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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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For at tilgivelse, må jeg begynde at præsentere de medlemmer, jeg 

glemte i sidste nummer. 

Det er Stig Skovgård, som er med i sportsredaktionen, og vor 

udmærkede tegner Steffen Wilsdahl. 

Med lettet hjerte kan jeg fortsætte. 

Det lader ikke til, at der er nogen af vores læsere, der har nogen 

problemer, for der er ikke kommet breve til "støvkassen". Det er 

sådan set meget godt. Men vi kunne egentlig godt tænke at få at vide, 

hvad I synes om "Støvsugeren". Kunne I derfor ikke skrive jeres 

mening i et brev og lægge det i Støvsugeren i forhallen.  

Det behøver selvfølgelig ikke bare at være roser. I må f.eks. gerne 

skrive, hvad I synes, der mangler i bladet, eller hvad I kunne tænke 

jer at læse. Vi kunne måske derefter for andre lidt på program! Prøv 

at tænke på det. 

KIRSTEN. 

Fortsat fra side 6 

Hvordan gik unionskampen mod København?  

Det gik godt. Det blev en spændende match, hvor jeg vandt 2 single 

og i double spillede jeg sammen med en fra Hillerød, vi vandt. 

Hvordan gik det herhjemme? I hold - badmintonvar vi blevet 

kredsvindere og mødte Næstved, som vi slog med 5-2. Derefter 

skulle vi møde Herlev og Holte i finalen. Kampen mod Herlev vandt 

vi med 5-2, men tabte 6-1 til Holte.- Var du tilfreds med din første 

sæson? Ja, det var jeg. Bare de kommende sæsoner vil bringe lige så 

mange glade timer på og uden for banen. 

Jeg takker Ulf for det interessante interview. 

P.H. 
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Elevrådet. 

Siden sidst udkomne skoleblad har elevrådet haft eet møde. 

Dagsordenen var: 

I. Forslag om udvidelse af spisefrikvarteret.  

2. Aktivisering af morgensangen. 

3. Toiletproblemer (Elever hænger inde på toiletterne uden at have 

noget at gøre der) 

4. Skoletrøjer. 

 

I. Forslaget om udvidelse af spisefrikvarteret blev nedstemt. 

2. Her blev der bl.a. nedsat et udvalg til at arbejde med sagen. 

Følgende blev valgt: Gigi, Stig J., Tom, Stig, Annette. 

3. Det blev besluttet, at der skulle indgives indstillinger til lærerrådet 

og gårdvagterne angående sagen. 

4. Vi har fået en henvendelse fra et firma som sælger skoletrøjer. Er 

der nogen Interesse for sådanne? Hvis der er, så spørg jeres 

repræsentant i elevrådet om farve, form og størrelse. Forøvrigt 

blev sagen udsat til næste møde. Hvis der er interesse for sagen, 

vil vi spørge om, hvad lærerrådet siger til det. 

 

Under evt. blev der indgivet klage over håndklædernes (i 

toiletterne) tilstand. Der blev indgivet en skrivelse angående 

opsætning, af nye noget anderledes håndklæder, som ikke skulle 

kunne rives af "interesserede" elever. 

Elevrådet. 
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Voleyball er i den sidste tid blevet en vældig populær sport her på 

skolen. Ihvertfald blandt pigerne. Ikke kun de mindre piger dyrker 

dette, spil, også de lidt større, nemlig lærerinderne, er begyndt. Da 

mødes en gang om ugen og træner op til en hel time. 

Spillet går, som de fleste nok ved, ud på at slå en stor bold over et net 

og score point. Det er skam ikke spor let, når man aldrig har prøvet 

det før, og allerførst må man naturligvis lære at slå til bolden på den 

rigtige måde. Det gøres ved hjælp af forskellige øvelser, bl.a. kan to 

eller flere stå og støde bolden til hinanden. Først uden net og dernest 

med. 

 Så er der selfølgelig en hel del regler, som dog læres efterhånden, som 

man får brug for dem, da man jo let kunne blive overanstrengt, hvis 

man skulle huske det hele på en gang. Der er 6 spillere på hvert hold. 

De står på to rækker, og den, der står bagest i højre hjørne, server. 

Bolden skal i serven gå over nettet uden at røre dette eller en spiller på 

vejen, og der gives så point, hvis modparten ikke får den tilbage over 

nettet igen. Der spilles til 15 point i hvert sæt. Bolden må, inden den 

kommer over nettet igen, berøres af tre spillere. Dog ikke den samme 

to gange i træk. 

Grunden til, at lærerinderne er begyndt at spille volleyball, er ukendt, 

men det kan jo være, at de tænker på at udfordre eleverne for at 

hævne nederlaget fra håndboldkampen i sommer. 

Så træn flittigt elever, man ved aldrig hvad de pønser på. 

Putte. 
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Interview med Ulf "Trykker'' Nielsen. 

1. Hvornår begyndte du at spille badminton og hvem var din 

første træner ? 

I sæsonen 1962-63 havde jeg for første gang en 

badmintonketer jo i hånden. Det var min far der først trænede 

mig, han fortalte, at jeg var umulig og ikke kunne det lille spil. 

2. Ville du finde dig i det ? 

Nej, det ville jeg ikke have siddende på mig så vi væddede om 

jeg kunne slå ham inden jeg blev 16 år. Jeg tror far fortryder 

det for nu da jeg næsten er 14 år har jeg allerede slået ham 

flere gange. 

3. Hvor startede du første gang i en turnering?  

Det var i Gentoftes åbningsturnering i oktober 1963. I den 

første kamp mødte jeg en fra Holte jeg vandt. Næste 

modstander var en svensker, der smed sin ketsje flere gange 

hen ad gulve af ærgelse over, at han ikke kunne slå "en bonde 

fra Danmark". I kvartfinalen mødte jeg en anden svensker, der 

lavede grin med mig, så tilskuerne morede sig højlydt. - Gik 

det stadigt godt for dig? Ja, det gjorde det. Den næste 

turnering var om Sjællandsmesterskabet. Vi startede kl. 16, og 

var først, færdige kl. 22.30. Da havde jeg spillet 5 kampe og 

var nået frem til semifinalen fuldstændig udkørt. Her mødte 

jeg Preben Boesen, der fejede mig ud af mig ud af banen. - 

Har du været på udvalgt hold? Ja efter SM blev jeg udtaget til 

holdet, der skulle til Fyn. Her Spillede jeg som fjerde single 

og vandt den, men tabte doublen. - Holdt du ferie mellem jul 

og nytår ? Nej det gjorde jeg ikke. Mellem jul og nytår 

spillede 3 sæt mod danmarksmesteren Allan Rissberg. Kom du 

ikke i T.V. i den kamp? Jo jeg var så heldig, at der blev vist et 

par glimt.  

Fortsættes side 3...
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Ja, hvad er høflighed? Nogle mennesker vil måske definere begrebet 

som venlighed, andre som noget i retning af hjælpsomhed, og atter som 

noget udefinerbart. Måske er det folks individuelle opfattelse af, hvad 

man kalder "god opførsel". Ældre menneskers betegnelse "en høflig 

dreng" bliver i mange tilfælde opfattet som "spytslikkeri" fra den pågælden 

drengs jævnaldrende kammerater. Drenge vil (i modsætning til piger) 

gerne være hurtigst med et rapt svar. Så føler de en vis selvtillid. Det er 

sådan set ikke for at være uhøflige; de gør det bare for at hævde sig 

iblandt kammeraterne. Det samme er vel tilfældet med forholdet 

mellem lærere og elever: Læreren taler til eleven og alt imens læreren 

udøver al sin talefærdighed, står eleven med den ene hånd i lommen til 

stor forargelse for læreren. "Det er ikke høfligt", siger læreren; har det 

noget med høflighed at gøre? Eller er det bare fordi, eleven ikke aner, 

hvor han, skal gøre af hånden? Hvem tør svare på det? 

Bente & Jane 
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Handskehuset. 

Der var engang en gammel mand, der gik en tur i skoven med sin hund. 

Han tabte pludselig sin handske. Da han var gået et stykke, kom der en 

fugl, der fik handsken til at vokse. Så gik den i den og boede der. Et par år 

gik efter kom der en mus og ville bo der, men fuglen sagde, nu skal jeg få 

handsken vokset, Og så boede musen der også. Nogle dage efter kom 

manden og fandt hansken.  

 
En lille dreng der kom hjem fra sin første skoledag, sagde:  

Jeg kan ikke læse, jeg kan ikke skrive. De vil ikke lade mig snakke, så hvad 

nytter det? 

L.G.P. 

 

Moderen ser strengt på sin dreng: "Er det dig, der har spist Chokoladen,"  

Nej siger drengen, da ikke dem der lå i køkkenskuffen. 

L.S.P. 
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Øjeblikkets store succeser "Let's go" (Hully Guly) er indspillede af en 

masse forskellige grupper, men originaludgaven med Sir Henry and his 

Butlers er absolut den bedste og mest larmende. De andre 

indspilninger falder unægtelig noget til jorden, når man først har hørt 

Sir Henry. 

Mens vi er i det larmende må vi have the Beatles med. De huserer for 

tiden i Danmark med "I should have known better" taget fra LP'en "A 

hard dags night". P.J.Groby kender vi fra "Hold men." Hans follow up til 

den er "Togther". Han er iøvrigt lidt af en original, idet hans hår er så 

langt, at han bærer det i en knude vi nakken. 

Den populære pige fra England Dusty Springfield, tidligere medlem af 

"the Springfields", har udsendt en ny plade i Danmark: I just don'nt 

know what to do with myself." Det er en lækkerbisken for de mere 

romantisk anlagte. 

Poul Anka's sidste nye er "In my imagination", og Dave Clark five scorer 

nye point med "Because". 

Cliff's nye single i Danmark er "Erly in the morning". Den skal nok blive 

en træffer. 

Roy orbison kører i øjeblikket med " Åh pretty woman" og Hermans 

Hermits med". I'm into something good." som er meget populær. 

Lad os slutte med lidt folkemusik nemlig det isralske ægtepar Ester og 

Abraham Ofarin's "One more dance" Prøv at tænke over teksten næste 

gang, I hører den. Den er virkelig morsom! 
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Ingvald Lieberkinds bog. " Med Helle og Bo i Zoo"er egnet for børn 

i alderen 7-10 år. Det er en fotobilledbog, som handler om Helle 6år 

og Bo på 8 år, som skal med onkel Ingvald i Zoologisk Have 

P. Haase og søns forlag, 

5,85 kr, indb. 7,85 kr. 

 

I Holger Jensens bog "Sejr trods alt" følger vi Gunner fra han som 11 

årig hører doktor Madsen sige om ham, at han kommer aldrig til at 

løbe eller springe som andre drenge, til han som 22årig vinder 

olympisk guld i 800 meter løb. Bogen er velegnet for børn i alderen 

l0-14 år. 

Jeppesen og Pios forlag 

5,75 kr; indb. 7,75kr. 

 

Fra 12 til 16årlige er Sven Wernstrøms bog Vejen til Costa Rica 

velegnet. 

Den handler om en svensk læderjakke på kant med loven som fyldt 

med trods rømmer fra sit skib for i Costa Rica's jungle for første gang 

at opleve følelsen af kammeratskab med et andet menneske. 

Høst, og søns forlag 

4.25kr. 

Pepino. 
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I denne konkurrence drejer det sig om at besvare spørgsmålder passer 

til ens aldersgruppe.  

I. spørgsmål - 3-5 klassetrin 

2. spørgsmål- 6-7 klassetrin 

3 spørgsmål- 3-10 klassetrin 

Der bliver udtrukket een vinder, som får en af de bøger, der er omtalt 

i "Bogkronikken ". Det bliver naturligvis en bog, som passer til 

alderstrinet. Nedenstående kupon afleveres inden en uge i støvsugeren 

i forhallen. 

1. spørgsmål : Find fejlen i følgende sætning " Du må igge leje med 

tenstikker ," sagde moderen te sin lille dater, der hade brændt sig. 

2. spørgsmål : Hvilken dyregruppe tilhører flagermusen? 

3. spørgsmål: Hvad er kopra? 
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