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Rønde Kursus

Rønde Kursus blev startet i 1917 af forstander Kristen Her- 
skind, som oprindelig ledede Rønde Højskole, hvor også Kur
sus havde til huse, indtil der i 1918 blev opført egen bygning 
til Kursus.

De første studenter (klassisk-sproglige) dimitteredes i 1919. 
I 1921 blev Kursus statsanerkendt med deraf følgende rettig
heder, og siden har tusinder af elever taget deres præliminær-, 
real- eller studentereksamen her. Mange af dem har fortsat 
deres uddannelse og virker på vidt forskellige områder, ikke 
mindst er mange præster og andre i kirkeligt arbejde udgået 
fra Rønde Kursus.

Skolens formål er at hjælpe de unge, der er kommet ud af 
det normale skoleforløb, og som senere får lyst til at studere vi
dere. Under opholdet er det endvidere skolens ønske og mål at 
være et kristent skolehjem. Rønde Kursus er startet af indre 
missionske kredse, og et af bestyrelsens medlemmer skal udtages 
af bestyrelsen for Indre Mission i Danmark; dette grundlag øn
sker skolen at vedkende sig også fremover. Kursus har gennem 
årene haft talrige elever fra alle kirkelige kredse, hvilket ikke 
blot har givet skolen en meget bred folkelig baggrund, men 
også dannet basis for en åben og nuanceret debat mellem ele
verne. Også denne tradition ser skolen meget gerne ført videre.

Rønde Kursus er en selvejende institution, hvis øverste le
delse er en bestyrelse på 14 medlemmer med sognepræst Jørgen 
Østergård, Århus, som formand. Bestyrelsen vælges blandt 
medlemmerne af en såkaldt »Støttekreds«, bestående af tidlige
re elever, forældre og venner af institutionen.

Rønde by, der ligger mindre end 30 km fra både Århus, 
Grenå og Ebeltoft og kun 8 km fra Tirstrup lufthavn, byder 
på grund af sin ret beskedne størrelse på en god blanding af 
land og by med gode muligheder for både at færdes i naturen 
og drage fordel af forretninger, bibliotek m. m.
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Rønde Kursus er en kostskole og det eneste kursus uden for 
København, der har klassisk-sproglig gren. Alle værelser
ne er enkeltværelser, og desuden findes en række lokaler 
til brug i fritiden. På hvert værelse findes seng, skrivebord, 
stol og skab. Det er tilladt at supplere Kursus’ møbler med 
egne møbler. Desværre kan Kursus ikke stille værelser i til
strækkeligt antal til rådighed, hvorfor en række elever - især 
ældre elever og 2. års elever - bor på privatlejede værelser i 
byen. I fritiden findes en række aktiviteter, ledet af elevrådet, 
ligesom der er et omfattende kammeratligt samvær på Kursus. 
Skolens kristne holdning afspejles i de mange kristelige aktivi
teter på frivillig basis på og uden for Kursus.

Som statsanerkendt kursus har Rønde Kursus en række for
dele:

1. De elever, der er optaget på skolen og derefter i fulde 2 år 
har deltaget regelmæssigt i undervisningen, indstilles til ek
samen med begrænset pensum, dvs. at der til eksamen kun 
opgives en del af det stof, som kræves læst. Kursus udtager 
selv dette stof.

2. Formerne for eksamen, karaktergivning og censur er som 
de for andre eksamensskoler gældende, dvs.

a) der gives årskarakterer, der medregnes i eksamensresul
tatet.

b) ved eksamen bortfalder eksamination i 3-4 fag.

c) elevernes egne lærere eksaminerer i alle fag.

d) Kursus’ lærere ved eksamen deltager i bedømmelsen af 
eleverne.

e) eksamen afholdes på Kursus.

f) Kursus fører sine egne eksamensprotokoller.
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Studenterkursus

Rønde Kursus kan tilbyde følgende grene: Klassisk-sproglig, 
nysproglig og matematisk-fysisk.

Falles fag
Dansk, fransk, historie, geografi, biologi og matematik.

Den klassisk-sproglige gren
Udover fællesfagene læses på denne gren græsk, latin og en
gelsk eller tysk. Eleverne kan frit vælge, om de vil læse 
engelsk eller tysk. Det må ved optagelsen meddeles Kursus, 
hvad man vælger.

Den klassisk-sproglige gren kan med fordel vælges af dem, 
der vil studere teologi; men den kan desuden i mange tilfælde 
bruges som grundlag for de samme studier som nysproglig stu
dentereksamen.

Da erfaringen viser, at det er vanskeligt for elever på denne 
gren at skulle begynde med 3 ny sprog, må det stærkt tilrådes, 
at man opnår den lille latinprøve eller dertil svarende kund
skaber i latin, inden læsningen på kursus påbegyndes.

Den nysproglige gren
Udover fællesfagene læses på denne gren engelsk og tysk i stør
re omfang end på de andre grene, latin og oldtidskundskab.

Den nysproglige gren er en udmærket forberedelse både til 
videre studier ved universitetet og til indtræden i det praktiske 
liv. Ved universitetet giver den et godt grundlag for studiet af 
jura, statsvidenskab eller sociologi og for læsning til embeds
eksamen eller magisterkonferens i sprog og historie. Vil ny
sproglige studenter studere teologi, må de underkaste sig en 
tillægsprøve i græsk; vil de studere medicin, må de bestå en 
tillægsprøve i fysik og kemi; vil de studere ved Danmarks tek
niske Højskole, Ingeniørakademiet eller Danmarks farmaceu-
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tiske Højskole, må de bestå en tillægsprøve eller adgangseksa
men.

De, der ønsker at studere ved Danmarks tekniske Højskole 
eller Ingeniørakademiet, bør dog vælge den matematisk-fysiske 
gren. Det samme gælder dem, der påtænker at studere ved Dan
marks farmaceutiske Højskole.

Den matematisk-fysiske gren
Udover fællesfagene læses på denne gren matematik, fysik, ke
mi og oldtidskundskab. Alle elever kan vælge, om de vil læse 
engelsk eller tysk. Det må ved optagelsen meddeles, hvad 
man valger.

Den matematisk-fysiske gren er en naturlig vej, hvis man vil 
studere ved Danmarks tekniske Højskole, Ingeniørakademiet, 
Danmarks farmaceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Land
bohøjskolen, Kunstakademiet eller læse til naturvidenskabelig 
embedseksamen eller magisterkonferens ved det matematisk
naturvidenskabelige fakultet; den kan yderligere benyttes som 
grundlag for studiet af medicin, jura og statsvidenskab. Vil stu
denter af denne gren læse til skoleembedseksamen eller ma
gisterkonferens i sprog og historie, må de underkaste sig en til
lægsprøve i latin; vil de studere teologi, kræves ligeledes til
lægsprøve i latin og desuden en tillægsprøve i græsk; vil de 
være tandlæger, dyrlæger eller farmaceuter, skal de tage en 
mindre tillægsprøve i latin.

Betingelser for optagelse på studenterkursus
1. Ansøgeren skal være fyldt 17 år senest den 31. januar det 

år, der søges optagelse. I ganske særlige tilfælde kan der søges 
dispensation herfor.

2. Ansøgeren skal have bestået realeksamen eller dermed 
ligestillet eksamen eller anden for-uddannelse, der ved dispen
sation er skønnet tilstrækkelig. Kendskab til fransk og latin 
kræves ikke (se dog under klassisk-sproglig gren side 7).
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3. Der er ingen optagelsesprøve, men optagelse er betinget 
af, om Kursus skønner, at de under pkt. 2 opnåede kvalifika
tioner er tilstrækkelige.

STUDENTEREKSAMEN
Nogle fag afsluttes efter første år, for den klassisk-sproglige 
grens vedkommende engelsk/tysk, matematik og geografi, for 
den nysproglige grens matematik og geografi, og for den mate- 
matisk-fysiske grens vedkommende engelsk/tysk og geografi.

Ifølge gældende bestemmelser vil elever, der efter afholdt 
årsprøve er oprykket i afgangsklassen, normalt blive indstillet 
til eksamen, medmindre Kursus over for undervisningsdirekto- 
ratet kan påpege, at en elevs arbejdsindsats har svigtet, for 
eksempel gennem forsømmelser (se side 14). Eksamen afholdes 
ordinært i maj-juni måned, og 13-skalaen benyttes. For at 
bestå kræves for års- og eksamenskarakterer hver for sig et 
gennemsnit på mindst 5,5, samt at summen af de to laveste ka
rakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 
13 (»13-reglen«). Rækken af eksamenskarakterer suppleres med 
årskarakteren i de fag, som er faldet bort ved studentereksa
men.

I årets løb gives karakterer i oktober, december, marts og 
årskarakterer i maj. For første års elever bortfalder dog ka
raktergivningen i oktober. I afgangsklasserne afholdes termins
prøver i december og marts.
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Fag- og timefordeling for studenterkursus

Klassisk
sproglig 

gren
Nysproglig 

gren 
4 ° n °1. ar 2. ar

Matem.- 
fysisk 
gren

1 °1. a r 2. år -1 °1. ar 2. år

Dansk 3 5 3 5 3 5

Engelsk |
Tysk i 4 0 5

5
6
4 4 0

Fransk 4 4 4 4 4 4

Latin 6 7 5 3

Græsk m. 
old.kundsk.

Oldtidsk.

5 8
0 2 0 2

Historie m. 
samf.kundsk. 3 4 3 4 3 4

Geografi 2 0 2 0 3 0

Biologi 0 3 0 3 0 3

Kemi 2 2

Fysik 5 5

Matematik 4 0 4 0 7 6

Ugentlig timetal 31 31 31 31 31 31
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Realkursus

Realkursus er 2-årigt og fører frem til realeksamen.

Betingelser for optagelse
1. Optagelse kan tidligst finde sted et år efter, at ansøgeren 

har gennemgået 7. skoleår i folkeskolen eller tilsvarende under
visning. Dog foretrækkes det, at ansøgeren er fyldt 16 år.

2. I oktober måned afholdes en optagelsesprøve, for tiden i 
skriftlig og mundtlig dansk og regning. Prøven afholdes af og 
på Kursus. Først når denne prøve er bestået, kan eleven betrag
te sig som endeligt optaget. Fritaget for prøven, dog efter Kur
sus’ skøn, er elever, der har bevis for den statskontrollerede 
prøve fra 9. klasse.

REALEKSAMEN
For afholdelse af eksamen, krav for at bestå og karaktergiv
ning gælder de samme regler som ved studentereksamen.
(Se side 10).
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Fag- og timefordeling for realkursus

1. år 2. år

Dansk 6 6
Regning og matematik 7 6
Religion 1 1
Historie 2 3

Geografi 2 2
Biologi 2 2

Naturlære 3 3

Engelsk 4 4

Tysk 4 4

Ugentligt timetal 31 31

13



Praktiske oplysninger

TILMELDELSE
Ansøgningsskema og betalingsvilkår er vedlagt Kursus’ pro
gram. Skemaet udfyldes nøje og indsendes snarest, også selv 
om den fornødne for-eksamen først skal aflægges i den påføl
gende termin; i så fald må afskrift af eksamensbeviset ind
sendes omgående efter eksamens afslutning.

Svar på ansøgningerne kan først forventes i slutningen af 
marts, i positivt fald vedlagt et indmeldelseskort, som i ud
fyldt stand tilbagesendes omgående, for at tilmeldelsen skal 
kunne betragtes som opretholdt.

Ønskes en ansøgning ikke opretholdt, bør dette af hensyn 
til andre ansøgere omgående meddeles Kursus.

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske til den 1. i en måned med 14 dages varsel 
og underskrives af den, der har forældremyndigheden for ele
ver under 18 år, ellers af eleven selv.

FORSØMMELSER
Reglerne om forsømmelsesgrænser er fastsat af undervisnings
ministeriet. For studenterafdelingen gælder, at
enten: fravær i mere end 50 dage (eller et tilsvarende antal ti

mer) i de to sidste kursusår,
eller: fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal ti

mer) i det sidste kursusår,
eller: fravær i mere end 2O°/o af timerne i et enkelt fag 
medfører fortabelse af retten til indstilling til eksamen med 
begrænset pensum og årskarakterer.

Dersom en elevs forsømmelser antager særlig alvorlig karak
ter, kan Kursus efter lærerforsamlingens ansøgning fritages for 
at stå som dimissor for eleven. Denne regel vil f. eks. blive 
brugt, hvor eleven har vist grov forsømmelse m. h. t. afleve
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ring af skriftlige arbejder, eller hvor eleven har et betydeligt 
antal ubegrundede fraværsdage efter den 20. marts.

Når Kursus ikke er dimissor, afgør direktoratet, om eleven 
kan gå op til eksamen, og det bliver i så fald som privatist (se 
under dispensationer).

For realafdelingen gælder, at
fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal timer) 

i det første kursusår medfører, at eleven ikke kan oprykkes i 
næste klasse, og

fravær i mere end 25 dage (eller et tilsvarende antal timer) 
i det andet kursusår medfører fortabelse af retten til indstil
ling til eksamen med begrænset pensum og årskarakterer.

For begge afdelinger gælder, at ubegrundet fravær inden for 
de nævnte grænser ikke er tilladt.

Der er dispensationsmuligheder, hvor der foreligger særlige 
omstændigheder, og eleverne må selv indgive ansøgning til 
Kursus med redegørelse og bevisligheder, hvis de ønsker at be
nytte sig heraf. Der vil hvert år omkring den 1. marts blive 
indkaldt ansøgninger ved meddelelse på opslagstavlerne.

Der føres protokol ved begyndelsen af hver time, og en elev, 
der ved protokolføringens afslutning endnu ikke er til stede, 
regnes fraværende.

DISPENSATION
Der findes forskellige dispensationsmuligheder, hvis man har 
overskredet forsømmelsesgrænserne.

Studenterafdelingen: a) fuld dispensation, dvs. alle rettighe
der bevares, som om ingen overskridelse havde fundet sted, 
b) delvis dispensation: man bevarer det begrænsede eksamens
pensum, men der skal aflægges mundtlig prøve i samtlige fag, 
og man får ingen årskarakterer.

Får man ingen dispensation, kan man kun indstilles som pri
vatist, dvs. ingen årskarakterer, mundtlig prøve i samtlige fag 
og i hele det læste pensum.

Realafdelingen: Kun to muligheder: enten fuld dispensation 
som under a) ved studenterafdelingen eller også indstilling som 
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privatist (se også ovenfor). Realister, der ikke får dispensation, 
kan indstille sig selv som privatister. De vil da som regel blive 
eksamineret på en af de kommunale skoler.

Lærerforsamlingen indstiller til direktoraterne, men disse af
gør suverænt, hvem der kan få dispensation og hvordan.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE M. V.
Studieegnede elever kan ansøge om at komme i betragtning ved 
tildeling af understøttelse (legater og rentefri lån) fra »Statens 
U ddannelsesstøtte«.

Kursus finder det dog rigtigst at gøre opmærksom på, at den 
tildeling, en elev kan opnå, ikke er af en sådan størrelsesorden, 
at det ville være forsvarligt, hvis Kursus rådede eleverne til at 
basere deres økonomi udelukkende på forventet hjælp fra »Sta
tens Uddannelsesstøtte«.

Kursus’ elever har adgang til statsgaranterede bank- og spa
rekasselån på normale vilkår.

Nærmere besked om lånenes omfang, ansøgningsfristen ved
rørende lån og legater m. v. vil blive bekendtgjort på skolen.

ANDEN STØTTE
Rønde Kursus råder over nogle legater, som uddeles til decem
ber og juni i overensstemmelse med legaternes fundatser.

FORSIKRING
Alle elever er forpligtet til at tegne en kombineret elevforsik
ring, der under ophold på skolen dækker brand, vandlednings
skade, tyveri, privat-ansvar og ulykke.

KOSTAFDELINGEN
Rønde Kursus’ status som kostskole forudsætter, at eleverne 
bor på skolen. Et værelse kan normalt ikke opsiges i løbet af 
skoleåret. I det omfang, der ikke er plads på skolen, kan ele
ver over 18 år bo på selvlejede værelser uden for skolen. Der 
kan også optages elever, der bor hjemme. Rektor kan i alle 
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tilfælde kræve, at en elev bor på skolen. I øvrigt må hele op
holdet på Rønde Kursus bero på et tillidsforhold.

Kosteleverne kan vælge mellem 2 kostformer:

A-kost kan vælges af de elever, som ønsker at opholde sig 
på skolen alle ugens syv dage. Ved prisberegningen er der kal
kuleret med, at eleverne i gennemsnit kun opholder sig på sko
len to week-ender om måneden.

B-kost er beregnet på elever, som er borte fra skolen hver 
week-end hele skoleåret igennem.

Ændring af kostvalg kan senest finde sted 15. november.
Fravær fra skolen med overnatning skal altid meldes på der

til indrettede sedler med angivelse af opholdssted. Er eleven ef
ter et sådant fravær forhindret i at møde til normal skoletid, 
skal det meldes til kontoret.

Skolen er lukket i sommerferien og juleferien. I efterårs- og 
påskeferien kan eleverne kun blive på skolen efter forudgåen
de aftale med rektor.
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Dagligt skema

Lørdage og søndage spises kl. 9.00 - 12.00 - 18.00.

7.15 Eleverne vækkes.

7.30 Morgenmad.

8.00- 8.45 1. time.

8.45- 8.55 Morgensamling.

8.55-12.20 2.-5. time.

12.20-12.40 Middag.

12.40-12.50 Tolvsang.

12.50-13.35 6. time.

13.45-14.30 Evt. 7. time.

15.00-18.00 Læsero.

18.00 Aftensmad.

19.30 Læsero.

23.00 Eleverne skal være på deres værelser.
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Ordensregler

5 i- _
Der er mødepligt for alle elever til morgensamling.

5 2.
Der skal være absolut læsero på skolen fra mandag til fredag 
i tidsrummet kl. 15.00-18.00 og fra kl. 19.30. Radioer, bånd
optagere m. v. må ikke kunne høres uden for værelserne i dette 
tidsrum. I øvrigt bør der vises hensyn døgnet rundt.

j 3.
Besøg på værelserne er tilladt:
Mandag-fredag kl. 18.30-22.00
Lørdag, søn- og helligdage kl. 12.30-22.00.
Besøg udefra af andre end elever er tilladt 
Lørdage, søn- og helligdage kl. 12.30—22.00.

Tobaksrygning er ikke tilladt i klasseværelser, bibliotek og spi
sesal.

. §
Besiddelse og brug af euforiserende stoffer og overdreven ny
delse af alkohol er ikke tilladt.

5 6.
Beskadigelse og misbrug af enhver art af det opstillede brand
slukningsmateriel og nøgler i glasbokse er strengt forbudt.

j 7:.Elevrådet er ansvarlig for de fritidsfaciliteter, der er stillet til 
elevernes rådighed. Ødelagt inventar erstattes af eleverne, evt. 
gennem depositum eller forsikring.
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§8.
Værelserne skal åbnes for rengøring, istandsættelse og lignende 
og skal sammen med tekøkkenerne holdes i ryddelig stand.

Håndhævelse af dette ordensreglement varetages af inspek
tionshavende lærere, kostinspektor og rektor. Overtrædelser 
kan i alvorligere tilfælde eller ved gentagelser medføre bortvis
ning et antal dage eller for bestandig.
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Eleverne

Il sK
1. Bjerrum, Kirsten Sønderskov, Ulfborg.
2. Enevoldsen, Robert, Esbjerg.
3. Grøn, Kristian Sølvsten, Havndal.
4. Knudsen, Ole, Svendborg.
5. Nielsen, Ole Chr. Bilenberg, Randers.
6. Pedersen, Henning Sundby, Bælum.
7. Petersen, Erling, Viby Sjælland.

II aN
1. Bisgård, Benedicte, Fredericia.
2. Christensen, Janne, Aalestrup.
3. Frandsen, Frants, Kolind.
4. Frank, Peter W., Haderslev.
5. Fredgaard, Linda, Farsø.
6. Halfdaner, Marianne, Bagsværd.
7. Iversen, Bernt Bjerregaard, Vils, Mors.
8. Larsen, Jørgen Raymond H., Randers.
9. Louring, Jørgen, Gjern.

10. Mikkelsen, Krista Nygård, Roslev.
11. Nielsen-Englyst, Erling, Hinnerup.
12. Nørgaard, Else, Haderslev.
13. Olsen, Gunvor Aaberg Ehlers, Haderslev.
14. Olsen, Tove, Ikast.
15. Pedersen, Tove Marie Beck, Bording.
16. Villadsen, Anette, Aalborg.

II bN
1. Christiansen, Jens Holk, Mårslet.
2. Jensen, Karen Stampe, Randers.
3. Jensen, Karen Wiberg, Grauballe.
4. Jørgensen, Ingrid Gadager, Gravens.
5. Kjærsgaard, Anne-Marie, Ikast.
6. Koppitz, Manja, Dejret, Knebel.
7. Krogh, Niels Jørgen, Risskov.
8. Lilmoes, Inge, Randers.
9. Mygind, Ulla, Løkken.

10. Nybo, Carsten Peder, Silkeborg.
11. Petersen, Ole, Thorshavn, Færøerne.
12. Poulsen, Erik Fangel, Aabyhøj.
13. Skifter, Poul Erik, Knebel.
14. Skov, Inger Marie, Farsø.
15. Thomsen, Ulla, Følle, Rønde.
16. Tofterup, Bodil, Slagelse.
17. Viborg, Poul, Mørke.
18. Volsgaard, Metha, Holstebro.



II
1. Barnow, Niels Erik, Århus.
2. Bendtsen, Claus-Ulrik J., Knebel.
3. Bregnhøj, Tom C., Thorsager, Rønde.
4. Clausen, Hanne Holm, Brædstrup.
5. Fogh, Karen Margrethe, Glæsborg.
6. Forslund, John, Esbjerg.
7. Fredslund, Rasmus, Brørup.
8. Frøjk, Søren, Holstebro.
9. Hansen, Else Skjønnemann, Ry.

10. Henriksen, Edvard, Askov, Vejen.
11. Hugger, Ove, Ry.
12. Jacobsen, Steintor, Klaksvik, Færøerne.
13. Jensen, Ingrid Terp, Vejle.
14. Lauridsen, Anni Kirstine, Tarm.
15. Lund, Jørn Ole, Esbjerg.
16. Madsen, Anne-Marie, Kolding.
17. Nielsen, Jørgen Sølvsten, Ry.
18. Nielsen, Poul Salhøj, Herning.
19. Pedersen, Annette Skak, Rønde.
20. Rindom, Erik Lydersen, Hjerting.
21. Skovløkke, Lise Lotte, Fredericia.
22. Sørensen, Thorvald, Rødding.
23. Thomsen, Bjarne Udengård, Ugelbølle, Rønde.
24. Underbjerg, Mogens, Gjesing, Esbjerg.

I sK
1. Boas, Karen Birgitte, Hårby.
2. Hansen, Helge Kærsgaard, Løgumkloster.
3. Hejsel, Rasmus, Bolderslev.
4. Høgh, Flemming, Frederikshavn.
5. Jakobsen, Hans Peter Bang, Hedensted.
6. Jensen, Evald Møller, Troldhede.
7. Kombak, Mads Peter, Herning.
8. Kristophersen, Arne, Støvring.
9. Langdahl, Åge, Suldrup.

10. Mathiassen, Svend Erik, Løsning.
11. Pageis, Kurt, Rønne.
12. Paulsen, Bjørn, Venø, Struer,
13. Paulsen, Dan Chris, Venø, Struer.
14. Pedersen, Poul Erik Kammersgaard, Vildbjerg.
15. Rahbek, Niels Hartman, Gudum.

I aN
1. Bonnez, Claus Allan, Viby J.
2. Giesenberg, Karl Kristian, Flensborg.
3. Hansen, Anker Asmussen, Sønderborg.
4. Hedelund, Hans Aage, Grønfeld, Ebeltoft.
5. Henriksen, Rita, Aulum.
6. Kraglund, Jørgen, Fredericia.
7. Kristensen, Flemming, Ebeltoft.
8. Kristensen, Lars Brüner, Randers.
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9. Leckband, Birte, Flensborg.
10. Loftager, Jane, Dråby, Ebeltoft.
11. Marcussen, Anders, Braderup, Vesttyskland.
12. Neergaard, Carsten B., Vejle.
13. Pedersen, Carsten Thuesen, Esbjerg.
14. Rasmussen, Anna, Skelhøje, Viborg.
15. Svendsen, Carla Holm, Thorsø.
16. Sørensen, Helle Kærgaard, Grenå.

I bN
1. Bang, Solveig, Grauballe.
2. Frederiksen, Helle Stengaard, Esbjerg.
3. Kjær, Karin, Grønfeld, Ebeltoft.
4. Krogh, Vibeke, Bramminge.
5. Larsen, Nis Peter C., Ringkøbing.
6. Mikkelsen, Anne Kvist, Vistoft, Knebel.
7. Mogensen, Peter Holz, Termestrup, Mørke.
8. Nielsen, Bjarne Kvist, Fjerritslev.
9. Pedersen, Jytte M., Rostved, Rønde.

10. Petersen, Margit, Anholt.
11. Poulsen, Jan-Erik, Snedsted.
12. Skuldbøl, Hanne, Videbæk.
13. Stadsager, Bo, Egå.
14. Sørensen, Ole Skovgård, Frederikshavn.

I mF
1. Bejtrup, Anne Marie, Dejret, Knebel.
2. Hald, Jens Ole, Egens, Rønde.
3. Hansen, Bo Hans, Hedeskov, Rønde.
4. Hansen, Torben Stig, Egtved.
5. Jensen, Niels Mandøe, Esbjerg.
6. Johansen, Jan, Uldum.
7. Lund, Aage Søren R., Skive.
8. Markussen, Erik, Vejle.
9. Nielsen, Bent Randrup, Hurup.

10. Nielsen, Erik, Vistoft, Knebel.
11. Nielsen, Hans Jørgen Sandfeld, Toftlund.
12. Nielsen, Lars Bech, Rødding.
13. Nielsen, Ole Juel, GI. Ølstykke.
14. Noe, Viggo, Vandborg, Lemvig.
15. Olesen, Kim E. Rønde, Rønde.
16. Rasmussen, Niels Peter Trier, Risskov.
17. Simonsen, Peter S., Grindsted.
18. Svare, Anne Birgitte, Højbjerg.
19. Sønderkær, Peter, Uldum.
20. Ulriksen, Ole Juul, Thorsager, Rønde.

2. ar
1. Andersen, Conny Bjerrum, Grenå.
2. Asmussen, Anita Mølkjær, Nordborg.
3. Bach, Niels, Korning.
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4. Gade, Peter, Hvidbjerg.
5. Gregersen, Jørgen Overgård, Thisted.
6. Hansen, Peter Henning, Korning.
7. Jensen, Bente, Mariager.
8. Jensen, Helle Pia P., Rønde.
9. Jensen, Kirsten M., Fur.

10. Kjær, Anne-Marie, Grønfeld, Ebeltoft.
11. Kjærsulf, Kim, Grønfeld, Ebeltoft.
12. Kousholt, Flemming Arne, Dronninglund.
13. Linnebjerg, Vita, Ikast.
14. Nielsen, Birthe Skovgård, Hammel.
15. Poulsen, Ole Bent, Helgenæs, Knebel.
16. Rasmussen, Niels Vorre, Lemmer, Mørke.
17. Rode-Møller, Ida, Rønde.
18. Thøstesen, Anna Mette, Skjern.

2. br
1. Bejtrup, Lene Henriette, Dejret, Knebel.
2. Edvardsen, Bo, Såby, Østbirk.
3. Flarup, Hanne, Sorring.
4. Jensen, Lene Bro, Thyborøn.
5. Jørgensen, Anette Kjær, Odense.
6. Kjærgaard, Aase, Rønde.
7. Larsen, Evan, Nykøbing Mors.
8. Lassen, Jørn Steen, Trustrup.
9. Loftager, Per, Dråby, Ebeltoft.

10. Mikkelsen, Margit E., Nykøbing Mors.
11. Nielsen, Gitte Kamuk, Viborg.
12. Nielsen, Inger Kvist, Fjerritslev.
13. Nielsen, Lars Kr. Søby, Strandhuse, Kolding.
14. Rasmussen, Hanne, Gravlev, Ebeltoft.
15. Samuelsen, Aase, Boeslum, Ebeltoft.
16. Schrader, Michael, Skødstrup.
17. Sørensen, Peter Zacher, Grenå.
18. Væggemose, Sigrid Vahr, Sinding, Herning.
19. Zeglerski, Gry F., Birkerød.

1. ar
1. Andersen, Ilse K., Ebeltoft.
2. Bro, Poul Erik, Egernförde.
3. Friis, Keld, Feldballe.
4. Hansen, Evy F., Kjellerup.
5. Jensen, Bodil Kirkegård, Fårup, Rønde.
6. Jensen, Brigitte Damgaard, Feldballe.
7. Jensen, Gunnar Bonde, Bjødstrup, Rønde.
8. Jensen, Helle Kærgård, Rønde.
9. Jensen, Pia, Holstebro.

10. Kallesøe, Kim, Aulum.
11. Knudsen, Dan Rehder, Kejlstrup, Feldballe.
12. Koustrup, Kirsten, Hyllested, Ebeltoft.
13. Larsen, Steen, Ugelbølle, Rønde.
14. Lønskov, Annette, Rønde.
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15. Petersen, Ann, Rønde.
16. Petersen, Anna-Marie Sloth, Fjellerup, Tranehuse.
17. Rasmussen, Frits Malling, Ikast.
18. Vilhelmsen, Birgit, Seest, Kolding.

1. br
1. Andersen, Ulla Røjgaard, Brædstrup.
2. Bundgaard, Jan, Kirke Hyllinge.
3. Gorritzen, Anne Marie, Farre, Give.
4. Hansen, Bente Kolind, Kolind.
5. Haugland, Susanne, Ry.
6. Holmgrün, Elizabeth Reincke, Randers.
7. Jensen, Bente Koldby, Herning.
8. Jeppesen, Nina Sofie Juhl, Hedensted.
9. Knippel, Rene, Århus.

10. Krag-Olsen, Kirsten, Kolding.
11. Lind, Doris Irene S., Lunderskov.
12. Mathiassen, Helge, Løsning.
13. Meyer, Pernille, Ebeltoft.
14. Nielsen, Per, Dagnæs, Horsens.
15. Pedersen, John, Randers.
16. Petersen, Kirsten S., Højbjerg.
17. Poulsen, Christian, Rønde.
18. Thomsen, Susanne S., Thorshavn, Færøerne.
19. Østergaard, Marianne B., Hadsund.

ELEVTAL
pr. 1. sept. 1974 pr. 1. april 1975

Studenterkursus ....... 148 131

Realkursus ................ 72 74

I alt ............................ 220 205
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Lærerne

historie

Adjunkt Verner Damm (VD): tlf. 36 53 09
biologi, geografi, erhvervsorientering

Adjunkt Karl-Erik Danielsen (KD): tlf. 37 18 85
historie, oldtidskundskab

Overlærer Inger M. Frederiksen (IF): tlf. 37 17 77
dansk, historie, religion

Adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen (IH): tlf. 11 08 29
fransk

Overlærer Erik Jensen (EJ): tlf. 37 14 27
tysk, matematik

Studielektor Hans Jørgen Jordt (Jt): tlf. 16 43 70
fysik, kemi

Lærer Jens-Erik Jørgensen (JJ): tlf. 37 12 97
fysik, matematik, biologi, geografi 

Overlærer Peter L. Knudsen (PK): tlf. 37 14 37
fysik, matematik, biologi

Adjunkt Elisabeth Kolstrup (EK): tlf. 27 26 79
dansk

Adjunkt Allan Lund (AL): tlf. 37 20 71
latin

Adjunkt Poul Chr. Overgård (PO): tlf. 37 11 92
latin, græsk, oldtidskundskab

Adjunkt Inger Pedersen (IP): tlf. 17 54 52
tysk, fransk

Rektor Poul Møller Petersen (MP): tlf. 37 20 97
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dansk

Adjunkt Frode Poulsen (FP): tlf. 22 41 10
matematik

Adjunkt Hans Qvesel (HQ): 
dansk

tlf. 37 21 84

Adjunkt Agnete Rasmussen (AR): 
engelsk

tlf. 37 18 24

Overlærer Knud-Ole Rasmussen (OR): 
religion, engelsk, historie, matematik

tlf. 37 18 24

Lektor Karl Riis (KR): 
engelsk, tysk

tlf. 37 19 85

Overlærer Ingeborg Thomsen (IT): tlf. 37 14 26

Administrativ inspektor: overlærer Peter L. Knudsen. 

Kostinspektor: lærer Jens-Erik Jørgensen.

Kontorassistenter: fru G. Jensen og fru L. Olsen.

Bibliotekar: overlærer Ingeborg Thomsen.
Oldfrue: Kirsten Trollegård Jørgensen.

Økonoma: frk. K. H. Jensen.

Pedel: Aksel Thomsen.
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Fra skoleåret

29/5 Efter at man på klassen (Ira og Irb) havde gennem
gået skovens planter, gik turen til fods gennem He
stehaveskoven ud mod Kaløvig. På turen blev der 
lagt vægt på, at eleverne kunne få lejlighed til at 
iagttage de forskellige typer af skovtræer og den af 
disse træer beherskede flora på skovbunden. Trods 
stærk blæst og regnbyger blev turen (under ledelse af 
lærer Jytte Rasmussen og overlærer Peter L. Knud
sen) tilbagelagt med godt humør og forhåbentlig godt 
udbytte.

Sept. I begyndelsen af september afholdtes med de samme 
klasser i strålende sol en ekskursion, der gik til Øjesø 
med tilgrænsende områder af eng-mose og plantage. 
Igen var formålet især at studere planter, men vi fik 
også lejlighed til i det fine vejr at iagttage mange dyr 
i deres naturlige omgivelser, især svømmefuglene så 
ud til — som os - at nyde de dejlige omgivelser. 
Turen sluttede på Rønde Kommunes administrations
bygning, hvor vi som et led i fysikundervisningen be
så en atomudstilling, der viste opbygning af kerne
kraftværker, samt forsøgte at afveje fordele og ulem
per ved disse. Udstillingen var arrangeret af en sam
menslutning af el-kraftværker, der gennem objektiv 
orientering forsøgte at få deres forbrugere til aktivt 
at tage stilling til problemet atomkraft. Ekskursionen 
ledtes af overlærer Peter L. Knudsen.

12/9 Kursus fik besøg af undervisningsdirektør Rikard 
Frederiksen, Direktoratet for Gymnasieskolerne og 
HF. Han havde først en åbenhjertig diskussion med 
eleverne i gymnastiksalen, senere et udbytterigt møde 
med lærerne og sluttede af med en rundgang på sko
len.
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lO-12/lODen 10. oktober drog IlmF tidligt om morgenen af 
sted med en stor kasse fyldt med dejlige madpakker. 
De blev sat til livs på Holbæk station ved middags
tid. Herfra kørte vi til Brorfelde observatorium. Vi 
fik forevist observatoriets kikkerter og fik forklaret 
deres anvendelse, det var trods kulde, regn og blæst 
et udbytterigt besøg.
Turen fortsatte med tog til København, hvor vi blev 
indkvarteret hos familie og på DIS-hotellet på Ama
ger-
Fredag morgen startede vi med tog til Humlebæk. Vi 
skulle se den japanske udstilling på Louisiana. Ud
stillingen strakte sig fra ultramoderne kunst til ting 
udlånt af Nationalmuseet, og som nu kun er historie. 
Som altid vækker Louisiana til protest eller måske 
begejstring og i hvert tilfælde til eftertanke og over
vejelse også denne gang.
Eftermiddagen tilbragte vi på Teknisk Museum i Hel
singør. Her er noget for alle, store og små, gamle og 
unge. Mange ting kan man få til at fungere enten 
selv eller ved at indkaste en 25-øre i en automat. Sær
lig bør nævnes udstillinger af ting fra laboratoriet, 
som har været præget af kendte danske fysikere og 
kemikere som f. eks. H. C. Ørsted, Niels Bohr og 
Poul Bergsøe.
Lørdag tog vi til Roskilde og besøgte Skibsmuseet. 
Herfra gik turen videre til Risø. Vi fik en times in
troduktionsforedrag og kørte derefter rundt på halv
øen og fik forevist reaktoren DR2, landbrugsafdelin
gen og helse-fysisk afdeling. Af det, der gjorde mest 
indtryk, bør nævnes besøget i reaktorhallen. En del 
mente bagefter, at 3 timer på Risø i grunden var for 
lidt.
Vi tog hjem med intercity toget. Mange benyttede 
sig af muligheden for at stå af undervejs og på den 
måde hurtigere komme hjem på efterårsferie. Det var 
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således en noget formindsket gruppe elever, der glade 
og mættede med indtryk nåede hjem til Rønde ved 
midnat lørdag. Turen foregik under ledelse af studie
lektor H. J. Jordt.

22/10 Fællestime. Forfatteren Arne Falk-Rønne holdt lys- 
billedforedrag om sin ekspedition til Ny Guinea med 
titlen »Mine venner kannibalerne«.

25/11 Fællestime med 2 Abbe Piere-klunsere, der fortalte 
og viste film om Mother Theresas arbejde blandt fat
tige i Calcutta.

5/12 II sK og II bN besøgte sammen med adjunkterne 
Karl-Erik Danielsen og Allan Lund jernaldersamlin
gen på Moesgaard Museum, mens I mF sammen med 
rektor Poul Møller Petersen besøgte vikingetidssam
lingerne på Moesgaard og vikingetidsmuseet i Århus.

20/12 Juleafslutning i Bregnet kirke med efterfølgende jule
middag for alle skolens elever samt nuværende og 
tidligere lærere, og julerevy i år fremført af skolens 
lærere.

23-25/1 Adjunkt P. C. Overgård foretog en ekskursion til Kø
benhavn med II bN (oldtidskundskab, historie).
Vi studerede mæanderborter m. m. på kloakdæksler 
i Thorvaldsens Museum og på Glyptoteket. På Chri
stiansborg vekslede vi ord med protestpartiernes top
politikere fra Poulsgård over en farverig Erhard Ja
kobsen til Knud Jespersen. Med udgangspunkt i de 

30



maleriske, danske hovedværker i »Hirschsprungske« 
trak vi hovedlinier op i det 19. og 20. århundredes 
danske maleri. Eksempler på nyklassicistisk interiør 
gav »Vor Frue« og vestibulen i universitetet. Det ba
rokke mødte vi i Trinitatis og Holmens kirker.
Ømme fødder blev om aftenen yderligere maltrakte
ret i jazzhuset i Magstræde. Konklusion: En vellyk
ket, udbytterig tur!

28/2 Studieorienteringsdag for skolens afgangsklasser.
3/3 Fællestime. Forstander Kjærgaard Jensen fra børne

hjemmet »Schubertsminde«, Ringkøbing, holdt et en
gageret indlæg om »børnehjem-børnehjemsbørn« sup
pleret med mange gode spørgsmål fra salen.

20/3 Fællestime: Anna Sophie og Paul Seidelin, Knebel, 
holdt eleverne i ånde i 2 timer med deres levende re
degørelse for oversætter- og fortolkningsproblemer i 
forbindelse med den nye udgave af Det ny Testa
mente.

20-24/3 I mF foretog en tur til London under ledelse af adj. 
Agnete Rasmussen. Rejsen foregik med DFDS’ nye 
flagskib »Dana Regina«, og alle nød sejlturen som en 
festlig og fornøjelig optakt til turen.
I London blev vi installeret på et centralt og komfor
tabelt hotel ved Hyde Park. Der var fjernsyn på væ
relserne, men ikke alle nåede at stifte bekendtskab 
med BBCs programmer. Vor tid var nemlig knap, og 
selv om vi ikke havde illusioner om at kunne »gøre« 
London på 2 dage, ville vi naturligvis gerne se så 
mange af de velkendte seværdigheder som muligt.
Vi udnyttede tiden ved at dele os i interessegrupper, 
der efter et lynkursus i bus og undergrund blev sendt 
ud i London på egen hånd. Nogle på Downing Street, 
parlamentet, Westminster Abbey. Andre så St. Paul’s 
Cathedral og Tower of London. Atter andre gik på 
indkøb i Selfridges og Carnaby Street, og lørdag ef
termiddag var alle fodboldinteresserede naturligvis til
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3-6/4

fodboldkamp. Om aftenen havde alle lejlighed til at 
praktisere deres sprogfærdighed på pub’en.
Søndag formiddag var interesserne atter delte, da en 
gruppe ønskede at se Madame Tussaud’s vokskabinet 
og planetariet, hvor især det sidste var en stor ople
velse. Andre lyttede til londonnernes søndagsforly
stelse »free speech« på Speaker’s Corner. Men alle 
kunne enes om at mødes på en af Londons gamle og 
meget berømte pub’er, Dirty Dick, til frokost og en 
sidste »pint of bitter« før afrejsen fra Liverpool 
Street Station.
2.ar og 2.br foretog en ekskursion til København og 
Helsingør under ledelse af overlærerne Peter Knud
sen og Inger Frederiksen. Efter en behagelig overfart 
i strålende vejr ankom vi torsdag aften til vandre
hjemmet i Brønshøj.
Fredagen startede på Christiansborg i landstingssalen, 
hvor vi en god times tid havde en drøftelse af aktu
elle politiske spørgsmål med forskellige politikere. Se
nere overværede vi første del af folketingets møde, 
hvor der var 3. behandling og afstemning om uddan
nelsessøgendes lånemuligheder. — Mødet blev afbrudt 
af demonstrerende kursusstuderende, dog ikke fra 
Rønde.
En del af eftermiddagen tilbragte vi på Frihedsmuse
et, hvis udstilling viser træk af besætelsestidens hi
storie, som indgår i realeksamens pensum. Herefter 
foretog vi en våd tur (regnvejr) over Amalienborg 
slotsplads, Kgs. Nytorv og op ad strøget. Fredag af
ten overværede vi på Det nye Teater August Strind
bergs »Frk. Julie« med Lone Hertz og Axel Strøbye. 
Lørdag gik turen til Helsingør, hvor vi startede på 
Teknisk Museum. Trods det kolde, regnfulde vejr tog 
en del turen til Kronborg, hvor vi så Handels- og Sø
fartsmuseet, kasematterne med Holger Danske osv. 
På turen tilbage til København hoppede vi af i Hum
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lebæk og travede ud til Louisiana. Den herværende 
kunstudstilling gav adskillige af turens deltagere an
ledning til at erindre sig H. C. Andersens »Kejserens 
nye klæder«. Retfærdigvis skal det tilføjes, at lokali
teterne både ude og inde er særdeles tiltalende. Lør
dag aften var der lejlighed til at tage i byen eller på 
besøg hos evt. familie.
Søndag formiddag besøgte vi det ret nye Zoologiske 
museum, hvor udstillingen »Danmarks dyreverden« 
og »Fra pol til pol« på en fængslende og pædagogisk 
måde behandler emnerne, så de er forståelige og lære
rige for både børn og voksne. Derefter blev der tid 
til en slentretur gennem det indre København med 
besøg på Rundetårn.
Godt trætte og mættede af indtryk tog vi søndag ef
termiddag hjem til Rønde.

8/4 II aN var på ekskursion under ledelse af adjunkt 
Karl-Erik Danielsen til Moesgaard, Jelling og Stens
ballegård.

11/4 Forårsfest, hvor elever bl. a. opførte Soya’s »Lille far 
skildpadde«.

17-19/4 II aN foretog sammen med adj. Inger Pedersen og 
Allan Lund en busekskursion i Slesvig-Holsten. Ho
vedkvarter og overnatningssted var byen Slesvig, 
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hvor Gottorp slot og Slesvig domkirke besagtes.
Den 18. var der heldagstur til Kiel og Lübeck, hvor 
vi i sidstnævnte by beså Marienkirche med Døden fra 
Lubeck, og desuden slentrede vi lidt rundt i Thomas 
Manns fodspor. Den sidste dag kørte vi hjem via Hu
sum og sluttede med et besøg på Nolde museet.

Lærerrådet

Formand: adjunkt Verner Damm, næstformand: overlærer Ole 
Rasmussen, sekretær: adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen. Under 
lærerrådet er nedsat forskellige udvalg, bl. a. samarbejdsudval
get, der foruden af de tre ovennævnte består af rektor (for
mand) og tre elevrepræsentanter.

Følgende lærere har i årets løb deltaget i efteruddannelses
kurser:

Adjunkt Inger Pedersen i tysk.
Adjunkt Verner Damm i geografi.
Adjunkt Agnete Rasmussen i engelsk.
Adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen i fransk.
Adjunkt Karl-Erik Danielsen i historie.
Adjunkt Allan Lund aflagde studiebesøg ved Altes Gymna
sium, Flensburg, for at studere latinundervisning.
Adjunkt Verner Damm i erhvervsorientering.
Overlærer Ingeborg Thomsen i dansk.
Overlærer Inger Frederiksen i dansk.
Overlærerne Inger Frederiksen og Erik Jensen har i skole
året deltaget i Lærerhøjskolens årskurser i henholdsvis dansk 
og matematik.
I foråret 1975 har cand. phil. Lisbeth Ørberg gennemført 
kursus i praktisk pædagogikum i fagene latin, græsk og old
tidskundskab.
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Elevrådet og elevforeningen »Concordia«

Da Rønde Kursus er en skole, hvor der også efter kl. 14 er liv, 
er det ikke blot et almindeligt elevråd, der sidder og ser nyde
ligt ud, fordi det nu engang er bestemt i en ministeriel bekendt
gørelse. Elevrådet her på stedet har udover et almindeligt elev
råds funktioner også til opgave at sørge for, at der er et rime
ligt udbud og tilbud af fritidsfaciliteter (bordtennes, billard, 
hyggerum etc.), hvortil også hører arrangementer af mere kul
turel art, f. eks. foredrag og film. Et særligt udvalg - aktiv
udvalget - tager sig af at sørge for det sunde legeme til at have 
den sunde sjæl i, ved at arrangere regelmæssige turneringer med 
byens andre skoler.

Til forskel fra andre skoler og gymnasier har en kostskole en 
særlig kostafdeling, hvor beboerne - alumnerne - bor.

Når så mange mennesker bor sammen, vil der af og til opstå 
problemer, som kan tages op i Samarbejdsudvalget (SAU), 
hvor der sidder 3 repræsentanter fra elevside og 3 fra lærerside 
plus rektor. SAU er et udvalg, hvis kompetence strækker sig 
meget langt, idet man kan kalde det skolens øverste daglige 
myndighed, hvor både elever og lærere gennem deres repræsen
tanter kan fremføre ønsker og synspunkter, der har betydning 
for almenvellet på skolen. Kun skolens bestyrelse rangerer høj
ere, men har til gengæld ingen indflydelse på den pædagogiske 
side. Af meget vitale ting, der drøftes og vedtages i SAU, er 
skolens ordensreglement.

Elevrådsformanden vælges ved direkte valg på forårsgeneral
forsamlingen. De øvrige medlemmer af elevrådet er klassere
præsentanter, der vælges af hver klasses midte. Endvidere er 
der i elevrådet en instans — senioratet — som består af tidligere 
elevrådsmedlemmer, der kan adspørges, men som ikke har 
stemmeret. Elevrådet.



Årsberetning fra »Concordia«

Arbejdet i elevrådet har i det forløbne år været meget rolig. 
Der har ikke været de store ting at varetage, så som ordens
reglementet, som til alles tilfredshed blev stærkt forbedret sid
ste år.

I aktivudvalget har man gjort en stor indsats for at holde 
eleverne i god kondition. Her har man kun manglet mere in
teresse fra elevside. Vi fik desværre heller ikke pokalen i år, 
den erobrede højskolen på andet år - men hvad - vi bevarer 
optimismen endnu et år.

Automatfeberen raser på R. K. Vi fik i efteråret en kold
driksautomat, og ved flittig brug har vi indtjent en længe øn
sket vaskemaskine. Denne bliver installeret i sommerferien.

Vi har som søndagsarrangementer kørt en del film, hvilket 
har været med svingende succes. Talere har vi også haft, det 
har dog ikke haft en overvældende interesse. Pastor Søbye var 
dog i stand til at samle en stor flok til diskussion af det davæ
rende meget populære emne: »Indoktrinering«.

Vi har desuden prøvet at lave arrangementer torsdag aften, 
hvortil vi har indkøbt et bankospil. Hvis vi afholder det først 
på måneden, er det i stand til at give et beskedent overskud.

Ved et bestyrelsesmøde blev der spurgt, om det var muligt 
at få et møde med elever og lærere, da bestyrelsesmedlemmer
ne fandt det utilfredsstillende bare at være nogle »grå eminen
cer«, som besøgte skolen et par gange årligt uden at kende de 
mennesker, som befinder sig på skolen til hverdag. Nogle af 
dem havde de oven i købet selv været med til at placere her. 
Dette spørgsmål blev positivt modtaget fra både elever og læ
rere, og vi lavede arrangementet i fællesskab.

Vi har som noget nyt i år haft en »spørg bare« aften med 
rektor. Her fik vi bl. a. lejlighed til at høre lidt R. K. historie.

Vi vil også som noget nyt i år lave en forårsfest, da der fra 
eleverne har været en konstant råben efter fester. Hvem véd - 
måske bliver det en ny tradition til R. K.

I januar havde vi formandsskifte i elevrådet, da jeg grundet 

36



sygdom så mig nødsaget til at tage orlov fra dette arbejde. 
Næstformanden Janne Christensen har med stor dygtighed pas
set posten indtil generalforsamlingen.

Jeg vil til slut rette en tak til bestyrelse, rektor, lærere og 
elever for en god behandling af såvel mig som min afløser samt 
den forståelse, man har vist over for elevrådet.

Anne-Marie Kjærsgaard.

R. K. G.

Rønde Kristelige Gymnasiastbevægelses mål og ønske er at pege 
på Jesus Kristus som vores eneste frelser og befrier og at kaste 
lys over Bibelens evigt gyldige værdi — netop i vores hverdag.

Ud fra evangelisk forkyndelse og oplysning har vi forsøgt 
at tydeliggøre relationen til aktuelle begivenheder og proble
mer - i verden og i os selv.

Fælles med KFS indledte vi skoleåret med ungdomsgudstje
neste i Bregnet kirke, endvidere havde vi mod jul endnu et ar
rangement i kirken, idet vi spillede store dele af Händels »Mes
sias«. Desuden stod vi sammen med »Concordia« og SOS-tør- 
mælk« for den traditionelle juleauktion på skolen. I lighed med 
foregående år har arbejdsudvalget arrangeret møder på »sam
leren« hver anden onsdag med talere af forskellig baggrund - 
kirkeligt og hvad angår »fagområde«. Efter foredraget har vi 
haft lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere aftenens emne 
med taleren og med hinanden, styrket af en kop kaffe og lærer
fruernes velbagte kage — tak for den! Tilslutningen til disse 
møder har været yderst svingende, dog lover et stigende antal 
godt for fremtiden.

Bibeltimerne, som er blevet afholdt hver anden fredag hos 
frivillige »ofre« i byen, har vi i år centreret om 1. Peters brev.

Sammen med KFS har vi stået for de korte lørdagsbesøg på 
byens alderdomshjem, hvor vi har sunget salmer og læst søn
dagens tekst.

Da vi tillægger væsentlig værdi at få kontakt med byens øv
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rige kristelige foreninger, har vi prøvet at etablere fællesarran
gementer med KFUM og KFUK. Desværre er dette blevet i det 
små, men vil nok med udbytte forsøges udvidet.

Endelig har RKG, som også er repræsenteret i tolvsangsud- 
valget, søgt at medvirke til, at også dette pusterum i undervis
ningen må blive til styrke og glæde for flest mulige. Selv om 
man kun har afsat 10 minutter hertil, er det alligevel dejligt at 
føle fællesskabet om Guds ord og glæden ved at være sammen 
med de andre kristne.

RKGs tilknytning til landsorganisationen DKG har i 1974- 
75 været fuldstændigt pro forma, da vi har arbejdet uafhængigt 
af denne. Derfor har vi også foreslået dette medlemsskab bragt 
til ophør, hovedsageligt fordi vi har kunnet iagttage, at fore
ningens hovedlinier har taget en drejning bort fra evangeliet.

Må det kommende år blive velsignet og velsignende!
Benedicte Bisgaard 
Janne Christensen 
Arne Kristophersen

K. F. S. i Rønde

KFS — Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom - 
bygger sit arbejde på:

De bibelske skrifter, som Guds inspirerede, fuldt troværdige 
og urokkelige ord, og eneste kilde og norm for kristen tro, lære 
og liv.

Den danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse som 
sand og forpligtende fortolkning af de bibelske skrifter.

Formål:
Forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus.
Styrke det kristne fællesskab.
Kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Frelser og 

Herre.
Aktiviteter:
Hveranden onsdag afholder vi møde på »Samleren«, hvor 
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talere belyser forskellige emner ud fra Bibelen, f. eks.: »Tro 
eller viden«, »Hvad er synd«, »Tidens tegn«, »Jesus, den in
tolerante«, »Rigdommen i Kristus«. Efter talen er der frit sam
vær i »Hulen«, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til 
taleren i forbindelse med aftenens emne. Der serveres kaffe og 
brød; brødet bager lærerfruerne, og kaffen fremskaffes hos sko
lens elever.

Hveranden uge er der bibeltime; bibeltimerne afholdes hos 
udeboende elever. Som hjælpemidler i bibelarbejdet bruges pje
cer udgivet af KFS eller evt. direkte fortolkninger, som findes 
egnede til gruppearbejde.

En gang om ugen er der bedemøde, som også afholdes hos 
udeboende elever; indledning og afslutning til disse foretages 
af elever på skift.

Vi lægger stor vægt på bibellæsning og bøn, fordi vi har er
faret, at det er det grundlæggende for alt kristent arbejde og li
vet i troen på Jesus. For at styrke det kristne fællesskab yder
ligere og for at modvirke ensomheden i weekenderne har vi 
»åbent hus« ca. hveranden lørdag. Disse aftener forløber meget 
forskelligt; det er en form for hyggeaftener, dog altid med kri
stent indhold.

Skoleåret startes og sluttes med en ungdomsgudstjeneste i 
Bregnet kirke.

Det eneste arbejde uden for skolen, som KFS deltager i, er 
sang på alderdomshjemmet; der synges nogle salmer, som de 
gamle foreslår, og derefter læses søndagens tekst. Dette arbejde 
udføres i samarbejde med RKG.

I skolens middagsfrikvarter holdes tolvsang, som arrangeres 
af et udvalg, hvori vi har to repræsentanter. Det er en tekst
oplæsning af f. eks. et af evangelierne med et passende afsnit 
hver dag, hvorefter der bedes en bøn og synges en salme.

KFS-arbejdet kører udelukkende på frivillige gaver. - Alle 
er velkommen til alle KFS-arrangementer. Arbejdsudvalget.
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Legater og understøttelser

UDDELT TIL SKOLENS ELEVER
Jensmine Pedersens legat: (2 portioner å 600 kr.)
Kurt Pagels, I sK. - Flemming Høgh, I sK.
Jens Lund Thomsens Mindelegat: (3 portioner å 300 kr.)
Anna Mette Thøstesen, 2. ar. - Kirsten M. Jensen, 2. ar. - 
Manja Koppitz, II bN.
N. P. Møllers Legat: (5 portioner å 200 kr.)
Flemming Kousholt, 2. ar. — Kirsten Koustrup, 1. ar. - Anni 
Lauridsen, II mF. — Gunvor Ehlers Olsen, II aN. — Poul Erik 
Skifter, II bN.
Sidsel Marie Rasmussens Legat: (2 portioner a 200 kr.)
Karen Boas, I sK. — Mogens Underbjerg, II mF.
Karen og Kr. Herskinds Mindefond: (1 portion å 1000 kr., 5 
portioner å 300 kr.)
Aase Kjærgaard, 2. br. — Kirsten Krag-Olsen, 1. br. - Inger 
Nielsen, 2. br. - Ole S. Sørensen, I bN. — Kr. Giesenberg, I aN. 
- Benedicte Bisgaard, II aN.
Legatet af 1962: (5 portioner å 200 kr.)
Gunnar Bonde Jensen, 1. ar. - Søren Frøjk, II mF. - Else Nør
gård, II aN. - Hanne Skuldbøl, I bN. - Carla Svendsen, I aN.

UDDELT TIL TIDLIGERE ELEVER
Legatet af 1962: (2 portioner å 2000 kr., 6 portioner å 1500 
kr.)
Stud, theol. Gunnar Andreasen, Århus. — Stud, theol. Poul 
Sundgaard Pedersen, Århus. - Stud. med. Poul Erik Uhre, År
hus. - Stud. mag. Leif Carpentier Pedersen, Århus. - Stud, 
theol. Finn Carpentier Pedersen, Århus. - Bibliotekarstuderen
de Anne M. Pedersen, København. - Stud, theol. Chr. Jensen, 
Pindstrup. — Stud, theol. Orla Villekjær, Århus.
Karen og Kr. Herskinds Mindefond: (1 portion å 1500 kr.) 
Stud, theol. Henning Nielsen, Rønde.
Af Statens Uddannelsesstøtte bevilgedes i dette skoleår til 118 
elever 643.124 kr. i stipendier og 315.647 kr. i lån, i alt 
958.771 kr.


