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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.  



En løsning på taskeproblemet. 

Der står i skolens ordensregler, at tasker under vandrig fra den gamle 

til den ny afdeling og omvendt skal anbringes i stativerne. Dette 

lyder meget godt, men.... Der er for det første langtfra stativer nok til, 

at samtlige tasker kan være der og da slet ikke om morgenen. Derfra 

følger, at der ved klokkens ringen bliver en kamp at bjærge sin taske 

i sikkerhed uden at alt for mange har trådt på den. Dette betyder igen, 

at der går tid af timen og gårdvagten kommer løbende og skynder på. 

Det er endvidere lidt usmidigt, at elever, der skal være i nr. 1, 2, 3 og 

4 skal helt hen i stativerne efter taskerne. Der er altså nok af 

ulemper! 

Men forhindringer er til, for at de skal over vindes. Skolebladet har 

derfor et forslag ændring af forholdet. 

Vi mener, at under det halvtag, hvor nogle lærere stiller deres cykler, 

kunne der opsættes 2-3 stativer til tasker og dermed skulle der være 

plads til taskerne fra de elever, der skal være i nr. 1, 2, 3 og 4, og 

samtidig afhjælper man problemet med de mange, der skal være i det 

store læskur i dårligt vejr. Nu kan man bare opholde sig under det 

lille halvtag, hvis man skal være i de før nævnte numre. Derved 

spares man også for en lang tur tværs over skolegården i dårligt vejr. 

Med hensyn til lærernes cykler, så kan de da bare stilles i 

gennemgangen ud til Grundtvigsvej Der står jo så mange i forvejen. 

For de elevers vedkommende, der skal være i den øvrige del af den 

gamle bygning, kan taskerne sættes under bænkene langs væggen. 

Derved bliver det kun de elever, der skal vandre fra gammel til ny 

bygning, der benytter stativerne i det store læskur, og så skulle der 

være plads nok. 

Ole. 



Elevråds-raport. 

Afgangsklasserne skal være ude i frikvarteret. Der var tidligere gennem 

Merete Bendtzen indkommet et forslag fra 3. real om, at 

afgangsklasserne fik lov at blive inde i frikvartererne, og elevrådets 

repræsentanter havde før sidste møde føet besked på at forhøre sig i 

deres respektive klasser om forslagets modtagelse. Dette havde 

samtlige også gjort og på mødet fremlagde man de forskellige 

synspunkter. Det udspandt sig en vældig diskussion, hvor det ene parti 

for sit vedkommende syntes, at det var urimeligt over for de mindre 

at give afgangsklasserne et sådant fortrin, medens det andet parti 

fremførte det synspunkt, at de ældste klasser burde have fortrin frem 

for de andre, og samtidig henviste man til den alt for lille skolegård, 

og hvilken fordel det ville være, at de ældste derfor ikke befandt sig i 

skolegården. Ingen ville imidlertid give sig, og man skred til 

afstemning. Denne gav til resultat, at 5 medlemmer stemte for og 5 

imod. Det betød altså, man ikke kunne lade forslaget gå videre til 

lærerrådet, for til dette kræves flertal. Endvidere valgte, man et 

sportsudvalg, bestående af Else Munster, Hans Christiansen og Ole 

Skovgård, et kulturelt udvalg bestående af Merete Bendtzen, Lise 

Olrik og Stig Johansen. 

Som I ved har elevrådet også fået overdraget at arrangere årets 

skolefest. Den vil løbe af stabelen onsdag den 4. marts fra kl. 19-23 

for de mindres vedkommende, og torsdag den 5. marts fra 19-24 for 

de stores vedkommende. Billetpriserne bliver 1 kr. for børn og 2 kr. 

for voksne. Underholdningen vil blive et amatørshow med virkenede 

af skolens talenter. Efter underholdningen bliver der som sædvanlig 

nogle timers dans. Om onskagen leveres musikken hertil af Kurt 

Ringsteds orkester og om torsdagen af "The Reiters." 



Med på moderne. 

Halo: Tænker du egentlig på, at du er helt afhængig af dine fødder. 

Du går omkring; hopper danser, løber og springer, Men hvad er det, der 

udfører alle disse ting for dig, ja, ganske rigtig, det er dine fødder. 

Passer du dem ordentlig? Gennem århundreder har moderne sat deres 

frygtelige spor på menneskers fødder bare på grund af forfængelighed. I 

Kina var det modiene, at have så små fødder som muligt, og derfor blev 

de stakkels kinesiske pigers fødder så stramt, at de simpelthen ikke 

kunne vokse. Den arme pige måtte så humpe gennem hele sin barndom 

på misdannede fødder på grund af en fjollet og komplet skør tankegang.  

Dette skete for mange hundrede år siden, men også i vore dage 

ødelægger vi vore fødder på grund af forfængelighed. Vi går rundt i 

spidse sko, og de konservative drenge har sandelig også spidse sko. Pas 

på, at du ikke for tit går i højhælede sko, selv om dine fødder alligevel 

ikke når helt ud i skoene, vil dine fødder alligevel glide frem. Grib nu 

chancen og køb dig et et par fodformede sko, nu er de jo ikke så dyre, 

som de var i begyndelsen. Jeg vil give jer et godt råd! 

Når du er hjemme, gå så ikke i for stramt fodtøj, men lad dine fødder 

hvile. De skal bære dig gennem hele livet. Gå blot på bare fødder, for 

der er intet, der giver fødderne mere hvile end det. Pas endelig på ikke 

at misbruge de højhælede sko, det giver sådan en dårlig holdning på 

grund af, at du i de højhælede ikke rigtig kan rette dine knæ ud, og det 

ser ikke særlig fikst ud, slet ikke hvis du har en kort snæver nederdel 

eller kjole på. 

Om sommeren er det dejligt at gå rundt i sundhedssandaler, men alt for 

mange glemmer, at det er skadeligt at bruge dem en hel dag lang. Det er 

blandt mindre drenge almindeligt at benytte gummisko og 

gummistøvler, men det vil jeg bestemt fraråde, da fødderne overhovedet 

ikke kan ånde. Ofte ser man endda også store drenge benytte den slags 

fodtøj, men det er meget forkert at skade sine fødder på denne måde.  

Fortsætter side 10. 

 



 

Så er det tid for alle raske drenge! 

Der vil i år ligesom de foregående år blive, holdt en tunering i 

bukkebold. Holdene vil blive delt i to gruppe, således at alle 

klassetrin over 7. spiller i den store gruppe og fra 6, og nedefter i den 

lille. Hvert hold skal ligesom sidste år bestå af 4 spillere, hvoraf den 

ene spiller skal være holdleder, og han skal sørge for, at holdet 

møder præcist til hver kamp.  

Hver klasse kan godt tilmelde flere hold. I den lille gruppe vil 

kampene blive dømt af en af sportsredaktionens medlemmer, dog vil 

finalen blive dømt af en lærer. Tilmelding kan ske hos Ivar Krebs 2. 

Real. "I skal blot aflevere en seddel med klasse og spillernes navne," 

 
Kampprogrammet vil blive sat op i opslagstavlen mandag den 17. 

februar. Sidste frist for tilmeldning er lørdag den 15. februar.  

Flem. 



BORDTENNIS. 

Siden den dag lærerne blev nedsablet i fodbold, har de gået og 

spekuleret på, hvordan de skulle få revance over eleverne, Der blev 

da c også glæde blandt lærerne, da eleverne udfordrede i bordtennis. 

Lærerne skulle stile med 3 af de bedste mænd i bordtennis. Dette 

blev som ventet de to "farlige" gårdvagter og vores lille ærer på 

skolen, Hr. Krue. Lærerne gik i en stadig optimisme om, at de nok 

skulle vinde i bord tennis. 

Men det blev en stor skuffelse. Lærerne blev slået lige så sikkert i 

bordtennis som i fodbold. Kampene var ellers meget underholdene, 

og der blev spillet mange spændene og gode kampe, der krævede en 

god kondition. 

Om lærerne spillede efter nogen bestemt taktik, tør jeg ikke sige, 

men ihvertfald måtte de, se sig slået med 7.-2. En kamp der bør 

nævnes, var den mellem Ole Skovgård og Hr. Brinkløv. Begge var 

meget jævnbyrdige og man kunne ikke afgøre, hvem der ville vinde, 

før det sidste point var taget hjem. Sejren gik til Ole Skovgård. Hr. 

From havde også nogle ret gode kampe, Men vandt kun en ud af 3. 

Lærer Krue måtte se sig slået alle tre kampe. 

Man kan vist roligt sige, at det var elevernes dag igen, og lærerne må 

vist nu finde andre sportsgrene, hvor de kan forsøge at slå eleverne, 

men om det bliver i vores tid, skal være usagt. På elevernes hold 

spillede foruden Ole Skovgård, Flemming Bjørkmann og Esper 

Thidemann som netop har forladt skolen. 

Finn. 

 



FOR DE SMÅ. 

Der var engang en konge-en med krone på mange, mange slotte i 

hans rige lå. 

Og kongens lille datter hed prinsesse Sød hun spiste altid kager, og 

aldrig øllebrød.  

Men udenfor på landet boede lille Hans. Han bød kongens datter en 

aften op til dans. Og kongens lille datter syntes, Hans var sød, så gav 

hun ham sin kage og fik hans øllebrød. 

 

Fortsat fra sidste nummer. 

"Jacko og fromagen". 

Åh frue, det forfærdelige bæst til abekat har ødelagt hele fromagen 

og nær skræmt livet af kokkepigen. 

De løb allesammen ud i køkkenet, og der sad Jacko midt på 

køkkenbordet og kastede fromage i hovedet på den stakkels 

kokkepige. 

Jacko var vågnet op og var kravlet ud af vinduet og ind i køkkenet. 

Kokkepigen hylede, og Mary skældte ud-men tante Jane og bedstefar 

lo, så tåtene trillede dem ned af kinderne. 

Der var ingen fromage til middag den aften-i stedet for fik de dejligt 

hjemmebagt franskbrød med syltetøj. 

 

Hånden på hjertet-hvornår og hvortit ordner du lektierne? 

Du skal ikke lige fare i hjemmearbejdet, når de kommer fra skole. 

Bestil noget helt andet, leg f.eks. læs avisen eller noget andet. 

Men de skal heller ikke vente til kl. er 8 eller 9, så er du for træt, og 

så kan du ikke konsentrere dig rigtig, for så er familien samlet og 

fjernsynet eller radioen går. 

Men husk nu og orden dem, det betaler sig nu, trods alt! 

L og S 



 

De sangere, som vandt størst popularitet i året 1963, var nok The 

Beatles. Deres popularitet stiger stadig og spredes over hele verden. De 

4 temperementsfulde fyre hærger for øjeblikket deres hjemland 

England, tjener millioner og får teenagerne til at gå amok. Deres navne, 

er. Poul, John, George og Ringo, deres frisyrer er blevet sammenlignet 

med en fårehunds og en champignons udseende. Alle Beatles fans 

lægger sig den langhårede frisyre til og her på skolen findes jo 

adskillige Bestlesfans. Her skal nævnes et par af de kendeste melodier: 

"All my loving", "Love me do" og "J wanna hold your hand". 

Bort fra The Beatles til endnu en Liverpoolgruppe The Rollings Stones, 

som har taget et af Beatlesnumrene op "J wonna be your man". På 

Sveriges hitliste møde vi John Leyton med den gamle "Beautifil 

Dremer". På samme liste støder vi ligeledes på gruppen The day Clark 

five med deres, vertion "Glad all over", Micael Cox, som vi har haft 

lejlighed til at se og høre i fjernsynet, har stor succes med sin sidste nye 

"J been thinking". En plade som har vundet stor popularitet herhjemme 

er "Mean woman blues" som synges af Roy Orbinsin, en tilhænger af 

Elvis Presly. 

Vi kommer selfølgelig ikke uden om de kvindelige fortolkere på 

sangenes område og the Ronettes. viver et dejligt eksempel, når de 

synger "Be My Baby". Rindt omkring i verden begynder en ung, dejlig 

pige at gøre sig gældende. Hendes navn er Katty Kirby. Hendes stemme 

er fuld af temperament og dramatik, når hun synger sin "Secret Love".  

Lad mig til sidst nævne Jerry and the Pacemakers, som vi kender fra 

svensk TV. 

Deres sidste nye hedder "You neven walk alone.." 

J.P. 



Fortsat fra side 5. 

For jo bedre vi behandler dem her i ungdommen, jo bedre vil vore 

fødder være i alderdommen. 

En masse mennesker er i vore dage platformede, og det er absolut ingen 

skam, men mange ignorerer fuldstændig at bruge indlæg, og det skader 

deres gang. Og til sidst lige et par ord om tynde strømper og frostvejr. 

Intet ser så grimt ud som blå ben i tynde strømper, så brug hellere jeres 

lange solide bukser i frostvejr det betaler sig bedre.  

Tove 

 



EN DEJLIG TUR. 

Når skoleelever diskuterer, er det meget sjældent, at man, bliver fuldstændig 

enige og da slet ikke i sager, der gælder skolen, men alle deltagerne på 

udflugten til idrætshøjskolen i Gerlev kunne på hjemturen blive enige om en 

ting. Deres havde været. "alle Tiders" tur!  

Turen startede fra skolen lidt over middag, og så gik det under godt den lange 

vej til Gerløv, hvor vi blev modtaget af skolens leder. Denne bød velkommen 

og fortalte kort om skolen, der er hele egnens samlested. derefter var der i de 

kommende timer rig lejlighed til at få et indblik i livet på en højskole.  

Vi så først på gymnastik både mænd og kvinder og vi må vist indrømme, at vi 

var imponerede. Vi noterede med glæde, at vor skoles tidligere elev Hanne 

Johansen samt Juelsgårds søn Carsten hørte til de flittigste på deres hold. 

Efter disse to oplevelser var der mad til alle. Ved bordet skete forøvrigt det 

pudsige, at midt under forretten, som var suppe, lød en klokkeringen, og det gik 

op for os, at denne betød, at servicet fra første ret skulle samles. Ja, det var godt 

nokm, men vi sad med en halv tallerken suppe. Hvordan det så ud, da vi på 

rekordtid satte resten til livs, skal, vi overlade til læserens fantasi. 

Efter maden fik vi drenge en lille rask håndboldkamp sammen med Juelsgård i 

den imponerende hal, og derefter skulle vi nu vise, hvad vi duede til i 

gymnastik. Om vi gjorde det ligeså godt som skolens egne, ved vi ikke. men 

vore piger fik efter sigende rørt musklerne i lige så høj grad som os-bare 

lattermusklerne. 

Som kom den stund, som vi så hen til med meget stor forventning, nemlig 

dukkerten i den ny svømmehal. Og vi. blev ikke skuffede, dog syntese vi mok, 

at vandet indeholdt en smule for meget klor, men det betød selvfølgelig ikke 

noget, skår i glæden. 

Dagen sluttede, med, at alle fik aftenkaffe og ved denne underholdt "The 

Falcons" som en beskeden tak. Hele turen var arrangeret af Juelgård, og han gav 

os. alle en dejlig oplevelse. Tak. 



 

På utallige opfordringer har vi påny vedtaget at oprette en brevkasse. Alle 

spørgsmål vedrørende både skole og privatliv besvares så vidt muligt. Har I 

nogle problemer så læg spørgsmålet i støvsugeren i gangen til den store 

aula.  

SP. Er det formålet med gårdvagterne, at de skal gå rundt og have inspektør 

fornemmelser? 

SV: Ja, åbenbart! 

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

SP. Skal gårdvagterne ikke tage lidt mere hensyn til de små her i skolen ? 

PS. Hvad med nye gårdvagter? 

"Den lille". 

SV, Kære "lille". Nej, vi synes nærmest, det er de store elever, som 

gårdvagterne burde tage mere hensyn til. Det sidste spørgsmål lader vi gå 

videre til elevrådet. 

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

SP. Jeg er en stor pige på 12 år, som er blevet forelsket i en dreng, der går i 

min klassemen han slår mig kun. Hvad skal jeg gøre? 

SV. Slå igen! 

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

SP. Jeg har et problem nemlig at der står så mange på pigernes toilet. De 

står op ad varmeappararatet, de reder sig midt på gangen, så man ikke kan 

komme frem eller tilbage. de leger tagfat og meget mere. Kan der ikke 

gøres noget? 

Venlig hilsen "Tænkeren" 

SV. Det giver vi dig fuldstændig ret i. Med hensyn til opholdet på 

toiletterne burde det være gårdvagternes opgave. De klarer jo alt andet til 

deres egen tilfredsstillelse. 

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

SP. Er der censur på skolebladet? 

SV. Og det spørger i o...........  

(resten er strøget af censuren) 

Med venlig hilsen, 

Brevkassen. 



 

 



 

 


