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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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NYE ANSIGTER 

 

Hvad har vi egentlig et skoleblad for? Ja, det skulle gerne være 

således, at bladet havde en vis værdi for en skole på den måde, at det 

bringer indlæg, som appellerer til det størst mulige antal elever og 

bringer diskussioner i gang. Endvidere skulle det gerne følge med, 

hvad angår aktuelt stof, men dette er som regel ikke vanskeligt, 

da der altid sker nok til at fylde et Skoleblad, der udkommer en 

enkelt januar måneden. Og sidst men ikke mindst skulle et blad helst 

indeholde så varieret stof som muligt. 

Disse ting vil den nye redaktion for "STØVSUGEREN" arbejde for 

at give jer, men så ville det til gengæld også være rart, om I købte 

nogle flere eksemplarer af vort blad, for sidste skoleår syntes vi 

virkelig, at I var meget tilbageholdende i forhold til bladets kvalitet. 

Den nye redaktion består af: Tove Olsen, Judith Pedersen. Susanne 

Drewsen, Iver Krebs, Lars Skriver, Erik Hansen og undertegnede. 

Endvidere står Jørn Olesen for salget og Jane Ravn Madsen for 

økonomien. 

Det er måske nok til et så lille blad, men alligevel ville vi være 

meget taknemmelige, dersom der findes et par stykker, som kunne 

tænke sig at være med. I skal blot tale med et af 

redaktionsmedlemmerne. 

Ole Skovgård. 
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ELEVRÅD ? 

Som i allesammen ved, har vi her og på andre skoler et såkaldt lærerråd, 

men vidste I også, at man på nogle skoler har noget som hedder et elevråd. 

Et sådant råd virker som et bindeled mellem lærere og elever, d.v.s. at 

dersom der opstår et problem blandt eleverne kan de implicerede parter 

forelægge dette for elevrådet, der så afgør om problemet skal gå videre til 

lærerrådet' som - lad os understrege det - har det endelige ord at skulle have 

sagt. 

For at komme lige til sagen, kunne det så ikke være udemærket at have et 

elevråd på vores skole, for det kan kun være en fordel for både elever og 

lærere. De førstnævnte er sikre på at blive hørt i lærerkredse, og lærerne er 

sikre på at få at høre hvad der foregår blandt eleverne. 

Skolebladet vil meget gerne tage initiativet til oprettelsen af et sådant. 

Vi kunne tænke os det sammensat af lo elever. 2 fra 8. klassetrinet, 2 fra 9. 

klassetrinet, 2 fra I.-, 2 fra II.- samt 2 fra III. realklassetrinet.  

Hvad skal elevrådet så tage sig af? Så at sige alt, hvad der kan virke 

fremmende for vor skole. Det skal være en slags observatør for lærerne, 

hjælpe eleverne til små forbedringer, både materielt og hvad angår love og 

bestemmer. Vi tænker med hensyn til love og bestemmelser om 

ordensreglerne. Dem har der altid været knas med. Rådet skal ligeledes 

deltage i arbejdet med indsamlinger og lign. 
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Men vi skal selvfølgelig først have lov til at danne et elevråd. Det 

skal ske gennem lærerrådet. Derfor har vi stillet følgende spørgsmål 

til lærerrådet: Kan det tillades eleverne her på skolen at danne et 

elevråd. 

Og her er dets svar: 

Det meddeles herved, at LÆRERRÅDET kan godkende oprettelsen 

af et elevråd her ved skolen, ELEVRÅDET bør bestå af i alt 10 

elever- 2 fra 8. klassetrinet, 2 fra 9. klassetrinet, 2 fra I.-, 2 fra II.- 

samt 2 fra III. realklassetrinet, LÆRERRÅDET, den 17. sept. 1963. 

Vi takker lærerrådet for dets velvilje. Hvordan vi har tænkt os 

afstemningen skal foregå, skal vi komme nærmere ind på i vort næste 

nr. 

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

( Fortsæt fra side 6  [8]) 

Det løb lige midt ind i det hele og fandt boden med gulerødder, og så 

gav det sig ganske roligt til at æde løs. 

Pedro havde solgt sine kurve og var på vej over pladsen, da han pludselig 

opdagede Manana. "Manana dog", råbte han. Æslet løftede hovedet, 

så på Pedro og sagde: "Hi-ha, hi-ha". Det ville have gulerødder, det 

ville det have, fa, og dermed basta. 
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LÆRERKAMPEN. 

Som alle ved er den årlige fodboldkamp mellem 

realklassen og lærerne blevet afviklet med Jørgen Larsen som 

dommer. Det gik ikke som lærerne ville, de havde regnet med at vinde, 

men Finn "A" og Co. ville noget andet, de nedsablede lærerne med 7-

1. 

Det første mål scorede elevernes anfører Finn "A" uden chance for 

Juelsgård, som ellers stod en fin kamp. Så ville Per Damkjær også vise 

at han kunne lave mål, han lavede det næste, på godt forarbejde af Ole 

Skovgård. 2-0. Efter målet fik han en ordentlig tur af From. Da så 

Henning Hansen lidt efter scorede til 3-0, troede man, at nu ville det 

blive et 2cifret resultat; så galt gik det dog ikke. Første halvleg 

sluttede 3-0. 

Straks i anden halvleg pressede lærerne stærkt på elevernes mål. 

Til sidst lykkedes presset, Brinkløv "Junior" sendte en god bold ind 

over, hvor Madsen var på pletten og sendte den i mål. 1-3. Man var 

så småt begyndt at tænke på om lærerne kunne nå at vinde, men de 

tanker slog Per Damkjær hurtigt ud af hovedet på os, ved at øge til 4-

1. 5 minutter efter blev det 5-1 ved Erik Bøje og så var spændingen 

udløst. Nu var det bare om eleverne nåede 10 eller 15. De nåede dog 

kun to mål mere, et af Henning og så et solo gennembrud af Ole 

Skovgård, 7-1. Så eleverne for 4-3 nederlaget sidste år. 

Lærerinderne kunne ikke spille langbold i år da de ikke var nok 

"sagde de" 

I.K. 



Side 7 af 12 

Make-up . 

Du er ung. Prøv altid at understrege det i brugen af make-up. Lad 

være at prøve at blive mindst 19 år, når du kun er 15 år. Make-up er 

noget, der skal bruges med måde, det må nemlig ikke ses. Du tror 

ikke, man kan se, det er krigsmaling, men det kan man altså. 

Lad os begynde med teinten, som ofte bliver misbrugt. Vi er klar 

over, at det er et stort problem med bumser og filipenser, men det 

hjælper ikke at komme et ordentligt lag pudder på, for det skal nok 

ødelægge huden. Tænk dig om. Din hud kan jo slet ikke ånde, når du 

lægger sådan en maske over, som det jo er. Sørg for at vaske dig 

ordentligt hver dag, så bliver huden dejlig ren, og du føler dig dejlig 

veltilpas. Vask dig også, når du skal ud at danse, det styrker 

selvtilliden. Hvis du vil bruge en creme, vil vi anbefale en god 

fugtighedscreme, det skader ikke, hvis det bruges med måde.  

Men et godt råd: Fordi en creme passer til din veninde, er det ikke 

sikkert, at den passer til dig. Der findes jo mange forskellige 

hudtyper. 

Vi vil ikke anbefale jer at bruge make-up, men hvis I vil, så lad være 

at bruge for meget. Og brug diskrete farver. Undgå sort mascara, 

men brug brun, undtagen hvis du er sorthåret, så kan du trygt bruge 

sprt, men brug en dyr mascara, det betaler sig. 
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ÆSLET. 

I Mexiko var der en dreng, der hed Pedro. Han havde et æsel. 

Æslerne bruges som heste - de er søde - men meget stædige, Hvis et 

æsel siger: " Jeg vil ikke " - få så vil jet ikke, og så kan ingen få 

det til noget. Pedros æsel hed Manana - det betyder : i morgen. Det 

hed - i morgen - fordi det var så dovent så dovent. 

En dag fik Pedro lyst til at tage til marked i den nærmeste by. Pedro 

havde nemlig flettet så mange kurve, og dem ville han prøve på at 

sælge på markedet. Han trængte til en ny solhat, og det kunne han 

købe, hvis han fik solgt kurvene. På vejen kom de forbi nogle 

koner, der vaskede tøj ved en bæk. Æslet stoppede op for at se på 

det og satte sig ned. " Kom nu Manana," bad Pedro. Med ville 

æslet gå? Nej det ville det ikke. Det ville ikke og dermed færtig.  

Pedro havde travlt, men hvad kunne det hjælpe. Æslet blev 

siddende - endelig rejste det sig og begyndte at gå videre. 

Lidt efter kom de til en mark, hvor nogle okser gik og plæjede. 

Ingen stoppede Manana op og satte sig n e d . " Kan du så rejse dig 

Manana ", sagde Pedro meget vredt. Men ville æslet rejse sig? Nej, 

det ville det ikke, og så selv gå til fods resten af vejen. Æslet stod der 

helt alene, så kom det pludselig til at tænke på gulerødder. Det 

rykkede i tøjret, og da det var meget stædigt, blev det ved med at 

rykke, til det kom løs. Det trak rebet efter sig, mens det løb, alt hvad 

det kunne til markedspladsen. 

(forts. s. 5 ) 
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Flere og flere nye sangere og sangerinder dukker op på hitlisterne 

verden over. 

Kun de færreste kommer frem i Danmark. Vil man høre disse 

nye skud på stammen, er man tvunget til at lytte til radio 

Lusembourg som altid bringer de sidste plade nyheder.  

Er en ny popmelodi endeligt kommet til Danmark, kænder det, at den 

ikke bringer megen lykke, skønt den ligger øverst på de Amerikanske 

hitlister. Det glæder blandt andet ”so much in love” med the Times. 

Den blev forkastet af jurien i ”Ti vi ka li”.  

Det romantiske navn The Honeys er navnet på en amerikansk trio, og 

de synger ”Surfing down the swanee river”, som ligger på ammerikas 

top hundrede og efterhonden svinger sig op både på de svenske og 

danske hitlister. En anden surfmelodi er surf city”. Surf er navnet på 

et slags bræt, som man fylder på i vandet, i kende det nok. En anden 

sanggruppe er The crystals, som har fået susses med ”Da doo ron 

ron”. 

Rey chales som vi kender mest fra ”J can stop Loving you” og 

”Takeit’s change from my heart” har nu indsunget en ny som hedder 

”No one”.  

Amerikaneren neil sadaka, er nu fremme i Danmark med ”Let’s go 

study again”, Hans sidste nye er  
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"The dreamer" og "Look inside jour heeart". "The dreamer" hører til 

en af de mest solgte i Amerika. Neil Sedaka komponerer selv og har 

nu tænkt, sig, kun at beskæftige sig med klasisk musik men vi får se. 

"Twist and showt" med The Beetles er for øjeblikket en landeplage. 

Deres sidste nye er "She loves you". Det var for øvrigt deres frisurer, 

som de først blev berømt for. Brenda Lees 2. sidste plader er "I 

wonder" og "My whole world is falling down", som oprindelig hed 

"London´s bridge are falling  down". En anden berømt sangerinde er 

Connie Francis, Hendes sidste nye er "Look at him". Det svenske 

orkester med det engelsk klingende navn "The Sputnik" er nu berømt 

i hele Europa, ja, endog i Australien. 

Deres nyeste plade hedder "Just listen to my heart” Hvem husker 

ikke "From a jack to a king" med Ned Miller. Han har nu også 

indsunget "Go one back your fool". Elvis Presley og Cliff Richard er 

selvfølgelig ikke glemt. Elvis' sidste succes er "Devil in disuise". "It's 

all in gane" er Cliff Richards sidste nye. 
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