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Nexøs Sygehuse. Moster Karen er kommet udenfor på en båre i haven

Den 1. Oktober 1921 fratræder M. N. 
Schou og Hustru deres Virksomhed som 
Økonom ved Neksø Syge- og Epidemi-
hus. Schou er 77 og Fru Schou er 72 Aar, 
saa det er forstaaeligt, at de trækker sig 
tilbage fra den til Tider ret anstrengende 
Gerning.
Schous har flere Gange talt om at opsige 
Stillingen, men har efter Opfordring sta-
dig fortsat og stadig til stor Tilfredshed 
fra alle Sider. Mange er de, som ved Med-
delelsen om Økonomskiftet paa Syge- og 
Epidemihuset vil sende en venlig Tanke 
og oprigtig Tak til Fru Schou for hendes 
gode Mad og Opvartning i den Tid, de 
paa Grund af Sygdom har haft Fru Schou 
til Madmoder. Renlig og proper til det 
yderste har hun altid været med alt, hvad 
hun foretog sig paa Syge- og Epidemi-
huset; naar dertil kommer hendes store 
Tjenstvillighed og Opmærksomhed, da 
er det ikke saa underligt, at mange sen-
der Fru Schou en venlig Tanke med Tak!
Schou har ogsaa gjort en Gerning, som 

er paaagtet af alle, som fik Lejlighed 
til at se hans store Opofrelse for andre. 
Kunde han gøre nogen en Tjeneste, var 
han altid villig. Den smukke Have, som 
nu omgiver Syge- og Epidemihuset, er 
et Vidnesbyrd om Schous store Arbejde 
Aar efter Aar. Schou har foretaget man-
ge, mange drøje Ture til Neksø og Om-
egn, selv i mørke Vinterdage i Regn og 
Slud, og vi mødte altid den raske, gamle 
Mand med et Smil på Kind og godt Hu-
mør. Tak derfor!
Naar nu disse to brave Hædersfolk, der 
trofast har delt ondt og godt med hinan-
den, den 1. Oktober trækker sig tilbage, 
kan de gøre det med en god Samvittighed 
og med Forvisningen om, at lykkeligst at 
hvile paa er fuldendte Gerning.
Vi ønsker dem en god og lykkelig Livs-
aften.
Schous flytter til Havnegade i Neksø.
Som Økonom er antaget fra 1. Okto-
ber Snedkermester L. A. Rasmussen og 
Frue, Hallandsaas, Neksø.
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