
 

Dimittender juni 1949 
 
Bagerste række fra venstre; 1. Edna Dragsbæk, Klitmøller, 2. Dorthea Krogh, Lyngby, 3. Aksel Kjærgaard, Jegindø, 4. 
Karen Margrethe Christensen, Ydby, 5. Aage Nielsen, Hvidbjerg, 6. Robert Mose, Floulev, 7. Viggo Raaby, Hvidbjerg, 
8. Chresten Riis Sindberg, Kallerup, 9. Knud Sloth Petersen, Hundborg, 10. Christen Filskov Nielsen, Jegindø, 11. 
Henrik Gade, Hvidbjerg, 12. Leo Vollesen, Jegindø, 12. Knud Jørgen Stentoft, Nystrup. 
Forreste række fra venstre: 1. Elly Grønvald Poulsen, Hvidbjerg, 2. Anne Grethe Vrist Madsen, Jegindø, 3. Else Meld-
gaard Nielsen, Helligkilde, 4. Elin Mose, Floulev, 5. Inger Marie Madsen, Hvidbjerg, 6. Thora Sand Wegeberg, Odby, 
7. Esther Nørgaard Pedersen, Holstebro.  
 
Foto: V. Vestergaard, Vestergade, Hvidbjerg 
Billedet tilsendt af Henrik Gade, Museumsgade 44 F.st.th., 7400 Herning 
Det er anvendt i Knud J. Stentofts erindringer ”Bette Mands historie - 24 breve til Minner Mand”. Eget forlag 2002. 
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THISTED AMTS TIDENDE 

23. juni 1949 

Hvidbjerg  

Realskoles  

Afslutningsfest  
fandt sted i gaar paa Hvid-

bjerg Kro, hvor Forældre, 

Elever og Lærere i stort Tal 

samledes om de smukt pynte-

de Kaffeborde. Realskolebe-

styrer Jensen bød Velkommen 

og aflagde beretning om det 

forløbne Skoleaar. 

Vi slutter i Dag et Skoleaar, 

der har været præget af en 

rolig Udvikling og støt Arbej-

de. Det gennemførtes med de 

samme Lærerkræfter som 

tidligere Aar, og heller ikke 

paa andre Omraader har der 

været væsentlige Forandrin-

ger. Skoleaaret begyndte med 

88 Elever. I Aarets Løb gik 4 

Elever ud, og 6 nye kom ind, 

saaledes at vi slutter med 90 

Elever. Ved den store Dimis-

sion sidste Aar - 39 Elever - 

fik vi afviklet Parallelklassen, 

hvilket har betydet, at vi nu 

igen kan have vore Elever i de 

normale 4 Klasser og have 

dem hjemme paa Skolen. 

Jeg benytter Lejligheden til 

at takke mine Medarbejdere 

paa Skolen for godt kollegialt 

Samarbejde. Det er en uhyre 

stor Gevinst for en Skole at 

have Lærerkræfter, som ikke 

blot er interesserede i Fagene, 

men ogsaa i Eleverne, og jeg 

synes, at netop Interessen for 

den enkelte Elev præger Læ-

rerstaben. Det takker jeg Læ-

rerne for, og jeg siger til de 

Elever, der maaske er skuffe-

de over, at de ikke kan skjule 

sig i Mængden, at ogsaa de 

skal være taknemmelige for, 

at deres Lærere er interessere-

de i, at hver enkelt faar det 

bedst mulige ud af sine Evner 

og Forudsætninger. 

Ogsaa Eleverne vil jeg tak-

ke for deres gode og solide 

Arbejde, og det gælder ikke 

mindst den afgaaende Klasse. 

Jeg maa bekende, at vi 

maaske ikke altid har vurderet 

jer efter Fortjeneste, for i alt 
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fald har Censorerne talt mere 

rosende om jer, end vi selv har 

gjort. Men vi har lært jer at 

kende som en Klasse, der var 

villige til at arbejde, og jeg 

tror, at vi kan sende jer ud i 

livet med gode Arbejdsvaner. 

Endelig takker jeg Foræl-

drene og andre Interesserede. 

Det er altid en Støtte i Arbej-

det, naar en vaagen Forældre-

kreds staar bagved. 

 

Skolen for Livet. 

 

Mens Livet paa vor egen 

Skole har gaaet sin stille, roli-

ge Gang, har der rundt om os i 

det forløbne Aar været en 

ivrig Diskussion om Skole-

spørgsmaal. Der er ingen 

Uenighed om, at Uddannelsen 

af vore Børn og Unge er de 

sidste Krav, vi maa slaa af 

paa, thi jo haardere Konkur-

rencen bliver, jo større Rolle 

kommer Uddannelsen til at 

spille, men derimod kan man 

nok diskutere Kravene til den-

ne Uddannelse. 

For mig staar det saadan, at 

den største Fare, der i vore 

Eksamensskoler lurer paa os, 

er den, at det hele bliver til 

Lære i Stedet for Liv, at vi 

bliver ganske overordentlig 

dygtige til at give Eleverne 

Oplæring og Dygtighed, men 

forsømmer at give dem Op-

dragelse og Udvikling. Der er 

et Ord, der siger ”Til Helved’ 

kan der tvinges, men til Him-

len skal der ringes”. Ogsaa i 

en Skole er der Ting, som kan 

tvinges frem. Men der findes 

sandelig ogsaa i en Skole 

Ting, som ikke kan tvinges 

frem, men som skal gro frem. 

Ting, som netop kaldes frem 

ved at ringe for dem med de 

Klokker, der fortæller om 

Menneskelivet, om Hjertets 

stille Tale og om Himlens 

Gud. 

Vore Erfaringer med den 

nye Præliminærordning, som 

vi nu har praktiseret paa andet 

Aar, er den, at den tillader os i 

højere Grad end tidligere at 

tænke ogsaa paa andet end 

det, vi netop skal kunne, saa 

vi i højere Grad kan tænke paa 

Elevernes Udvikling sidelø-

bende med deres Oplæring, og 

det forekommer mig at være 

en stor Vinding, som vi vil 

udnytte bedst muligt med det 

Formaal - symbolsk talt - at 

vore Elever skal kunne baade 

deres Fadervor og deres store 

Tabel. 

Efter en Sang henvendte 

Bestyreren sig til Dimittender-

ne i en Tale om Lyssyn og 

Livssyn. (Vi bringer Uddrag 

heraf i næste Nr.). 

Derefter uddeltes Eksa-

mensbeviserne, og der uddel-

tes Flidspræmier til følgende 

Elever: 2 Bøger skænket af P. 

Jensens Boghandel tilfaldt Ed-

na Dragsbæk, Klitmøller og 

Chr. Filskov Nielsen, Jegindø. 

Elevforeningens Bogpræmie 

tilfaldt Elly Poulsen, Hvid-

bjerg. Karen Riis, Lyngs, Ni-

els Søndergaard Larsen, Yd-

by, og Lotte Buhl, Hvidbjerg. 

En af Dimittenderne, Knud 

Sloth Pedersen, Takkede paa 

Kammeraternes og egne Veg-

ne for Tiden paa Hvidbjerg 

Realskole. Leo Vollesen min-

dedes Klassekammeraten Ar-

ne Hedegaard, der omkom 

under Badning for 2 Aar siden 

(Forsamlingen rejste sig). 

Gdr. Jens Meldgaard, Hel-

ligkilde, udtalte en Tak til 

Skolen fra Forældrene, man 

kunne altid med Glæde og 

Tryghed sende Børnene til 

Hvidbjerg Realskole. De skul-

le bestille noget, men de fik en 

god Behandling og en god 

aandelig Paavirkning.  

Lærer Holm sluttede med 

Andagt ud fra Ordspr. 8, 1-2. 

Senere var der Lejlighed til 

at se de mange Elevarbejder, 

der var fremlagt i Skolens 

Klasseværelser, og om Afte-

nen var der Sanglege i Gym-

nastiksalen. 


