Find de gamle skolebilleder frem igen
Horsens Museum forbereder en stor skolehistorisk udstilling

i anledning af Danmarks Lærerforenings 100 års jubilmum

Til udstillingen ønsker man at vise mange gamle skolebilleder - dette viser f. eks. arbejdet i
skolekøkkenet pa Nordre Skole (Tordenskjoldsgades skole) for mange, mange år siden.
Pa Horsens Museum er man i nende. Naturligvis ønsker vi
kun materialet til låns .
øjeblikket ved at tilrettelægge
en stor skolehistorisk udstilling,
som skal åbnes i slutningen af
Så gamle ting
april og vare hele maj. Anledsom muligt
ning til denne udstilling er
Danmarks Lærerforenings 100
Vi er også interesserede i anårs jubilæum den 5. maj.
dre ting, som har med skole og
hvortil man i undervisning at gore - f. eks.
øjeblikket indsamler materiale, gamle træpennalhuse . Det er
vii komme til at spænde vidt. wort enske, at få så gamle ting,
Allerede nu har man Met en som muligt. Foreløbig har vi til
mængde fra forskellige skoler udstillingen materiale, som
og enkeltpersoner, bade under- stammer fra det første tar af
visningsmateriale og fotos.
dette århundrede.
Vi håber , at folk, der mener
- Men vi vii gerne appellere
til, befolkningen i Horsens kom- at have ting til udstillingen, vil
mune om at finde gamle skole- reagere hurtigt - heist inden 1.
april, for at det kan komme
billeder frem, siger
med ved den endelige tilretteBmeunstOaigrp,koø
midt i det forberedende arbej- l æggelse. Materialet kan man
de. Vi vil gerne have mange fo- indsende til Horsens Museum,
tos -billeder fra klassen, fra hvor man også personligt kan
udflugter, fra skolehaver og lig- aflevere det -her er åbent dag-

ligt kl. 9-17. Men man er også
velkommen til at ringe hertil,
hvorefter vi vil serge for afhentning af tingene til udstillingen, siger Bent Ousager. Vi beder blot folk om at mærke Beres ting tydeligt med navn og
adresse.

Materiale, der
bør bevares
Med denne udstilling, som
skal åbnes den. 7. april, yams
hele maj og noget ind i juni,
håber man at nå frem til mange ting, der bar bevares for
fremtiden. Der vii i forbindelse
med udstillingen blive tilrettelagt en række aktiviteter filmforevisninger og foredragsaftener m. m.
busies

