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Vel mødt. 

Ja, nu er vi er igen efter den, for mange korte sommerferie. Selv om 

de fleste nok siger, at de er kede af at begynde igen, tror jeg dog, at 

der er mange, der er glade for at hilse på kammeraterne og se de nye 

an. 

En anden ny ting, der har stået sin prøve, er spisningen i klasserne. I 

begyndelsen, mukkede næsten alle over, at det store frikvarter var 

væk, så man ikke kunne gå ned i byen og spise Wienerbrød. Men 

tænk på de mange udenbys, der i vinters måtte gå og fryse en halv 

time, fordi de ikke kunne gå hjem og spise. Der blev nok sagt, at de 

kunne gå ind i nr. 8 og 9, men det var ikke nær nok til de mange 

udenbys, der efterhånden er her på skolen. Nå, den tid er vi heldigvis 

ovre nu. 

Det, der nok har vakt mest harme både hos lærere og eleverer, er den nye 

Weekend ordning. Det er ikke morsomt for de forældre, der har fri om 

lørdagen at, skulle gå og vente til kl. 14. med at få børnene hjem. Det er 

da også ganske skolebørn og lærere ikke skal have mindre arbejdstid om 

lørdagen, når alle andre mennesker har det. Vi har denne gang prøvet 

en ny duplikeringsmetode.  

Den er nemmere, idet vi nu lader kommunekontoret  

forsættes på side 8, 
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Lærerne vandt (desværre). 

Vejret så eller ikke for godt ud om morgenen. De sorte skyer dække-

de himlen, ja det så så sort ud, at man under morgensangen overveje-

de, om man i den efterfølgende bøn sagte skulle tilføje: Gid det må 

blive godt vejr, eller i det mindste ikke regnvejr fra kl.13 i eftermid-

dag, så vi slipper for sidste time. Grunden til at man overvejede dette 

var ikke alene, fordi man gerne ville have fri i sidste time, men man 

ville også gerne hen og se kappestriden mellem lærerne og eleverne. 

Nå, vejret holdt heldigvis. Den første begivenhed var 

langboldkampen mellem lærerinderne og de store pi-

ger fra realen. Lærerinderne begyndte ellers fint men 

senere fik de ikke et ben til jorden, og især ikke Klara 

Johansen, der gang på gang måtte ned og studere grøn-

sværen. Hun havde vist fået et på glatte sko på. Kam-

pen endte med en nedsabling af lærerinderne på 42-11. 

Så var man klar til kampen mellem lærerne og realklassen. Kampen 

der blev ledet af Svend Schou fik for lærerne en bedrøvelig start. På 

en tilbagelægning fra Brinkløv tabte Juelsgård bolden for fødderne af 

Knud Erik Mortensen, som havde let ved at score. 1-0. Lars Poulsen 

gjorde det til 2-0, til eleverne,og man var så småt begyndt at regne 

med at fortsatte det sådan, ville lærerne tabe med 12-0. Men sådan 

skulle det ikke gå. Wekslund, som  
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i øvrigt er en meget dygtigt fodboldspiller, skød elevernes forsvar i 

sænk og reducerede til 1-2. Minuttet (efter) slyngede Berg, Ivar Ben-

dixen flere meter gennem luften ved en elegant hoftevridning. Jeg 

kan godt forstå, at Ivar så lidt forbløffet ud. Lidt efter var Berg igen 

på spil, denne gang kastede han sig sidelæns gennem luften og hea-

dede bolden i mål. Det var kampens bedste mål. 2-2. Sådan slutte-

de første halvleg. 

Straks i anden halvleg pressede lærerne stærkt på elevernes mål. In-

spektøren var gået lidt frem på banen for at få fat i bolden. Da kommer 

pludselig en elev tilsyns for at takle, men han må ha-, ve fortrudt for i 

sidste øjeblik flyttede han foden, med det resultat at inspektøren med 

et knald-hårdt spark sendte bolden ind i en af de tilstødende haver. 

Den gamle regel om, at den der skyder bolden ind selv henter, gjaldt 

ikke. Lærerne kom så foran 3-2. Det var igen Wekslund, der score-

de. Et Øjeblik var lærerne lige ved at score. Berg var kommet godt 

igennem og svingede elegant benet. Nå, efter en lille dreng havde hen-

tet bolden inde i en have, indledte elverne et sidste modangreb. Men i 

denne periode viste Juelsgård, at han var mand for sin hat, han tog det 

hele. På en elegant frispilning af From scorede Berg lærernes sidste mål. 

Resultats blev altså 4-3 til lærerne. 

De fik herved revanche for 17-0 nederlaget sidste år. 

 Ole. 
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Vi har denne gang modtaget en hel del breve til vor brevkasse "Støv-

sugren".De handler alle sammen om det samme, nemlig den ny spisning i 

klasserne. De kommer åbenbart fra nogen, der ikke kan undvære wie-

nerbrødet i 12 frikvarteret. Vi bringer her enkelt af dem. 

"Vi vil ikke have fedtede borde og bøger i klassen".  
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På cykeltur med Jytte, Inger og Lise.  

Fortsat fra sidste nummer. 

 

Da Inger og Lise havde pumpet Jyttes cykel, kørte de videre. De kørte 

tre ved siden af hinanden, det måtte de ikke, og pludselig kom der en bil 

i susende fart og dyttede af dem, De i bilen vinkede til Lise, og hun vin-

kede igen. Hun vidste ikke rigtigt hvem det var. 

Længere henne på vejen stoppede bilen, og nu kunne Lise se, hvem 

det var. Det var jo tante Karen og onkel Ejner. De havde en stor gård 

ved Viborg, og de sagde, at de tre piger godt måtte bo hos dem. 

Det snakkede de længe om, og det blev til, at pigerne hellere ville sove 

i teltet, som de ville slå op på en mark. Det fik de lov til .og de kom til 

Viborg om aftenen, hvor de slog deres telt op og lagde soveposerne ind 

i det. 

Da de vågnede næste dag, var klokken kun halv fire, de ville se solen 

stå op. 

Da de kom til morgen bordet, var de vældig friske efter at have været 

oppe så tidligt, Jytte og Inger kom hurtigt til at kende hver eneste plet på 

den store gård. Pigerne syntes, at de tre uger gik alt for hurtigt. 

Lone Petersen. 
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EKSRTABLADETS SKOLETURNERING 
Nykøbing skole har anmeldt et hold i en fodboldturnering arrange-

ret af Ekstrabladet. I turneringen deltager 100 hold fra Sjælland, Lol-

land Falster og Bornholm. Holdet er ikke stillet endnu men der er 

udtaget følgende 15 spillere. John Larsen, Gert Jørgensen, Lars Poul-

sen, Hans Christiansen, Per Bøje, Finn Bøje, Finn Nielsen, Henning 

Hansen, Ole Skovgaard, Kurt Nielsen, Peter Møller, Poul Christoffer-

sen, Ivar Krebs Christian Christiansen. 

Holdets føste kamp bliver mod Hvalsø. Kampen skal foregå på 

Nykøbing stadion d.7september kl 14,30. Da man overhovedet ikke 

kender modstanderens styrke, er det jo umulugt at tippe hvordan 

kampen vil ende. 

Der skal jo vindes to kampe, før man er puljevinder. Der skal spil-

les godt, men hvis holdet skulle vise sig at være stærkt og komme til 

finalerne, er der en chance for at komme til Bornholm. Ekstabladet vil 

da betale flyvebilletter. Men nu må vi først se, hvordan det går mod 

Hvalsø og en smule støtte fra eleverne ville jo ikke skade. 

Vi har lige nu modtaget resultatet af kampen mellem Hvalsø og 

Nykøbing i Ekstrabladets skoleturnering. Efter en velspillet kamp 

vandt Hvalsø 2-1. Det var lidt uretfærdigt for Nykøbing havde haft 

det meste spil. Første halvleg endte 0-0,og 

 hen til en velspillet kamp. Anden halvleg man således den ordinæ-

re kamp endte 1-1. Der skulle så omkamp til, og den vandt Hvalsø 

efter en forsvarsfadæse af Nykøbings forsvar 1-0. 

Efter kampen uddelte Ekstrabladet en lille erindring til den bedste 

spiller på hvert hold, og det blev (selvfølgelig) Ole Skovgård på Ny-

købings hold.  
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Avis har indsunget mange LP er, og den der afviger mest fra hans 

sædvanlige stiler nok "His hand in mine". Det er negro spirituals om-

sat til moderne rytme, dog ikke rock. Han indspillede den efter sit 

ophold i Tyskland. Den opnåede dog ikke det store salg, for denne 

nye side af Elvis' talent faldt ikke i hans fans' smag. 

En anden plade, som derimod er faldet i teenagernes smag, er 

"She's not you". Denne plade er med et slag røget ind på den ameri-

kanske hitliste som nummer to. 

For øvrigt har Rick Nelson fornyligt indsunget "Teenage Idol", der 

er på vej op i de amerikanske hitlister. Rick Nelson giver i sangen 

udtryk for den ensomhed en teenage idol må føle helt oppe på toppen, 

mens han tiljubles af millioner af fans. 

Denne plade bliver sikkert også meget populær herhjemme. 

Da toget kørte ud ad den lange tunnel, sad to unge i kupeen lidt 

forvirrede med håret i uorden og blussende kinder. 

Efter et øjeblik fattede den unge mand sig og sagde: "Tænk denne 

tunnel har kostet 10 mill. at bygge. Efter en kort pause sagde den un-

ge pige: "Det er den nu også værd"  
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Vel mødt. (fortsat fra forsiden)  

 

gøre det meste af arbejdet. Det var jo lidt vanskeligere, da vi selv 

skulle lave hele arbejdet, og mange gange blev resultatet ikke alt for 

godt. Det var nu vor egen skyld og ikke duplikatorens, og vi vil takke 

hr. Berg og hr. Jørgensen, fordi de altid velvilligt har stillet den til 

rådighed. Samtidig håber vi dog, at vi må låne den igen, hvis det lille 

forsøg mislykkes. 

 

- - - 0 - - - 

 

Den gamle dame var inviteret til bryllup. Da både bruden og brud-

gommen var sportsudøvere, var de fuldt af unge sportsmennesker. 

I trængslen mødte den søde gamle dame en ung mand i jaket. Hun 

troede straks det var brudgommen og spurgte: "De er brudgommen 

kan jeg tænke mig".  

Den mand så på hende og sagde med et bedrøvet blik. ''Det er jeg 

desværre ikke jeg blev slået ud i kvartfinalen”. 

- - - 0 - - - 

 

De havde truffet hinanden vestkysten. De havde badet sammen og 

taget solbad sammen i tre uger.  

Nu sad de den sidste aften på en bænk ved havnen og så ud over 

vandet. 

”Når de kommer hjem glemmer du mig sikkert " sagde hun. 

"Ak nej, sukkede han; det gør jeg ikke. De hedder det samme som 

min kone".  

  

 


