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Til vore Læsere

Hermed ønsker vi
alle vore Læsere
en rigtig glædelig
og et godt og
heldbringende Nytaar.
Allinge-Sandvig
G ymnastildorening

For denne ene Gang og i Anledning af Julen udsender Allinge-Sandvig Gymnastikforening hermed sit
Medlemsblad til samtlige Husstande paa Nordbornholm.
Vi gør det, fordi vi gerne for en Gangs Skyld vil
vise vort Flag i de mange Hjem, som ellers ikke 'modtager vort Blad. Allinge-Sandvig Gymnastikforenings
Opgave er at sørge for, at Ungdommen gennem Idrætten bliver beskæftiget i Fritiden paa en sund og god Maade.
Ikke mindre end 6 Idrætsgrene staar paa Programmet, saa der er altsaa rig Lejlighed til for baade den
kvindelige og den mandlige Ungdom at holde sig i Form
Aaret igennem.
Om Sommeren er der Fodbold, Haandbold, Atletik og
Svømning, og i Vintermaanederne dyrker man Gymnastik og Badminton.
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Støt Sporten i Allinge-Sandvig Bliv Medlem af A. S. G.

Vi ruster os
til Jubilæumsaaret 1947
Næste Aar d. 15. September har ASG bestaaet
i 25 Aar, og allerede nu forbereder man den
kommende jubilæumssæson, som sandsynligvis
vil komme til al stag i de store Begivenheders
Tegn.
Men vi tnaa have alle vore Idrætsgrene ordentlig repræsenteret i jubilmurnsaaret. Det er ikke
nok, at vi laver store Fester med Masser af Mennesker og Tingel-tangel i lange Baner. Vi maa
ogsaa kunne præstere noget virkeligt i sportslig
Henseende.
Desværre kunde man ønske Tilslutningen til
næsten samtlige Idrætsgrene meget, meget bedre.
Det er ligesom om Interessen for Idrætten i det
sidste Aars Tid har faaet et Knæk. Aarsagen
hertil har vi ledt efter, dog uden at finde den, og
vi har derfor slaaet os til Taals med, at det var
en Reaktion ovenpaa Krigens svære Aar, som
af sig selv igen vilde forsvinde.
1.1.,10710.M0771.

Vi laver
den individuelle Frisure
netop til Deres Type

Permanent
Vandondulation
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Forhaabentlig er det rigtigt.
Lad os da nu, da Aaret rinder ad, have Lov
til at udtale vort oprigtige ønske om, at itzbilæ
tztnsaaret 1947 for Sportslivet paa Nordbornholm
vil forme sig som en storslaaei Blomstring, hvor
Idrætsfolkene danner Blomsterne, der folder sig
ud i det gryende Foraar.
Lad de første 25 Aar cif ASGs historie slutte
med gode Løfter for de næste 25 Aar, sadledes
at der altid rnaa findes en vagtgen og nzaalbevidst Idrætsungdom paa Nordbornholm.
A. M.

lietkimdte fodboldspillere
A. G. S.s klubdragt er rød-hvidstribede trøjer
og hvide benklæder. Imidlertid ejer klubben for
tiden ikke ene eneste trøj e med rød-hvide striber. For en hel del aar siden købte man to
hold rød-hvidstribede trøjer, men efterhaanden
blev disse saa godt som ensfarvede, idet det
røde løb ud i det hvide, og det til trods for, at
trøjerne baade skulde være sol- og vaskeægte.
Det er muligt, at de har faaet en forkert behandling, naar de blev vaskede, og det er maaske grunden til, at de efterhaanden blev omtrent ensfarvede. Derfor besluttede man sig til
at lade trøjerne farve helt røde, og det er i den
farve, man har set A. S. G.s fodboldspillere de
sidste par aar. Det er en baade køn og praktisk
farve, men der er blot den hage ved det, at det
er Rønne Boldklubs klubdragt, og det er upraktisk, at 2 klubber har ens klubdragt, naar de
spiller i samme række.
Man har paa grund af tøjsituationen været
afskaaret fra at anskaffe nye trøjer, men nu
ser det ud til at lysne. I hvert fald har man
faaet cif, tilbud, som man har antaQ-et_ Klubben

1. Kl. Arbejde
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Damefrisør

har bestilt 3 hold rød-hvidstribede trøjer, 2 hold
senior og 1 hold junior. Hvad de koster, vides
ikke, men — der er noget, der er værre — der
skal mærker til, nemlig 2 pr. trøje. Vi er ude
med »bøssen«, altsaa, hvis der er en eller anden,
der kan undvære et mærke eller to, vilde vi
med taknemlighed tage derimod. Man vil maaske hævde, at det maa dem, som skal bruge

trøjerne — nemlig spillerne — skaffe, men det
er jo ikke sikkert, at de alle kan undvære 2

mærker. De, der eventuelt vil give os et mærke,
kan aflevere det i »Kiosken«.
Ligeledes har man bestilt klubmærker, som
skal paasyes trøjerne. Til foraaret vil fodboldspillerne saaledes møde velklædt paa fodboldbanen.

Interview

med borgmesteren

Vi har henvendt os til borgmester Alfred Pedersen for at faa svar paa en del spørgsma.al af
aktuel karakter. Vi indledte interview'et med
at spørge borgmesteren:
Hvordan er byens økonomi i dag?
Det kommer an paa, hvor meget man vil
lægge i spørgsmaalet. Det er jo ikke nok at henvise til, at man har saa eller saa meget i 'kassebeholdning og saa meget i gæld. Det kommer
lige saa meget — eller mere — an paa, hvilke
opgaver man staar overfor og skal løse. Jeg
mener dog, man har lov til at sige, at efter forholdene er vore økonomiske forhold tilfredsstillende.
Tror borgmesteren, at indtægterne vil stige
aar?
Jeg synes, det ser ud, som om der er en lille
stigning.
Hvad med ligningsprocenten?
Jeg haaber, at vi kan holde den samme ligningsprocent som i indeværende aar. Det er
dog meget vanskeligt at sige noget herom.
Kan borgmesteren give nogle oplysninger om
den nye skole? Det er jo noget besværligt for

Juleblomster
Julekranse
Adventskranse

Svend Jørgensen
Frugthuset, Allinge

Isenkram
Glas . Porcelæn
Vine og Tobakker in. ni.

P. C. Holm . Allinge

de børn, som vil have en eller anden eksamen,
at køre til Rønne hver dag fra deres 11. aar. Vil
der, naar den nye skole er færdig, blive oprettet
en realklasse?
I henhold til folkeskoleloven af 18. maj 1937
skulde lovens bestemmelser være gennemført
senest 1. april 1948. Loven foreskriver blandt
andet, at der ved skolen skal være skolekøkkenog sløjdundervisning. Siden loven blev vedtaget,
er der jo sket visse ting, som hindrer gennemførelsen til det i loven fastsatte tidspunkt, og
det er derfor udskudt til 1. april 1950. Spørgsmaalet er ikke behandlet i byraadet endnu, og
jeg kan derfor kun sige, hvad der er min personlige mening. Det, man først maa gøre sig
klart, er, om man skal lappe paa den gamle
skole eller bygge en ny, I øjeblikket kan man
ikke noget af delene, dels paa grund af materialemangel og dels paa grund af mangel paa
arbej dskraft. Ligeledes maa der tages hensyn
til, hvilke mangler og fordele, der følger med
de to alternativer. Den bedste gave en by kan

give sin ungdom og sig selv er, at ungdommen badmintonhal til afløsning af gymnastikhuset?
faar en god undervisning. Vor ungdom er i
Hvis forholdene udvikler sig saadan, at vi
visse henseender handicappet, og det er derfor faar en ny skole, vil der ganske givet blive bygmit haab, at vi ved den nye skoleordning kan get en ny gymnastiksal. Hertil vil ogsaa komme
faa en mellemskole og helst en realklasse som en skolebadeanstalt, der eventuelt vil kunne laafslutning, saaledes at alle børn, der har ev- ves saaledes, at byens befolkning kan benytte
nerne hertil, uanset forældrenes økonomiske for- den udenfor skoletiden.
hold, kan faa den undervisning, deres evner beEt af tidens store problemer er bolignøden.
rettiger dem til. Her vil det dog blive et spørgsHvordan stiller problemet sig for Allingemaal, om der er elever nok til en saadan klasse. Sandvigs vedkommende?
Dette spørgsmaal maa i hvert fald undersøges,
Vi har de samme problemer her som andre
eventuelt om der kan ventes elever fra omegns- steder. Der bygges ingen nye lejligheder, og
kommunerne. Hvad en ny skole vil koste, kan det er meget vanskeligt at faa en lejlighed her
jeg ikke sige noget om i dag. Foreløbig har vi i kommunen, selv om forholdene vel nok er
afsat 75,000 kr. til brug for den kommende værre enkelte andre steder, som f. eks. i Rønne.
skoleordning, og selv om det ikke forslaar ret
Og til slut. Hvad mener borgmesteren om
meget til en ny skole, er det min tro, at der i turisterne. Har de den betydning for byens
byens befolkning og byraad er flertal for at op- trivsel, som folk i almindelighed tror?
føre en ny skole, saafremt der er mulighed
Man kan ikke underkende, at turisterne har
derfor.
betydning for byens trivsel og økonomi. Saa er
Forholdene i det gamle gymnastikhus er ikke spørgsmaalet kun, hvor stor betydning man tilligefrem ideelle. Vil der i forbindelse med den lægger dette. Under verdenskrigen 1914-18
nye skole blive bygget en stor gymnastik- og gik jo baade arbejdsmulighederne — særlig i

Alle maa ind og se
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udstillingen
hos Maurits

I det ene af vore Lokaler har vi nu til Julen
arrangeret en speciel Udstilling af alle mulige
Slags Gaver, der vil være velkomne baade hos
Damer og Herrer.

Den bedste
og det bedste hjemmelavede julepaalam

Vi indbyder Dem til at se paa
Sagerne.
Der er absolut ingen Købetvang
og De vil føle Dem lige velkommen, hvad enten De køber noget
eller ej.
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Altid største Lager af de førende Mærker.

Vor moderne Servicestation garanterer for omhyggelig
Reparation af Radio og Grammofoner. 20 Aars Erfaring

GRAMMOF NER

Nordbornholms største Udvalg i
Grammofoner, Pladespillere og
Grammofonplader

WILLIAM LIND UF, 95
Nordbornholms førende!

stenindustrien — og turistvæsenet i staa. Re- man synes, at der er noget galt med Ungdomsultatet kender vi. Under den sidste verdens- men ,men mod dette er rigtigt?
krig har der, bortset fra visse perioder, været
Ungdommen er vel som de voksne former den,
arbejde nak i byen, medens turisterne paa grund har den ikke faaet Idealer at kæmpe for, et
af forholdene ikke kunde komme hertil. Det Maal at stræbe efter, ja, man maa vel sige
viser sig jo, at byen trods dette er kommet gen- Illusion, vil Lysten mange Gange svækkes. Dernem krigsaarene, jeg har vel lov at sige, bedre for maa Ungdommen ledes ind i Baner, der
end man turde haabe. Det kan jo tyde paa, at ægger til Lyst og Interesse bl. a. for Sporten.
det er det daglige arbejde i de forskellige virkDet var i en Mørketid for A. S. G., jeg fattede
somheder, der er det bærende for kommunens den Beslutning at gribe ind for at være med til
økonomi. Der kan dog ikke være tvivl om, som at lede Ungdommen ind i A. S. G. og ind paa
allerede sagt, at turisterne har sin store betyd- Tanken for den aktive Sport.
ning og vil forhaabentlig faa det længere jo
Drenge skal ikke have lange Forklaringer og
mere i den tid, der kommer_

.cuitheh, for Drengene »derhjemme«
Naar jeg blader tilbage i A. S. G.-Bladet, ser
jeg ofte Artikler om Bekymring for A. S. G.s
Fremtid, dens Ungdom, der ikke viser Interess
for Sporten.
Efter de mange sløje Kampresultater skulde

Belæringer, de skal have lidt, men noget godt,

de kan tage og føle paa.
Dette for en fodboldinteresseret Dreng, maa
ske ung Mand, at overvære en Fodboldlandskamp mellem Danmark og Sverige, ansaa jeg
for at være det højeste, der kunde opnaas, bortset fra selvfølgelig at spille paa• Landsholdet,
derfor vovede jeg Eksperimentet og til stor
Gkecle for alle Parter.

til efter Nytaar, og til den Tid regner man saa
med at Lokalet skulde være sikret til de ugentlige Bordtennisaftener. Vi skal nok lade høre
nærmere fra os, naar vi begynder.
A. M.
anbefales
extra fint, hvidt Hvedemel
ægte Vanillesukker og 'I'blet:ar
ægte Kardemomme, hel og stedt
ægte Krydderier og Essenser

*
Somte-Mortensera
Telf. Sandvig 28

Naar jeg ad Aare skal samle mine 11 Præmiedrenge til et Hold, da vil Stadion fyldes til
sidste Plads af jublende Tilskuere, der vil hylde
»Drengene«.
Fremtiden bevare Troen paa, at
jeg vil.
A. S. Cr.s Fodboldspillere vil rejse sig og paa
den iilaade sige deres Forening Tak for, hvad
den har ofret paa Spillernes Uddannelse.
Derfor, Drenge, vel mødt i Kappestriden; det
er Viljen og ikke Evnen alene, det gælder og dermed en glædelig Jul og et godt Fodboldg
Nytaar.
Hilsen Rud. Holm
Vi skal til at sudl Bordtennis
Paa Opfordring fra mange af vore Medlemmer, har Bestyrelsen nu besluttet at sætte en
ny Idrætsgren i Gang, nemlig Bordtennis. Man
har faaet Allinge Tennisklubs Bord overladt,
ligesom det er lykkedes, trods store Vanskeligheder, at skaffe de nødvendige Bolde.
Da Tiden imidlertid nu er saa stærkt fremrykket, har man besluttet at vente med Starten

og Kristendom
Redaktionen har bedt mig skrive om Sport og
Kristendom. Det var mig en Glæde at faa denne
Opfordring, fordi den syntes at sige mig, at
der er Forstaaelse af, at Sport og Kristendom
ikke behøver at ligge paa den Linje, der kan
kaldes: God Dag — økseskaft! men at de har
noget ved sig, som gør, at de har Brug for hinanden.
Udtømmende tror jeg ikke, det er muligt for
mig at behandle Spørgsmaalet, selv om jeg har
faaet ubegrænset Plads til min Raadighed, men
et Par Linjer til Belysning af Sagen, saadan
som det staar for mig, kan jeg nok trække op.
Lad mig da først standse ved første Del af
Emnet: Sporten, og sige lidt om den!
Sporten har som saadan sine egne Love og
Regler, som Deltagerne maa lære at kende, saa
de gaar dem »i Blodet«, saa der uvilkaarlig
handles efter dem, baade naar det gælder Træning eller øvelse og Sportskampe. Om det er
der vel ikke meget at sige, andet end at det er
ganske selvfølgeligt. Derved bliver baade den
tekniske Udøvelse og den aandelige Atmosfære
bedst mulig. Sporten bør være, hvad den kan
være: et sundt Tidsfordriv, saadan drevet, at
den hjælper Udøveren til et sundt Herredømme

Jens lianseus
llinge

Telefon Allinge 2

over sit Legeme, udvikler et fint tænkende Sind
og et ofløftende Kammeratskab ; at den altsaa
stræber efter at naa den sunde Sports Ideal og
Motto : en sund Sjæl i et sundt Legeme. Dette
maa være Programmet for al rigtig Sport!
Sport maa altsaa ikke drives saadan, at man
tilsidesætter dette Motto og arbejder imod Programmet. Det forekommer mig, at en Fare
herfor stikker Hovedet frem. Det er ikke den
egentlige, naturlige Kappelyst, som jeg herved
tænker paa. Den maa nemlig være tilstede, men
det er det, hvad man i den moderne Tids Sport
kunde kalde »Sportens Industrialisering«. Hermed tænker jeg nærmest paa, om Sporten ikke
skulde være paa Vej mad Overorganisering og
noget, der kan paralelliseres med, hvad man
kalder »Forlystelsesindustri«. Jeg kan ogsaa
udtrykke det saadan, at Sportens Fare turde
være, at »Friheden« tabes. Man tvinges til at
»gaa frivilligt med«, indsuges i en Slags Sportsmassesuggestion, der igen er indfanget i Sensationspsykosen. At man tenderer henimod det
professionelle, Sensationsjageri; Mesterskabspræstationer og Elitehold. Det kan vist ikke
nægtes, at Sporten, lagt op paa den Maade, mere
eller mindre berøver mange Glæden ved at deltage, i alt Fald tilfredsstiller.
Alt dette nævnt, kommer man til at tænke
paa, at Sportskluberne for en stor Dels Vedkommende (nærmest vel for Finansieringens
Skyld) har en ikke lille Del Medlemmer, som
kun er der for Ballernes Skyld, og at man ikke
glemmer at arrangere disse. (Her mag, jeg indskyde, at det glædede mig meget, at A S. G. er
gaaet bort herfra og søger en sundere Basis for
sin Eksistenns. Maatte flere følge efter her!)
Sporten maa ikke blive en Afgud, som en ung
Mand forleden Aar sagde i en Diskussion:
»Sporten er min Gud«. Det er denne religiøse

En sund Sjæl i et sundt Legeme! Denne Sætning er sandelig ikke i Modsætning til Kristendom; man kan sige, at den netop udtrykker noget rigtig menneskeligt, men nu bærer selve
Menneskelivet Vidne om, at det ikke kan 'staa
alene. Forsøger det herpaa, gaar det ind paa en
Linje, der fører nedad. Man behøver ikke at
være en Kristen for at naa en eller anden Sportspræstation, men det er jo ej heller herom, den
rigtige Sport drejer sig. Sportsfolk og Kristendom bør have det mest mulige med hinanden at

Hyggelige Selskabslokaler

Nejers Notet
H. Nielsen

Reparation af
Motorcykler
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Symaskiner
Holdbar Ovnlakering . Hurtigt, -billigt
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Afsporing, sOril vist ikke er ualmindelig, der

har gjort, at f. Eks. KFUM har sine egne
Sportsklubber. Nu er der jo her i Danmark af
Kirken udnævnt en Sportspræst, en Præst, som
i sine yngre Dage selv har været en dygtig, aktiv Sportsmand. I Sverige har man haft Sportspræster i flere .Aar. Dermed er Sport og Kristendom ført sammen. Men hvad har de med
hinanden at gøre?

julekaffen
Ira

er prima!

gøre. Alene den Grund, at de fleste er døbte
Mennesker, døbt med Kristendaab ag hører til
Kirken, skulde være indlysende. Og Kristendommen kan netop tilføre Sportsudøvelsen den
Aand, som gør Sporten sund og regulerer den,
saa den og dens Udslag ikke bliver en Afgud,
der trænger Bevidstheden om den levende Gud
og Ærefrygten for Ham tilbage og degraderer
sine Udøvere. Sportens Fare ligger paa Linje
med al menneskelig Fare: Mindreværdsfølelse
og Overmod. Kristendommen (og det vil sige
Gud) siger til et Menneske: Husk, du er en
Synder! Husk, du skal dø! Den bevarer Mennesket mod at blive overmodig. Og den siger til
et Menneske: Fat Mod! Vær frimodig! Jeg
tilgiver dig alt! Jeg tager Anklagebyrden fra
dine Skuldre! Om alle er imod dig, er jeg for
dig! Tro paa mig! Frygt ikke Døden, jeg giver
dig Liv, som aldrig skal dø! Og den siger til os :
Sæt dig det Maal, at du vil være et ædelt og
godt Menneske, og bed saa mig gøre dig til det!
Er det ikke saadanne Toner, som ogsaa Ungdommen trænger til at lytte til og gribes af?
Vi lever i en Tid, hvor det er gaaet nedad. Kristendommen har de Kræfter, der kan drage
opad! Naar Kirken somme Tider har løftet sin
Røst, er det ikke for at fordømme Sporten som
saadan, men for at gøre opmærksom paa, at
ogsaa Sportsfolk er Kirkens Børn og trænger
til Kristenndom, trænger til at samles,rned Menigheden og høre Evangeliet og tilbede den
levende Gud. Sports- og Sportsforeningsledere
bør prøve paa at forstak dette og ikke være
bange for, at Kristendommen skulde ville øde-

lægge Sporten. Jeg tror tværtimod, at dersom
Kirke og Sport rigtig kunde finde hinanden i et
loyalt Samarbejde, vilde der kamme stor Velsignelse ud deraf. Vi bør komme bort fra den
Tankegang, at Ungdom ikke har Brug for Kristendom! Tværtimod! Det er jo ikke blot de
unges Legeme, der skal udvikles (helst harmonisk), men ogsaa deres Sjæle.
Naar vi tænker paa, hvad en ung Mand og
Kvinde sjæleligt gennemgaar fra 13-14 Aars
Alderen, indtil den modne Alder indtræder, hvilken Revolution, der foregaar i deres Tanke-,
Vilje- og FølelsesliV, ogsaa som Følge af Seksualitetens Gennembrud, hvor let paavirkelige de
er og uden den aandelige Dømmekraft, som
forst senere indtræder, da,.er det i en Verden
som vor uforsvarligt at regne med, at Børnelærdommen skal kunne klare det. Nej, de trænger san'helig til at. faa tilført de aandelige Kræfter, som gennem Kristendomen tilstrømmer os,
om de bande menneskeligt og kristeligt skal
blive helstøbte Karakterer og ranke Personligheder. Det kan knibe nok endda! Der ligger
uhyre meget i Pauli Ord : »Gid eders ganske
Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i Vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse !« (1. Thess. 5).
Lad mig slutte med ønsket om, at Sporten og
Kristendommen rigtig maa finde hinanden til
Velsignelse og Gavn for Sportens Udøvere og
dermed for hele vort Folk! Skal vi undgaa Diktatur fra enten den ene eller den anden Side, er
Kristendom nødvendig. Skal Mennesker, ogsaa
Sportsudøvere, frelses fra Fortabelse, maa der
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i de mørke Vintermaaneder, derfor maa dens Udseende, tekniske
Opbygning og Ydeevne svare til de Krav, der i Dag stilles til
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en virkelig Kvalitetsmodtager.
Vi har det største Udvalg. Lad os demonstrere uden Købe-
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Kristendom til. Her ligger en Pionergerning,
Er der nogen, der rigtig har tænkt sig, hvorsom ogsaa A. S. G. tør tage OD.
ledes Klubhuset skal se ud — jo, i Tankerne,
Skal engang dv. kunne binde
men lad Tankerne fæstne sig paa Tegnebrædtet.
Sejrens Løv omkring' dit Haar,
Naar der skal foreligge en Tegning, vil Prolær af dem, der alt som unge
blemerne melde sig om praktisk Indretning, Fasøgte Plads i Kongens Gaard!
(Jac. Pauli, Stiftsprovst, død 1915.) cadens Udseende og Bygningens Placering. Der
J. Nielsen Langlzoff, Allinge vil blive diskuteret om Sagen og dermed Tid til
at bøje alle Meninger imod hinanden, og saaledes vil Interessen for Klubhus opstaa.
Hvad meld. Klubhuset?
Lad dette blive »Sagen« i 1947.
Jeg hører allerede Svaret: Nej, det er for
Rud. Holm
dyrt, og det er sløje Tider. — Det samme lød
dengang, Stadions Tilblivelse var paa Dagsordenen. Men hvad blev Resultatet, naar alle gode
Kræfter korn i Bevægelse : et Stadion, der er
Naar man efter en Sæsons Slutning kikker
en Pryd for Allinge-Sandvig, et Bevis paa, at
Byens Styre, Borgere og Ungdom troede paa tilbage i Kampbogen, undres man over, at vi —
altsaa Spilleudvalget — virkelig har haft saa
Sagen.
Saadan vil det ogsaa gaa, naar Spørgsmaalet mange Spillere at vælge imellem. Som Regel
tages op til Overvejelse ang. Opførelse af Klub- kneb det med at stille Hold, naar vi skulde gøre
det, men nu ser vi, at vi til Førsteholdet alene
huset.
i Efteraarssæsonen har brugt 35 Spillere — et
fantastisk stort Antal, naar man tænker paa,
at der kun hører 11 Spillere til et Hold. Der
maa altsaa have været en utrolig Masse Afbud,
Se paa
fortæller Tallene, og det har der ogsaa, alt for
mange. Til Andetholdet har vi anvendt 20 Spillere, det er kun 9 over, saa Afbudene har ikke
været saa mangfoldige; det samme gælder
Juniorholdet — 21 — og Drengeholdet — 19
Paa Førsteholdet har vi haft stor Gavn af vor
Stilling som »Garnisonsby«, idet vi der harhaft
Sandvig Boghandel
15 Soldater paa, og af dem har flere været
Telf. Sandvig 55
»faste« paa Holdet. Poul Thaarup, 254, har været med i det største Antal,. 10 Kampe af 14.
,

Lidt Fodbold-Statistik

julegaver

Svend Jørgensen har spillet med i samtlige 14
Kampe; 4 Spillere har spillet over 10 Kampe,
8 mellem 5 og 10, og 23 5 Kampe og derunder.
Det fortæller.os, synes jeg, lidt om Grunden til
de daariige Resultater i Efteraaret. Man kan
kun opnaa gode Resultater, hvis man kan faa
alle Mand til at møde hver Gang — ogsaa til
Træning. Desværre fortæller Tallene os ikke,
hvor mange der har haft gyldig Grund for
deres Afbud. Nu har Soldaterne — med Vagt

dEttri3aio,„_
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Blomster
Kranse
og Dekorationer
til Julen

C. Jensen

osv. — selvfølgelig haft Indflydelse paa dette
Forhold, saa vi skal ikke dømme Spillerne alt
for haardt. Men vi kan hurtigt blive enige om,
at man vil opnaa de bedste Resultater, hvis de

Telefon Allinge 41

Paa, Juniorholdet har Arne og Børge Mikkelsamme 11 Mand spiller alle Kampene. Lad os
lige nævne, at af de 35 Spillere har 14 kun spil- sen, Svend Jacobsen og Hans Henriksen spillet
let med i een Kamp, og flere af disse har været med i alle 8 Kampe, 5 har spillet 7 Kampe,
faste Folk paa Andetholdet.
Paa Andetholdet har vi brugt 6 Soldater, og
deraf har een — Bent Engbo, 319, — spillet 5
Kampe, de andre kun een to eller tre. Axel Christensen, Niels Rottensten og Jørgen Madsen har
spillet med i alle 6 Kampe. 6 Spillere har kun
spillet 1 Kamp, 3 2 Kampe, 1 3 Kampe, 2 4
Kampe og 5 5Kampe. Altsag har saa godt som

1 5 Kampe, 2 3 Kampe og 9 1 Kamp. Blandt de
sidste er enkelte, som derefter er rykket op paa
Seniorholdet.
Af Drengene har 5 spillet samtlige 5 Kampe,
3 4 Kampe, 3 3 Kampe, 1 2 Kampe og 7 1 Kamp.

Men Statistikken viser, at disse to Hold — især
Juniorholdet — har haft det største Antal
»faste« Spillere. For Juniorernes Vedkommende
har 9 og Drengenes 8 Spillere næsten spillet
alle Holdets Kampe.

Serieholdet: Svend Jørgensen, 10 Maal; Børge
Pedersen, Peter Emil Larsen, Kaj Larsen (221)
og Korporal Kaj Pedersen, 2 Maal; Axel Christensen, 1; Poul Hammer, 1; Ove-, Rasmussen
(357), 1; Leif Hansen, 1.

Det viser alligevel 8 Spillere, der har været med
saa godt som alle Kampene. Men for deres
Vedkommende gælder det, at Spilleudvalget har
8 Spillere været med i alle Kampene.
skullet prøve flere af Drengene, og derved komMed Hensyn til Afbud har vore Juniorere og mer enkelte kun til at spille faa Kampe.
Drenge aldrig været slemme. Der findes ingen
Vi vil saa slutte denne lille, statistiske GenRegel uden Undtagelser, siger man, og selv- nemgang med vore Maalscorere i alle Kampe
følgelig kan de ogsaa melde Afbud paa Ulyst, siden Sommerfesten:

Kornfede Qtes og Ænder
Lækkert Paalæg til Julebordet

Bestil i god Tid

Svend Hansen Telefon Allinge 38

Gæs og Ænder
1. Kl. Varer
Hjemmelavet Paalaag

Schack Jørgensen

KOFOED og MORTENSEN
Byggeforretning . Tlf. Allinge 77 og 79

Alt Byggearbejde
og Reparationer

Masser af

Legetøj
Lædervarer
Julekort
og Julehefter

Korn i god Tid

»FODS PAPIRHANDEL
Allinge

Sesta'
Deres And eller Daas
i god Tid

Kaj Jensens Slagterforretning

Andetholdet: Axel Christensen, 5 Maal; Knud
Olsen, 2; Helge Sundberg, 1.
1. Junior Arne Mikkelsen, 5 Maal; Hans
Henriksen, 4; Niels Nørgaard Larsen, 4; Mogens Jacobsen, 3,; Birger Mikkelsen, 2; Svend
Hansen, 1; Tage Funch, 1; Poul Kofoed, 1.
Drengehoidet: Jørn Olaf Larsen, 1 Maal; Ole
Kofoed, 1.
V. M.
ASGs aarlige
Traditionen tro afholder A. S. G. 2. Juledag
sin aarlige Julefest paa Gæstgivergaarden. Det
foregaar paa sædvanlig Maade, og det eneste
man skal medbringe denne Aften, er det sædvanlige gode A. S. G.-Humør.
Det vil sikkert være være Medlemmer bekendt, at Problemet »Gæster« ofte ved Højtiderne har voldt Bestyrelsen en Del Bryderier,
ligesom det mange Gange har fremkaldt heftige
Diskussioner baade for og imod. Man kunde
naturligvis kort og godt fastholde, at Festerne
kun er for Medlemmer, men det sker jo dog, at
man netop paa den Dag, der er Fest i A. S. G.,
har Gæster paa Besøg, som man gerne vil invitere med. Det har altid været Skik og Brug at
dette har kunnet lade sig gøre, men selvfølgelig
er det ogsaa blevet misbrugt i stor Stil.
Vi mindes en Fest i Foraaret, hvor Tilstrømningen af » Gæster« var saa enorm, at vore
egne Medlemmer daarligt kunde trække Vejret.
Saale•des maa det ikke være, og det vil vi gerne
undgaa i Fremtiden.
Bestyrelsen har nu sat sig for at finde en acceptabel Løsning paa Spørgsmaalet, og det mener vi nu at have fundet.
Vi indfører fra og med Julefesten nogle specielle »Gæstekort«, som Medlemmer, der venter
Gæster paa Besøg i Julen, skal afhente i »Kiosken« 3 Dage før Festen.
Disse Kort er personlige og paaføres Gæsternes Navne, ligesom det fremgaar af Kortene,
hvem disse Mennesker kommer sammen med.
Gæstekortene koster til Julefesten 1 Kr., hvorimod Medlemmerne som sædvanlig har gratis
Adgang denne ene Gang om Aaret.
Altsaa — venter De Gæster paa Besøg i Julen, som gerne vil med til Julefesten, saa husk
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Allinge Messe
Telefon Allinge 100
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at afhente Gæstekort til dem seneste 3 Dage før som havde faaet ham til at lade de store drenge
Festen.
skrive den idiotiske fristil : Fortæl om en fodGæster uden disse Kort vil ikke blive lukket boldkamp, du har overværet. For fjerde gang
ind paa Festaftenen.
læste han nu disse uforstaaelige sætninger. —
Men husk det nu!
A. M. »Bolden snittede overliggeren«. Ja, det var da
fuldkommen vrøvl. Saa vidt han vidste, var en
fodbold en stor, rund tingest af læder, som
Fodboldsti ton
umuligt kunde snitte i noget som helst. Efter
»Den danske centreforward fintede en cen- moden overvejelse satte han en tyk, rød streg
tring, svenskeren kom ud af balance, og nu trak under snittede. Det var en fejl, absolut, her
danskeren indenom ham, driblede fikst og be- var da endelig et fast holdepunkt. Alle de andre
hændigt igennem det svenske forsvar, og i det fodboldtekniskek udtryk som: driblede tacklede,
øjeblik, den svenske højre back tacklede ham, scorede, headede og lignende, dem kunde han
scorede han med et haardt og præcist skud. ikke finde rede i, men snittede!!! — Altsaa var
Bolden snittede overliggeren og sad med et sug stilen ikke til ug. Og fortsættelsen, hvordan var
i nettet. Maalmanden var udplaceret og uden det nu, der stod? Jo, »Bolden sad med et sug i
chanser. Stillingen: 1-1.«
nettet«, det lød meget ukultiveret. Lærer Holm
Lærer Holm, klasselæreren, rev-sig fortvivlet vidste ikke, hvordan det lød, naar en fodbold
i de spredte graa haar, snart 30 aars ener- blev sparket ind i et maalnet, men »med et sug«
verende lærergerning endnu havde ladet ham det var ikke dansk, det lød som tarveligt slang.
beholde, og angrede bittert den ulyksalige icM, Læreren satte altsaa en rød streg under »suget«

Personkørsel til alle Formaal
6-7 Personers Vogn
20 Personers Turistbil

EJVIND HOLM

Telefon Allinge 190 y

Den nye Maler bor

Nfarregade 11 St.
Prøv ham næste Gang, De skal have malet

1. Kl. Materialer
Omhyggeligt Arbejde
Altid færdig til deri aftalte Tid

Anker Finns«,
Nørregade 11, Stuen . Allinge

og rettede ude i marginen : »med en sugende
lyd«.
Maaske det alligevel kunde lade sig gøre at
rette disse stile, — det skulde lykkes, han kunde
simpelthen ikke komme hen paa skolen i morgen og fortælle drengene, at han ikke var i
stand til at rette deres stile. Hvad vilde de
tænke? Næh, det vilde gaa altfor meget ud over
respekten. Han havde selv givet dem opgavevn,
og drengene havde været begejstrede. Nu havde
de løst den — eller i det mindste forsøgt paa
det — saa maatte han ogsaa, løse sin del.
, den nælien oplivet tog ler er holm fat per.
ste stil : »Lundberg kørte fuldstændig i skoven

med den finske venstre half, som havde hængt
over ham hele kampen, men netop som han var
kommet fri og paa skudhold, blev han mejet
ned af back'en, som fuldstændig 'jævnede ham
med jorden
Med en opgivende stønnen smed læreren den
røde blyant fra sig og holdt gig paa den reberhede pande — det var i sandhed et mareridt at
rette disse stile -- hvad var dog dette nu for

noget? Han troede, han rettede fodboldstile,
men det saa ud til at være skovtursreferater og
hærberetninger i een pærevælling. Du godeste,
dette var stil nr. 2, der var altsaa een og tyve
endnu af samme slags, det var jo til at fortvivle
over, haabløst, han opgav. Men netop som han
havde faaet lagt stilebøgerne til side og tændt
sin pibe for at berolige sine oprevne nerver, slog
en lys ide ned i ham. Rask tog han telefonen :
1921 — jatak. — Hallo, er det 1921 — god dag,
er du ikke redaktør af et fodboldblad eller saadan noget lignende, — hvad siger du, — aah,
medlemsblad, naa jo, det kommer vel ud paa eet,
saa ved du maaske, hvad det er at drible?.—
Selvfølgelig, siger du. Tak skal du have, skal
det nu oven i købet regnes for en selvfølgelighed? — Hallo, er du der endnu, — ved du ogsaa, hvad det er at tackle, og finte, og centre og
score, og -- og — og winge tror jeg nok det
hed — winge, siger jeg — dobbelt VING E. Hvad siger du? Naa ja, det er muligt, du har
ret, det forstaar jeg ikke et kvidder af, men jeg
kan maaske naa at lære det endnu. — Nu skal

Personkørsel udføres med

5 Personers Bil
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SONNE FALK
Telf. Allinge 130v
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1. Kl. Arbejde

Alf Nielsens Frisørsalon
Sandvig

R;d4ideifse
Allinge-Sandvig Gymnastikforening
indbyder herved sine Medlemmer
til den aarlige

Julefest
2. Juledag Kl. 20
paa Gæstgivergaarden
Salen er julepyntet . God Musik
Ingen Entre

god sæson. Starten var virkelig ogsaa god, særlig
for herrernes vedkommende. Det bedste fremmøde var 24 paa een aften, det er baade aar
og dage siden, at ASG har haft saa mange herregymnaster samlede paa een gang. Og nu en
maaned efter
møder der ca. en halv snes.
Hvorfor? Ja, besvar det, hvo der kan. Skal det
virkelig naa dertil, at vi igen i aar maa indstille herregymnastikken?
Damerne startede ikke saa fint, men de har
til gengæld ikke svigtet. Fremmødet er ikke
særlig stort, men det er dog stort nok til at
holde det hele igang; men der er plads til mange
endnu. Det er særlig de ganske unge, der glimrer ved deres fraværelse. Selv om der er mange
uniformer i byen, saa kunde de med lidt god
vilje vel nok afse et par aftener til gymnastik
om ugen.
Gymnaster — baade damer og herrer stram
jer op!

NB.
Medlemmer, der ønsker at medtage
Julegæster, maa afhente „Gæstekort"
til disse senest 3 Dage før Festen.
Disse Kort koster 1 Kr.
Se Omtale under „Julefesten"
andetsteds i Bladet.

Badminton
Afdelingen arbejder støt og roligt. Timerne
er optaget paa nær et par stykker, saa der er
altsaa plads til et par eller to endnu.
•

Rensning . Presning

du høre, — jeg har haardt brug for din hjælp,
du maa bare love mig ikke at gaa, nogen steder
i Aften. Nu tager jeg cyklen, og saa er jeg ude
hos dig om en halv time. — Hvad siger du, —
syg —? Nej nej, jeg er ikke syg. -- Hovedet,
siger du, maa jeg være fri, ingen uforskammetheder. Naa, men jeg kommer altsaa om en halv
time, det maa jeg nok, ikke? Tak skal du have,
paa gensyn — og tak.
Alle stilene var til ug med kryds og slange.
Drengene vidste nok, hvad de skrev om, men
lærer Holm bandlyser den slags opgaver i fremtiden.

Mærkeligt!
I sidste nummer var vi ved at svømme over
af rørelse, fordi gymnastiksæsonen startede saa
godt, og vi lykønskede halvvejs os selv til en

Reparationer

Renseriet EXPRESS
Cailo Bendtsen, Telefon Allinge 198

Vi sø9er
-

en Typograf-Lærling. En 16 17 Aars
Dreng med aode Sk-olekundgkable kan
tiltræde Pladsen i Begyndelsen af 1947.
Prospekt med udførlig Angivelse af
Fage ts Muligheder og Krav udleveres
til interesserede Forældre.

Gornitzkas Bogtrykkeri
Værksted for moderne Tryksager
Telefon Allinge 74

Kjoler
Bluser Nederdele

uden Mærker

Uldne tærnede Kjoler Str. 40-4244 Kr. 106,00 115,00
Svære ensf. heluldne Kjoler Str. 38-4042 fra Kr. 138,00
Stribede Vyella . Bluser .
.
.
. . Kr. 39,50
Hvide Popelin. Bluser .
.
.
. . Kr. 27,85
Svære uldne Nederdele
.
.
. fra Kn 12,75
og saa har vi

Pige-Regnfrakker i Størrelse fra 4 til 10 Aar
Blaa Drenge-Regnfrakker i Størrelse fra 7 til 14 Aar

Frif4tiRetach
Telefon5

14-

Allinge

