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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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Først og fremmest vil vi byde vore nye "læserfans", i 

ungdomsklubben i skolens kælder, velkomme. De har nemlig, som I 

vil få at se, fået den sidste side i vores blad, til rådighed for et stykke 

tid. Klubrådsmedlemmerne har haft på tale at oprette et klubblad; 

men da sæsonen snart er forbi, har de spurgt os, om vi kunne 

undvære en side til dem. 

Og da der er mange af skolens elever, der kommer i klubben, kan det 

jo også have interesse for mange af Jer. 

Vi ønsker fra "Støvsugerens" redaktion held og lykke med det. 

Det er meget interesant, at modtage de breve, I sender til 

"Støvsugeren", Men een ting er meget kedeligt, og det er, at de fleste 

af Jer skriver anonymt. Kunne I ikke nok skrive Jeres navn under, så 

ville der være større chancer for at Jeres brev kom i bladet. 

Til slut Vil Vi gøre opmærksom på, at bladet blev solgt på 7¾minut 

sidste gang. Så hurtigt køb tilrådes. 

God fornøjelse! 

Kirsten. 

 

Penneven i USA. 

Elever fra Bryan High School, Livonia i Staten Michigan vil gerne 

korrespondere med elever fra vor skole. Aldersklasse 12-14 år eller evt. 

ældre. Henvendelse til Hr. Villy Olsen, som allerede har modtaget de 

første breve fra i USA 
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Referat af elevrådsmødet 16/1 -65. 

1. Angående aktivisering af morgensang vil det meddelt i 

"Støvsugeren" og i klasserne. Det vil blive en gang i febuar. 

2. Problemet med at pigerne opholder sig unødigt på toiletterne i 

frikvarterene er ordnet. Et par lærerinder holder opsyn. 

3. Efter forespørelse hos lærerrådet vil der ikke blive indført 

skoletrøjer. Sammesteds fra er det blevet meddelt, at 6. og 7. 

klasserne også vil komme i elevrådet.  

Svar på brevene til "Støvsugeren". 

Angående de forskellige breve til gårdvagterne vil spørgsmålene 

blive besvaret ved næste elevrådsmøde, da hr. From og hr. Brinkløv 

vil deltage. 

? Forlængelse af 9 frikvarteret. 

S Dette kan ikke lade sig gøre.  

?  Melodierne til morgensang er for ukendte. 

S Elevrådet arbejder med problemet. 

? Når det er koldt at være inde i 11 frikvarteret 

S Spørgsmålet er gået til inspektøren. 

? Lys ved cykelstativerne.  

S Til inspektøren. 

? Indførelse af Litteratur-studiekreds.  

S Kulturudvalget arbejder. 

? Ikke alle klasser får piller til mælken. 

S Her må tales med klasselæreren. 

? Klager over at mælken skulle være dårlig. 

S Her skal. inspektøren tage stilling. 

? Bænkene i fysiklokalet er for hårde, om dette kan ændres. 

s Spørgsmålet er gået til inspektøren. 
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BUKKEBOLDTURNERINGEN. 

Igen i år har Støvsugeren den fornøjelse at byde vore læsere 

velkommen til vores bukkeboldturnering; vi håber, at tilslutningen 

vil blive lige så stor som sidste år. For dem som ikke kend er 

betingelserne for deltagelse, vil jeg kort fortælle, hvert hold skal 

bestå af 4 spillere, hvoraf en skal være holdleder, og han eller hun 

skal sørge for, at holdet møder præcist til hver kamp og andre 

lignende sager. Der bliver igen i år 4 rækker, 2 drenge og 2 

pigerække. Delingen foretages mellem 6. og 7.klasse. Sådan at 

6.klasses piger og drenge bliver ældste klasse i de 2 yngste grupper 

medens 7.klasses piger og drenge og opefter spiller i de 2 ældste 

grupper. Hver kamp spilles á 2x8 min. Det er tilladt hver klasse at 

stille med flere hold. 

Lige som sidste år vil Støvsugeren gerne invitere lærerne med i vores 

turnering også lærerinderne er velkomne til at deltage. Tilmeldingen 

skal afleveres på et stykke papir med 4 spilleres navn samt klasse til 

Ivar Krebs 3.Real b eller Per Hansen 3.Real b. Sidste frist for 

tilmelding bliver den lo feb.Vi håber, at der vil tilmelde sig rigtig 

mange, så vi kan få en spændende turnering. 

Sportredaktionen. 
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Skolepige med sportsucces. 

Da jeg fik af vide af redaktøren, at jeg skulle lave   

en samtale med badmintonpigen Bente Pedersen, der som 

bekendt blev Sjællandsmester for få uger siden, hvor var det 

så mere naturligt end at lede efter hende i badmintonhallen. 

Her fandt vi hende da også midt i et hårdt træningsprogram. 

"Hvor lang tid har du spillet badminton Bente"?  

"Ja, har spillet fra denne sæsons begyndelse".  

"Hvor lang tid træner du"? 

"Ja, jeg træner 2-3 timer om dagen med herrejuiorspillerne". 

"Du har været med i en del turneringer, og hvordan er det 

gået"? 

Den første turnering, jeg deltog i, var i Gentofte. Her nåede 

jeg senifinalen, hvor jeg blev slået af Kis Andersen, Ålborg. 

Den næste turnering foregik i Hillerød, og her skete det 

samme som i Gentofte: Slået af Kis Andreasen i semifinalen, 

og så kom S.M. "fortæller Bente videre, og her var jeg så 

heldig at vinde i finalen over Tina Braune fra Holte med 11-

3, 6-11, 11-6. Desuden har jeg spillet Sjællands udvalgte 

puslingehold. Vi mødte Fyn, og det blev for mit 

vedkommende sejre i begge mine kampe.  

"Hvad bliver de næste opgaver"? 

"Ja, det bliver Danmarksmesterskabet, men der bliver der nok 

ikke noget sølvtøj at hente".  

Bente løber nu på plads igen og fortsætter med sit 

træningsprogram. 

SAS 
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I vores interwiew i sidste nummer af Støvsugeren fremkom ingen 

særlig interesse for piger med make-up. Det skal se naturligt ud, blev der 

sagt, og den mening deler vi. Der er mange, der bruger en meget mørk 

make-up, og det er ikke videre fikst her om vinteren, især ikke i 

dagslys. Noget der også får ens teint til at se unaturlig ud, er det tykke lag 

nogle "smører" på, men det skyldes i mange tilfælde make-upen. Det er 

dyrt at eksperimentere med make-up, det ved vi, men prøv 

zinkliniment; det fås på apoteket til en overkommelig pris. Hvis i 

skulle synes, det, er for mørkt, så kan man også få hvidt zink, som kan 

bruges til at få den rigtige tone frem med. I får mulighed for at lægge 

et et tyndt lag på, og det dækker mere end almindelig make-up. Vi kan 

selvfølgelig ikke garantere, at det klæder alle, men vi vil gå ud fra, at 

det virker på de fleste af Jer. 

Hvad synes i forresten om at nogle drenge også er begyndt at gå med make-

up? Vi synes ikke om ideen men da vi spurgte nogle piger, sagde nogle, at 

de ikke havde noget imod det. Ja, de ivrede endda, at det så "dødraft" ud. 

Vi spurgte osse nogle drenge om de ville "male" sig, hvis det blev mode. 

De rystede alle hånligt på hovedet og sagde, at de aldeles ikke ville gå med 

"krigsmaling".  

Vi tror ikke det bliver mode i 1965, men måske 1966, hvem ved 

??????? 

Jane & Bente. 
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Pigen og haren. 

Lille Peter var en lille hare, Han boede i en stor skov i en lille hule i 

jorden, 3n dag kom lille Peter i nærheden af en gård, Men av, der fik 

han benet iklemme i en mår-saks. Det gjorde ondt. Pludselig kom en 

lille pige og tog ham med hjem. Let var hende, der boede på gården. 

Hun gav lille Peter mad og passede hans ben, til det vat raskt. Da 

han var rask, havde han ikke lyst til at gå i skoven igen. Nu bor han hos 

den lille pige og har det godt. 

Connie 3a 

 

Jeg er grå og blå  

og jeg kan li at gå  

jeg kan li at ride  

cg du kan li at sidde  

du kan li at stege  

og jeg kan li at lege  

lille Tikki er så sød  

han kan lide oksekød  

får han alt, hvad han vil have  

får han uro i sin mave. 

Dorte H. 2 b. 
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Vi springer lige ud i det og begynder med Dave Clark five, hvis sidste og måske 

bedste er "Everybody knowes” Den sidste nye træffer med the Rolling 

Stones er "Tell me", men da I jo kender den allesammen, går vi let hen 

over den.  

Nu da den nye dans Jenka er blevet så populær, er der kommet flere plader 

frem, hvor der endda er en art undervisning på. Deriblandt "Doing the Jenka" 

med. den finske Jan Rohde. 

Pigegrupperne er efterhånden også kommet godt med. F.eks. The Supremes. 

The Ronettes og nu the Shangri Las hvis debut melodi er "Leader of the 

Pack."  

Adam Faith har inspillet en ny single "A message to Martha" i hvilken 

han i rigt mål udfolder sin smørstemme. The Searchers, som vi vel nok 

allesammen lå på knæ for under udsendelsen i fjernsynet har gevindspillet en 

gammel folkemelodi "What have they done to the rain" Drønlækkert. 

Petula Clark har også. klaret sin "Down town" udmærket. Der er kommet en 

hel dal LP'er frem i den sidste tid. Blandt dem, der skal roses ar The Danish 

Sharks med "Ready steady, go!" Godt klaret drenge. Vi slutter med at Omtale 

The Beatles sidste nye LP "Beatles for Sale" Den indeholder mange, nye 

gode. Lennon Mc Cartney kompositioner. Endnu at tillæg til deres lange, 

succes - Liste. 
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Kampen om "Mary Dear" 8.-9. og 10. skoleår, Handlingen foregår i 

den engelske Kanal, hvor en bjergningsskipper er nær ved at blive 

sejlet i sænk af et mystisk skib, der hedder „ Mary Dear ". Han 

prøver at bjerge skibet; men dens mærkelige kaptajn kæmper for det. 

Man bliver grebet af mystik; fordi skibet åbenbart indeholder noget 

kostbart. 

Pris: kun 11,50 

5.-6. og 7. klassetrin. 

 

Hr. Popper og hans pingviner. 

Hr. Popper er maler, og han får fat i nogle pingviner, som han 

opdrætter til at optræde rundt omkring. Der kommer mange sjove 

oplevelser med pingvinerne. De kravler f. eks. ind under en 

pingvinerne. De kravler f. eks. ind under en kendt sangerindes kjole 

og lignende. Bogen er meget morsomt skrevet. 

Pris: ca. 8,50 kr. 

Jens P. 
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Der er nu fremkommet et foreløbigt resultat af den stilekonkurence, som 

Gjellerups Forlag har udsendt. Den var for alle fra 8. skoleår og opefter. 

Den blev her på skolen vundet af Erik Christensen 8a, og Annelise Hansen 

3 Real  

De to var de bedste som havde indleveret digte.  

Af novellerne blev Gitte Toft-Nielsen 3 Real a, Anne Poulsen (.a og Palle 

Søgård’s 3.Real a de bedste, og som følge deraf blev de sendt ind. Der blev 

kun indleveret to digte, så derfor blev der ikke sendt flere ind.  

Deltagernes rækkefølge offentliggøres ført midt i februar.  

H. K. R. 

 
Ærligtalt, nu må vi tage os selv i nakken! 

Vi kan faktisk ikke være vores morgensang bekendt. Der er nok mange 

flere, der kan synge end de få, som det til morgensang. Og hvorfor 

synger vi så ikke? Er det, fordi ham eller hende ved siden af ser på 

een, hvis man gør det? Men sang, vi nu alle med, ville vi få 

travlt, hvis vi skulle se på dem, som sang. Egentlig er det lidt 

barnligt, at vi bare står med lukket mund, og lader en mindre 

del af forsamlingen gøre, hvad de kan, På andre skoler rundt om i 

landet, både store og små, hvor der også er fælles morgensang, er 

det helt uhørt, at eleverne ikke synger med. 

Hvorfor er de så sådan her hos os? Er det fordi, vi er mindre kvikke end 

eleverne på andre skoler? Det kan vi ikke have siddeende på os! ALTSÅ: 
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Straks når man træder ind i Nykøbing Fritidsklub, fornemmer man 

atmosfæren. Ved små pyntede borde i den hyggelige belysning og 

med en skrig ende Beatles-melodi eller en mere sentimental melodi 

som baggrundsmusik sidder grupper af unge. Nogle får sig et spil 

kort, andre ser fjernsyn (jo, det findes også!), nogle lytter til 

musikken. Enkelte hygger sig over en kop kaffe og snakker om 

dagens begivenheder eller om de film og populære foredrag, som i 

den kommende tid er på programmet i klubben. 

I samme lokale findes baren, hvor bartenderen er travlt beskæftiget 

med at udskænke drinks (sodavand) til tørstige sjæle. Hos ham kan 

man også å udleveret materiale til et spil billard, bob eller bordtennis.  

Dette foregår i to andre lokaler, der som førstnævnte er malet i 

muntre og lyse farver. I det ene lokale har en gruppe piger forskanset 

sig i hjørnet, og her går strikkepindene og munden!  

Ligeledes er et hobbyrum parat til den, der kunne ønske at lave 

træting o.lign.  

Sådan er en ganske almindelig aften. Et par gange om måneden er 

der endvidere dans. så dæmpes belysningen, stearinlysene tændes, og 

hyggen breder sig. Dansen går til et eller andet pigtrådsorkester, der 

jonglere med alskens "støj" og musik. Altsammen lever de dansende 

med i.  

Har man problemer, ja, så er de tre voksne ledere eller klubrådet 

gerne til disposition.  

Ja, man har det dejligt i fritidsklubben; der er åben tirsdag, torsdag 

og fredag. Og tænk, så koster det kun 5 kr om året!  

Mr. O. 
 

NB: Naturligvis skal man ikke betale 5 kr, hvis vil meldes ind næste 

klubaften. 



Side 13 af 14 

 



Side 14 af 14 

 

 
 

 


