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”Nu har vi jul igen”. 

Således synger vi i en af vore juleviser, og efterhånden er man ved 

at blive klar over, at det virkelig er ved at være jul. Allerede i 

slutningen af november måned begynder de første i forretningerne, og 

snart følger granguirlanderne i gaderne. Det er som om, 

juleudsmykningen begynder tidligere og tidligere for hvert år, der 

går! men man skal ikke lade sig forlede til at tro, at forretningsfolkene 

laver stadig større, og flottere juleudstillinger for selve julens skyld, 

nej, de benytter den simpelthen som salgstrick på linie med udsalg og 

lign. 

  

Bare vi ikke går hen og glemmer julens egentlige budskab til os 

mennesker for nisser, glimmersne og juletravlhed.  

 

I julen skulle alle mennesker være glade; desværre er det langtfra 

tilfældet; men de mennesker som ikke har råd til at holde jul, må vi 

hjælpe. Vi kan indbetale beløb på aviskontorer, eller vi kan personligt 

give gaver som vil bringe glæde ind i disse hjem. 

Imidlertid er verden. i dag ikke præget særlig meget af julens 

budskab: "Fred på jorden...." Overalt er der ufred. I Congo kæmper 

verdensorganitationen F.N.,som skulle være et fredsforetagende,imod 

Katanga. I Berlin er byen blevet skilt i to dele af en høj mur; således 

at mange familier er adskilt og ikke kan holde jul sammen; men 

forhåbentlig får vi lov til at holde jul i år uden alt for mange noter 

o.lign. 

Til slut Ønsker vi, jer en god jul! 

- B.B.L. 
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De er som os andre og dog - de er mørke i huden, store læber og nogle 

lidt kruset i håret - De er negre. Vi står her: en tysker, en svensker, en 

englænder og tre fra Danmark. Aldrig i vort liv har vi set så mange 

negre og kommer sikkert heller ikke siden til de vi er jo også i Harlem 

i negrenes egen bydel i New York, 

Sammen med de andre losses vi ind i bussen og afsted går det, ud af 

New York, ud hvor der er frisk luft - og bjerge. Vi kører et par timer, 

og så står vi i "Camp Minisink" vort hjem for sommeren, det blev 

nemlig vort hjem. Vi følte os som de andre, selvom de var negre og vi 

hvide, vi kendte ikke problemet "sort- hvid", og slet ikke i lejren. Vi blev 

betragtet som nogle af deres egne, vi var kun 6, og de var 500.  

Lejren "Camp Minisink" ligger i et gammelt indiansk område, og 

de prøver på at bevare de gamle indianske navne. Lejren er opdelt i 8 

afdelinger, 4 for piger og 4 for drenge, og her fordeles de efter alder. 

Mimisink ligger ca. 80 miles fra New York oppe i bjergene rundt om 

en sø. Drengenes afdeling ligger på den ene side - pigernes på den 

anden side søen. 

Jeg havde som caunselor ansvaret for 8-12 piger i alderen fra 11- 

14 år, Vi boede i en lille træhytte uden døre og vinduer, kun med 

noget sækkelærred for, som vi, når det regnede, kunne slå ned, for at 

regnen ikke skulle styrte ind og gøre vore tæpper våde. Vi havde 3 

tæpper hver, og vi skulle nok lære at rede vor seng på den 

rigtige måde, hvis vi havde prøvet at fryse bare en nat. Lejrens 

beliggenhed bevirkede nemlig at det var meget koldt om natten og 

varmt midt på dagen. 

Hver morgen blev vi vækket af hornsignal, og så var det ud af 

fjerene, og sørge for at alle kom op, blev vasket, klædt på, fik redt deres 

seng og ordnet håret. Det er nemlig et meget stort problem: 

negerpigernes hår. De kan stå i timevis foran et spejl, komme flere kilo 

fedtstof i håret og medens pigerne herhjemme går hen og køber deres 

krøller, betaler negrene for at få dem væk. 

fortsættes i næste nr. 
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Sp. Hvorfor må vi ikke være inde i forhallen i dårligt vejr; men 

tvinges til at opholde os i et overfyldt læskur?  

"En der hader at, blive mast" 

 

SV. Kære "En der hader at blive mast" 

Vi har forelagt dit spørgsmål for skoleinspektøren, så vi må håber der 

bliver gjort noget ved den sag. 

Venlig hilsen "Kontakterne" 

 

Sp. Kan det ikke lade sig gøre at få udfyldt alle de huller i 

skolegården, som ustandselig bliver fyldt med vand? "Plask

 plask" 

 

Sv. Kære "Plask plask" 

Dit forslag har vi forelagt skoleudvalget, og vi håber, det bliver 

enstemmigt vedtaget.  

Venlig hilsen "Kontakterne" 

 

GÅDE. 

Hvad er det, der flyver i luften med 2 hjul og to vinger? 

SVAR=  

En gråspurv, som har stjålet en cykel.  
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KONFEKT OPSKRIFT. 

I kan lave chokoladekugler, der også er gode til at komme 

i kræmmer-huse og hjerter, og så er d e billigere end hvis i skal 

købe dem. 

Fremstilles af: 2 kopper havregryn, 1 kop stødt melis, smør som en 

valnød, 3 teskefulde cacao, lidt rom essens. 

Det æltes rigtigt godt sammen, og hvis det bliver for 

tørt, kan I tage lidt sort kaffe og komme i. Når det er 

godt æltet, trilles det til kugler, der rulles i kokosmel 

eller groft sukker. Lad dem derpå tørre en times tid, 

inden I pakker dem ned. 

 

VEJLEDNING FOR NISSESPILLET. 

Man anvender en terning og ludobrikker. Den, der først får en "sekser" 

begynder spillet og lægger sin brik i første felt. Derefter kaster 

vedkommende endnu en gang, hvorved der rykkes frem i forhold til 

terningens øjne. 

Nu kaster den næste spiller og går frem på samme vis.  

Spillernes antal kan være to, tre eller fire. Blot må man naturligvis have 

forskellige brikker. Dersom to spillere kommer til at ligge på samme 

felt, gælder det badeste felt fra den sidste. Er der flere spillere, må disse 

stadig rette sig efter denne regel, da der jo ikke er plads til flere brikker 

i et felt. Den som først når mål har vundet. Dog skal man træffe det 

rigtige tal for at være vinder. Slår man for højt, må man rykke så 

mange felter tilbage, som man har fået for mange Øjne. 
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Juletræet. 

Ved Ihvor fra den ældgamle skik med jul stammer? Den stammer fra 

det 16. århundrede, hvor man i en katolsk by i Baden pyntede et 

stort grandtræ i festsalen på fattiggården med bagværk og frugt.  

Træet blev stående urørt til det nye år, så bar man en stor kringle 

gennem byen under fuld musik og vejende faner til fattiggården, 

hvor så bar man en stor kringle gennem byen under fuld musik og 

vajende faner til fattiggården, hvor kringlen blev overrakt de fattiges 

"fader" Bagernes oldermand havde så den ære at ryste træet, og 

Frugterne og bagværket blev opsamlet af de fattige. Så bød man vin 

rundt, og dansen omkring træet begyndte, efter at manden havde 

budt de fattiges "moder" op til dansen. 

Juleskikken med det pyntede træ der var begyndt i Tyskland, bredte 

sig også nordpå til Danmark, fordi forfatterne skrev om det, og danske 

digtere var ernergiske talsmænd for skikken, kun blev pynten forandret, 

man hængte lys på grenene, og med vældig fart bredte skikken sig 

blandt rige og fattige. Denne festlige skik har vi heldigvis holdt fast ved, 

for tænk, hvad det betyder, at der er een ting, der kan samle os i 

denne forjagede tid og stemme sindene til fred og  
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ERHVERVSPRAKTIK 

Da jeg er en af de heldige, som har prøvet at være ude i 

erhvervspraktik med henblik på hvad man kunne tænke sig at 

blive når man kommer ud af skolen, skal jeg her prøve at for tælle 

mine kammerater lidt om, hvordan den uge, jeg var i køkkenet på 

sygehuset, er for løbet. 

Jeg mødte hos frk. Bonde kl. 6 om morgenen. Den første 

time jeg lov til at gå rundt og se mig lidt omkring, for det er et 

stort køkken og der arbejder mange, som arbejder der. Jeg så 

på, at de lavede morgenmad til de for skel lige afdelinger, og der var 

meget der skulle laves, så jeg tænkte ved mig selv: Hvordan finder 

du ud af det! Da de var færdige med morgenmaden, skulle de til at 

begynde på midagsmaden. Jeg fik lov til at være med. Jeg skulle 

lave kødboller, og de blev fine og smagte godt. Så puttede vi maden i 

nogle beholdere til afdelingerne, for de henter selv maden i 
køkkenet. 

 
De var meget søde og flinke til at hjælpe for 

dette køkken var jo langt større end mors 
derhjemme. Jeg synes selv det gik godt, men 
dagene gik alt for hurtigt. 

Den sidste dag gik alt for hurtigt. Jeg var 
med til at bage vaniljekranse og medaljer, og det 
var med jeg sagde farvel til dem alle. 

L. B. N. 
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OLIVER TWIST!. 

Atter har Dansk Skolescene besøgt os; denne gang med Kjeld 

Abels dramatisering af Charles Diskens roman "Oliver Twist".Det 

var en stor opgave, Skolescenen her havde påtaget sig; men man 

må sige,at den klarede opgaven ganske glimrende.Stykket var delt 

i 19 billeder og det krævede i det hele taget meget af sine 

skuespillere. Mange udmærkede sig da også ved et fortræffeligt 

spil, således Miskov Mackwarth som mr. Fagin, Carl Johan Hvid -

- Mr.Bumble, Carl Helge Nielsen, Monks, Mogens Hermansen – 

Bill Sikes som fl. Dog kunne man have ønsket sig en lidt bedre 

besætning af titel- og hovedrolle, Oliver Twist, hvor Palle 

Kristensen gav et lidt for amatør agtigt spil. 

Desværre er tilfredsheden ude blandt skoler, som besøgte os 

den dag, ikke så stor. Man er ikke utilfreds med selve stykket, men 

over, at man så og hørte meget dårligt. Dette med at se er jo nok 

ikke så let at forbedre; for scenen er ikke til at hæve; men 

højtaleranlægget kunne i det mindste være sat til. Der er ingen 

mening i at når vi har et så dyrt anlæg, ikke bruger det ved sådanne 

lejligheder, hvornår skulle vi ellers bruge det, om man tør spørge. I 

forbindelse hermed kan man ikke lade være med at tænke, på, 

hvorledes man klarer dette problem i de københavnske skoler. Her 

lader man de forskellige skoler skiftes om at sidde på de forreste 

pladser, måske var det et eksempel til efterfølgelse. 

B.B.L. 
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