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Alle teksterne er transkriberet som de er skrevet i bladet.  

Så selv stavefejl og slåfejl er overført som de stod i bladet. 

Det eneste der er rettet er linjelængderne og afsnit.  
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Lidt ros og meget ris. 
Det har været nogle kolde dage efter den dejlige juleferie, og vores eneste 

trøst er, at det kan endnu koldere. Ikke alene vægrer man sig ved at stå op 

om morgenen. Men man vægrer sig også ved at gå ud i den isnende vind 

efter at have siddet og halvdøset i et lunt klasseværelse. Heldigvis har in-

spektøren på nogle af de koldeste dage givet tilladelse til ophold i forhal-

len i frikvartererne, men hvorfor ikke give denne tilladelse i hele januar 

måned. Jeg kan ikke se at det skulle skade forhallen, og gårdvagten kan da 

også kun få det behageligere. 

I sidste nummer efterlyste vi her i lederen en aktion for de nødstedte Al-

gier-børn. Denne aktion efterlyser vi stadig. Mon ikke håndarbejdslærer-

inderne kunne sætte de. større piger igang med at sy djellaba'er. Prøv!! 

Desværre kom skolebladet ikke så tidligt efter ferien og den udmærkede 

skolekomedie, at vi kunne bruge et udførligt referat af festen. Men derfor 

kan vi jo godt rose komedien lidt. Det var nemlig et af de bedste skuespil 

vi har set i mange år. Alle, vi snakkede med bagefter, var da også begej-

strede for stykket. Det gælder såvel inspektøren som diverse lærere og 

elever. 

Lidt ros og meget ris. 

Det har været nogle kolde dage efter den dejlige juleferie, og vores eneste 

trøst er, at det kan endnu koldere. Ikke alene vægrer man sig ved at stå op 

om morgenen. Men man vægrer sig også ved at gå ud i den isnende vind 

efter at have siddet og halvdøset i et lunt klasseværelse. Heldigvis har in-

spektøren på nogle af de koldeste dage givet tilladelse til ophold i forhal-

len i frikvartererne, men hvorfor ikke give denne tilladelse i hele januar 

måned. Jeg kan ikke se at det skulle skade forhallen, og gårdvagten kan da 

også kun få det behageligere. 

I sidste nummer efterlyste vi her i lederen en aktion for de nødstedte Al-

gier-børn. Denne aktion efterlyser vi stadig. Mon ikke håndarbejdslærer-

inderne kunne sætte de. større piger igang med at sy djellaba'er. Prøv!! 

Desværre kom skolebladet ikke så tidligt efter ferien og den udmærkede 

skolekomedie, at vi kunne bruge et udførligt referat af festen. Men derfor 

kan vi jo godt rose komedien lidt. Det var nemlig et af de bedste skuespil 

vi har set i mange år. Alle, vi snakkede med bagefter, var da også begej-

strede for stykket. Det gælder såvel inspektøren som diverse lærere og 

elever. 
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Mange tror, at fotografering kun er noget, der hører sommeren til. 

Det er slet ikke rigtigt, selv i den mørkeste tid kan det lade sig gøre, 

lige meget hvilket apparat man er i besiddelse af. Hos fotografen kan 

man få gode råd om film, blænde osv. 

Hvis der er sne på jorden samtidig med at solen skinner vil billedet 

sandsynligvis blive overbelyst, fordi man ikke har taget sig i agt for det 

reflekterende sollys. 

Derfor er her nogle tider- og blænder for apparater med indstillelig tid 

og blænder. 

Tid Filmfølsomhed Vejr Blænde 

  (landskab m. sne)  

1/125 17din sol 11 

1/125 17din skyer 8 

1/125 17din gråvejr 5,6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

fort. f. s. 8 

Den ene turnering, medens 7. og opefter spiller i den anden. Hver 

kamp spilles så 2 ▪ 7½ minut, og som dommere har flere lærere 

velvilligt stillet sig til rådighed. Det er tilladt hver klasse at stille 

med 2-3 hold o.s.v. igen vi vil ikke udmale reglerne nærmere, før vi 

ved besked om turneringen kan realiseres. Hvis det har interesse af-

levere I blot en lap papir med 4 spilleres navne samt klasse til 

Ole Skovgård senes 10 dage efter skolebladets udgivelse. 
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"Støvkassen" har modtaget et brev med følgende ordlyd: "Kunne det 

ikke lade sig gøre at få fjernet de snebunker, der ligger omme ved cy-

kelstativerne?  

 

"En der gerne vil kunne stille sin cykel fra sig" Redaktøren vil håbe, at 

skolepedel Brinkløv vil læse denne lille klage og gøre, hvad han kan 

for at få bunkerne kørt bort. 

En anden læser af skolebladet skriver kort og godt: "Hvor meget skal 

det fryse før vi får kuldeferie,? 

P. M. 

 

Vi har talt med inspektøren, der siger: 

"Vi plejer jo at give tidligt fri, hvis der efter en lang periode med dårligt 

vejr endelig kommer sne og godt vejr. I juleferien havde vi jo særde-

les meget sne og sol, så der kan ikke blive tale om kuldeferie nu, så 

skal der ske noget særligt som f, eks. sprungne vandrør el. lig" 

Inspektøren. 
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E N  G A V E I D E. 

 

Hvis du har en søster, bror, fætter eller kusine, du gerne vil 

glæde med en ting, du selv har lavet, så kan du for eksempel fin-

de et farvestrålende billede i et blad eller i en gammel billedbog. 

Billedet klipper du ud og klistrer det derefter et stykke stift pap, 

der er klippet til, så det passer med billedet i størrelsen. Nu ved du 

nok at et billede plejer at h ave en ramme, det skal dit skam også 

have og endda meget billigt. Du kan bare hos boghandleren købe 

en rulle farvet klisterbånd, selvfølgelig skal du købe den farve der 

passer til dit billede. 

 

Klisterbåndet sætter du med den ene halvdel i kanten af billedet 

og den anden bøjer du om på bagsiden. Sådan gør du hele vejen 

rundt, så det danner en ramme. 

Nu mangler vi bare at få det til at hænge. Midt på bagsiden, sæt-

ter du en elastik fast med klæbebånd og prøv så at: hænge det 

op på et søm, så du kan se om det hænger helt lige, ellers 

må du flytte elastik indtil det gør det.  

Dorte. 

 

E F T E R L Y S N I N G  !  

 

Er der nogen af jer, der har en god gaveide,  så skriv den ned 

og og put den i "Støvsugeren". Så måske kan vi bruge den her i 

bladet. 
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Poul havde fået en kælk i julegave, og nu skulle han ud for at 

lege på kælkebakken sammen med de andre drenge. På vejen 

derned mødte han Peter som skulle køre på ski. De fulgtes ad 

derned, og snart var Poul i fuld gang med at kælke. 

Peter kom over til Poul, og spurgte om han måtte prøve hans 

kælk. De blev da enige om at køre sammen; men da Peter ville 

spænde sine ski af sagde Poul "bare behold dem på " det gjor-

de Peter og med et ben til hver side af kælken satte han sig 

ned og nedad gik det i susende fart. Pludselig så Poul en gren-

stue, men han kunne ikke standse. Kælken havde god fart på, 

og derfor blev slaget meget kraftigt da Peters ski ramte tuen, 

begge drenge blev kastet af, og fik en ordentlig flyvetur. Pe-

ters ene ski knækkede, og han forstuvede benet. Poul kunne 

ikke rejse sig. Lidt efter kom ambulancen og de blev kørt på 

hospitalet. 

Lone 
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G O D   H Ø S T 

Det blev til en ganske indbringende høst af idrætsmærker i år. In-

spektøren kunne ved en lille højtidelighed uddele alt 147 mærker, 

heraf af tog drengene 75 stk., medens pigerne fulgte lige efter med 72 

stk. Bronze blev hentet af 21 piger og 25 drenge, sølv 8 piger og 17 

drenge, guld 24 piger og 16 drenge, sølv m. emalje piger 12 og dren-

ge 14, mens den højeste udmærkelse guld m. emalje blev opnået af 

7 piger og 3 drenge 

O-S 

 

B U K K E B O L D ? 

Denne overskrift har I måske set på vores 

glimrende reklameseddel, og det lille 

spørgsmålstegn skyldes jer! Der er jo i ad-

skillige år blevet spillet bukkebold her på 

skolen, men hvilket hold er i år skolens 

stærkeste ?  

Dette spørgsmål kan I hjælpe os med at 

svare på. Vi har tænkt os at arrangere en 

turnering, hvis vi modtager nok tilmeldin-

ger fra jer. Hvert hold skal bestå af 4 spil-

lere, deriblandt en holdleder, som skal sørge for, at holdet møder 

præcist til hver kamp og tage sig af andre lignende ting. Der bliver to 

rækker, Delingen foretages mellem 6. og 7. klasse sådan at 6. klasse 

bliver ældste klasse i  

 

fort. s. 4 



Side 9 af 12 

 

 
 

Så er spændingen udløst ! Her har vi den første  

NYKØBING BORGER OG REALSKOLES  FEM VI KA' LI'  

der kom til at se sådan ud: 

 

1. Return to Sender Elvis Presley  68 points 

2. Monsieur Petula Clarck  33  - 

3. King of the whole wide world  Elvis 26  - 

4. Lovers lane Pat Boone 24  - 

5. Lovesick blues Frank Ifield 23  - 

Den heldige vinder blev Kate Jørgensen 2r.b.  

(Præmien kan afhentes hos støvsugerens kassere:  

Jane 2 rb. 
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HVORFOR HAR NYKØBING SKOLE IKKE ET SKOLEORKESTER?  

 

Man har flere gange i aviserne læst om Rørvig skoleorkester. Og uvil-

kårligt har man sagt til sig selv. "Hvorfor har Nykøbing skole ikke et 

skoleorkester''. Grunden er måske den, at ingen har turde gå i gang med 

det store arbejde men nu har "Støvsugeren" taget initiativet til at starte et 

skoleorkester. Vores plan er følgende. Først vil Vi bede alle, der kan 

spille melde sig. Det må tilføjes, at det skal være et hornorkester. 

De der kan spille melde sig til Frk. Klara Johansen, som vi har bedt om 

at være orkesterets musikalske leder eller til Ole Neerup 2.r.b. vi regner 

med at der vil melde sig 10-12 elever, og det må være målet i første 

omgang. Senere vil man sammen med Amatørorkesteret at forsøge 

at få en undervisning i gang på aftenskolen, således at undervisnin-

gen bliver gratis. Instrumenter vil vi prøve at skaffe ved at oprette et 

instrumentfond, hvortil kommunen eller selve skolen kunne give et til-

skud. Men først beder vi dem med egne instrumenter om at melde sig 

og senere vil vi selv oplære nye "musikanter" til Skoleorkesteret. Men 

til de små hornblæsere på med vanten. 
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