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BLUME

Husker du vor skoletid
l7 gamle k)assekammerater var i går samlet
lor at snald(e om deres tid på Vejen Byskole.
ringede ud Ior godt 50 år sid'en.
VEJEN I side 4

er tredje gang, at denne gruppe elever fra Vejen Byskol6 bliver fotograferet på trappen. Første gang gik de i 4. klasse. Anden gang var for 25 år siden, og tredje
blev ved jubilæumstrælfet i går. De 17 deltagere er lna Nielsen, Ellen Hansen, Connie Rimmer, Else Nielsen, Heddy Emgren, Edith Olsen, Elisabeth »lvusse«
Erlis Birk, Åse Willumsen, Børge Schmidt-Christensen, Freddy Karstensen, Rudi Lynggård, Robert Haugård Petersen, Svend Åge Gjerum, Orla Nielsen, Knud
og Anders Hansen.

olde pa trapperne

OEN.
I går mødtes 17
klassekamfra Vejen Bytiljubilæumstræf.
Af Lena Juul
tlf.72x 4263, Uuejtad[

VEJEN: Elisabeth

"Musse.

Jensen blev paf, da hendes

tidligere klassekammerat fr a
Yejen Byskole pludselig en
dag stod i hendes bryggers.
- Jes tænkt, h!.ad er det
for en ældre mand, for[æller
hun med et smil.
Han Yar mødt op for at
spørge hende, om hun ville
være med til at samle deres
gamle klasse til et 50 års ju-

bilæumstræf.

Hun sagde ja, og deres
indsats mundede ud i, at 17

tidligere elever i går mødtes
i skolegarden.
Gensynsglæden er stor og

1
I

snakken bølger lystigt.
Reelt er det 53 ar siden, at
de gik ud af skolen.

,,

Det er så dejligt at
mødes. Det betyder
i.kke en

I

skammekrogen

Et par af vores klassekammerater forsvandt, så nu
skulle det være, forklarer
Børge om det skæve årstal.
Eleverne beglrndte deres
skoletid i et lokale i nærhe
den afVejen Idecenter, hvor
der nu er bowlingbaner.
- Vi gik demede, til §,skerne var væk. Så kom vi
op på Vejen Byskole, ser han
tilbage.
De kunne gå på skolen på
Baungårdsvej indtil 8. Has-

-

se.

- Da vi begyndte, var vi 41
elever i klassen. Vi fik ryk i
ørene eller kom i skammekigen, når vi var uartige,
men det var en fin skole, me
ner Børge.
For nogle af deltagerne,
kan det knibe lidt med at hrske name. Det er også 25 ar
siden, de sidst var samlet til
jubilæum. Dengang, i går og

find, hoad

folk er bleoet til. Yi
shruer tiden tilbage
til det, oi uar, dengang ui gik i skole.
Børge
Schmidt-Christensen,
gensynets primus motor

E ter mødet i den gamle skolegård kørte gruppen rundt og snu-

til Vejens lyksaligheder. Minibyen, Vejen Kunstmuseum og
Skibelundvar stop på ruten, der endte hos Børge Schmidt-Chri:
ste

stensen på Baungårdsvej. Han bor i det hus, hvor elevernes lærer Jonsen engang havde sit hjem, så hele dagen blev afviklet i

skolestemning.

Folo: cERI BLUMI

hol-

da de gik i 4. klasse blev
hvad folk er blevet til. Vi
det fotogmferet på trapperne skmer tiden tilbage til det, vi
foran
var, dengang vi gik i skole,

skolen.
beskiver Børge.
lden sl(rues tflbaqg
Er der sholeierester, der
- Det er så dejligt at mødes. fortsat holder sønmen?
Det betyder ikke en pind,
- Nej, jeg var helt vild med
I

Anders og bar hans taske
hjem, men han værdigede
mig ikke et blik, husker
Musse.
Anders Hansen lagde virkelig ikke mærke til det, for
selv om ldassekammeraterne husker Musses sværmeri, så ringer det ingen klokke hos
Han er tidtigere bakkeist.
Altså elev på Bakkeskolen.
-Vi var byknolde og skulle
altid slås med bakkeisterne,
når vi var på udiugt til Skibelund Krat, husker en af
drengene.
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