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DECEMBER 

Nu går vi ind i julemåneden. Skønt vi først lige er begyndt 

at åbne julekalenderne, er julestemning. Lærerne er måske 

lidt flinkere end sædvanlig ( det kan nu ikke være så 

svært); men der er også en del arrangementer i denne 

måned. 

Vi har lige set en Albert Schweitzer, film, og på søndag 

den 16. kommer Osvald Helmuth herop sammen med 

Landsskolescenen for at opføre Jeppe på Bjerget. Det 

tegner til at blive en stor oplevelser, men der er nu også 

nogle dråber malurt i bægeret. For det første er søndag en 

dårlig dag, havde det ikke været en så kendt skuespiller der 

gæstede os, tvivler jeg på, der ville være kommet nogen. 

Det er dog ikke det værste, det er nemlig de forhold, 

hvorunder skuespillet skal opføres. Scenen er i og for sig 

god nok men chancerne for at se noget, når man sidde- i 

gymnastiksalen, er meget små. 

I dagene 19. og 20. december er der skolefest. Der bliver 

opført en nissekomedie, lærerinderne frk. Alma 

Christensen og fru Møller, og den bliver opført af elever 

fra forskellige klasser. 

Men mens vi nu går rundt i denne feststemning, skulle vi 

tænke lidt på dem, der ikke kan glæde sig til julen på grund 

af nød eller fattigdom. 

Mon ikke det var en ide for håndarbejdslærerinderne at 

sætte klasserne i gang med at sy de, for de algirske børn så 

nødvendige djellabaer?? 
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F O R A N D R I N G  F R Y D E R  

En sidder og klimper på en skrivemaskine, en anden skaber 

smukke figurer af en klat ler, en tredie sprætter med en 

næsten livsfarlig kniv et svin op, og en fjerde styrter rundt 

med en bakke og servere for kunderne. Men en ting er 

fælles hos dem alle; de er fuldt ud tilfredse. Når vi samtidig 

siger, at de går i skole, kan det godt være at nogen kigger 

lidt forbavset, så vi må nok hellere forklare os lidt 

nærmere. 

Alle disse tilfreds skolebørn er ude i erhvervspraktik, d.v.s. 

at de i en uge får lov at prøve noget inden for en eller 

anden gren af erhvervslivet. Derved får de lejlighed til at 

se, om de måske kunne tænke sig netop det, når de forlader 

skolen. Hvis ikke så er den tid, som de efter endt skolegang 

måske ville have brugt til at komme til samme negative 

resultat, sparet. Da hver elev når at komme ud i 

erhvervspraktik et par gange, kan man allerede ved det se 

den store værdi i disse ”erhvervsuger”. Næsten alle 

eleverne skaffer sig selv en plads, hvilket er udmærket ting, 

som man let kan få brug for senere. 

Hvis man kigger indenfor på en virksomhed, hvor en elev 

praktiserer, vil man altid finde pågældende i fuldt vigør. 

ikke noget med, at en af de ansatte hænger over eleven og 

fortæller denne hvad der nu skal gøres o.s.v. men eleven 

får chance for at tænke og arbejde selvstændig. 

o - s 
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Sp: Kan det ikke lade sig gøre, at pigerne også kan få lov at 

have sløjd, ligesom drengene må få husgerning?  

 

En ukendt person. 

Sv: Drengene må få husgerning. - Ja, men indtil videre er 

det forbeholdt drengene i 8.og 9. klasse Og pigerne har da 

også mulighed for at få sløjd. Men hidtil har der været så: 

få ønsker om sløjd, at vi ikke har kunnet oprette noget hold 

for 8.og 9. klasse.  

Til sløjd meldte sig i år. 

8. klasse: 4 drenge. 

9. klasse: 1 pige og 1 dreng.  

Andre fornuftige spørgsmål er velkomne. 

Sp: Hvorfor er der kludder med præfekterne i øjeblikket? 

Tidligere var der altid tomen nu et der ofte kun een, selv 

om det er tydeligt at se, at det er for lidt. Det kan 

undertiden være Vanskeligt at se, hvem der er præfekter. 

Skal der være orden i sagerne, må der til stadighed være to 

præfekter. 

O.N. 

Sv. Redaktionen har nu talt med præfekternes organisator, 

hr. Jørgensen, der siger: "Brevskriveren siger, at der er for 

få præfekter. Jeg synes i hvert fald, at de fem, vi har nu, er 

nok. Endvidere skal jeg påpege, at de elever, der bærer 

bandolerer, er præfekter." 
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MYSTIK i BREVSPRÆKKEN 

fort. f. sidste nr. 

De drak i tavshed deres sodavand og de sad og læste lidt. 

Da bankede det på døren igen. De gik ud og så igen ud, en 

py-ha sikke en lettelse, det var kun Lisbets far og mor der 

kom. De viste ham seddelen og fru Jørgensen, blev helt 

bestyrtet ta-ta ta-ger du der-derud stammede hun. Jeg ved 

ikke rigtig, lad mig nu tænke mig om. Nå men lad os ikke 

stå og falde i staver, jeg ringer lige til politiet, og spørger 

om hvad de mener om sagen. 

 

Dagen efter: 

Aftenen kl. 10.30 Kom. Hr. Jørgensen gående med en 

lygte. Politiet havde omringet skovbrynet, og betjentene 

stod stille med deres jagthunde Hr. Jørgensen skuttede sig, 

det var temmeligt koldt og han frøs. Han slukkede lygter 

og så, sig slukkede lygter og så sig omkring i mørket; men 

kom der ikke nogen gående, jo en skummel mand med 

brune fløjlsbukser og en mørkegrøn jakke, barhovedet og 

med store støvler. Han kom hen imod Hr. Jørgensen, tog en 

pistol frem og sagde i en truende tone: I morgen aften 

kommer De herud ved samme tid og De medbringer 10.000 

Kr. Lige i det Hr. Jørgensen ville gå, kom et par betjente 

løbende med deres hunde og overmandede manden, der 

blev bragt med til stationen. Dagen efter tilstod han alt. 

Lone Petersen  
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EEN JULEGAVEIDE 

Hvis I mangler en nem julegaveide til en tante eller onkel, 

så køb nogle tændstikæsker, et bundt "til- og frakort" (man 

kan få nogle der lige kan dække tændstikæsken) så lidt lim, 

som I sikkert har derhjemme. Klip billedet til, så det passer 

til æsken, og klister det på den. 

Den anden halvdel "til- og frakortet" kan du godt bruge 

alligevel ved at klistre et julemærke eller et andet sjovt 

billede på, og så har du alligevel fået et fint "til- og 

frakort".  

Hvis du f.eks. laver 4 kan du klippet stk. pap til så der lige 

kan ligge 4 æsker på det. Derefter pakker du det hele ind i 

klart cellofan. Så præsentere det sig vældig pænt.  

 

fort fra side 8. 

de havde selvfølgelig et "lysanlæg", som bestod af skæret 

fra skovstiens lygter, så her er en ide til kommunen, hvis de 

skulle, få nogle lys til overs, når de har gennemført den nye 

belysning af Algade. Husk det nu. Før de sidste kampe 

havde skolen dog stillet sig velvillig, angående brugen af 

gymnastiksalen som træningsplads, og det var spillerne 

taknemmelige for. 

Endnu en ting har betydning når man spiller fodboldholdet. 

Der skal en portion held til, hvis et  

S.M. skal vindes, og N.I.F.'s drenge kan heller ikke klage 

over mangler på dette område. Mange gange kunne sejren 

lige så godt være gået til modstanderen. 
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DEN VIRKELIGE ÅRSAG TIL SM.  

Som gange af jer sikkert har erfaret, er det i år for første 

gang siden 1928(!) lykkedes et hold fra Nykøbing 

Idrætsforening at hjemføre et sjællandsmesterskab. I vil 

måske spørge, hvad i alverden det har med skolen at gøre. 

Dertil svarer vi, at 10 af holdets 11 spillere går eller har 

gået i denne skole. Så lidt tilknytning til skolen har det da. 

 

Samme dag, som mesterskabet, var en kendsgerning holdt 

mange taler til de unge spillere, finde den virkelige 

baggrund for dette smukke og sjældne resultat. Selvfølgelig 

kan enhver komme og rose holdet for stor teknisk 

dygtighed o.s.v., men på det punkt var holdets modstandere 

absolut nykøbingdrengene ligemænd. Men hvad var så 

skyld i resultatet. Nu kommer vi til det centrale i successen. 

En enestående træningsflid og en dygtig træner, som 

spillerne havde respekt for, og som efter hver træningsaften 

samledes med spillerne i ”klubhuset” for at drøfte 

forskellige ting, både fodbold og mere spille forhold, men 

alt i alt styrkede rigtige kammeratskab. Dette kan 

simpelthen ikke undværes, hvis et hold skal helt til tops. 

Ingen blev vrede på hinanden, hvis man kritiserede 

pågældende spiller, for denne kunne indse, at kritik kan 

være til stor nytte. Eller hvad mener I om at løbe og 

konditionstræne i november måned om aftenen i buldrende 

mørke d.v.s.  
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VI STARTER VORES EGEN "FEM VI KA' LI' ". 

Nu da skolebladet har gennemgået en forandring, vil vi 

også prøve noget nyt på popsiden. Vi prøver at starte vores 

egen "Fem vi ka' li'". Det bliver jer, der skal afgøre, 

hvordan hver måneds "Fem vi ka' li' " vil komme til at se 

ud. Vi gør opmærksom på at i endelig ikke skal holde jer 

tilbage !! I får nemlig hver gang chancen for at blive den 

lykkelige ejer af en af de fem øverstplacerede singleplader, 

dersom jeres "Fem vi ka' li'," viser sig at være den rigtige 

løsning. Ifald der ikke findes en eneste rigtig løsning, 

tilfalder pladen den, der har fire rigtige o.s.v. I tilfælde af 

flere rigtige løsninger trækker vi lod. I skal blot udfylde 

medfølgende kupon. Denne skal være os i hænde senest 

15-1-63. I kan lægge løsningen i den støvsuger, der hænger 

ovre i forhallen. Altså på med 

vanten.!!!  

Som et eksempel har vi lavet 

en kupon. På lignende måde skal i 

udfylde den anden kupon. 

 

1. Lovesick Blues  

2. Let's Dance 

3. Telstar 

4. Venus in Blue Jeans  

5. DearOne. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

I skriver altså fem 

plader I kan lide  

men husk at sætte kryds 

ved den, I kunne tænke  

jer at få, hvis i vinder  
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En ekstra ferie. (forts.). 

På rejsens fjerde dag, torsdag, kom vi til grænsen mellem 

Østrig og Italien, Brennerpasset. Hen under aften kom, vi 

til Venedig. Fra vort hotel var der kun få minutters gang 

hen til Marcuspladsen.  

Fredagen havde vi til egen rådighed, og vi benyttede den til 

at se alle Venedigs seværdigheder, og om aftenen var vi 

ude at sejle gondol på Rio Grande.  

Lørdag morgen tog vi afsked med Venedig og satte kursen 

mod Triest, hvor vi spiste middag. Hen i mod aften ankom 

vi til rejsens egentlige mål, badebyen Opatija i Jugoslavien. 

Søndag formiddag havde selskabet arrangeret en sejltur 

langs Den kroatiske Kyst.  

Mandagen var hviledag, og tirsdagens mål var Maribor. Vi 

kom dog først til de berømte Postojna grotter.  

Næste dag kørte vi over grænsen ind i Østrig.  

Og efter at vi havde lagt storbyen Graz bag os, kom vi til 

Valsenes by Wien. 

Torsdag formiddag kørte vi en rundtur i Wien og så bl.a. 

Schönbrunn, Belvedere Slottet, Stefansdom Operaen og 

Parlamentsbygningen, som danskeren Teofil von Hansen, 

har bygget. 

Hele fredagen, kørte vi langs Donau floden og passerede 

grænsen til Tyskland ved Passau.  

Den Sidste dag kørte vi udelukkende på autobane og kom 

gennem Nürnberg.  

Søndagen kørte vi i tåge og kom hurtigt frem til den danske 

grænse efter en dejlig ferietur.  
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