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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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Sent er bedre end aldrig. 

Det er med stor glæde, at skolebladet denne gang retter en hjertelig 

lykønskning til viceinspektør Holm.  

I ved alle sammen, at hr. Holm den 1. okt. kunne fejre 40-års 

jubilæum som ansat her på skolen, og I har endvidere allesammen, 

læst avisernes samtaler med hr. Holm eller måske endda hyldet ham i 

jeres egen klasse.  

Lad os derfor her i Skolebladet nøjes med at sende hr. Holm de 

hjerteligeste, men desværre stærkt forsinkede lykønskninger med det 

stille håb, at vores efterfølgere vil være mere præcise med 

lykønskninger ved hr. Holms 50-års jubilæm.  

Så er der gået lys op tegnerne her på skolen. Dermed hentyder vi til, 

at der er blevet opsat lysstofrør i tegneklassen. En absolut forbedring, 

som kun fortjener elevernes tak. En anden god ting er opsættelsen af 

nogle store tavler rundt om i klasserne, som eleverne beklæder med 

avisudklip, og derved opnår at følge med i, hvad der rører sig i tiden. 

Nu mangler vi kun et spejl på drengene toilet.  

Efter at lærerrådet havde accepteret vort forslag om elevråd nedsætte 

det et udvalg bestående af inspektøren, Krue og fru Møller, som 

skulle være behjælpelige med igangsættelsen af rådet. vi har haft vort 

første møde med det, og had vi i fælleskab fandt ud af, kan læses på 

næste side. 

 

Ole Skovgård 
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SÅ GÅR VI TIL VALG. 

Så er vi efterhånden klar til at vælge skolens første elevråd, Efter et 

møde med det af lærerrådet nedsatte udvalg har vi lagt en del 

retningslinier for valget.  

Selve afstemningsdagen bliver torsdag den 14/11, men senest den 

13/11 må I have afleveret jeres kandidatforslag, til klasselæreren, 

som så på valgdagen skriver de foreslåede navne op på tavlen, og ud 

af disse vælger I jeres klasses repræsentant. Når I så har bestemt jer 

for, hvilken kammerat I vil stemme på, lægger I jeres stemmesedler i 

en stemmeurne, og resultatet afleveres til undertegnede så hurtigt 

som muligt. Altså hemmelig afstemning, og valgmetoden bør lægges 

så tæt op ad de demokratiske principper som muligt. Derefter gør vi 

resultatet op, og meddeler jer det så hurtigt som muligt ved opslag i 

skolegården. 

Selvfølgelig skal I vide en smule om, hvad det vil sige at være med i et 

elevråd, før I lader jer opstille. Først må I gøre jer klart, at det vil tage en 

del af jeres fritid. Hvad I kommer til at bestille i rådet er der kun kort 

plads til at omtale. 

Det bliver sådan, at får rådet en ting til behandling, drøfter man den 

igennem og nedsætter måske et udvalg, der især skal tage sig af den 

ting. 

(sluttes side 10) 
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Stor præstation i skoleturneringen. 

I en skolefodboldturnering arangeret af Ekstrabladet  

klarede vor skoles hold sig fortrinligt. I første kamp vandt 

det over Mørkøv centralskole 5-3 og senere gik ud over 

Skolen ved Volden i Kalundborg, det tabte 1-2 men i 

kredsfinalen måtte de se sig slået af et velspillend hold fra 

Slotsmarkskolen i Holbæk med 5-0 tabte.  

I 5-3 kampen var resultatet noget ufortjent, men vores hold 

kæmpede best og det var det vigtigste. Sejren blev dog først 

sikret efter omkamp, som Nykøbing vandt 2-0. Målene blev 

scoret af Erik Bøje 2 Henning Hansen,  Finn Arneskov og 

Ols skovgard hver et enkelt,  Fidusbamsen blev tildelt Hans 

Christiansen der var kommet med i stedet for  Per Hansen 

Udebanekampen mod Kalundborg blev afviklet i silende 

regn og stormvejr hvilket stillede store krav til spillernes 

fysik.  

Men som i den første kamp var Nykøbings bedre  kondition 

udslagsgivenede. Sejersmålet blev scoret 20 sek. før tid af 

Eik Bøje på et dommedags skud. Det andet mål var blevet 

scoret af Hen- Hansen. Fidusbamsen gik til yngste spiller 

Bjarne Friis. 

Men ak. I kredsfinalen gik det  galt Holbæks veldspillet 

tropper løb helt rundt med vordt hold og resultatet blev da 

også derefter 0-5. Fidusbamsen tilfaldt Flemming 

Bjørkmann, der spillede en stor kamp. 

Holdet har bedt os bringe en tak for  god ledelse til lærer 

H.J.Brinkløv, og dette, gør vi med stor glæde. 

Yas. & Jen. 
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Højby - stævnet. 

Der var lagt op til den helt store sportsdag i Højby, hvor Nykøbing 

og Højby dystede i atletik, langbold og fodbold. 

Stævnet begyndte med løb, hvor både Højby og Ny købing opnåede 

fine tider. Derefter udkæmpede Nykøbing og Højby en fodboldkamp, 

hvor Nykøbing med møje og besvær fik hentet 3 mål hjem, medens 

Højby måtte nøjes med 2, selv om Nykøbings hold var langt 

stærkere.  

De helt fine resultater fik vi først at se, da. Ivar Krebs og Ole 

Skovgård skulle springe højdespring, Under høje tilråb og med 

spænding til bristepunktet fra tilskuere, sprang Ivar Krebs 1,65m, en 

præstation, som aldrig er blevet opnået før af en elev fra Nykøbing 

skole. Ole S havde også et fint spring på 1,60 m.  

Flere af de andre hold fra Nykøbing gjorde sig også godt bemærket 

og det var især I. real, der fik et meget fint pointtal.  

    langbold, kunne Nykøbing ikke rigtig gøre sig gældende, og måtte 

se sig besejret så overleget som 56-18 og 34-22 i de to kampe. 

Stævnet sluttede med at vinderne blev kårede. Det største pointtal 

opnåede drengene fra 3.real, der fik 2298.  

F A N 
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Med på moderne. 

Ja, der er jo næsten en livsnødvendighed for os mennesker både 

drenge og piger, men mens drengemoden kan holde i mange år, 

skifter pigemoden ustandselig, og det må jo være et tegn på, at vi er 

mere letsindige, men det er vel en charme mere. Du synes, at det 

betyder mest hvad der er moderne, men det gør det skam ikke; det 

vigtigste er, om det klæder netop din type, og det skal du understrege 

på bedst mulig måde.  

Du må ikke kun have tre farver i din garderobe, så bliver du hurtig 

træt af at gå med dit tøj. 

Prøv at find alle nuancerne i dine farver, så bliver resultatet bedst. Du 

må ikke vælge farverne efter dit hår, men efter din hud og øjnes 

farve. Det er et mareridt at se en ellers sød pige komme gående ned 

ad gaden i alt for stramme bukser. Hvis det er en slank pige, kan hun 

godt gå i lange bukser, rnen naturligvis må bukserne ikke være for 

stramme, så ser det farligt ud. Hvis du er kraftig, må du aldrig gå i 

lange bukser, men benytte en lægget nederdel eller kjole, der har 

glatte læg i tajlen, men endelig ikke for mange. Når du vælger en 

kjole, kig så efter, om faconen er enkel, hvis den er det, er der 

sandsynlighed for, at den vil være moderne om et per år. 

Tove 
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FOR DE SMÅ. 

Snedker Siversen søndagstur. 

Sidste sormmer susede Siversen som sædvanlig sejlklar sydpå. Søen 

stod skarp sydøst, Siversen snerrede,  

så stak sejlskibet sin smukke stævn, (som 

snedker Siversen selv snedkererede sammen 

sidste sommer,) sydover, samtidig som 

stormen susede, spiste Siversen sine 

sammenlagte sømandsklemmer, som smagte 

særdeles.  

Flinteøksen 

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

BØRST TÆNDER! 

Du har tandpine! Åh, hvor gør det ondt. Du skal til tandlægen. 

Det gør også ond, både i dine tænder og i din fars højre baglomme. 

Al denne jammer kan du undgå, hvis 

du børster dine tænder, både når du 

står op om morgenen, og inden du 

går i seng om aftenen. Hvis du ikke 

gør det, er der nogle små dyr, som 

går i gang med at rode og gnave så 

snart du er kommet i seng, og det 

bliver til store huller i dine tænder. Du kan også spise et æble, en 

gulerod eller anden frugt, som hjælper dig i "kampen'' mod disse 

væsner. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Pladenyt. 

Nu skal vi atter kaste blik på de sidste nye  

plader, som er dukket op i Danmark og udlandet. 

Mange plader, som nævnes her i bladet, er endnu ikke udgivet 

herhjemme. Det gælder bl.a. John Layton's sidste nye, som gør stor 

lykke i U.S.A. Titlen på pladsen er noget så romantisk som "Lover's 

hill". Paulas og Pouls sidste nye i Danmark er "First quarrl".  

Nu har dc indsunget en ny, som har fået navnet "Something old, 

something new"  

Hvad mon der bliver det næste? Mange westernsangere vinder indpas 

på de amerikanske hitlister.  

En af dem cr Jim Reeves mod "Welcome to my wold". 

Larry Finncgan, som vi kender fra den store succes med "Dear one" 

og, "Pretty Sussi sunshine", har nu indspillet en efterfølgning af 

"Dear One" og den hedder ganske enkelt "Dear One part two". Mon 

den får lige så stor succes som den første?  

Pigen, som synger på er forøvrigt den samme, så det lader jo til at de 

kommer godt ud af det sammen, så vi kan måske snart vente en 

"Dear One part three". 

"Sheila" ja, hvem kender snart ikke Tommy Roe's lille søde Sheila, 

som bragte ham en så stor succes.  

Nu har han indspillet sin egen "Everybody". I radion hører vi 

efterhånden noget til Bobby Bearr med hans "Detroit City". Pladen 

kunne lige så godt hedde "I wanna go home", men noget afveksling 

skal der jo være i. 
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teksen. Skal vi nu vende os til vor egen Jørgen Ingemann uden Grethe. 

Hans sidste nye er "Marchen til Drina". Mon den får så stor succes som 

Apache, Grethes sidste nye er "Monseiur Depont".  

"When I am walking", synger evig unge Fats Domino. 

 

Gruppen The Essex, som består af piger, synger det gamle ordsprog 

"lettere sagt end gjort" - "Easier said than done" 

Connie Francis har nu forsøgt sig med det tyske og sluppet ret godt fra 

det. Den sidste nye er "Barcarole in der Nacht", som straks hoppede op på 

toppen af kransekagen i Tyskland. 

Vores egen Gitte Hænning er nu også hoppet op på toppen med "Vom 

Stadtpark die Laternen" som hun har indsunget men tyskeren Rex Gildo, 

men Gitte stjæler absolut hele billedet, 

Judith. 

 

(Fortsat fra side 4) 

Der kan nedsættes festudvalg, ordensudvalg, presseudvalg o.s.v. 

Efter valget vil lærerrådsudvalget kort tale med elevrådet, og derefter er 

det op til eleverne at sørge for rådets videre skæbne. 

God fornøjelse. 

 

Ole Skovgård. 
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