
 



 

3. 

 

Som de fleste sikkert har hørt, er der ved at blive dannet et sangkor på 

skolen. (Læs nærmere herom på side7). Vi ønsker sangkoret, som vi 

sikkert bliver glade for, held og lykke i fremtiden. (En medarbejder 

fra reaktionen kom dog med bemærkningen: "Det kommer meget an 

på, hvordan det lyder!!") 

Nogle ivrige badedrenge klager over bruserne i drengenes 

gymnastiksal. Mon ikke det kunne lade sig gøre at få renset disse, så 

ikke alle drengene skal have plads under så samme vandstråle? 

I løbet af den sidste måned har vi haft nogle voldsomme regnskyl. Vi 

har savnet skiltet UDE eller INDE. Skiltet hang i sin tid under uret på 

den nye bygning, og det var faktisk en god ide, så vi kunne finde ud 

af, om vi måtte være inde eller ude. Hvad mon der er blevet af dette? 

Vi har samtidig observeret, at det reganer ned i nogle klasseværelser. 

Dette gælder især håndgerningslokalet, hvor vi ved sidste møde var 

lige ved at drukne. Vi har hørt noget om, at der engang med tiden skal 

bygges en ny skole, og vi har derfor tænkt på, at det sikkert er 

meningen, at den Gamle skole skal indrettes som svømmehal, siden 

der ikke bliver gjort noget ved sargerne. 

Mandag den 2. oktober holdt. Mogens Daurup foredrag om den 2. 

verdenskrig for de store elever. 

 

Marianne. 

 



4. 

 
 

Den 16-9 holdt det ny elevråd sit første møde. På dagsordenen var: 1. 

Gennemgang af love. 2. Valg af faste udvalg. 3. Evt. Efter hr. Ytte 

Larsen havde budt velkommen og gennemgået lovene, præsenterede 

vi os alle sammen for hinanden. Så kom det spændende øjeblik, hvor 

valg af formand, næstformand og sekretær skulle finde sted og til 

disse poster blev henholdsvis valgt: John Christensen 9a, Bente 

Petersen 9b og Ida Jensen I.r.a. Derefter blev der nedsat Presse- Fest- 

Kultur og Sportsudvalg. Under eventuelt fremkom nogle forslag, som 

dog måtte vente til næste møde. 

 

Elevrådsmødet d.30-9-67. 

På dette, temmelig hurtigt sammenkaldte, elevrådsmøde var på 

dagsordenen. 1.Skolens 50 års- jubilæum. 2. Evt. Efter en anmodning 

fra lærerrådets festudvalg, om vi ville vælge 2 repræsentanter fra 

Elevrådet til at deltage i arrangementet omkring Skolens Jubilæum, 

blev hurtigt valgt Kirsten Herbert Nielsen og Ulf Nielsen. Derefter 

diskuteredes ideer vedrørende festen.  

Under evt. diskuteredes en ny foredragsserie, som dog måtte 

henlægges til nærmere diskussion på næste møde. 

Sus 

 
r 



5. 

IDRÆTSDAGEN I HØJBY 

 

Igen afholdtes den årlige nedtrumling af Højby.  

Der opnåedes flere flotte resultater b.la.  

sprang den lille 10 årige Svend Brædstrup 1,40m i højdespring, Også 

Claus Isbrandsen imponerede i det han løb 80m på 9, 8. Hos pigerne 

var Marianne Hansen, Ingelise Hansen begge fra Nykøbing og Kisten 

Jensen fra Højby nåede over 1,30. 

Fodboldkampen blev som sædvanlig vundet Nykøbing. Denne gang 

så sikkert som 4-0, skønt holdet var svækket kolosalt ved 3 reals 

fraværelse. Langboldkampen blev derimod vundet 23-24 af Højby 

efter en uhyre jævnbyrdig match.  

Nykøbing blev selvfølgelig vinder i det sammenlagte resultat, hvad 

alle vist også havde regnet med. 

H3 + JMD.  

 

PRÆMIEKONKURRENCE. 

Skoleudvalget har besluttet at udskrive en konkurrence blandt skolens 

elever med det formål at finde et navn til den nye skole. 

Der udsættes 3 FINE PRÆMIER for de bedste løsninger. 

Forslag nedlægges inden den 15 nov. i støvsugeren ved indgangen til 

den nye bygning. 

Resultatet offentliggøres på skolens fødselsdag den 17 november. 

 

Den nye skole skal hedde: 

Indleveret af:  ……………………………………………………..  

 navn + klasse  



6.  

FODBOLDTURNERING 

 

Det er blevet mig pålagt at skrive om skoleturneringen i egenskab af 

sportsmedarbejder ved støvsugeren.  

Da det er noget siden, vi har spillet de første kampe, er det meget lidt, 

jeg kan huske af disse kampe, men enkelte facts har jeg dog: Der er 

scoret 17 mål i 5 kampe, hvorimod modstanderne har formået at score 

3 gange.  

Holdet har envidere formået at komme i semifinalen i 

Vestsjællandskreds i Ekstrabladets turnering, som er den største, og 

som indtil nu har vist sig at være den mest organiserede.  

I den turnering bør nævnes at der var kamp mod Tølløse, hvor holdet 

1-0. En meget spændende kamp, hvor vore målstænger nær var blevet 

skudt i grus. 

I Sjællands Tidenes turnering er holdet kommet i semifinalen, hvor 

det skal møde år holdet har været udenbys for at spille, har der altid 

været en mængde tilskuere, hvilket ikke netop kan siges om 

hjemmekampene.  

Det er for sløjt, så mød derfor op næste gang, der er lejlighed til det.  

Sidste: 'Ekstra Bladet:  

Holbæk Sdr. - Nyk. 2-0. 

Sjællands Tidende: Mørkøv - Nyk. 5-4 efter omkamp og 

straffesparkskonkurrence !!! 

 Trykker.  
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Da vi tømte støvsugeren, lå der et spørgsmål, som lyder således:  

Vi er to piger, som meget gerne vil være med i sangkoret, men ikke kan 

p.g.a. at skoleinspektøren har lagt det torsdag fra ,14-15, hvor vi har 

time. Skulle det ikke være muligt at flytte det til efter skoletid?  

C.K. 

 

Efter samtale med inspektøren, kom vi til det resultat, at det er umuligt 

at få det lagt til en anden tid p.g.a. plads mangel og de fleste elevers 

skema!  

Under samtalen med skoleinspektøren kom skolens 50-års jubilæum den 

17.-11. også på tale. Hvad der skal ske på selve dagen er foreløbig en 

hemmelighed. Vi må dog røbe at tidligere og nuværende ledere:. 

rådsformand Helweg Petersen, seminarielektor Henry Rasmussen, 

borgmester Hans Jørgensen, skoleudvalgets formand B. Lund Jensen, 

skole kommissionens formand B. Højbjerg, lærerrådets formand E. 

Madsen, elevrådets formand John Christensen og den lokale presses 

redaktører skal skrive om jubilæet i skolens årsberetning, der i den 

anledning vil blive udvidet meget. Desuden vil tidligere lærere og 

elever skrive gamle minder i beretningen, der især vil markere skolens 

50-års jubilæum. Vi vil her benytte lejligheden til at skrive lidt om 

Nykøbings ældre skolevæsen. Den gamle skole lå i Skolestræde i den 

bygning, hvor der nu er museum. Den blev opført i 1592 og var 

dengang en latinskole. I året 1730 gik det stærkt tilbage for skolen, da 

forældrene tog børnene ud p.g.a. "rektorens slette og fordrukne levned." 

Skolen gik dog videre med kirkens kordegne som eneste lærere. Først i 

1840 fik den daværende kordegn en lærer til at hjælpe sig. 

Fortsættes side 8. 



8.  

 
Den lille bamse. 

Bamse er en lille bjørn, hans far er blevet skudt af en mand, og nu har 

han kun sin mor tilbage, og mor må han passe på, for han kan så godt lide 

hende. Men en dag kommer Bamse skrigende og hylende, "Mor-mor, 

der er en mand efter mig, han vil skyde mig, han vil mor! " 

"Jamen så skynd dig dog at komme ned i hulen, Bamse!" Det varer ikke 

længe, før de sidder nede i hulen, Bamsemor ser hen på Bamse, og nu 

ser hun at Bamse sidder og griner ganske lavt, og hun siger: "Hvad 

griner du af?" "Det var bare noget, jeg sagde, det der med manden." 

Og så grinede Bamse videre. Næste dag kommer Bamse igen skrigende 

og hylende: "Mor-mor der er en mand efter mig." Men Bamsemor tror 

ikke på det og bliver ved med at vaske tøj, men Bamse farer lige ned i 

hulen, for han er bange. Da han er nået ned i hulen, hører han et skud 

og farer op igen, da har manden allerede taget mor op på en vogn og 

kører afsted med hende, nu er Bamse alene i verden. 

Anne-Marie. 

 

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

Fortsat fra side 7. 

I 1843 blev der oprettet en skole i Grønnehavestræde, denne virkede 

til den nuværende skole blev opført i 1917. 

Enhver ved at skolens daværende leder var Carl Steincke (ellers læs 

mindetavlen om ham i forhallen i den "gamle bygning"). Redaktør Tage 

Christiansen, søn af provst Christiansen i Højby holdt indvielsestalen i 

1917, og han vil også i årsberetningen skrive historiske træk om 

skolens 50 årige virke. 

d/k 



9. 

 
Efter slutningen af den spændende T.V.-serie "Flygtningen" den 27/9 

kom udsendelsen "Jazz på højskole"'. Den amerikanske tenorsaxofonist 

og fløjtespiller Yusef Lateef blev akkompagneret af den svenske pianist 

Jan Johansson's kvartet, den bestod af: piano, bas, tromme og guitar, i 

en optagelse fra Krabbesholm Højskole, Skive. 

Den svenske kvartet lagde for med et par kendte numre. Jan Johansson, 

der blev professionel musikker allerede som femtenårig, spillede 

fortræffeligt den aften. Johansson har spillet sammen med flere kendte 

jazzfolk, bl.a. Stan Getz' (tenorsax.) og Oscar Pettiford (bas) i Jazzhuset 

Montmartre, København. 

I de efterfølgende numre var den 47-årige Yusef Lateef med. Han 

startede med at spille på en orientalsk fløjte senere tenorsax. Især over 

nummeret "Fueo Tone Stamp" lavede han en helt fantastisk 

improvision. Aftenen var en succes for både Johansson's kvartet og 

Yusef Lateef. 

Breum. 

 

-000- 

 

FOREDRAG. 

Mandag d.2.-10 havde skolen besøg af direktør Mogens Daurup, som 

skulle fortælle noget om besættelsestiden. Han havde selv været 

med i krigen i modstandsbevægelsen. Han fortalte meget, levende og 

spændende om forskellige sabotager, han havde været med til. Hr. 

Daurup havde sammen med fire andre, været med til at sprænge en meget 

vigtig  fabrik i luften. Han fortalte om de nervepirrende minutter før 

sprængningen: Mon der nu var lagt rigelig sprængstof, og det vigtigste af 

alt, om de kunne nå at komme væk . 

(Forsættelse side 13) 
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MODE 

      
PÅ DEN ENE SIDEN, OG PÅ DEN ANDEN. 

  
Fortsættes side 14. 

Er moden for teen-age-boys af 

idag ikke altid lige morsom bl.a. 

er vintermoden 67-68 ikke det 

mest oplivende syn, der er set.  

 

Nok er der nyt, men det er ikke 

meget. De stramme, stribede 

bukser med bikinitalje og 

opslag går videre hånd i hånd 

med de stribede bottum-down 

skjorter. Så kommer det ind i 

billedet, nemlig jakkerne, også 

her er Mao-jakker indtrådt 

sammen med de storternede 

jakker, der er dobbeltradede og 

har "udskåret" officersryg, - 

både på "damernes" og herrenes 

side er slaget i vinter sat 

sammen med bukser, og de 

udgør et godt parti sammen.  

 

 Til fest er det dog et andet syn, 

der møder en: nernlig 

bordeauxfarvet fløjlssmoking 

med pastelfarvet skjorte og 

sjalmønstret slips. Smykker, 

nej, det hedder kultur perler, 

spraglede tørklæder og 

blomster;  

Er flower-power epedimien nu 

også brudt ud i modeverdenen.  

Alt, næsten, skal være 

blomstret og 

psychodelicmønstret, dog 

holdes det stadig i de gyldne 

og brune farver, som går igen i 

simpelt hen alt. Skjortekjolen, 

et dødssygt, kedeligt 

klædningsstykke fra 

bedstemødrens garderobe, har 

fået en ordentlig- 

ansigtsopløftning i dette 

efterår.  

Mange smarte variationer er 

dukket op, så hvis man en dag 

optræder i skjortekjole, er man 

”up to date". 

Buksedragten, ja, også et 

kendt fænomen, den er i vinter 

med lårlange jakker og i 

smokingstil, og noget helt nyt 

er Mao-jakker, lidt henad 

”Military-look”, men dog en 

egen stil. Til nederdele og 

kjoler er et nyt, meget 

behageligt stof indført nemlig 

rideelastik, som får kjolen eller  
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IIb og IIIa's tur til Skotland. 

Den 23-6-1967 tog 22 glade og forventningsfulde unge mennesker afsted fra 

Nykøbing station, for inden 40 timer at stå i Skotland.  

Rejseleder var Ina Møller og ekstra medhjælper var Finn Ludvigsen. Udturen 

forløb uden større vanskeligheder.  

Overfarten foregik med. skib fra Esbjerg til Newcastle, under sejlturen nåede 

4-5 stykker at erhverve sig en noget ondartet søsyge. Det første der mødte os, 

da vi var kommet til England, var den store støvede og larmende fabriksby 

Newcarstle.  

Efter en times ophhold i Newcastle, kørte vi med toget mod nord. Undervejs 

så vi hvorledes, landskabet fra at have lignet det danske, gik over i en rødlig 

farve. 4 timer senere ankom vi til Edinburgh. 

I Edinburgh fik vi lejlighed til at konstatere at skotterne ikke har noget under 

deres kilte, det gik til på måde:  

Vi boede på et vandrehjem, hvor der fandtes mennesker fra det meste af 

Europa, deriblandt også skotter. En aften stod en skotte og talte med en mand 

som lå i den øverste køje og en af mine kammerater, som lå i den nederste 

køje, dristede sig til at kikke op under hans kilt og derved var det bevist, at 

skotterne ikke har noget under deres kilte.  

Edinburgh var en meget smuk by. Den kaldes for Europas smukkeste by. 

Efter to dage i Edinburgh drog vi videre mod nord til en lille by som hedder 

Pit lockry. Pit lockry ligger ved et stort kraftværn. Søen, der ligger oven for 

kraftværket, er en vigtig yngleplads for laks og for ikke at ødelægge 

laksebestanden har man bygget en speciel laksetrappe. I trappen er indsat 

ruder således, at man kan se, hvorledes laksene springer for at komme op i 

søen. 

(fortsættes side 13.) 
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Filmnyt ! 

I efterårsferien får de mindre elever rig lejlighed til at gå i biografen. Der 

bliver hver aften til syv-forestillingen vist en børnefilm. Til ni-

forestillingen bliver der så vist film, der er forbudt for børn. Feriefilmene 

indledes med Astrid bindgrens "Vi på Krageøen". Den er i farver og med 

dansk tale. Den har været vist i fjernsynet, og den må betegnes som en 

film for alle mindre elever. Handlingen foregår på en Ø nord for 

Stockholm. Den ligger i en Øde egn af landet, og der bor ikke ret mange 

mennesker på Øen. En af dem, der bor der, er Trunte. Hun har en stor 

Sct. Bernhardshund, der hedder Bådsmand. -Det meste af handlingen 

drejer sig om Bådsmand og sælungen Moses. Sælen er fanget af en 

mand, der hedder Vesterman, som vil sælge sælen til Zoo. Nogle børn 

vil redde sælen fra at blive solgt, og de gemmer den for Vesterman. 

Senere, bliver Bådsmand beskyldt for at have skambidt et får, og den er 

lige ved at blive skudt. Hvordan det senere går, kan I selv se. Filmen går 

i Regina den 16. og 17. oktober. 

Den 18. og 19. kommer den Østrigske farvefilm "Heidi", efter Johanna 

Spyris berømte roman. Absolut også en film, der er værd at se. Resten af 

efterårsferien går så tegnefilmen "Peter Plys på honningjagt". Den er 

med dansk tale, og den er vældig morsom. 

Til allersidst vil jeg lige nævne, at fra den 23. oktober spilles den danske 

film "Smukke Arne og Rosa". Den er med Morten Grunvald og Judy 

Gringer. Den er jo som bekendt en fortsættelse af " Fem mand og Rosa". 

Det må være anbefaling nok.  

O.K.R. 
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(Fortsat fra side 9)  

Direktør Daurup fortalte videre, at han til sidst var blevet fanget og 

anbragt i en koncentrationslejr. Dette kapitel forbigik Daurup i 

tavshed, da han mente, at det skal glemmes hurtigst muligt. 

Hr. Daurup indrømmede, at det i begyndelsen havde været lysten og 

spændingen, der havde fået ham til at gå ind i bevægelsen, og lidt efter 

lidt var det for sent at melde fra, og for hans vedkommende gik det 

altså godt. 

k/d. 

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

 

(Fortsat fra side 11.) 

Efter fire dage i Pit lockry rejste vi videre til Lock Lomond. Ved Lock 

Lomond havde vi vores første regnvejrsdag. Vandrehjemmet, som vi 

boede på svar et gammelt slot, som havde plads til ca. 200 logerende. 

Om dagen sejlede vi rundt i robåde, som vi lejede for 10 kr. i timen, og 

om aftenen lærte vi folkedans i opholdsstuen. To dage senere tog vi 

igen afsted mod England for at tilbringe de sidste 3 dage i Keswick. Da 

vi endelig trætte, rige på oplevelser og fattige på penge, stod i 

Nykøbing, havde vi kun et ønske, nemlig at vi endnu en gang skulle 

komme på en lignende tur.  

Vagn Birk Jensen. 

 



14.  

Fortsat fra side 10. 

nederdelen til at men de udgør altså de sidde pænt til uden 

"maskuline" smykker, dog at ligne stykke elastik.  

Alt tilør er: BLOMSTER.  

J M. 

 



 

 

 


