st.) ............................ 13,56 mg4-
Bøggild, Karen Maria (17-11-46, læge, Lem) ......................... 13,63 mg-r
Danielsen, Britta (22-11-45, hotelejer, Hemmet) ..................... 14,20 mg +
Dinesen, Poul Flø (31-10-45, rentenyder, Ørbæk, Hoven) .. 13,90 mg 
Gram, Hans Laue (24-3-45, urmager, Sdr. Omme) ............. 13,23 mg-?
Green, Jannick (3-8-46, gårdejer, Lem)...................................... 13,90 mg
Haltrup, Gunner (15-9-45, gårdejer, Frisvad, Varde) ............. 13,70 mg
Hansen, Hans Baltzer (20-12-45, pedel, Tarm) ........................ 12,65 g +
Hansen, Hans Magnus Koldby (12-10-46, direktør, Lem) .. 13,91 mg
Hansen, Karen Margrethe (5-12-46, fiskem., Blåkilde, Tarm) 14,14 mg 
Hansen, Karl Kristian (8-2-47, landmand, Hoven) ................. 14,20 mg+
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Holm, Kirsten (22-6-46, gårdejer, Lønborg) ............................ 13,11 mg-r
Hvelplund, Holger (24-8-45, gårdejer, Ørbæk, Hoven) ......... 13,71 mg
Jensen, Arne Buurgaard (8-4-46, guldsmed, Tistrup) ......... 13,62 mg-r-
Jensen, Enne Margrethe Møller (13-9-46, gdr., Lem st.) .... 14,40 mg+ 
Jensen, Flemming Hyrup (15-7-46, frue, Tistrup) ................. 13,86 mg
Jensen, Hans Regner (30-3-46, foderstof ud., Hodde, Tistrup) 13,84 mg 
Jensen, Maj-Brit Lis (3-5-47, blomsterhandler, Tarm) ......... 13,78 mg
Jensen, Aase Sig (30-9-46, gravemester, Tarm)....................... 13,50 mg-r
Juelsgaard, Kirsten (26-11-44, gdr., Mejis, Varde) ................. 14,13 mg
Kristensen, Jytte Sondergaard (23-11-46, landmand, Tistrup) 14,37 mg+

Real b.
Andersen, Hugo Juul (24-12-45, stationsarbejder, Sig) ......... 13,52 mg-
Andersen, Peter Bjørn (17-1-47, apoteker, Ringkøbing) .... 14,04 mg 
Harhoff, Jens Ove (1-11-45, oberstløjtnant, Varde) ............. 13,93 mg
Kristensen, Jens Jørn Rahbek (17-6-47, repr., Sdr. Omme).. 14,16 mg 
Kristensen, Leif Søndergaard (26-9-45, landmand, Hindsig,
Tistrup) .................................................................................................. 13,33 mg-?
Erik Mathiasen (22-12-46, farver, Skjern) ................................ 13,12 mg-?
Mikkelsen, Bodil Holmgaard (28-12-45, klassekollektør, 
Tarm) ................................................................................................... 13,86 mg
Mikkelsen, Einar Harder (2-1-46, bankkasserer, Ringkøbing) 13,46 mg-r 
Mikkelsen, Magda Annalise (4-12-45, arbejdsmand, Tarm) .. 13,20 mg-? 
Nielsen, Else (2-12-45, vognmand, Tarm) .................................... 13,79 mg
Nielsen, Inge Birgit (10-10-45, arbejdsmand, Tarm) ............. 13,36 mg-?
Nielsen, Niels Plaugborg (19-1-46, vognmand, Hoven) ......... 14,12 mg
Pedersen, Hanne Svenstrup (12-4-46, proprietær, Hoven) .. 13,52 mg-j- 
Pedersen, Kristian John (20-2-46, gårdejer, Tistrup)............. 13,41 mg-r 
Rosendahl, Charlotte (16-6-46, overdyrlæge, Tarm) ............. 12,97 g+
Simmelsgaard, Niels Jørgen (8-5-46, frue, Tarm) ................. 14,14 mg
Sørensen, Kim Torkil Aaris (7-8-46, fængselsbetjent, Sdr, 
Omme) ................................................................................................... 14,08 mg
Terkelsen, Niels Jacob Hjerk Nyborg (14-9-46, dyrlæge, 
Tarm) ................................................................................................... 14,09 mg
Thomsen, Anders Gammelgaard (19-1-46, arbejdsmand, Sig) 12,54 g+ 
Tjørnelund, Karl Peder (22-8-46, fisker, Sdr. Vium) ............. 13,85 mg
Vestergaard, Margit Farre (26-10-46, arbejdsmand, Tarm) .. 14,30 mg+ 
Ørnstrand, Flemming Vester (10-4-46, disponent, Tarm) .... 13,14 mg-?

LEGATER OG BOGPRÆMIER 1963
Anna og Jens Sønderups legat: Student Alf Vingborg.
Lektor frk. Marie Nielsens legat: Student Vilfred Friborg Hansen.
Elevforeningens legat: Student Karen Marie Riisager Pedersen.
5. maj-legatet: Student Poul Erik Nørgaard Olesen.
Teaterlegatet: Student Kjeld Jørgen Olsen.
Bogpræmier tildeltes student Jørgen Hübertz Olsen, student Børge 

Kristiansen, student Niels Ingvard Kær Poulsen, Anni Rasmussen, 
II ns., Flemming Orlof Frandsen, II. mn.a., Ole Fristrup Hermansen, 
II a., Lis Grüner Kørvel II a., Laurits Lundgaard, II b., Torben Juel 
Petersen, II b., Flemming Ole Albæk Pedersen, II b., Kirsten Marie 
Vigstrup Bitsch, I ns., Anthon Hansen, I x., Jørn Jensen, I x., Karen 
Margrethe Hansen, real a., Jens Jørn Rahbek Kristensen, real b., Niels 
Plougborg Nielsen, real b., Hanna Johnsen, 2. real, Inge Lis Madsen, 
1. real.

Til juleafslutningen blev årets boggave fra Alliance Francaise til
delt Anni Birgitte Rasmussen, III ns.
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IH ns.
*kostelev.
Andersen, Mette Skærbæk (10-8-44, vaskeriejer, Tarm).
Eskelund, Karen Margrethe (16-12-44, værkfører, Skjern).
Jensen, Randi Jersin (19-8-45, provst, Thorstrup, Sig).
Jepsen, Inger Terpager (28-12-44, fabrikant, Tarm).
Johnsen, Knud Skovbjerg (21-7-44, gårdejer, Hoven).
Kjeldsen, Anne Birte (25-12-44, tømmerhandler, Ringkøbing).
Lønborg, Orla (9-2-43, murermester, Ølgod).
Mortensen, Ingrid Irena (23-2-44, landmand, Holmsland).

*Mølgaard, Jens (16-1-44, gårdejer, Mausing pr. Kjellerup).
Nielsen, Karen Margrethe (17-9-44, førstelærer, Spjald).
Pedersen, Bente (11-7-44, bagermester, Ølgod).

’Pedersen, Konrad Guldberg (25-12-43, landmand, Brejning, Spjald).
Rasmussen, Anni Birgitte (18-5-46, lektor, Tarm).
Thorstensen, Dorthea Sindberg (1-7-44, boghandler, Ølgod).
Voigt, Helle Marie (9-4-45, forstander, »Løvstrupgaard«, Lem).

Ill mn. x.
’kostelev.
’Andersen, Arne Paabøl (29-3-45, fiskeskipper, Hvide Sande).
Andersen, Flemming (25-9-43, sognepræst, Bølling pr. Skjern).

’Andersen, Peter Ramskov (21-10-44, skoleinspektør, Give).
Bak, Jens Sivert (3-9-44, gårdejer, Rindum, Ringkøbing).
Bendixen, Lone Møller (13-8-45, kasserer, Nr. Nebel).
Bruun, Niels Viggo (10-3-45, amtsvej assistent, Ringkøbing.

’Braagaard, Finn Bjarne (29-1-44, skorstensspecialist, Hee st.) 
’Christiansen, Ryan (31-1-45, møbelpolstrer, Ringkøbing).
’Dahl, Jens Simonsen (16-6-44, gårdejer, LI. Ajstrup, Vegger).
Fink, Hans Klausen (30-7-45, sognepræst, Rindum, Ringkøbing).
Frandsen, Flemming Orlof (17-11-42, Herborg st.)

’Friis-Christensen, Eigil Anders (29-10-44, lærer, Bevtoft).
Gregersen, Birthe Marie (3-1-44, landmand, Oiling pr. Sig).
Gregersen, Jens Ole (3-5-46, landmand, Oiling, Sig).

’Göthgen, Ivar (15-6-45, overlæge, Vedbæk).
’Hansen, Hans Peder (16-2-44, gårdejer, Lund pr. Mølby).
’Hansen, Robert (22-8-44, frue, Mariager).
’Hermansen, Ole Fristrup (15-8-44, murersvend, Ringkøbing).
Holm, Søren Oluf (28-2-45, sognepræst, Ølgod).

’Josephsen, Peter Arensbak (1-6-44, læge, Hvide Sande).
Jørgensen, Tove (22-11-44, gårdejer, Nr. Nebel).

’Kristensen, Knud Høgsberg (21-10-45, forretningsfører, Brørup).
Kørvel, Lis Grüner (24-3-44, snedkermester, Ølgod).

’Sørensen, Per Højer (29-4-45, slagtermester, Ulfborg).

III mn. y.
’kostelev.
Jacobsen, Villy Øgendahl (23-9-44, værkmester, Ringkøbing).
Jensen, Jørn Benned (2-1-45. tømrermester, Sdr. Vium).
Jensen, Leif Sig (1-10-45, gravemester, Tarm).

’Jessen-Klixbüll, Per Mogens (22-1-45, sektionsleder, Sdr. Omme).
Jørgensen, Niels Therkel (9-4-46. landmand, Hemmet).
Larsen, Hans Fjord (31-3-45, købmand, Tarm).

’Larsen, Sten Kirk (8-9-43, sko’einspektør, Hvide Sande).
Lauridsen, Laurids Holm (22-7-42, traktorfører, Velling).

’Liboriussen, Hans Brandbyge (17-8-44, arbejdsmand, Alrø).
’Lundgaard, Laurits (18-10-43, kommunekasserer, Brøndum st.) 
’Lynge, Lars (17-4-43, Godthaab).
Madsen, Peder Astrup Tranberg (15-11-42. gårdejer, Astrup).
Mikkelsen, Christian Juul (29-8-43, landmand, Vostrup).
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*Nielsen, Frank (14-11-44, tømrermester, Outrup).
Nielsen, Karsten Buhl (20-7-45, lektor, Tarm).
Nygaard, Bent (15-4-43, gårdejer, Velling).

‘Nørgaard, Marius (15-4-44, landmand, Bevtoft).
Olsen, Hans Erik (19-11-44, pakhusformand, Skjern).
Pedersen, Flemming Ole Albæk (17-3-46, snedkermester, Ringkøbing).

‘Petersen, Torben Juel (26-10-43, vognmand, Hee st.)
‘Rasmussen, Poul (16-6-44, mejeribestyrer, Hem st.)
Rudebeck, Kaj Henning (27-4-45, værkmester, Brosbøl, Tarm).
Sørensen, Arne (23-8-43, lærerinde, Lønne, Nr. Nebel).

‘Thomsen, Karl Marinus Obbekjær (27-4-45, arbejdsmand, Brædstrup).

II ns. a.
‘kostelev.
Andersen, Ellen Margrethe (19-7-45, cykelhandler, Spjald).
Andersen, Jytte Lefolii (11-12-45, major, Nymindegab).
Bitsch, Kirsten Marie Vigstrup (14-11-46, lærer, Ølgod).
Bøggild, Bernhard (20-8-44, læge, Lem).
Bøggild, Kai Ole (5-10-45, frue, Ringkøbing).

‘Døssing, Søren Jensen (22-1-45, tømrermester, Hem st.)
Enevoldsen, Bente Buur (23-12-45, chauffør, Skjern).
Galatius-Jensen, Karen (7-4-47, overlæge, Tarm).
Hansen, Inge (23-6-45, smedemester, Skjern).
Husted, Jette Elkjær (8-7-45, stationsleder, Ringkøbing).
Jensen, Kirsten Sindberg (10-8-45, bankbogholder, Ølgod).
Jensen, Ruth (26-4-46, gravemester, Skjern).
Karkov, Hans Lindegaard (7-11-45, bestyrer, Skjern).
Nielsen, Frede (18-3-46, gårdejer, Horne pr. Tistrup).

II. ns. b.
‘kostelev.
Jensen, Ulla Ravn (3-10-45, førstelærer, Outrup).

‘Kirkegaard, Ole Nyboe (12-5-45, ingeniør, Ulstrup).
Kristensen, Bodil Viftrup (11-10-45, snedkermester, Spjald).
Nielsen, Karen Damgaard (23-4-46, dyrlæge, Outrup).

‘Poulsen, Hans Thyge (10-10-45, boelsmand, Sorring).
Romlund, Ulla Faber (13-5-45, bogtrykker, Ringkøbing).
Sandahl, Line Marie Dissing (14-5-47, gårdejer, Frisvad, Varde).

‘Sandahl, Thyge Dissing (7-3-45, gårdejer, Frisvad, Varde).
Sivertsen, Elisabeth (15-10-46, oberstløjtnant, Varde).
Skovsborg, Lone (10-9-46. sognepræst. Højmark, Sdr. Lem).
Sørensen, Karl Erik Sloth (27-11-45, overportør, Skjern).
Therkildsen, Mette Løndal (9-4-46, læge, Grønbjerg).
Toft, Margit Eriksen (18-4-46, forpagter, »Lønborggaard«, Lønborg).
Villumsen, Kirsten (28-10-46, førstelærer, Lem st.)
Øllgaard, Karen Margrethe (29-5-46, sognepræst, Lunde J.)

II mn. x.
‘kostelev.
Agerbo, Jens Erik (9-4-46, kommunekasserer, Skjern).
Andersen, Christian Hedegaard (30-4-46, gårdejer, Stauning).
Andersen, Mogens Bjørn (12-6-46, sognepræst, Bølling, Skjern).

‘Baunsgaard, Peter (1-8-46, lærer, Tvis, Holstebro).
Bendtsen, Tove Holdgaard (2-7-46, overlærer, Tarm).

‘Bystrup, Poul Erik (20-1-45, gårdejer, »Redsøgaard«, Farsø).
‘Christensen, Bjarne Sloth (14-10-46, frue, Vojens).
‘Dalgaard, Niels Dam (3-4-46, landmand, Skovlund pr. Mølby),
‘Davidsen, Jens (6-6-46, gårdejer, Engbjerg pr. Strande).
‘Ebbensgaard, Ole (6-6-46, gårdejer, Ulfborg).
Gadeberg, Inger Lilian (1-9-45, sognerådskonsulent, Videbæk).
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♦Hvas, Mogens Lodberg (16-11-45, skoleinspektør, Thyborøn).
♦Jensen, Aksel Pilgaard (10-12-45, snedkermester, Lyngby pr. Trustrup).
♦Jensen, Hans Ulrik Hjuler (16-12-45, pensionist, Nr. Snede).
Jensen, Jørn (21-12-45, væver, Ringkøbing).

♦Jensen, Poul Henning (27-8-45, gårdejer, Nødager, Kolind).
Jensen, Sten Hundal (13-3-47, overlæge, Ringkøbing).
Knudsen, Ole Rahbek (30-10-46, bogholder, Tarm).
Kristensen, Klara Kristine (20-2-45, murermester, Kvong, Tistrup).

♦Larsen, Per (12-8-45, gårdejer, Vindbjerg pr. Filskov).
Larsen, Preben Højbjerg (14-7-46, smed, Lem st.)
Lysgaard, Else (2-4-45, stadsdyrlæge, Skjern).

♦Meldgaard, Peder (14-1-46, gårdejer, Ulfborg).
Nielsen, Birgit (17-5-46, gårdejer, Frisvad pr. Varde).
Rasmussen, Birgit Margrethe (6-12-45, forvalter, Hoven pr. Tarm).

♦Rasmussen, Hans Peder (14-9-44, arbejdsmand, Søby pr. Kølkær st.)
Smidt, Henning Dohm (12-7-45, købmand, Nr. Nebel).
Spaabæk, Jens Peder (27-10-45, dyrlæge, Ringkøbing).
Stranddorf, Helga Weis (8-4-45, manufakturhandler, Videbæk).

II mn. y.
♦kostelev.
♦Abeisen, Eli Peter Emil (29-7-43, medhjælper, Julianehaab).
♦Christiansen, Tom Stordal (25-6-42, mejeribestyrer, Guldager).
Forsom, Niels (15-10-45, gårdejer, Lindbjerg pr. Ølgod).
Freund, Leif Gade (31-3-46, kirkebetjent, Nr. Nebel).
Gammelgaard, Christian Rønbjerg (6-11-45, gårdejer, Sædding).

♦Graungaard, Jens (1-6-45, gårdejer, Vestkjær, Ølgod).
Grønning, Niels Godtfred (14-2-46, bogholder, Ringkøbing).

♦Hansen, Anthon (7-12-45, pensionist, Borris).
Hansen, Finn Kjeld (19-7-46, overpolitibetjent, Tarm).
Husted, Vagn Stenum (23-11-45, førstelærer, Sdr. Bork).
Jensen, Frank Nyboe (14-9-45, vognmand, Nr. Nebel).

♦Jeppesen, Mogens (1-5-46, trikotagehandler, Aarhus).
♦Kjeldgaard, Jørgen Hede (24-4-46, gårdejer, Hover pr. Spjald).
Klastrup, Kjeld (22-5-46, forretningsfører, Ølgod).
Lauridsen, Bjarne Høj (7-3-46, gårdejer, »Bækbohøj« pr. Lem).
Lausted, Peter Tranegaard (6-3-46, læge, Nr. Nebel).
Lindhard, Niels Peter (19-5-45, landinspektør, Skjern).

♦Lysgaard, Edvard (18-10-45, landmand, Debelmose, Borris).
Madsen, Jens Erik Guldberg (7-6-45, ekviperingshandler, Skjern).

♦Nielsen, Magnus Bundgaard (2-9-46, arbejdsmand, Marstal).
Nielsen, Niels Pagaard (26-4-47, frue, Hemmet).

♦Pedersen, Carl Erik Vad (6-3-46, gårdejer, »Kjærgaard«, Hampen).
♦Pedersen, Svend Aage Ravn (16-8-46, gårdejer, Lunde J.)
♦Pedersen, Uffe Bybæk (9-10-45, sognepræst, Janderup).
♦Rasmussen, Allan (12-7-46, postmester, Ulfborg).
♦Riis, Poul Ulrik (5-2-46, gårdejer, Boddum pr. Hurup, Thy).
Storgaard, Arne (6-2-46, gårdejer, »Kjærvang«, Ganer pr. Skjern).

♦Tolstrup, Ib Moesmand (9-8-45, boelsmand, Nødager pr. Kolind).

I ns.
♦kostelev.
Bork, Karen Marie (3-3-46, politifuldmægtig, Ringkøbing).
Christensen, Karin Elisabeth (15-7-46. plantør, Lundenæs, Skjern).

♦Degn, Niels Jørgen Ammitzbøl (8-1-46, baneformand, Hurup, Thy).
Fauerbye, Jytte Margit (23-8-46, assistent, Ringkøbing)

♦Fink, Jørgen Peter Pedersen (13-4-46, mejeriebstyrer, Skodborg J.) 
Grøn, Kirsten Røjkiær (19-5-47, forretningsindehaver, Videbæk).
Jensen, Flemming Hyrup (15-7-46, frue, Tistrup).

♦Jensen, Jens (6-8-46, førstelærer, Rise pr. Rødekro).
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Jensen, Jens Bollerup (28-5-47, isenkræmmer, Ølgod).
Jensen, Maj-Brit Lis (3-5-47, blomsterhandler, Tarm).
Jørgensen, Dorte Døssing (6-2-47, skoleleder, Nr. Nebel).
Kirkegaard, Anna Marie (18-5-46, uddeler, Skjern).
Kjeldsen, Tove (18-2-47, tømrerhandler, Ringkøbing).
Kjær, Aase Sinding (20-10-47, dommerfuldmægtig, Ringkøbing).
Lausted, Søren (18-2-47, læge, Nr. Nebel).
Nedergaard, Anne (20-3-45, gårdejer, Borris).

‘Nielsen, Chresten Andersen Dyhre (14-4-47, gdr., Harris pr. Bredebro).
‘Nielsen, Flemming Bonde (8-5-47, førstelærer, Grønbjerg, Nr. Omme).
Olesen, Birgit Smedegaard (26-8-47, dyrlæge, Rækker Møile, Sædding).
Pedersen, Else Bollerup (17-4-46, gårdejer, Ledding, Dejbjerg).

‘Petersen, Niels Alvinius Emillson (4-5-46, Tvøroyar, Færøerne).
Rasmussen, Ingerlise Høgh (15-3-46, overpolitibetjent, Skjern).
Rimestad, Gerda (4-2-47, læge, Skjern).
Sivertsen, Karin (27-2-48, oberstløjtnant, Varde).
Skougaard, Jette (30-3-46, fabrikant, Ramme).
Sumtum, Kirsten (23-1-46, salgschef, Troldhede).
Westergaard, Bodil (30-10-45, skovfoged, »Letagergaard« pr. Skjern).

‘Østergaard, Knud Valdemar (12-10-46, gdr., Københoved, Skodborg J.)

I mn. x.
‘kostelev.
Andersen, Erwin Bur (15-2-47, el-installatør, Tarm).

‘Andersen, Jens (15-9-46, fisker, Agger pr. Vestervig).
Baes, Sofus William (20-2-45, blikkenslagermester, Ringkøbing).
Bejder, Erik (10-10-47, manufakturhandler, Ringkøbing).
Bösche, Lars (5-8-47, amtsfuldmægtig, Ringkøbing).

‘Frandsen, Kristian Hald (26-9-45, statshusmand, Rødding pr. Spøttrup).
‘Friis, Hans Jørgen Andersen (25-8-46, gårdejer, Bedsted-Lø).
Gadeberg, Lissie Irene (6-6-47, sognerådskonsulent, Videbæk).

‘Gejl, Sven (2-8-45, gartner, Lunderskov).
‘Graversen, Knud (15-10-46, bankdirektør, Brædstrup).
Graversen, Niels Hykkelbj. (31-1-46, landm., Nørhede pr. Ringkøbing).
Hansen, Hans Magnus Kolby (12-10-46, direktør, Lem st.)
Ingerslev, Poul (20-5-48, defektrice, Skjern).
Jensen, Eva Bollerup (5-7-46, lærer, Skjern).

‘Jensen, Niels Christian (2-5-46, tømrer, Thyborøn).
Jespersen, Birthe Viftrup (8-11-46, el-installatør, Videbæk).
Jessen, Ulf Lishinger (21-6-46, forsøgsassistent, Skjern).

*Kock, Bjarne (23-8-46, arbejdsmand, GI. Agersted, Voer).
Kristensen, Jens Jørn Rahbeck (17-6-47, repræsentant, Sdr. Omme).

‘Krogsgaard, Knud Clausager (24-10-46, mejeribest., Abildå, Grønbjerg).
‘Lundgaard, Mogens (19-9-45, bogholder, Brøndum).
‘Nielsen, Arno Victor (11-1-46, fabriksmester, Grindsted).
Pallesen, Erik Munkegaard (28-8-45, major, Astrup pr. Skjern).
Pedersen, Anne Grete Riisager (30-7-46, frue, Skjern).
Petersen, Marianne (8-3-47, murermester, Varde).

*Rlis, Kaj Jørgen (29-4-46, frue, Flauenskjold, Voer).
Vestergaard, Kirsten Marie (23-12-46, tømrermester, Skjern).

I mn. y.
‘kostelev.
‘Andersen, Frede Østergaard (23-9-47, tømrer, Skodborg J.)
Andersen, Peter Bjørn (17-1-47, apoteker, Ringkøbing).

‘Boisen, Sigurd (17-1-46, gårdejer, Skodborg J.)
‘Christensen, Anders Kristian (19-7-44, gårdejer, Strandby, Farsø).
‘Christiansen, Aage (7-12-45, kæmner, Rødding).
‘Fjord-Larsen, Torben (21-2-47, murermester, Hvide Sande).
Jensen, Niels Juul <6-7-45, dyrlæge, Blenstrup).
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Madsen, Peter Bruun (2-8-46, revisor, Ølgod).
Madsen, Svend Ole (22-4-46, vognmand, Gaarde).
Nielsen, Knud Jeppe Haid (6-1-47, viceskoleinspektør, Skive).
Nielsen, Peder Hovertoft (1-12-46, tømrermester, Aadum pr. Tarm).
Petersen, Teddy Berg (2-7-47, entreprenør, Strellev pr. Ølgod).
Rasmussen, Axel (23-4-47, købmand. Vivild).
Rasmussen, Flemming (15-5-47, stationsmester, Tistrup).

*Schou, Ole (6-7-47, skoleinspektør, Balling).
Schou, Vagn (11-9-46, arbejdsmand, Lyhne, Ølgod).
Schou, Viggo (18-9-47, premierløjtnant, Nørre Nebel).

♦Sejrup, Erik Egon Marius (24-6-46, vejformand, Lunderskov).
Stokholm, Knud (8-6-47, tømrermester, Lem).
Sø, Sven Ole (15-12-45, vaskeriejer, Spjald).

♦Sørensen, Aage Bach (19-5-46, tømrermester, Skive).
Sørensen, Kim Terkil Aaris (7-8-46, fængselsoverbetjent, Sdr. Omme).
Terkelsen, Niels Jacob Hjerk Nyborg (14-9-46, dyrlæge, Tarm).
Thomsen, Anton Gaarde (12-4-46, gårdejer, Gaarde, Tistrup).

♦Thorninger, Holger (17-6-47, skorstensfejermester, Ulfborg).
Thyregod, Hans Christian (14-11-45, direktør, Ølgod).

3. real.
Andersen, Kirsten Stentoft (31-5-47, sognepræst, Bølling, Skjern).
Andersen, Poul Kjærgaard (23-6-46, frue, Tarm).
Christensen, Anna Grethe (3-11-46, gårdejer, Kyvling pr. Tarm).
Eskesen, Karen Grønborg (9-1-47, gårdejer, Hesselho pr. Gaarde).
Hansen, Inger Lise (4-1-48, savskærer, Blaakilde, Tarm).
Holm, Kirsten (26-11-46, gårdejer, Bounum, Horne).
Jacobsen, Else Marie (23-1-47, smedemester, Lønborg).
Jensen, Inga Højhus (3-11-46, gårdejer, Sdr. Bork).
Jensen, Lillian (20-6-47, landmand, Nr. Bork).
Johnsen, Hanna (2-1-47, vognmand, Ørbæk, Hoven).
Jørgensen, Benta Væring (9-3-47, husmand, Hesselho, Gaarde).
Kvist, Karsten (24-1-47, sognepræst, Varde).
Nielsen, Kirsten Plauborg (15-6-47, vognmand, Hoven).
Nørgaard, Knud Aage (20-2-47, fiskemester, Hoven).
Pedersen, Ella Elisabeth (10-12-46, slagter, Nr. Bork).
Petersen, Kirsten Ingeman (21-11-46, redaktionssekretær, Ringkøbing).
Thygesen, Anne Kathrine (16-4-47, købmand, Bjalderup pr. Gaarde).
Uhre, Susanne (18-11-47, dyrlæge, Ølgod).

2. real.
Andreasen, Asta Bøgebjerg (21-7-48, sognepræst, Hoven).
Damgaard, Ole Peter (21-9-47, læge, Esbjerg).
Eskesen, Gerda (18-7-48, uddeler, Hoven).
Flytkjær-Hansen, Else (18-2-48, Vostrup).
Henneberg, Aase (16-2-48, landmand, Mejis pr. Varde).
Hvelplund, Inger Signe Skovbjerg (28-3-48, gårdejer, Ørbæk, Hoven).
Jensen, Signe Godiksen (28-6-48, landmand, Vostrup).
Jessen, Kaj (9-7-48, malermester, Horne pr. Tistrup).
Kjær, Ingerlise (22-5-47, arkitekt, Ølgod).
Kyndesen, Niels Kristian (23-3-48, husmand, Grønbjerg, Nr. Omme).
Lauridsen, Arne (14-9-47, gårdejer, Stauskjær, Horne, Varde).
Leth, Elin Skjerning (15-12-47, gårdejer, Mejis pr. Varde).
Madsen, Edith Schønning (22-4-48, gårdejerske, Malle pr. Tistrup).
Madsen, Inge Lis (27-1-48, vognmand, Ørbæk, Hoven).
Madsen, Winni Just (19-6-48, frue, København).
Nielsen, Birthe (17-3-48, sognerådsformand, Tarm).
Nielsen, Else Vang (17-7-48, købmand, Hoven).
Nielsen, Karen Munk (26-3-48, adjunkt, Tarm).
Riis-Olsen, Michael (16-4-48, adjunkt, Tarm).
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Rosenvinge, Ellen (14-2-48, arbejdsmand, Lønborg).
Sørensen, Simon-Sommer (17-11-47, hotelejer, Hoven).
Øllgaard, Niels Christian (5-10-48, sognepræst, Lunde J.)

1. real.
Bertelsen, Jens Todberg (10-3-49, sognepræst, Nr. Nebel).
Bojsen, Kirsten Marie (2-6-49, købmand, Ringkøbing).
Bøggild, Anne-Margrethe (6-5-49, frue, Ringkøbing).
Eskesen, Kirsten Grønborg (25-11-48, gårdejer, Gaarde).
Graversen, Torben (28-10-49, sognepræst, Lønborg).
Green, Knud Erik (1-3-49, landmand, Lønborg).
Guldbrand, Aase Hundebøll (7-8-49, arbejdsmand, Hoven).
Hansen, Ove Thorbøl (23-4-49, smed, Horne pr. Tistrup).
Harboe-Holmberg, Eva (9-5-49, installatør, Ølgod).
Heiberg-Pedersen, Bente (26-7-49, murer, Gaarde).
Hellerup-Nielsen, Inger (11-2-49, mejeribestyrer, Hoven).
Henneberg, Jens Kristian (13-10-48, konsulent, Horne, Tistrup).
Jensen, Merete (17-6-49, lektor, Tarm).
Jepsen, Yelva Terpager (21-9-49, fabrikant, Tarm).
Johannesen, Anne Marie (17-10-48, landmand, Kyvling, Tarm).
Kristensen, Else (24-11-48, gårdejer, Hoven).
Larsen, Margit (29-1-49, husmand, Søndersig, Varde).
Mikkelsen, Hanne Beck (17-6-49, slagtermester, Gaarde).
Nielsen, Ann Vestergaard (19-8-47, gårdejer, Velling).
Nielsen, Asta Vig (22-5-49, landmand, Gaarde).
Nygaard, Bodil (17-11-49, amtskontorchef, Ringkøbing).
Nygaard, Lisbet (17-11-49, amtskontorchef, Ringkøbing).
Pedersen, Inga (16-7-49, landmand, Torsbæk, Hoven).
Platz, Poul Erik (10-11-48, husmand, Vostrup).
Raft, Anne Marie (3-3-50, læge, Tarm).
Rasmussen, Hanne Marianne (18-9-48, forvalter, Hoven).
Uhre, Inge Merete (25-12-48, dyrlæge, Ølgod).

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

land, og som bor i pension, kan ikke være elever på V. G. T. uden for
udgående forhandling med skolen.

Eleverne kan ikke få lov til at blive inde i frikvarteret uden skrift
lig anmodning fra hjemmet. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden 
uden rektors tilladelse.

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

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

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

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

Ifølge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må ingen elev fritages for 
at deltage i gymnastikundervisningen (helt eller delvis) eller i de der
hen 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 
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enkelt gymnastiktime indrømmes efter skriftlig anmodning fra hjem
met. Elever, der fritages for gymnastik, skal dog være tilstede i gym
nastiktimen og overvære undervisningen.

DEN NYE KARAKTERSKALA
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præ

station.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstil

lende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves et gen
nemsnit på mindst 5,5, og at summen af de to laveste karakterer 
plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Undervisningen
Ved kgl. resolution af 25-7 63 udnævntes lektor Buhl Nielsen til lek

tor i 26. lønningsklasse. 1-12 63 ansattes adj. Børge Jensen som kon
traktansat lektor. Under rektors orlov fra 23-9 til 12-10 vikarierede 
stud, theol. Søren Hvas.

Lærerkandidat i fysik med adj. Munk Nielsen som vejleder: cand. 
mag. P. Mark.

Undervisningen har været fordelt således:
Rektor A. Arndal: dansk IIIx, Hy, Is.
Lektor G. Andersen: fransk Illy, Ix; historie His, IIIx, Illy, Ily, 

Is, ly; oldtidskundskab Is, ly.
Lektor C. E. Larsen: religion His, IIIx, Illy, Ilsa, Ilsb, Hx, Ily, Is, 

Ix, ly; kulturhistorie Ills, IIIx, Illy, Ilsa, Ilsb, lix, Ily; tysk lix, 
Ix; historie 3. real.

Lektor L. Holst: matematik IIIx, Illy, lix, Is, ly.
Lektor A. Henriksen: geografi Ilsa, Ilsb, Is, 2. real; naturhistorie Ills; 

kemi IIIx, Illy, Hlq, Ily, Ilq, Hz, Iz, Iq.
Lektor B. Rasmussen: dansk Ills, IHy; engelsk Ilsa, Ilsb, Hx, Ily, 3. 

real; formning 1. real; sløjd 1. real.
Lektor H. Buhl Nielsen: dansk Ilsa, Ilsb, lix; engelsk: Is, Ix, 2. real, 

1. real.
Lektor Th. Olesen: engelsk Ills, ly; fransk IIIx, Ilsa, Ilsb, ly.
Lektor B. M. Jensen: dansk Ix, ly, latin Ills, Ilsa, Ilsb, Is; oldtidskund

skab Ills, IIIx, Illy, Ilsa, Ilsb, lix, Ily.
Adjunkt M. Lütken: tysk His, Ilsa, Ilsb, Is, 3. real, 2. real, 1. real.
Adjunkt E. Munk Nielsen: fysik IIIx, Hx, Hy, Ix, ly, 3. real; kemi lix, 

Ix; øvelser Ix.
Lektor Børge Jensen: geografi Hx, Hy, Ix, ly, 3. real, 1. real; naturhi

storie IIIx, IHy, 3. real, 2. real, 1. real.
Adjunkt Kr. S. Boas: historie Ilsa, Ilsb, Hx, Ix; fransk Ills, lix, Hy, 

Is; oldtidskundskab Ix.
Adjunkt E. Riis-Olsen: gymnastik IHy, Is, Ix; sang i hele skolen + 

korsang; fysik 2. real, 1. real; orkestertimer; alumnemusikundervis
ning.
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Adjunkt Kr. Bak: fysik Illy; matematik Ily, Ix; kemi IIIz, ly.
Gymnasieoverlærer frk. E. M. Pedersen: religion 3. real, 1. real; dansk 

3. real, 2. real, 1. real; fransk 3. real, latin 2. real, håndarbejde 1. real.
Gymnasielærer H. Gam: gymnastik Ills, IIIx, Ils, lix, Ily, ly, 3. real, 

2. real, 1. real; skrivning 2. real; historie 2. real, 1. real; fritidssport.
Timelærerinde fru G. Holst: matematik 3. real, 2. real, 1. real.
Timelærerinde fru O. Schrøder: gymnastik Ills, Ils, limn, I G., 3. real, 

2. real, 1. real; korsang III, II.

Bibliotekar og boginspektør: lektor Børge Jensen; skriftlig inspektion: 
lektor A. Henriksen; indvendig inspektion: adjunkt Munk Nielsen og 
gymnasieoverlærer frk. E. M. Pedersen.

Kostinspektører: lektor L. Holst, gymnasielærer H. Gam, adjunkt Kr. 
Bak. Sekretær: fru Ellen Rasmussen. Økonoma: frk. M. Juul Mikkel
sen. Skole- og huslæge: dr. C. Raft. Skolesygeplejerske og assiste
rende sygeplejerske: fru Else Jacobsen.
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Arets pensa
Religion.

1. real: Engelbret-Pedersen: Vor kirkes historie. Bibellæsning og sal
megennemgang.

3. real: Det gamle Testamente, delvis på grundlag af Tolderlund- 
Hansen.

I. G.: Bibelkunskap för gymnasiet. Bibeloversættelsernes historie.
II. G.: De gammeltestamentlige profeter. Verdensreligionerne (på 

grundlag af de hellige skrifter).
III. G.: Sekter og frikirker (på grundlag af Neiendams bog). Den ang

likanske kirke (på grundlag af Pelican: Anglicanism). Den ortodokse 
kirke (på grundlag af Fischer Verlag: Die Ostkirche).

Dansk.
1. real: Handberg, Møller og Ramløv: Dansk Digtning I.
2. real: Handberg, Møller og Ramløv: Dansk Digtning II.
3. real: Handberg, Møller og Ramløv: Dansk Digtning III.
3. real læst (det ikke opgivne i parentes): Større digterværker: Oeh- 

lenschlæger: Aladdin. Abell: Anna Sophie Hedvig. Anden litteratur
læsning: Handberg, Møller og Ramløv: Dansk Digtning III: Frank Jæ
ger: Være-digtet, Ud af en vinter. Erik Knudsen: Credo. Branner: De 
blå undulater. Knuth Becker: Marianne. Blixen: Babette. Thøger Lar
sen: Jens Højbye. (Johannes V. Jensen: Af Kongens Fald), (Marie Bre- 
gendahl: Af Sødalsfolkene). Herman Bang: Irene Holm. I. P. Jacobsen: 
Af Fru Marie Grubbe. Pal.-Müller: Af Adam Homo. (Poul Møller: Af 
Lægdsgården i Ølsebymagle. Min kusine), (Af Grundtvigs Dagbøger). 
Blicher: En Landsbydegns Dagbog. Norsk: Øverland: Jul i Sachsenhau
sen. Sigrid Undset: Av Kristin Lavransdatter. Svensk: Harry Martins
son: Skägget. Karin Boye: Ja, visst gör det ont. Jan Fridegård: Tupp- 
Johansson. Diktonius: Ur Den lustiga våren. Lagerkvist: Det är vack
rast när det skymmer. Dan Andersson: Fragment ur David Ramms 
skrivbok. Alexis Kivi: Ur Sju bröder.

Gymnasiet læser efter Falkenstj ernes Håndbog I-III. Brøndsted og 
Møller Kristensen: Danmarks Litteratur. Christensen og Heltberg: 
Kortfattet litteraturhistorie. Francis Bull: Verdenslitteraturens histo
rie. Vestergaard: Dansk Sprog. Roikjer: Svensk Antologi. Agerskov: 
Svensk Læsebog. Lund, Pihl og Sløk: De europæiske ideers historie. 
Ill ns. + III mn. y. opgiver til eksamen: litteraturhistorie: Georg Chri
stensen og Heltberg: Kortfattet Litteraturhistorie. Francis Bull: Ver
denslitteraturens historie. Hovedværker: H. C. Andersen: Kejserens 
nye Klæder, Nattergalen, Den grimme Ælling, Klokken, Vinden fortæl
ler. Blicher: En Landsbydegns Dagbog. Kaj Munk: Ordet. Litteratur
prøver: Falkenstjerne I: Sønnetabet. Gunlaug Ormstunges saga, kap. 12. 
Torbens datter, Ebbe Skammelsøn, Havbor og Signe, Sorrig og Glæde, 
Om mig selv, Her vil ties, Rungsteds Lyksaligheder, Guldhornene, Ha
kon Jarls Død. Strandbakken ved Ege'økke. De levendes Land. Falken
stjerne II: Af Valdemar den Store, Hvorfor svulmer Weichselfloden, 
Bekendelse, En gammel Pedant, En Rekonvalescent, En Sjæl efter Dø
den, Tidlig Skilsmisse, Adams Bryllup, Ligevægten mellem det Æsthe- 
tiske og det Ethiske. Falkenstjerne III: Det uendeligt Små, Arabesk, 
Engelske Socialister, Ørneflugt, Ved Vejen, Symbolisme, Ahasverus, 
Bekendelse, Confiteor. Stuckenberg: Bekendelse, Den Druknede, Jenn’ 
Hjemm’, Den gamle Præst, På Memphis Station, Columbus, Graven i 
Sne. Tom Kristensen: Morgen, Torden i Syd, Da Seeren Tav, Af Den 
afrikanske Farm.
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Svensk: Agerskov og Nørregård: Epilog vid magisterpromotionen. 
Wennerberg- En månskensnatt. Lagerlöf: Kejsarinnans kassakista. Ero
ding: Skalden Wennerbom. Per Hallström: Briljantsmycket. Karlfeldt: 
Jungfru Maria. Söderberg: Pälsen. Bo Bergman: Mors ringar. Martin 
Koch: Maurits. Lagerkvist: Far och jag.

Norsk: Falkenstjerne III: (Lav Duun: Juvikfolke. Garborg: Veslemøy. 
Inledning og Jol-laget (frå Haugtussa). Fra hefte duplikeret på V.G.T.: 
Tarjei Vesaas: Naken.

III mn. x opgiver til eksamen: Gunlaugs saga § 1, 2, 12, 13. Germand 
Gladensvend, Ebbe Skammelsen. Kingo: Keed af Verden. Holberg: Af 
Niels Klim (Religionen), Om at gruble i Religionssager. Stub: Den 
kiedsom Vinter. Th. A. Müller: Om Ambrosius Stub. Ewald: Rungsteds 
Lyksaligheder. Oehlenschlæger: Guldhornene, Hakon Jarls Død. 
Grundtvig: De levendes Land, At sige Verden ret farvel. P. M. Møller: 
Kunstneren mellem Opr. V. Andersen: Om K. m. O. Blicher: Brud
stykker af . . . fra 17-5-13 ud. Af En Sjæl efter Døden. Chr. Winther: 
En Sommernat. Brandes: Om Chr. Winther. Paludan-Müller: Adams 
Bryllup. Brandes: Om H. C. Andersens Eventyr. Rubow: Om H. C. An
dersens Eventyr. Kierkegaard: Først Guds Rige, Altså således står sa
gen. Brandes: Det uendeligt Små. I. P. Jacobsen: Af Marie Grubbe. 
Herman Bang: Frøkenen. Drachmann: Engelske Socialister. Høffding: 
Positivismen. Johannes Jørgensen: Symbolisme. Pontoppidan: Ørne
flugt. Johs. V. Jensen: Columbus, Interferens, Fusijama, Ave Stella, 
Kirstens sidste Rejse. Bjørnson: Mit følge. Hovedværker: Eventyr af 
H. C. Andersen: Kejserens nye Klæder, Nattergalen, Klokken, Skyg
gen. Holberg: Den Stundesløse. Kjeld Abell: Anna Sophie Hedvig. 
Christensen og Heltberg: Litteraturhistorie.

Svensk: Agerskov og Nørregaard: II: s. 80-82, 92-98, 108-109, 112-115, 
135-136, 168-170. Lagerkvist: Barrabas: s. 176-206.

Norsk: Om pengar. Frå Kolbotnbrev. Vesaas: Naken. Snø og gran
skog. Eit forgjort hus. Frå: Det store spelet. Øverland: Et kor, Hver 
livsens dag, Han som skal komme, Vi overlever allt.

Engelsk
1. real: Ring-Hansen & Mouridsen: English of Today III.
2. real: Ring-Hansen & Mouridsen: English of Today IV.
3. real: Ring-Hansen & Mouridsen: English of Today V.
3. real opgiver til eksamen: Ring-Hansen & Mouridsen: English of 

Today V: England to America, The Creel of Trout, Joe Johnson, The 
Case for the Defence, The Verger.

I-II-III ns. læser efter: Mogensen & Rosenmeyer: A Modern English 
Omnibus. Stigaard: The Dickens Reader. Alving m. fl.: Two Centuries 
of English Poetry.

Ill ns. opgiver til eksamen: Shakespeare: The Merchant of Venice. I 2, 
I 3, III 1, IV 1. Two Centuries of English Poetry, s. 30-32, 40-47, 48-51, 
56-58, 73, 83, 88-94, 124-128, 149-150. The Dickens Reader: s. 14-24, 50-57. 
Essays II: s. 5-8, 45-48. Shaw: Arms and the Man: s. 40-550., Extracts 
from Four Modern Writers: s. 158-169. A Contemporary Reader: s. 93- 
99 0., 113-122, 200-207 m.

I mn. læser efter: Ring-Hansen & Mouridsen: On England and 
America.

II mn. læser efter: Ring-Hansen & Mouridsen: On England and the 
English.

II mn. x. har desuden læst Richard Hillary: The Last Enemy.
II mn. y.: Nevil Shute: Pastoral.

Tysk.
1. real: Engberg: Ich lerne Deutsch. Engberg & Hornegaard: Ich übe 

Deutsch.
2. real: Nydahl: Wie man treibt.
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3. real: Nydahl: Jung gewohnt, alt getan.
3. real opgiver til eksamen: Nydahl: Jung gewohnt, 3. udg.: 5, 13, 14, 

16, 21, 23, 24, (32), 35, 40, 43, 44. Ekstensivt læst: (Nydahl: Wir lesen 
Deutsch II).

I-II-III ns. læser efter: Holm: Abriss der deutschen Litteratur- 
geschichte. Hertig & Kryger-Kristensen: Deutsche Poesie. Deutsche 
Kultur- und Charakterbilder (Sigtrygsson & A. Rossen).

III ns. opgiver til eksamen: Kultur- u. Ch., nr. 4, 10, 11. Brecht: Ga
lilei, kap. 8. Toni Kröger, kap. 4. Goethe: Italienische Reise: s. 32-34, 
57-64 (6. jan.), 68 (17.), 70 (18.), 78-81. Schiller: Kabale und Liebe: 13-4-5, 
II1-2-3, IV 2, V7. Deutsche Poesie: Goethe: 3, 4, 5, 16, 17, 20. Schiller: 
1, 3, 5. Naturalisme: 1, 5.

I-II mn. læser etter Werner Bergengrüber: Die Zwillinge aus Frank
reich. Sigtrygsson und Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder 
(7. Ausg.)

Fransk.
3. real læser efter Bruun & Roskjær: Fransk for Begyndere, 8. op

lag. Til eksamen opgives: s. 51-69, 75-79, 88-97.
I-II-III G.: Bruun & Roskjær: Ny Fransk for Begyndere. Bruun & 

Roskjær: Fransk for Begyndere. Henriques & Willemoes: Fransk Litte
ratur i Udvalg. Brüel: Moderne franske Skribenter. Laugesen: Lec
tures faciles.

III ns.: Pierre Berriot: Le Dejeuner de Sousceyrac. Repolissez votre 
francais. Franske aviser.

Ill mn. x.: Camus: L’etranger (Editions Gallimard, 1957).

Latin.
2. real læser efter Chr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog. Til eksamen op

gives: I-XXXIII.
I-II-III ns. læser efter: Nielsen & Krarup: Latinsk Læsebog for 

Gymnasiet. Cæsar: Gallerkrigen. Per Krarup: Romersk Poesi.
III ns. opgiver til eksamen: Nielsen & Krarup: Latinsk Læsebog for 

Gymnasiet, 4. udg. 1960: s. 54-65, 69-77, linje 3, 121-125, linje 11, 153-158, 
linje 17, 165-166, linje 8. Cæsar: Gallerkrigen (Gertz’s udgave 1953) IV. 
bog, kap. 1-9, 11-15, 20-29. Krarup: Romersk Poesi, 2. udg. 1954: Catul 
nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8. Horats nr. 3, 5, 8.

Historie.
1. real læser efter: Jørgen Hatting & Poul Møller: Realklassens nye 

Historiebog I.
2. real læser efter: Jørgen Hatting & Poul Møller: Realklassens nye 

Historiebog II.
3. real læser efter: Jørgen Hatting & Poul Møller: Realklassens nye 

Historiebog III.
3. real opgiver til eksamen: Hatting & Møller: Realklassens nye Hi

storiebog III: s. 6-58, 62-130. Normanns Samfundslære: s. 7-25, 38-107.
I mn. x. læser efter Hoffmeyer & Struwe: Gads Historie for Gymna

siet I.
I ns. og mn. y. læser efter Munch: Verdenshistorie I & II. Kierke

gaard & Vinding: Nordens Historie I. Andrup, Ilsøe & Norland: Dan
marks Historie i Billeder.

II og III G. læser efter Munch: Verdenshistorie I, II, III og IV. Ilsøe: 
Nordens Historie. Andrup, Ilsøe & Norland: Danmarks Historie i Bil
leder.

III G. opgiver til eksamen: Munch: Verdenshistorie IV, 14. udg., s. 
37-47, 80-94, 105-115, 118-132, 146-159, 167-184, 192-206. Ilsøe: Nordens Hi
storie, s. 210-253 (også det med mindre typer), 267-275. Kretschmer & 
Lindhardt Hansen: Samfundslære, 5. udg., s. 5-34, 48-55, 61-67, 77-112. 
Speciale: Gamle bondegårde og kommunerne.
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Oldtidskundskab.
I-III G. læser efter Østergaard: Homers Iliade. Østergaard: Homers 

Odyssé. Holten-Bechtolsheim: Græsk Mytologi. Bundgaard: Den græske 
Kunsts Historie. Sofokles: Antigone. Foss & Krarup: Udvalg af Pla
tons Skrifter.

IH G. opgiver til eksamen: Iliaden (v. Østergaard 1944): 1, VI 313-529. 
Odysseen (v. Østergaard 1944): VI, XI, 467-600. Herodot: Kong Kroisos 
(v. Chr. Thomsen, 1950): XIII-XVI (Polykrates) og side 12-50. Udvalg af 
Platons Skrifter v. Otto Foss og Per Krarup, 3. udg. 1949: Apologien, 
Kriton og Faidon. J. A. Bundgaard: Den græske Kunsts Historie, 3. 
udg. 1950, s. 2-88. Endvidere opgiver III mn. x. og mn. y. Sofokles: An
tigone v. Niels Møller 1946 og III ns. Euripides: Medeia v. Müller & 
Thomsen 1945 (enkelte elever opgiver Garff & Hjortsøs oversættelse af 
Euripides’ Medeia 1954).

Geografi.
1. real læser efter Larsen & Rentsch: Geografi for 1. real.
2. real læser efter Larsen & Aagesen: Geografi for 2. real.
3. real læser efter Larsen, Aagesen & Schou: Geografi for 3. real.
3. real opgiver til eksamen: Geografi for 3. real, s. 9-103, 119-171.
I-II ns. læser efter Hellner: Geografi for det sproglige Gymnasium.
II s. opgiver til eksamen: Hellner: Geografi for det sproglige Gymna

sium, 4. og 5. udg. Hellner: Atlas.
I mn. læser efter: Andersen, Frederiksen & Hellner: Geografi for 

Matematisk Gymnasium.
II mn. læser efter: Hellner: Fysisk Geografi. Antonsen & Böcker: 

Geografi II. Hellner: Atlas.
II ns. og II mn.: Ekskursion til Søby, Hald og Mønsted. Regionalgeo

grafiske specialer: II mn. x.: Det vestlige Europa, Nordlige og Vestlige 
Middelhavslande, Forindien og Østasien. II mn. y.: Det østlige Europa, 
Sovjetunionen, Sydøstasien, Australien og Oceanien.

Naturhistorie.
1. og 2. real læser efter Lange & Leth: Biologi for 1. og 2. real.
3. real læser efter Lange: Biologi for 3. real.
3. real opgiver til eksamen: Lange: Biologi for 3 real.
III ns. læser efter: Simonsen: Biologi, 12. udg. (ikke læst: Nuklein

syrer, udviklingslinjer i planteriget, s. 122-124, etologi). Schiønning: 
Fysiologi for Gymnasiet (1956): ikke læst s. 104-106, 114-118.

II mn. læser efter Simonsen: Biologi, 12. udg. (ikke læst: Nukleinsy
rer, udviklingslinjer i planteriget, populationsgenetik, etologi). Schiøn
ning: Fysiologi for Gymnasiet (1956): ikke læst s. 114-118. Øvelser: 
III mn.: Mikroorganismer, plantesnit, dyriske færdigpræparater, en
zymforsøg.

III ns.: som III mn. 4- enzymforsøg.

Regning og matematik.
1. og 2. real læser efter Andersen, Bo m. fl.: Regning og Aritmetik 

for 1. og 2. real. Andersen, Bo m. fl.: Geometri for 1. og 2. real.
3. real læser efter: Christensen, Markussen m. fl.: Regnehefte for real
klassen. Nygaard & Vester-Pedersen: Aritmetik for realklassen.

3. real opgiver til eksamen: Christensen, Markussen m. fl.: Regne- 
hæfte for realklassen. Nygaard & Vester-Pedersen: Aritmetik for real
klassen (2. udg.) 4- § 46. C. C. Andersen, J. Damgaard Sørensen: Prak
tisk Regning for Piger (3. udg.)

I mn. læser efter Kristensen & Rindung: Matematik I.
II og III mn. læser efter Juul & Rønnow: Lærebog i Matematik I-III.
III mn. opgiver til eksamen: Logaritmetavler: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 

19a, b, c, d, 23a, b, c, 24, 25, 26, 28, 29 (ellipse), 34, 35, 36, 38. Juul & 
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Rønnow: Matematik I, s. 29-68, 116-117, 128-210. Matematik II, s. 30-52, 
55-58, 68-99, 128-148, 159-185. Matematik III, s. 20-26, 44-57, 95-113, 121-138.

Fysik og kemi.
1. og 2. real læser efter Højgaard: Fysik for 1. og 2. real. Højgaard: 

Kemi i Hverdagen.
3. real læser efter: Højgaard: Vor Tids Fysik III.
3. real opgiver til eksamen: Højgaard: Vor Tids Fysik III (1. udg.)
I-II mn. læser efter W. W. Hansen & E. T. Sørensen: Fysik for Gym

nasiet I-III. J. K. Eriksen & P. P. Pedersen: Astronomi for Gymnasiet. 
L. J. Ring: Kemi for Gymnasiet.

III mn. opgiver til eksamen: W. W. Hansen & E. T. Sørensen: Fysik 
for Gymnasiet I: s. 5-17, 33-37, 66-74, 88-113, 156-166. Fysik II: s. 5-22, 
58-61, 69-84, 93-96, 98-113, 128-146, 157-174. Fysik III: s. 5-15, 28-38, 54-58, 
63-92. K. J. Eriksen & Pedersen: Astronomi for Gymnasiet, 5. udg.: s. 
9-14, 21-24, 41-58.

III mn. y. opgiver: Ring: Kemi for Gymnasiet II: s. 29-39, 45-50, 58-63, 
67-73, 78-90, 94-100, 105-116, 119-123, 135-149, 161-170, 174-179, 182-185, 186- 
189, 202-207.

III mn., x1. X. og y. opgiver af samme bog: s. 29-39, 43-50 (til Br.), 58- 
63, 67-73, 78-86, 94-100, 105-119, 135-149, 161-167, 175-180, 181-189 (4- Ba.), 
190-195, 195-205.

Øvelser: III mn. x.: smeltevarme, metallers længdeudvidelse, dilato
meter, lufttermometer, mekanisk varme-ækvivalent, elektrostatisk 
voltmeter, rotationsenergi, Joules lov, eudiometer-rør, sfærisk og chro- 
matisk afvigelse, temperatur-koefficient, GM-røret, harmoniske sving
ninger, Kundts rør, lysets bøjning i en spalte.

Øvelser III mn. y.: smeltevarme for is, længdeudvidelse, Ohms lov 
II, lufttermometret, rotationsenergi, det statiske voltmeter, Joules lov, 
kørebanen, sfærisk og chromatisk aberration, eudiometerrøret, lysets 
bøjning i en spalte, tvungne svingninger, Gauss’ hovedstilling, spektro- 
metret, den elektriske svingningskreds.

Formning og sløjd.
1. real: Formning: træning i blyantstegning efter modeller. Mønstre: 

regelmæssige efter norske motiver, frit komponerede og abstrakte. 
Vandfarve efter eventyrmotiver o. a. Tegning i det fri. Frivillig hjem- 
metegning. Sløjd: skåle, krukker, dyre- og menneskefigurer.

Sang.
I alle klasser er indøvet morgensang-repertoiret, hvortil er benyttet 

Højskolesangbogen. Første real benytter desuden Kanonbogen I og 
Ring og Grytter: Vore Skolesange. I, II og III G.: »Fællessang«. I gym
nasiet gennemgås nogle af de vigtigste afsnit af musikkens historie, 
teori og formlære med dertil hørende gennemgang af større og mindre 
værker med klaver- og grammofondemonstration. En ugentlig time 
bliver for alle klassetrins vedkommende benyttet til indstudering af 
3-4 stemmige korsange.

Forårskoncerten den 3. maj 1963: Kor: II og III G.: N. W. Gade: Pro
log af »Elverskud«. Johs. Brahms: In stiller Nacht. Carl Nielsen: »Kom 
her« af »Fynsk forår«. Orkester: C. Ph. Telemann: Koncert f. bratsch 
og orkester. Solist: Benjamin Øllgaard. J. S. Bach: Schafe können 
sicher weiden. Kantatearie f. sopran, 2 altbl. fl. og continuo: Elisabeth 
Sivertsen. B. Bartok: 4 duetter for violin: Benjamin og N. Chr. Øll
gaard. Kor I, II og III G.: Th. Laub: Stille hjerte, sol går ned. Heinz 
Lau: Hvo som vælger sig musik. C. A. Zimmermann: Anchors aweigh. 
Carl Nielsen: Kehraus af »Maskerade«.

Elever, der har fået musikundervisning på skolen: Sv. E. Skriver: 
klaver. Chopin: »Regndråbepræludiet«. Torben J. Petersen: violin: 
Fini Henriques: Vuggesang. Allan Rasmussen: trompet. J. Clarke: 
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Prinsen af Danmarks marsch. Karsten V. Petersen: klaver. Schubert: 
Impromptu i c-moll. Mogens Hvass: klaver. Joh. Svendsen: Festpolo
naise.

Juleafslutning 1963: Der blev opført følgende ting: Gondimel: Hører 
til SATB, Gør døren høj, 3 st., Født er vor frelser, 2 st., Stjernedrej er- 
marsch, 2 st., Jubilate Deo, 5 st., samt Leif Kaysers 2 st.-udsættelser 
MS 8, A 11, nr. 1, 2, 3 og 5.

Gymnastik.
Pigerne har fra efterårsferien til april dyrket stavgymnastik, bevæ

gelseslære og anden motions- og formgivende gymnastik: Boldøvelser, 
sjippetov, rytmik og enkelte redskabsøvelser. I sommerhalvåret dyrkes 
fri idræt, håndbold, langbold og volleyball.

Drengene har i vinterhalvåret dyrket gymnastik, redskabsgymnastik 
såvel som motions- og formgivende øvelser. I sommerhalvåret dyrkes 
fri idræt og de almindelige boldspil. Med dygtiggørelse til idræts
mærkeprøverne, regionsstævner og efterårets fodboldkampe for øje 
har der nogle eftermiddage om ugen været adgang til træning på sta
dion og fodboldbaner. Endvidere har man spillet basketball i to ugent
lige timer efter skoletid.

Håndarbejde.
1. real: Der er syet en serviet af hvidt hørlærred med forskellig sy

ning: hulsømme, holbeinsyning osv.
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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 an
det af nævnets medlemmer efter rektors nærmere bestemmelse. Beret
tigede 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 forældremøderne, men kan ikke deltage i afstem
ninger, hvis de ikke opfylder de anførte betingelser. Hver af de til
stedeværende stemmeberettigede har 1 stemme.

Til at forberede de sager, der skal behandles på forældremødet, og 
fastsætte dettes dagsorden nedsættes der et skolenævn, bestående af 
rektor som formand, 2 af skolerådet valgte lærere og 4 af og i for
ældrekredsen 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 und
tagelse af lærerne — alle, der har børn i skolen.

For skolenævnet skal rektor, efter at skolerådet forud er underret
tet herom, forelægge alle sager af mere almindelig betydning angående 
skolens hygiejniske forhold og opdragende virksomhed. Nævnets med
lemmer 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 almindelig
hed eller den enkelte skole (karaktergivning, eksamensbestemmelser, 
hjemmeforberedelse, forsømmelser o. a.) Udelukkede fra forhandling 
er dog spørgsmål vedrørende de enkelte elevers forhold, rektor- og 
læreransættelser og de enkelte læreres forhold.

Skolenævnet.
Fru overlæge Galatius-Jensen, Tarm; amtsfuldmægtig Nora Larsdat- 

ter, Ringkøbing; skoleinspektør Larsen, Hvide Sande; pastor Holm, 
Ølgod. (Suppleanter: forstander Voigt, Løvstrupgaard, Lem; første
lærer Villumsen, Lem).

FRA DET FORLØBNE SKOLEÅR
25. april: Kunstudstilling: tegninger af Leonardo da Vinci.
8. maj: Sidste skoledag for III med middag på skolen og tur »ud i det 

blå«. Sidste skoledag for realklassen med heldags Blicher-tur.
20. juni: Dimission og translokation med dimittendmiddag på skolen 

og fakkeltog.
24. august fejrede gymnasiet sit 25-års jubilæum. Det blev en stor og 

festlig dag med et væld af hilsener, blomster, gaver og gode øn
sker. Man samledes kl. 10 i festsalen, kl. 12 til frokost for særligt 
indbudte og lærerkollegiet med damer. Om aftenen fest på skolen 
for nuværende og gamle elever og venner af skolen fra nær og 
fjern. Samme dag havde lektor Børge Rasmussen og rektor 25-års 
jubilæum.

12. september: »Elektra« i Skjern Bio: Jubilæumsgave fra lektor 
Hanghøj og frue. II på geologisk ekskursion med lektor Henriksen 
og adjunkt Børge Jensen.

14. Realister fra 1938 holder festligt jubilæum.
20. Elever fra venskabsskolen i Bø i Telemark besøger skolen til 24. 

september.
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24. oktober: FN-dag med tale af adjunkt Boas.
4. november: Lektor dr. Edquist fra Østersund er i 14 dage skolens 

gæst, udvekslet med lektor Buhl Nielsen, der i samme tidsrum un
derviser på gymnasiet i Østersund.

11. Mortensfest på kostafdelingen med lysbilledforedrag af lektor Ed
quist.

5. december: Stor succes på skolekomedien »Aladdin«, opført af II, 
instrueret af adjunkt frk. Liitken og adjunkt Munk Nielsen.

7. Skolefest med genopførelse af »Aladdin« og bal for elever, gamle 
elever, pårørende og venner af skolen.

20. Julefest på kostafdelingen med underholdning af I.
21. Juleafslutning på skolen ved pastor Kvist, Varde, og julekaffe for 

gamle elever og lærerkollegiet med damer.
25. januar: Kostfest med bal.
30. Elev i 3. real, Sten Ove Hansen, omkommer ved et ulykkestil

fælde og mindes ved morgensang 31. januar.
18. februar: Forældremøde om skolens syn på problemet ungdom og 

spiritus ved rektor og professor dr. med. Lambert, Århus.
4. marts: Forældremøde. I’s deling i grene i II ved rektor, lektor 

Børge Jensen og lektor Børge Rasmussen.
23. Gymnastikopvisning for hele skolen.

Økonomiinspektør cand, theol.
E. SONDERGAARD

6. juni mistede skolen en god ven og trofast medarbejder gennem 
mange år, økonomiinspektør Søndergaard. 1942 ansattes Søndergaard 
som inspektør og fuldmægtig hos den selvejende institutions bestyrelse. 
Ved statsovertagelsen 1953 blev han økonomiinspektør.

Begrebet »fyraften« var ham ubekendt: Alt, hvad der var skolens, 
havde hans utrættede interesse. Særlig hans usædvanlige praktiske 
kunnen og tekniske dygtighed har skolen nydt godt af.

Han har uudsletteligt indskrevet sit navn i skolens historie.

Gaver til geografisamling: Fossiler og redskaber fra Sydamerika: 
Pastor S. Boas, Buenos Aires.

IDRÆTTEN PÅ SKOLEN
Det har i år været lidt op og ned med idrætten på skolen.
Drengene har således i håndbold tabt de to kampe, de har spillet, 

med 3—2 til Silkeborg og 16—8 til Esbjerg, hvorimod de i fodbold har 
vundet pokalen ved at slå Herning 3—1 og Struer 2—0. I kampen om 
regionspokalen vandt de først over Silkeborg 4—0, men tabte så til Es
bjerg med 3—1, hvorefter sidstnævnte hold løb med den pokal.

I atletik vandt drengene ved regionsstævnet i Herning for andet år i 
træk regionsmesterskabet i gruppe 1 og gik videre til DM. Her op
nåede de en 6.-plads, et absolut hæderligt resultat. Blandt de bedste 
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præstationer kan nævnes længdespring: Robert Hansen 6,50 m; kugle
stød: Emil Abeisen 13,30 m. Begge de nævnte resultater var bedste in
dividuelle præstationer ved stævnet i de respektive øvelser og først
nævnte tillige ny skolerekord.

Både drengenes gruppe 2 og 3 blev ved regionsstævnet placeret som 
nr. 3, men gutterne her fik dog vist, at de når tiden kommer, nok vil 
kunne løfte arven fra gruppe 1. Drengene har endvidere i vinter del
taget i forskellige basketturneringer. Resultaterne herfra, idet Tarms 
points står først: mod Aabenraa 14—12, mod Arhus Katedralskole 
14—26, mod Jellinge 22—16, mod Viborg 23—15, mod Vejle 60—42, mod 
Jellinge 36—6, mod Vejle 42—27.

Skolens atlektikpiger klarede sig ligesom drengene pænt ved regi
onsstævnet. Pigerne i gruppe I besatte således en 1. plads 5x60 m sta
fet, i det samlede resultat en 3. plads, og pigerne i gruppe 2 en 1. plads 
i 60 m løb og en smuk 2. plads i det samlede resultat. I boldspil gik det 
pigerne mindre godt. De tabte i langbold 42—0 til Esbjerg og i hånd
bold 4—0 til Herning. Mon ikke pigerne for fremtiden bør være mere 
målbevidste?

Til slut en tak til fru Schrøder, hr. Riis-Olsen og hr. Gam for god 
tilrettelægning af træning og arrangementer i det forløbne år.

»HVIRVLEN«
Endnu engang kan vi se tilbage på »Hvirvlen«s arrangementer og 

dermed følgende problemer og »triumfer« gennem et skoleår.
Programmet har i sæsonen 63-64 indeholdt følgende:

21. august: Ordinær generalforsamling.
30. august: »Vor tids generations forhold til omverdenen«. Foredrag 

ved Mogens Amdi.
23. september: Bal.
27. september: Forfatteraften med Ove Abildgaard.
31. oktober: »Den moderne digtnings forhold til kristendommen«. Fo

drag ved forfatter Ole Wivel.
7. november: »Kristendom og virkelighed«. Foredrag ved professor 

P. G. Lindhardt.
13. november: »Religionens forhold til den fysiske verdensforståelse«. 

Foredrag ved professor S. Sikjær.
15. november: »Sovjets udenrigpolitik«. Foredrag ved førstesekretær 

A. Rylnikov fra den russiske ambassade.
16. november: Gymnasiefest i Herning.
20. november: »Kristus som historisk person«. Foredrag ved dr. theol.

B. Diderichsen.
21. januar: Møde med rektor om dans og spiritus m. m.

2. marts: »Israel og de arabiske lande«. Foredrag ved pastor Bruuhn- 
Jørgensen.

4. april: Bal.
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Poul Rasmussen, Konrad 

G. Petersen, Ole Ebbensgaard, Aage Bach og Magnus Bundgaard.
Medlemstallet har været ude for ubetydelige svingninger.
Atter må vi rette en tak til rektor, Søren og Kærbye. Uden disses 

bistand havde det ikke været muligt at få foreningen til at fungere.
Tak for sæsonen 63-64. P. b. v.: Magnus Bundgaard.

SKOLEBLADET »V. G. T. - ELEVEN«
Mens dette skrives, forberedes netop manuskriptet til »VGT-eleven«, 

nr. 7. Ligesom sidste år skal der udkomme 8 numre.
Med knap 200 abonnenter på skolen er der ikke sket noget større ud

sving fra tallene sidste og forrige år. Jeg vil benytte lejligheden til at 
bemærke, at dette just ikke er imponerende i forhold til antallet af ele
ver på skolen; — desuden til dem, der nu tager studentereksamen: Det 
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ville glæde os, om et af de midler, hvormed 1 vil bevare kontakten 
med VGT, må blive dette at forny abonnementet på VGT-eleven!

Vi har udvekslet blade med 15 andre danske gymnasier. Et forsøg på 
at få en udveksling med »Apropros« på Bø statsskole i Norge i gang 
er mislykkedes for os.

Prisen for vort blad har i år holdt sig på de 5 kr. En annoncepris på 
30 øre pr. mm gør VGT-eleven til et ret dyrt blad. Vi har derfor med 
hensyn til f. eks. klicheer til tegninger og fotografier skelet adskilligt 
til finanserne og har truffet vore dispositioner derefter.

Undertegnede deltog på bladets vegne i skolebladskongressen i efter
året. Der blev ved denne lejlighed vedtaget adskillige tidssvarende ny
ordninger for samarbejdet mellem danske skoleblade.

Vi har i årets løb modtaget flere gode indlæg, artikler og — mod 
slutningen — digte. Det har været sådan, at vi altid har fået stof nok, 
men heller ikke mere.

Redaktionen bestod af Ole Knudsen, Jette Husted, Laurids Holm 
Lauridsen, Peder Spaabæk, Anthon Hansen, Aage Bach Sørensen og 
undertegnede.

Jeg vil gerne på redaktionens vegne udtrykke en tak for den inter
esse, skolens lærere og elever har vist bladet. En tak til annoncørerne 
for deres uvurderlige økonomiske bistand og sidst, men ikke mindst en 
tak til Tarm Bogtrykkeri for det gode og ideelle samarbejde.

Carl Erik Vad Petersen.

MUSIKKLUBBEN
Sæsonen indledtes på traditionel vis ved musikklubbens protektor, 

adjunkt Boas, der mandag den 30. september veloplagt fortalte om og 
spillede Chopin. Fredag den 7. februar holdt organist Rikke Friis-Jen- 
sen foredrag om Händels »Messias« og spillede uddrag deraf på gram
mofon. Torsdag den 19. marts afsluttedes sæsonen med en elevkoncert 
fra Vestjysk Musikkonservatorium. Der blev fremført værker af Mo
zart, Brahms, Hugo Wolf og Beethoven. En udmærket koncert, men 
besøget kunne have været bedre.

Tak til Søren og en særlig varm tak til rektor for den store imøde
kommenhed. Mogens Hvas.

AVISKLUBBEN
Avisklubben har i år holdt 15 dagblade ligesom sidste år. De 15 er: 

Jyllands-Posten, Politiken, Information, Berlingske Aftenavis, B. T., 
Aktuelt, Kristeligt Dagblad, Aalborg Stiftstidende, Vejle Amts Folke
blad, Randers Amtsavis, Vestkysten, Skjern Dagblad, Amtsbladet, 
Skive Folkeblad og Flensborg Avis; de tre sidstnævnte tilsendes os 
gratis. I stedet for Berlingske Tidende har vi i år abonneret på Ber
lingske Aftenavis og efter afstemning har vi i oktober kvartal holdt 
Land og Folk i stedet for B. T. Desuden abonnerer vi på »Life«.

Trods stigende avispriser har vi — takket være et betydeligt tilskud 
fra skolen — kunnet klare os med et medlemskontingent på 8 kr. som 
sidste år.

En tak til alle, der har villet støtte Avisklubben, især tak til rektor 
for tilskuddet fra skolen. Ib M. Tolstrup.

FOTOKLUBBEN
I det forløbne skoleår har der i klubben kunnet mærkes en svag ten

dens til mindre aktivitet i mørkekammeret end sidste år, hvor vi 
havde noget nær et rekordår. Medlemstallet er lidt mindre end sidste 
år, omkring en snes. Må jeg gøre opmærksom på, at klubben er for 
alle skolens elever — også dagelever og I G.-kostelever.

Økonomien er stadig i god orden, men dog ikke så god, at vi er i 
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stand til at komplettere udstyret i den grad, det havde været ønske
ligt. Enten må vi have medlemstallet sat op — det ser vi gerne, eller 
vi må ty til det mere ubehagelige at sætte kontingentet lidt op. Det 
har, siden klubben blev startet i januar 1950, været sat så lavt som 
kr. 0,50 pr. måned.

Nødvendige nyanskaffelser i det forløbne år: en fixer-skål (24X30 
cm), 3 opalpærer til forstørrelsesapparatet samt nye filtre til mørke
kammerlamperne.

Bestyrelsen, som i år har bestået af Jens Davidsen og undertegnede, 
hhv. kasserer og formand, påtager sig stadig at undervise nybegyn
dere i fotobranchen i kunsten at fremstille billeder.

Hans Peder Hansen.

SKAKKLUBBEN
Skaksæsonen startede også i år umiddelbart efter efterårsferien med 

en simultanforestilling af lektor Henriksen, som vandt samtlige par
tier — ialt 12. Efter at skakklubben havde mistet sine stærkeste spil
lere, blev dette års skaksæson imødeset med en vis pessimisme — 
især hvad angik VGT’s deltagelse i Dansk Skakunions Gymnasietur- 
nering. Det viste sig også, at VGT — trods god tilgang af nye spillere 
— ikke kunne leve op til traditionen og for første gang siden denne 
turnerings start måtte indkassere et nederlag i kampen om kreds
mesterskabet, der blev vundet af Struer med 4'/a point af 6 mulige. 
Kampen var særdeles jævnbyrdig og spændende, idet vinderen først 
var fundet efter det sidste partis afgørelse.

I klubturneringen er der endnu ikke kåret nogen vinder, og det er 
meget svært at sige, hvem vinderen vil blive, idet de sidste partier kan 
medføre store ændringer i placeringen.

Vi vil her gerne takke kostafdelingen og Søren for udvist velvilje og 
hjælpsomhed ved arrangementer og i det daglige. Desuden vil skak
klubben rette en tak til lektor Henriksen, som også i år har ofret både 
tid og arbejde på skakklubben.

I den følgende sæson vil skakklubben blive ledet af Carl Erik Vad 
Pedersen.

Eigil Fri i s - Chri stensen.

LIBERALE GYMNASIASTER (LG)
LG er en ny forening her på skolen, som blev oprettet i februar 

dette år. Interessen for LG har vist sig overordentlig stor. I løbet af 
ganske kort tid var LG en af skolens største foreninger med 60 med
lemmer. I LG søger vi i tilslutning til de liberale ideer at arbejde for 
politisk, historisk, social og kulturel oplysning blandt gymnasiaster.

På grund af forskellige forhindringer har vi desværre ikke været i 
stand til at afholde arrangementer på skolen endnu. Men vi regner med 
rigtigt at komme igang efter ferien.

Der har for LG’s medlemmer været lejlighed til at deltage i to møder 
på Rødding Højskole: den 27.-29. marts: LG’s forårskursus, den 29.-30. 
marts: LG’s hørelærerkursus.

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har stået os bi under vor van
skelige start. Ligeledes en tak til rektor for den velvilje, vi har mødt.

Poul Erik Bystrup.

KONSERVATIVE GYMNASIASTER (KG)
KG anser det for sin væsentligste opgave at give en alsidig politisk 

oplysning, hvorfor vi i den forløbne sæsons møderække har stræbt 
efter at lade alle politiske synspunkter komme til orde. En meget stor 
tilslutning til disse møder har ikke alene bevist vor eksistensberetti
gelse, men også det glædelige, at den politiske interesse blandt gym
nasiets elever er stærkt stigende.
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De omtalte møder, der alle har været gratis og offentlige, har været 
som følger:
26. august: »Politisk oversigt« ved KU-næstformand Tue Roersted, 

Nivaa.
11. september: »Hvis krigen kommer«. En diskussion mel. Demokra

tisk Alliance og Kampagnen Mod Atomvåben.
4. oktober: »Efter trontalen« ved rådmand, fru Clara Munck, M. F.
7. november: »Danmark og NATO« ved generalmajor Erik Kragh, 

M. F.
27. november: »Moderne dansk litteratur« ved forfatteren Hans Jør

gen Lembourn.
20. februar: »Boligpolitikken« ved landsretssagfører Erik Ninn-Han- 

sen, M. F.
18. marts: »Kinas udenrigspolitik« ved ambassaderåd Yuan Lu-Lin.
6. april: »Aktuelle politiske betragtninger« ved statsminister Jens 

Otto Krag, M. F.
Endvidere har KG afholdt en studiekreds om det politiske liv. Med

lemmerne har desuden kunnet deltage i en mængde arrangementer her 
i amtet og over hele landet, og de har til stadighed fået uddelt hen
ved en halv snes inden- og udenrigspolitiske tidsskrifter.

Til slut vil jeg gerne takke rektor, Søren, Kjærby og ikke mindst 
lektor Holst for udvist velvilje og hjælp.

Finn Braagaard.

FILMKLUBBEN
Filmklubben viste i år følgende film: »Frokosten i det Grønne« — 

»Vejen til Galgen« — »Idioten« — »Vennerne« — »Morderenglen«.
Til vore forestillinger var der gennemsnitlig 100 personer af et med

lemstal på næsten 120, så vi kan absolut sige, at det har været et sær
deles godt år for klubben, hvilket også har givet sig udslag i en fin 
økonomi ved udgangen af denne sæson.

Til slut vil filmklubben rette en tak til Kjærby og Søren for deres 
store hjælpsomhed ved vore arrangementer, og til rektor og kostin
spektørerne for den velvilje, de har vist os.

Ole Nyboe Kirkegaard.
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Optagelsesbetingelser
Skolen optager elever enten som skolesøgende — eller som kostelever 

(alumner).
Optagelse i 1. real er betinget af, at eleven er i besiddelse af en så

dan modenhed og kundskabsfylde, at han kan følge undervisningen i 
realafd. på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på nor
mal tid.

Forældre, der ønsker deres børn optaget i 1. real på gymnasiet og i 
I gymnasieklasse, henvender sig til barnets skole og får der udleveret 
ansøgningsblanket, som udfyldes af forældrene og afleveres til skolen, 
som videresender den til gymnasiet. Såfremt den skole, barnet går i, 
erklærer det for egnet til optagelse, optages det uden prøve, efter at 
ansøgningen har været behandlet i amtsudvalget.

For elever, der søger optagelse som kostelever, rekvireres et ansøg
ningsskema ved henvendelse til gymnasiet. Skemaet afleveres til den 
dimitterende skole, der ordner det videre fornødne.

Spørgsmålet om optagelse på kostskolen afgøres af undervisnings
ministeriet.

Drenge eller piger, der har deres hjem i eller uden for skolens op
land, og som bor i pension, kan ikke være elever på V. G. T. uden for
udgående forhandling med skolen.

KOSTSKOLEN
Elevværelserne er fuldt møbleret, ligesom skolen også sørger for 

sengetøj og sengelinned (mod en afgift pr. kvartal på 7,50 kr.) Enhver 
kostskoleelev skal endvidere medbringe flyttebevis til folkeregister og 
sygekassebog.

Alt elevernes tøj (såvel gangklæder som undertøj) skal være mærket 
med fulde navn (ikke blot forbogstaver; mærkeblæk er ikke tilstræk
keligt), da skolen i modsat fald ikke påtager sig noget ansvar derfor.

Tilsynet med elevernes bohave, bøger, gangklæder og hele orden på 
værelserne føres af de på skolen boende lærere. Kostelevernes cykler 
kan, hvis hjemmet ønsker det, tyveriforsikres ved skolens foranstalt
ning.

Hver af de inspektionshavende lærere har efter rektors bestemmelse 
et vist antal elever under sit særlige opsyn. En elevs kostlærer er 
hans nærmeste hjælper og foresatte på skolen. Vedkommende lærer 
udbetaler endvidere eleven ugepenge, rejsepenge og udsteder rekvisi
tionssedler på skolerekvisitter og nødvendige brugsgenstande, hvis 
hjemmene ønsker det. Til dækning af disse udlæg modtager læreren 
ved sommerferiens og juleferiens slutning halvårsvis forud et beløb 
fra hjemmet, for hvilket han ved de nævnte feriers begyndelse tilsen
der hjemmet opgørelse. Beløbet må ikke sendes til skolens regnskabs
fører.

Kostafdelingens dag.
7,00: Der vækkes —

7,30: Morgenbord.
8,00: Skolegang.

11,45: Middag.
12,10: Skolegang
15,20: Eftermiddagsmad.

15,30—17,30: Udetid.
17,30—18,30: Stilletime.
18,30: Aftensbord. 
19,00—21,00: 1. læsetid. 
21,00—22,00: Fri.
22,00: Natberedskab.
22,15—23,15: 2. læsetid.

I læsetiden kan eleverne ikke modtage besøg eller telefonopringnin
ger. Ønsker eleverne at modtage indbydelser eller lignende udover den
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almindelige fritid, kan tilladelse eventuelt fås hos rektor. Anmodning 
om week-end rettes til kostinspektøren senest torsdag kl. 17,30.

Når ganske særlige forhold gør det nødvendigt, kan en elev være på 
skolen i oktober- og påskeferie. Hjemmet må i så fald i så god tid som 
muligt i forvejen forhandle med rektor.

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. 22,30 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 
indtrængende om at give skolen meddelelse herom inden det tidspunkt, 
på hvilket eleven skulle have været på skolen. Skolen anmoder også 
om at få karakterbøgerne tilbagesendt så hurtigt som muligt.

OPHOLDSAFGIFT
Opholdsafgiftens beregning sker efter følgende skala:

Skatteindtægt Årlig opholdsafgift
Indtil 4000 kr. inkl....................................... 300 kr.
4050— 5000 kr. inkl................................... 375 kr.
5050— 6000 kr. inkl................................... 450 kr.
6050— 7000 kr. inkl................................... 550 kr.
7050— 8000 kr. inkl................................... 650 kr.
8050— 9000 kr. inkl................................... 750 kr.
9050—10000 kr. inkl................................... 850 kr.

10050—11000 kr. inkl................................... 950 kr.
11050—12000 kr. inkl...................................  1050 kr.
12050—13000 kr. inkl...................................  1175 kr.
13050—14000 kr. inkl...................................  1300 kr.
14050—15000 kr. inkl...................................  1425 kr.
15050—16000 kr. inkl...................................  1550 kr.
16050—17000 kr. inkl...................................  1675 kr.
18050—19000 kr. inkl...................................  1925 kr.
17050—18000 kr. inkl................................... 1800 kr.
19050—20000 kr. inkl...................................  2050 kr.
20050—21000 kr. inkl...................................  2175 kr.
21050—22000 kr. inkl...................................  2300 kr.
22050—23000 kr. inkl.................................... 2450 kr.

over 23050 kr. inkl...................................  2600 kr.

Opholdsafgiften beregnes på grundlag af den skatteindtægt, hvortil 
forsørgeren er ansat til beregning af indkomstskat til staten 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. år
lig, for så vidt den pågældende kostelevs skatteindtægt ikke overstiger 
1500 kr. For kostelever, hvis skatteindtægt overstiger dette beløb, ud
redes en opholdsafgift, 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 opholdsafgiftens beregning foretages den i henhold til 
de hos skatterådene indhentede oplysninger af skolens afgiftsråd, der 
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består af rektor og skolens regnskabsfører samt en af skolenævnet 
valgt forældrerepræsentant.

Afgiftsåret regnes fra 1. august til 31. juli. Afgiften beregnes ordent
ligvis for 1 afgiftsår ad gangen og forfalder til betaling (ved giroblan
ketter, der tilsendes fra regnskabskontoret) den 30. september for må
nederne 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.

FRIPLADSER OG STIPENDIER
Ansøgning om statens alumne (kostelev)-fripladser, som for tiden er 

12, indsendes til rektor inden udgangen af august måned på dertil ind
rettede skemaer, der fås på skolen efter sommerferien. Disse fripladser 
giver hel eller delvis fritagelse for opholdsafgiften. Fripladser uddeles 
for ét år ad gangen fra skoleårets begyndelse at regne; men en elev, 
der én gang har opnået friplads eller nedsættelse i opholdsafgiften, be
holder dog denne understøttelse, til han har taget studentereksamen, 
for så vidt han stadig opfylder betingelserne herfor. Fornyet ansøg
ning 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 fortjent dertil ved anlæg, flid og 
god opførsel samt efter de om forsørgernes skatteindtægt fremkomne 
oplysninger skønnes trængende til understøttelse. Kostelev-friplad- 
serne uddeles af undervisningsministeren, efter at der er gjort indstil
ling af rektor, der forinden har forhandlet med skolerådet om sagen.

Statens stipendier omfatter: a. Bidrag til livsophold eller fornøden
heder (udbetales straks) og b. Beløb tildelt til oplæg (kommer først til 
udbetaling, når den pågældende efter endt studentereksamen har på
begyndt et studium ved et af vore universiteter eller anden højere 
læreanstalt). Ansøgninger om disse stipendier indsendes til rektor i no
vember, 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 ende
lig, at forsørgeren (eventuelt eleven) efter de om hans skatteindtægt 
fremkomne oplysninger skønnes trængende til understøttelse.

Ovennævnte stipendier uddeles af rektor efter stedfunden forhand
ling med skolerådet. Indberetning herom sendes til undervisningsmini
steriet.

Meddelelse om afholdelse af mundtlig eksamen og årsprøver frem
kommer senere. Til at overvære skolens mundtlige prøver og bekendt
gørelser af deres udfald indbydes elevernes forældre og enhver, der 
interesserer sig for skolen og dens virksomhed. Det nye skoleår be
gynder onsdag den 12. august kl. 9,15. Kostelever skal møde kl. 15,30.

Vestjysk Gymnasium, maj 1964. A . A r n d a 1.

Foreningen Vestjysk Gymnasiums Venner
Ovennævnte forening blev stiftet i 1947. Af dens formålsparagraf 

kan citeres: » — dels at knytte en levende forbindelse mellem skolen 
og dennes opland, og dels at støtte sådanne formål, som ikke naturligt 
kan løses af skolens økonomiske administration.«

VGT’s Venner har i det forløbne skoleår i lighed med tidligere år 
ydet økonomisk støtte såvel til enkelte elever som til fællesarrange
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menter. Endvidere ejer foreningen et hus i Klegod på Holmslands Klit. 
Huset har en stor opholdsstue med pejs, en mindre stue, køkken samt 
fem soverum med 30 køjepladser. Hytten er åben for eleverne lørdag
søndage i sommerhalvåret.

Medlemmer af foreningen er forældre, der har eller har haft børn på 
skolen, gamle elever og andre, der interesserer sig for skolens arbejde. 
Det har været skolen en glæde at se, at så mange forældre slutter op 
om foreningen og ofte fortsætter med at stå som medlemmer, efter at 
deres børn er gået ud af skolen.

Foreningens årlige forældremøde i skoleåret 1962-63 fandt sted i hyt
ten i Klegod i maj 63. Fyrmester Nedergaard, Nr. Lyngvig, fortalte om 
fuglelivet ved Vesterhavet.

Bestyrelsen består af læge Næss-Schmidt, Ringkøbing (formand), 
oberstinde Harhoff, tidligere Varde, læge Fynboe, Skjern, boghandler 
Jacobsen, Tarm, rektor Arndal, adjunkt frk. Lütken og lektor H. Buhl 
Nielsen.

Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund
FORMANDENS BERETNING

Det vil være de fleste bekendt, at elevsamfundet i 1963 ikke afholdt 
nogen årsfest, som det ellers har været tradition, og årsagen var som 
tidligere meddelt gymnasiets 25-års jubilæumsfest, der faldt på det af 
os udsete tidspunkt for årsfesten.

Dette i forbindelse med en svag utilfredshed, som har kunnet spores 
blandt medlemmerne, samt et udtalt ønske om en mere levende for
ening, har i bestyrelsen affødt en livlig diskussion om en øget møde
aktivitet. Der har fra flere sider været fremsat forslag om afholdelse 
af sammenkomster i årets løb, i første omgang i København. Endvidere 
har man, stillet over for den kendsgerning, at flere og flere VGT-stu- 
denter søger til Århus, drøftet muligheden af at oprette en »afdeling« 
af foreningen der. Dette vil dog i overordentlig høj grad afhænge af 
den interesse, der forhåbentlig vil blive vist arrangementerne i Køben
havn og af en fortsat forøgelse af medlemstallet, da en sådan forøgelse 
af mødeaktiviteten naturligvis vil kræve et øget økonomisk rygstød. 
Sammenkomsternes karakter har endnu ikke været genstand for nær
mere drøftelser, men dette vil ske snarest muligt. Forslag er velkomne.

Ovennævnte drøftelser har endvidere ført til en kritik af elevsam
fundets nuværende organisationsforhold. Således har der fra enkelte af 
bestyrelsens medlemmer været udtrykt ønske om, at ledelsen af for
eningen delvis betros tidligere V. G. T.-elever, der har afsluttet deres 
uddannelse, og som derfor ikke er tidsmæssigt afhængige af even
tuelle eksaminer etc. Selv om bestyrelsesarbejdet ikke kræver oceaner 
af tid, kan det alligevel være vanskeligt i en eksamenstid, der kan 
strække sig over flere måneder, at udvise tilstrækkelig iver og op
findsomhed, når man en sjælden gang har lidt fritid. Skulle der derfor 
være ældre forhenværende elever, som er villige til at ofre lidt tid og 
kræfter på elevsamfundets trivsel, vil vi blive glade for at høre fra 
dem.

Efter dette lille hjertesuk er der kun tilbage at fortælle, at der igen 
i år vil blive afholdt en årsfest efter samme retningslinjer som tidli
gere. Nærmere meddelelse om dato og tilmeldelse vil blive udsendt se
nere. Vel mødt!

Niels Buhl Nielsen.

KASSERERENS BERETNING
Sammenlignet med forrige år har der i år været en mindre medlems

fremgang, og da foreningen samtidig har haft færre udgifter end sæd
vanligt, er det lykkedes at oparbejde en kapital, som skal danne det
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økonomiske grundlag for gennemførelsen af de arrangementer, der er 
nævnt i formandens beretning.

Elevforeningens legatfond er i dette regnskabsår blevet forøget med 
kr. 76 i renter og kr. 312 i indbetalinger fra medlemmer og tilskud fra 
Tarm Bank, hvorfra dog går kr. 150 til udbetaling i legat. Det betyder, 
at legatfondens beholdning nu er på kr. 2.949,61.

Husk, hvis I vil støtte legatfonden, at indbetale mere end kontingen
tet på kr. 5, idet alt, hvad der Indkommer udover dette, vil tilfalde le
gatfonden.

Kjeld Rasmussen.

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT
Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingent på kr. 5, gæl

dende for 1964—65, til postgiro 414 52, Vestjysk Gymnasiums Elevsam
fund, kassereren, reklamekonsulent Kjeld Rasmussen, Skyttehøj 28, 
Kastrup. Gamle medlemmer bedes også indbetale deres kontingent så 
hurtigt som muligt, idet indbydelser til foreningens arrangementer 
kun tilsendes de medlemmer, der har betalt deres kontingent.

Vi henleder samtidig opmærksomheden på Elevsamfundets legat, hvis 
formål er hvert år at kunne give en, der afslutter sin skolegang på 
VGT og søger fortsat uddannelse, et legat. Legatet er i år forhøjet fra 
kr. 100 til kr. 150, og selv om dette beløb ikke kan få nogen stor øko
nomisk betydning for modtageren, er det alligevel en opmuntring, det 
er rimeligt, elevforeningen giver.

Alt, hvad der indgår til foreningen udover kontingentet på de 5 kr., 
tilfalder ubeskåret legatfonden, så husk på dette ved indbetalingen af 
kontingentet.

Det er vigtigt — ikke mindst af hensyn til gennemførelsen af oven
nævnte nye arrangementer — at så mange som overhovedet muligt er 
medlemmer af foreningen, så indbydelserne kan komme så mange som 
muligt i hænde. Vi opfordrer derfor alle til at agitere for medlemsskab 
af foreningen blandt de gamle skolekammerater, de møder, således at 
et stort medlemsantal kan medvirke til vellykkede elevforenings-ar
rangementer.

NYT OM DE GAMLE
Efter at denne rubrik i nogle år har ført en temmelig tilbagetrukket 

tilværelse, vil vi nu forsøge at puste liv i den igen, da vi har på for
nemmelsen, at den har været savnet. Nu er det ikke helt ligetil at få 
samlet stof, men med jeres hjælp skulle det nok kunne lykkes. Er der 
derfor nogen af jer, der hører om tidligere VGT-elever, der har været 
»indblandet« i bryllupper, sølvbryllupper o. lign, eller f. eks. har taget 
embedseksamen, så skriv og fortæl os om det. Vi håber så at kunne 
komme igen næste gang med en masse stof i denne rubrik.

BESTYRELSEN FOR VESTJYSK GYMNASIUMS 
ELEVSAMFUND

Formand: stud, polyt. Niels Buhl Nielsen, Danhaven 20, Valby.
Næstfmd.: stud. med. vet. Niels Kr. Andersen, Tagensvej 254, N.
Kasserer: reklamekonsulent Kjeld Rasmussen, Skyttehøj 28, Kastrup.
Sekretær: stud. mag. Laust Sørensen, c/o Thomsen, Brøndsteds Allé 7, 

Valby.
Menigt medl.: stud, theol. Søren Hvas, Regensen, K.
Ekstraord. medl.: stud. med. Ole Guldberg Madsen, Nord. Koli., 

Strandbvld., 0.

BESTYRELSEN FOR »VESTJYSKE STUDENTERS LEGAT«
Rektor Arndal, Kjeld Rasmussen og Niels Buhl Nielsen.

31



Rektor
træffes sikrest hver skoledag kl. 12,30—13,00 (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, træffes på økonomikontoret i 

skolebygningen (telf. Tarm 217).
Huslæge dr. Raft (telf. 220).

Økonoma frk. M. Juul Mikkelsen (Tarm 102).
Pedel Søren B. Hansen (Tarm 234).
Skolens postgironummer er 53404.
Kostafdelingens telefon: Tarm 102.
Lærerværelsets telefon: Tarm 234.


