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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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Så er det jul igen! 

Så er der ikke mange dage til jul. Du er sikkert allerede i 

julestemning, for det er næsten umuligt at blive andet, når du hver 

dag ser guirlander i gaderne, forretningernes festligt smykkede 

vinduer o.s.v. Men midt i al din forventning, så tænk et øjeblik på, 

hvor heldig du er. Du får gaver, dejlig mad, chokolade og konfekt, men 

er du klar over, at rundt om i verden lever millioner af børn, der end 

ikke juleaften er i stand til at spise sig mætte? 

Disse børn bliver der dog gjort et meget stort arbejde for at hjælpe, og 

du har også lige haft lejlighed til at yde dit beskedne bidrag. Under 

ledelse af fru. Jytte Hansen blev der her på skolen solgt UNICEF-kort, 

og resultatet blev ovenud, idet Jytte Hansen måtte hente ekstrafor-

syning hjem. 

Vor kære skole er også i julehumør og har tildelt drengene et længe 

savnet spejl på toilettet. Det bliver brugt konstant! 

Forøvrigt blev jeg en dag spurgt, hvordan det kunne være, at de 

større elever for et stykke tid siden så ud, som om de allerede havde 

forspist sig i julemaden. Svaret var ligetil: De, omtalte elever kom 

lige fra terminsprøverne: Lige som i sidste blad, må vi denne 

gang sende en desværre stærkt forsinket lykønskning. Denne 

gang gælder vore gratulationer hr. Heinesen, der har rundet hjørnet 

ved de 60. Hjertelig tillykke! 

Der er fra forskellige sider blevet spurgt om, hvornår vor 

bukkeboldturnering begynder, og vi kan oplyse, at vi i gang allerede 

kort tid efter juleferiens slutning, så begynd blot at træne. 

Til sidst ønsker skolebladet alle sine læsere en glædelig jul og et godt 

nytår! 

Ole. 
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Så er elevrådet gået i gang med sit arbejde. 

Som I allesammen ved, har vor skole fået valgt sit første elevråd. De ti 

elever, der blev valgt var følgende: Stig Johansen - Per Christiansen - 

Connie Svendsen - Eskild Jørgensen - Else Münster - Peter Petersen - 

Hans Christiansen - Lise Olrik - Ole Skovgård - Merete Bentzen. 

Disse ti har haft et møde med lærerrådsudvalget, hvorpå man valgte 

formand, næstformand, sekretær, presseudvalg og festudvalg.. 

Formand blev Ole Skovgård, næstformand Hans Christiansen samt 

sekretær Eskild Jørgensen. Presseudvalget, der får nært samarbejde med 

"STØVSUGEREN", hvorigennem rådets beslutninger som tid- ligere 

nævnt bekendtgøres, kom til at bestå af Eskild Jørgensen, Else Münster 

og Connie Svendsen. Festudvalget, der skal tage sig af de kommende 

fester her på skolen, fik følgende sammensætning: Stig Johansen-

Connie Svendsen-Lise Olrik-Peter Petersen og Merete Bentzen. 

Sidstnævnte konstitueredes senere til formand. 

Dette festudvalg får som sin første opgave planlægningen af den 

kommende skolefest, der sikkert vil blive sidst i februar. Vi kan allerede 

nu oplyse, at den sædvanlige komedie sikkert glider ud til fordel for en 

amatøraften. 

Rådet er nu i gang med at lave en del love, og først når dette arbejde er 

tilendebragt, kommer der rigtig gang i rådets arbejde. 

Lærerrådsudvalget, der består af inspektøren, fru Møller og Hr. Krise, 

var til stede ved dette første møde, og for eftertiden vil det blive sådan, 

at en af disse tre lærere vil være til stede ved møderne. Dersom rådet 

ønsker at føre drøftelser uden en tilstedeværende lærer, kan dette dog 

sagtens lade sig gøre. 

Dersom en af jer, går rundt, med et forslag til for- bedring her på skolen 

eller lignende, kan I blot henvende jer til en af elevrådets medlemmer, 

hvorefter jeres problem vil blive taget op til drøftelse ved næste møde. 

Ole 
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Her på skolen bliver der dyrket mange idrætsgrene, men den der 

efterhånden har flest aktive medlemmer blandt eleverne er 

bordtennis. 

Bordtennis er en sport i fremdrift særlig her i byen. "The 

Backspinners" som klubben hedder, startede sidste 'ar, og den har 

allerede gjort sig gældende ude omkring. Drengeafdelingen er 

meget lovende, og der for har klubben erhvervet sig gymnastiksalen 

onsdag og torsdag eftermiddag, specielt til denne afdiling, medens 

de voksne spiller om aftenen. Pigeafdelingen er endnu ret lille; men 

det er synd, for inden for bordtennisspillet er der også store chancer 

for gode resultater for pigerne. Så hvis der er nogle, der vil være 

med til det underholdende spil, kan de jo bare melde sig ind. 

Bordtennis bliver spillet på en plade der er 2,74 m lang og 1,52 m 

bredt og pladen skal stå på bukke der er 76 cm højr, midt på bordet 

skal der være et net der er 15,25 cm højt, og spilleredskaberne er et 

bat, der er lavet af tre og beklædt med nubret gummi. 
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Vaske sig mandag, det er det det bedste  

Vaske sig tirsdag, det, er det næste  

Vaske sig onsdag, det kan gå an  

Vaske sig torsdag, bange for vand?  

Vente til fredag, det er præcis  

i lige som lørdag: lidt af en gris. 

 

Jack og fromagen. 

Ulf havde taget sin lille, uartige abekat, Jacko, med på indkøb. Da 

han kom hjem, fortalte han om de ulykker, den havde lavet. 

'Vi må straffe den', sagde tante Jane. Først 

skældte hun den ud, og bagefter blev den lukket 

ind i et værelse helt alene. Og det var den værste 

straf, Jacko kunne få.  

Alt var stille i huset lige til middag. Familien sad 

og ventede på desserten inde ved bordet. Ulf, der 

vidste, at de skulle have fromage, havde gemt 

sin appetit til denne. 

Pludselig hørte de et skrig ude fra køkkenet, og 

stuepigen Mary kom løbende ind i stuen. 

(fortsættes i næste nummer). 
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Håret er alle pigers pryd, men det kan sandelig også være det være det 

modsatte. Et halvlangt fedtet og forsjusket hår er ikke særlig kønt. 

Vask jeres hår en gang om ugen og ikke oftere, for jo tiere I vasker det, 

des mere fedtet bliver det. Når det så er tørt, børster I det god igennem til det 

skinner blankt med en ren børste. Det betyder ikke så meget hvordan, 

håret sidder bare det er klippet pænt, så det er at anbefale, at du besøger 

frisøren mindst en gang om måneden. Du har sikkert ikke så mange 

penge så vælg en frisure, der faktisk kan klare sig selv. Ikke noget med 

alt det kunstfærdigt opsatte hår. For øvrigt er du meget sødere med en 

ganske enkel frisure. Det enkle er altid pænest. Hvor mange gange ser 

man ikke en ellers ganske sød pige med affarvet hår. Intet ser mere 

dødssygt ud, og det klæder kun ganske få. Hvis du absolut vil have 

gjort noget ved dit hår må du vælge en farve, der ligger ganske nær 

ved din rigtige hårfarve. Det er altid den hårfarve naturen har udstyret 

dig med, der er pænest til dig. Glem ikke, du må ikke blive ved at 

tone eller farve dit hår, det har det ikke godt af, og glem ikke, at håret 

er noget af det dyrebareste, du har. Pas godt på det. Stå foran spejlet og 

toupere, ja, det gør jeg også, men lov mig, at det ikke gøres for tit. Før 

du aner det, spalter det og så bliver du nødt til at få det klippet 

helt kort for dit hår er ødelagt og det ser langtfra pænt ud med det 

spaltede har. 

Så har jeg et par alvorsord til drengene. Hvad er dog det for noget 

langt hår de fleste af jer render rundt med? I aner ikke, hvad I ligner! 

Tove. 
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Søfartsudstilling. 

Sidst i november havde vi her på solen en sfartudstilling. 

Udstillingen blev arrangeret af fru E. Andersen og 3.rb. Fra Dansk 

Skibsadoption kom en hel masse gode sager, som skulle vise, 

hvordan livet på sten er i dag. Også Marine foreningen stillede ting 

til rådighed for udstillingen. 

Uden for Dansk Skibsadoption var der desuden kommet en del 

materiale fra rederiet J. Lauritzen. Men 3.rb. var en smule skuffet og 

rederiet Torms bilag. Da skolens adopticnsskib "Yugala" er et af 

Torms skibe regnede de med at rederiet ville sende mere materiale 

om dets skibe. Man ak nej, det eneste bidrag var det store maleri af 

"Yugala". Ikke værst, men alligevel! 

Udstillingen åbnede officialt tirsdag den 26 men allerede mandag 

aften havde 3.rb. en forældre sammenkomst, hvor også styrmand 

Schütte, Rørvig deltog. Han fortalte om de forskellige udstillede ting. 

Efter at have beset udstillingen gik man over i sanglokalet, hvor der 

blev budt på kaffe og trioen "The Falcous" bestående af elever fra 

3.rb. underholdt. (De gjorde stor lykke.) 

Om fredagen fik skolen besøg af kaptajn Løber fra Dansk 

Skibsadoption. Først besøgte kaptajnen udstillingen, som han i øvrigt 

syntes var vældig god. Dernæst var der filmforevisning i pigernes 

gymnastiksal, for alle fra. 5. klasse og opefter. 

Kaptajn Løber indlete med at fortælle om dansk skibsfart for og nu. 

Og han kan jo rigtig fortælle søfartshistorie fra de have. Dog et par 

stykker kendet vi fra hans tidligere besøg på skolen. Filmen var god; 

den gav at godt billede af ØK's arbejde i østen. Det var livet på søen 

set fra solsiden. 

Søfartsuddstillingen kunne, da den lukkede, notere sig et pænt 

besøgstal. 

Lars Skriver. 
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Først lidt om den berømte Liverpool-gruppe,"The Bestles", som har 

fået så stor succes, navnlig i Sverige og selvfølgelig i gruppens 

hjemland, England. Især det svage køn kan ikke stå for disse 

charmerende fyre, når de med deres lange parykker står og "synger" 

på scenen.  

Nu er "the Beatles" også ved at danne sig et stort navn i her i 

Danmark, og kvartettens mest populære plader er "Twist and shout" 

og "She loves you" og sidst men ikke mindst "I saw herstanding 

there", som er gruppens sidste nye fuldtræffer. 

Nok om disse forgudede fyre og over til noget mere rolig musik, 

nemlig Ricky Nilson, hvis sidste nye "Fools rush in". I Holland er 

nonnerne begyndt at titte frem inden for i pop-branchen for at tjene 

ekstra penge til klostret. Især en ung dame har gjort sig berømt og 

kalder sig "The singing None" Hun har i flere uger ligget øverst på 

den amerikanske hitliste med den franske sang "Dominique". Fra 

Holland over grænsen til Frankrig, hvor en stor 20-årig ung mand har 

skabt sig et stort navn. Han hedder Claude Francois og har lanceret 

den sidste nye rytme, "Hully Gully". I Frankrig mener man, at han vil 

blive en stor konkurrent til rock-kongen Johnny Hollyday, som vi for 

øjeblikket kender fra pladerne "Tour Ba, Tour Ba" og "Hey Pony". 

Den gamle "Far, jeg kan ikke få hul på kokosnødden" og nu er blevet 

til "I got a lovely lunch of cocosnuts" spillet af "The Sunbeams". 

Dog findes på pladen den gamle "Schlafe mein Prinschen" men i en 

helt anden version, end vi kender fra Nina og Frderik. 

Ray Charles's "You are the reason I am living" har Brenda Lee nu 

taget op, og det er hun sluppet udmærket fra. 

J.P. 
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Udfordring. - Bordtennis. 

Nogle elever har bedt Støvsugeren spørge lærerne, om de vil spille 

en kamp. Holdet skal bestå af 3 lærere. Hvis lærerne vil være med, 

bedes de henvende sig til Ole Skovgård 3.real eller Ivar Krebs 2.real. 
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