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Årets gang
Det nye skoleår startede traditionen tro med solskin, varme, kort
sagt højsommer efter en drivende våd sommerferie. Den danske
sommer falder jo i to dele, nemlig under elevernes læseferie og
mundtlige eksamen samt ved skoleårets start. Men hvor bittert det
end må være, gav det os en god startuge med mulighed for en
masse udendørs aktiviteter. Vi var en tur i Løvenholm skov, ved
stranden og på Mols, så I rigtigt kunne blive præsenteret for alt det,
som vi »lokale« er så stolte af.
Den første aften blev I som så mange årgange før jer udsat for læ
rernes små julelege: I blev målt og vejet, så alle evt. klager over ko
sten kunne imødegås med tørre tal. I lugtede til underlige ting og
styrtede skolen rundt med små papirslapper i hænderne. Kort sagt,
hvis I ikke var forvirrede i forvejen, så blev I det. Denne forvirring
søgte vi at bibeholde hele ugen igennem ved på skift at samle jer på
engelskhold, danskhold og matematikhold, lade jer vælge iblandt
snesevis af fag, som I ikke kendte samt forklare jer de væsentlige
forskelle på studiekredse, boglige valgfag, andre valgfag, som som-
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metider var aftenfag men ellers hobbyfag. Indtil I til sidst var ternede
i ansigterne og strøede om jer med krydser på alt det papir, I så - og
så kunne vi starte skoleåret.
Vi startede altså med det almindelige skema samt med alt det, som
også hører skoleåret til. I slutningen af august holdt vi fødselsdags
chokolade for første gang. Til denne anledning vælger den pågæl
dende månedsfødselarer hver en sang til fælles afsyngning. De
sværre led fødselsdagschokoladen samme skæbne som den almin
delige aftenkaffe: Nogle syntes, at det var noget, som ikke vedkom
dem og hurtigst muligt skulle overståes, når man havde indtaget,
hvad man kunne gafle til sig. Og med hensyn til valg af sange? Tja,
det var i alt fald sådan, at flere ikke turde bede om deres yndlings
sang af frygt for at blive moppet på grund af deres »underlige«
smag. Nå, livet går jo videre, selv med mangel på sange, og sep
tember forløb hurtigt med et par idrætsdage med naboskoler, den
årlige brandøvelse samt årets første featureuge: Super-kreativitetsugen.
Den »gamle elev«-dag lå i starten af oktober, og da vi om søndagen
igen var blevet os selv, var der teaterforestilling i hallen. En ama
tørgruppe kom og opførte et stykke om Regnar Lodbrog, en af de
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mange danske sagnskikkelser. Stykket var godt, kulisserne og op
sætningen var imponerende og I var det perfekte publikum, selv

5

om nogle enkelte nær var gået fra koncepterne ved møde med en
rigtig levende slange. I havde da ellers vist en ret naturlig omgangs
form med dyr. Tænk engang på alle de husvilde mus, I indlogerede
i Birkely og andre steder.
Omkring efterårsferien skete der noget i elevflokken. Nogle af vore
2. årselever kom i tanker om, at de ikke ville være på skolen læn
gere. At nogle enkelte elever i løbet af de første uger af skoleåret
finder ud af, at de er gået galt i byen, er en ganske naturlig sag. Det
ville næsten være mærkeligt andet. Men dette bredte sig med epi
demisk hast, og det var pludselig helt umuligt at være 2. årselev.
Ialt rejste dog kun 3-4 stykker.
Efteråret gik med forældredag, idrætsdag, Holtetur, og så var det
jul. Vi havde en dejlig juleafslutning sammen og holdt så en velfor
tjent juleferie. Efter jul kom den næste emneuge, som vi i lighed
med året før havde kaldt kulturugen. Men hvor vi sidst havde arbej
det med forskellige kulturelle udtryksformer så som musik, billed
sprog, dans O.S.V., skulle I præsenteres for en række forskellige
verdenskulturer. Et amatørteater lagde for med forestillingen »En
på huden«, et debatstykke om racefordomme. Preben fortalte om
den ægyptiske kultur, og vi byggede pyramider efter de rigtige ma-
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giske mål. En særlig motiveret gruppe byggede en kæmpepyrami
de i pejsestuen, som de brugte som sovested. Andre nøjedes med
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at anbringe miniudgaver over deres hoveder, over ligtorne, hensygnende potteplanter og andre befængte steder. Men hvis nogle
følte miraklerne ske, gik de i alt fald stille med det. Også den østasi
atiske, den amerikanske og den afrikanske kultur blev sat i søgely
set, den sidste endda på en meget spændende måde, da vi her fik
besøg af Thyge Christensen, som meget levende beskrev sin cykel
tur fra Århus til Øvre Volta samt de mennesker, han var kommet i
kontakt med. Hvilken forskel er der f.eks. ikke mellem det danske
ordsprog: »Den ene hånd vasker den anden« og det afrikanske
ordsprog: »Man kan ikke vaske een hånd«.
I den følgende uge rejste 9. klasserne i erhvervspraktik, mens 10.
klasserne blev på skolen til et kort EDB-kursus. Vi fik alle lejlighed
til at betjene en computer. De mere avancerede elever og lærere
sammensatte programmer, lavede spil og brugte en masse timer på
disse vidundermaskiner. Vi mere tungnemme stillede os tilfreds
med intelligente »samtaler« som:
Hej!
Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Inge
Hej, Inge.

1 samme uge havde vi besøg af teatergruppen »Filuren«, som op
førte »Familien Andersen«. Og det næste store projekt på skolen
blev så vores egen forestilling »Ragnarok«. Inden vi skrev stykket,
havde vi fastlagt, at det skulle være et totalteater, hvor alle kunne
være med og hvor der var plads til en masse forskellige aktiviteter
og scener. Heldigvis fik vi hjælp af et par professionelle, nemlig
Ove og Vagn Egon, og resultatet husker I nok alle. Det blev en fin
forestilling, men selv i fine forestillinger optræder der utilsigtede
ting. Hvem husker ikke Mettes tordenrøst hen over alle ligene: »Og
røgen væltede ud og dækkede alt« - mens Jakob Holm febrilsk stod
og pumpede i et røganlæg, som afgav præcis lige så meget røg som
en våd cigaret.
Foråret bød på mange andre gode oplevelser. En af dem var Jonna
Sejg, som kom og fortalte på en måde, så selv de mest snakkesalige
elever blev distraherede og indstillede samtalerne. Jonna Sejg gjor
de sit til, at alle bagefter lidt bedre turde vedkende sig sine egne små
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særheder og i lidt højere grad acceptere sig selv. Og det var måske
en god ballast til den tid, som nu fulgte med forårsopvisninger,
idrætsdage og - efter påske og bededag - de skriftlige og mundtlige
prøver.
Og så er vi tilbage ved det gode vejr, naturligvis med enkelte undta
gelser som f.eks. primitivlejren, som nærmere var en konkurrence i
frisvømning. Det var afslutningen også ved at udvikle sig til, men
det hjalp nok med »Ragnarok« til at aflede den vemodige stemning.
Det er aldrig nemt at sige farvel.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
Inge Hald
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Skoleåret 1984-85
August
11. 2. års eleverne ankommer.
12. Øvrige elever ankommer.
13. Startuge med ture til Løven
holm og Mols.
18. Valg af fag, idræt og dramatik.
30. Fødselsdagschokolade.

December
1. Forældredag.
5. Besøg i lærerhjemmene.
11. Fødselsdagschokolade.
14. Klippe/klistre dag. Lucia-optog.
18. Filmklub: Midnight Express.
19. Juleafslutning.

September
4. Branddag.
6. Besøg af Mellerup Ungdoms
skole.
15. Besøg på Rønde Ungdomssko
le.
19. Fødselsdagschokolade.
20. Tur til Silkeborg - sejltur og As
ger Jorn.

Januar
21. Teater: En på huden.
22. Fødselsdagschokolade.
23. Foredrag om øst-asiatisk kultur.
Film: 1 røg og hamp.
24. Foredrag ved Thyge Christen
sen: »Cykeltur til Afrika«.
28. 9. klasse i erhvervspraktik.
1. 10. klasse: EDB-uge.
31. Teater: »Familien Andersen«.

Oktober
5.7. GI. elev week-end.
7. Teatergruppen Kulissen: »Reg
nar Lodbrog«.
9. Besøg i lærerhjemmene.
24. Fødselsdagschokolade.
30. Filmklub: Marathonmanden.
31. Lars Larsen: Idrætsskader og
zoneterapi.

November
1. Månedsmøde ved Bent Ras
mussen: »De unges virkelighed
og hverdag«.
5.- Skolebytte med Holtehus Efter9. skole: Udflugter til København,
Roskilde/Osted Efterskole og
Louisiana/Helsingør.
Teater: »Laser og pjalter«.
15. Fødselsdagschokolade.
27. Besøg på Gudenådalens Ung
domsskole.
29. Foredrag ved Arne Rasmussen,
Viborg.
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Februar
8. Film: Tro, håb & kærlighed.
21. 9. b og 10. e til landbrugsspil.
27. Fastelavnsfest + fødselsdags
chokolade.
Marts
7. Premiere på »Ragnarok«.
12. Gymnastik-leder-holdet arran
gerer foreningsaften.
13. Filmklub: Flugten fra Alcatraz.
14. Foredrag ved Jonna Sejg.
Besøg af Djurslands Efterskole.
Månedsmøde ved Jonna Sejg.
20. Fødselsdagschokolade.
21. Elever fra Viborg Gymnastikhøj
skole arrangerer en dag med
forskellige idrætsaktiviteter.
26. Besøg på GI. Estrup.
Foredrag: 7-0 til Carlsberg.
Film: Soldier Blue.

April
13. Volleyball-stævne i Ars.

23. Foredrag ved André (polak).
25. Koncert med Akademisk Sym
foniorkester.
26. Foredrag ved Erik Andersen: I
tysk KZ-lejr under 2. verdens
krig.
28. Forældredag for nye elever.
Maj
1. Besøg af Rønde Ungdomsskole.
6.10. Skriftlig eksamen.
13. Idrætsdag i Auning.
14. Fødselsdagschokolade.

16. Besøg af Vandel Ungdomssko
le.
29. Mundtlige prøver starter.

Juni
1. Besøg på Mellerup Ungdoms
skole.
9.-Primitivlejr i Helbergskov ved
12. Als Odde.
13. Quiz og fødelsesdagschokolade.
14. Afslutning.
15. Eleverne rejser.
Henrik Juul-Dam
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Formandens beretning
Det år styrelsen skal aflægge beretning over, blev på mange måder
et godt år for Vivild Ungdomsskole. Således opnåede vi det største
elevantal i skolens historie - 111,7 årselever.
Der er blevet foretaget de nødvendige reparationer af skolens byg
ninger, som det sker hvert år i sommerferien, de er også løbet op i
en anseelig sum penge, som det fremgår af regnskabet.
Af større ting kan nævnes, at der i kælderen under den gule pige
fløj er blevet indrettet vaske- og tørrerum, som eleverne kan benyt
te. Der er købt en ny vaskemaskine, centrifuge og en tørretumbler,
og der er blevet indrettet et strygerum samt et rum til »klatvask« og
til at tørre tøj i. I pejsestuen er de store termoruder blevet udskiftet
på grund af, at de var punkterede. Der er blevet muret ca. 1 meter
mur og isat vinduer. Forstanderboligen er blevet istandsat på 1. sal
efter vandskade, som var forårsaget af et utæt tag. Taget blev ud
skiftet i 1983.
Som omtalt tidligere år, har vi atter en ansøgning, der ligger i mini
steriet, om isolering af skolens bygninger. Da varmeforbruget er en
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stor post på regnskabet, var det rart, om vi snart kunne få bevilget
midler til isoleringsarbejde.
Her på skolen er vi også gået ind i teknologiens tidsalder, idet vi har
købt et EDB-anlæg, som er blevet en stor hjælp i det daglige på
kontoret.
Styrelsen er gået ind for en pensionsordning af det ikke-pædagogiske personale på skolen. Vi har vedtaget at følge det af
efterskoleforeningen udarbejdede forslag. Det drejer sig om køk
kenlederen, pedellen, sekretæren og forstanderfruen. Dette perso
nale har nu en pension, der svarer til den det pædagogiske perso
nale har.
For en tre år siden opfordrede jeg her på generalforsamlingen til, at
vi i skolekredsen skulle gøre en indsats for at øge tilslutningen om
kring skolen - det vi kalder for skolens folkelige bagland. Selv om
skolekredsen er stor og aktiv, så er der til stadighed mennesker her
på egnen, der naturligt hører hjemme i det arbejde, der foregår på
Vivild Ungdomsskole, som endnu ikke er blevet meldt ind i skole
kredsen. I år er der blevet optaget 9 nye medlemmer, så lad os bare
fortsætte, så vi vedblivende er en stor kreds, der bakker op om sko
len.
I det år vi aflægger beretning over, var det vores skole, der stod
som vært for det møde, der afholdes hvert år for 6-7 omkringlig
gende skoler. I disse møder deltager styrelsesmedlemmer, forstan
dere og en lærerrepræsentant fra hver skole. Konsulent Arne Kri
stiansen fra Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler indledte,
hvorefter vi var delt ind i grupper for at diskutere oplæget. Det blev
en god og udbytterig dag.
I 1974 sendte skolen ansøgning til ministeriet med ønske om byg
geri med statslån, og vi har hvert år siden fulgt ønsket op, ved at
sende byggeplaner ind om ansøgning af lån. For ca. 14 dage siden
skete der så det, at undervisningsinspektør Jørgen Olsen meddelte,
at han ville aflægge et besøg på skolen, og det førte så med sig, at
han havde et tilsagn om bevilling af statslån med til skolen. Byggeri
et vil gå igang i 1986 under forudsætning af, finansloven bliver ved
taget i sin nuværende form med hensyn til bevillinger til de frie sko
ler. Det ønsker vi naturligvis, så vi kan komme igang med noget af
det byggeri, vi har planer om.
Eftersom gymnastikundervisningen og uddannelse af gymnastikle13

dere har fået en helt central placering i undervisningen de senere
år, er der behov for en gymnastiksal. Vi har også planer for opførel
se af en drengefløj ved siden af den, der blev opført i 1982. Den
gamle elevfløj nede ved vejen er utidssvarende - og måske lidt
brandfarlig set fra myndighedernes side. Køkkenet har vi også øn
ske om at modernisere, så der er byggeopgaver nok at gå igang
med, når det bliver til noget med disse statsmidler.
Den mødevirksomhed der gennemføres her på skolen, i samarbej
de med valgmenigheden, kan som regel melde om god tilslutning
og udbytterige møder. Ligeledes høstfesten, som afholdes her i
samarbejde med Borgerforeningen, havde god tilslutning. Vi tak
ker begge for godt samarbejde.
Jeg vil på styrelsens vegne rette en tak til alle ansatte på skolen for
et godt stykke arbejde, for den måde I driver skolen på. Det er vort
håb, at dette vil fortsætte i tiden der kommer til gavn for skolen.
Til slut vil jeg personlig rette en tak til forstanderpar, styrelse og re
præsentantskab for godt samarbejde i årets løb.

Martinus Søgaard
Formand
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Drømmen om Danmark
I historien om Vivild Højskole - og siden hen Vivild Ungdomsskole,
afspejler sig tydeligt en af de sider, der har været karakteristisk i de
frie skolers historie. Det er den side, der vender ud mod det politi
ske liv, den, for den grundtvigske sag, så afgørende kamp for frihed
og ret.
Da tankerne modnes om oprettelse af Vivild Højskole, stod den
politiske kamp mod det af Estrup styrede landsting. Ved sine provi
soriske love, styrede Estrup landet uden om folketinget. Adskillige
højskoleforstandere tog bladet fra munden, og det så kraftigt, at et
par stykker endog blev sendt i fængsel, desuden blev der udsendt
et cirkulære, der forbød højskolelærere at tage del i politisk agitati
on. Beretningerne om denne skoles begyndelse fortæller os, at
denne side også her var medvirkende til at denne skole rejstes. Da
Rasmus Nielsen i 1932 indrettede ungdomsskole her, giver han
klart udtryk for, at denne politiske side af skolen stadig var afgøren
de for, at friheden kunne råde. I 1932 gjaldt det kampen mod de
politiske tendenser, der på den tid kom til os sydfra.
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At en gruppe frie skoler i dag har statsmagtens bevågenhed skyldes
ikke deres politiske åbenmundethed - snarere tværtimod, og bort
set fra en enkelt eller to andre skoler, er det begrænset, hvor meget
vi lukker munden op og blander os i den politiske virkelighed, eller i
det hele taget giver et besyv med.
Er de frie skoler for optaget af deres egen hverdag? Rækker det po
litiske engagement kun til at tale om egne løn- og arbejdsvilkår?
Kan kun »åndelig« tale identificere de frie skoler? Mit lille bidrag her
er, om ikke andet, så dog et forsøg på en personlig lettelse.
Året 1985 vil blive husket for mange forskellige ting af os hver især,
men ihvertfald en ting vil vi alle altid kunne huske. Det var det år,
da det gik op for os, at der lever de samme kræfter i os, som vi tidli
gere kun troede fandtes i forholdet mellem den engelske koloni
magt og kolonierne - mellem de hvide og de sorte i Amerika - i
Sydafrika! 1985 blev det år, hvor de første alvorlige raceurolighe
der kom til udtryk i Danmark, - men vi var blevet advaret! Vi havde
hørt udtalelser fra et par politiske ledere, som kunne give os kul
degysninger. Vi havde oplevet, hvordan sange vi sang med i en be
stemt mening nu fik en drejning, så det blev næsten umuligt at syn
ge dem igen: » Danmark for folket«, »Det haver så nyligen regnet«,
»I alle de riger og lande« for at nævne nogle.
Afvæbnede og ubeslutsomme og flove stod vi, da hadet og forag
ten og frygten for de fremmede slog ud i lys lue.
Hvordan er det, at måtte se i øjnene, at sådan forholder det sig alt
så. Det er bestemt ikke rart, og det er heller ikke rart med den ejen
dommelige usikre måde vi forholder os til problemerne på. Det er,
som om vi i øjeblikket forsøger at klare situationen helt praktisk fra
sag til sag uden at turde gå ind i situationen og erkende, at tusindvis
af udlændinge ikke integreres i samfundet uden problemer. Vi kan
bare stå med vores flovhed og bøjede hoveder og mumle: »Vi er
altså ikke bedre«. Det er ikke et spørgsmål, om vi er gode nok. Det
er et spørgsmål om, at vi erkender det væld af problemer, det gi
ver, at så mange udlændinge nu har brug for os - og så gå ind i et
åbent og ligeværdigt samarbejde.
Lad os stoppe lidt her og begynde et andet sted.
I sidste århundrede og i begyndelsen af dette var der mange men
nesker fra Europa, der rejste til Amerika for at skabe sig en eksistens
der. Nogle rejste af eventyrlyst, men de fleste rejste af nød.
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Industrialiseringen var så småt begyndt, og byerhvervene vandt
hurtigt frem i forholdet til landbruget. Antallet af mennesker, der
var beskæftiget i landbruget, faldt fra 52% til 36%, og det skyldes
ikke mindst den store landbrugskrise, der var i bl.a. Danmark i
1880’erne og 90’erne. Da samtidig antallet af beskæftigede i indu
strien ikke voksede i samme takt, opstod der store menneskelige
problemer, og netop i den periode udvandrede over 200.000 dan
skere - mest til Amerika.
For disse mennesker blev »Drømmen om Amerika« en mulighed
for at skabe en anstændig tilværelse. Hvordan det gik dem, har vi
kunnet se på Nationalmuseets store udstilling, og vi så, at for nogle
gik det virkelig godt, for flere gik det skidt, men langt de fleste gik
det dog for.
Det, der er mit ærinde i denne sammenhæng, er, at disse menne
sker, der kom i klemme på grund af nogle samfundsændringer, ik
ke forlod deres hjem uden tungtvejende grunde, det var ikke flyv
ske ideer om hurtig rigdom, der sendte alene 200.000 danskere
over Atlanterhavet. Det var først og fremmest nød. Og de fik en
mulighed.
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Ændringer i samfundene, politiske og økonomiske, sender også
idag folk ud i en situation, hvor de må forlade deres hjem. Ikke af
lyst - men af nød.
Mange forhold i verden har ændret sig siden den danske udvan
dring, og i dag er det, der for danskere var »Drømmen om Ameri
ka«, for de mange folk i opbrud f.eks. blevet til et »Drømmen om
Danmark«.
De kom, dels fordi vi bad dem om det - vi havde brug for dem, og
de kommer nu, fordi de har brug for os.
Situationen i dag er bl.a. uholdbar, fordi vi ikke kan kalde tingene
ved rette navn. Det er vel åbenlyst for alle, at det man forstår ved
egentlig racisme har fat i en del af den danske befolkning, men det
er vel ligeså åbenlyst, at der blandt indvandrerne er mennesker, der
bestemt ikke optræder særlig hensigtsmæssig. Men ud over disse
ydergrupper står så alle vi andre - indfødte og indvandrere med vo
res skamfølelse og magtesløshed. Jeg ved ikke, hvad der er de »rig
tige« meninger om dette, men jeg tror, at vi skal gå i gang med hi
nanden, og sige det vi mener, og kalde det ved rette navn, uden at
ord som racist og herrefolk skal flyve i luften og forfejle hensigten.
Det vil blive en besværlig og langvarig proces, men det må det væ
re, når en så stor befolkningsgruppe skal finde en plads i dette sam
fund. Lad os komme ud over etiketterne, og lad os give hinanden
mulighed for at komme ud af den situation, hvor vi står med vores
forbitrelse over - og de står med deres fortvivlelse over - at samspil
let ikke blev, som vi alle troede og håbede.
Og vi skal gøre det ud fra vores egne åndelige og historiske forud
sætninger. Vi skal mødes med vore egne livsopfattelser og menne
skesyn - ud fra en grundopfattelse af lige værdighed.
Hal Koch skriver i sin bog: »Hvad er demokrati«, følgende:
»Mennesker er forskellige, lever under forskellige kår, har forskellige
interesser; derfor vil de også dømme forskelligt og havde forskellige
ønsker. Der opstår således konflikter, små og store mellem hinan
den. Afgørelsen skal imidlertid træffes, og loven skal fastlægges;
derfor må man finde en løsning på konflikten. I det store og hele
findes der kun to veje til at finde denne løsning: 1) man kan slås sig
til rette, hvilket vil sige, at det bliver den stærkeres vilje som råder;
således går det til i junglen; ofte er det imidlertid vanskeligt at se no
gen væsentlig forskel på menneskers og jungledyrs optræden, 2)
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man kan tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem en samtale
mellem de stridende parter søger at få sagen alsidigt belyst, og at de
samtalende parter virkelig bestræber sig for - det må ikke glemmes gennem samtalen at nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af
konfliktens problem. Dette er demokrati. Det er samtalen (dialo
gen) og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets
væsen. Hvor dette glipper vil man uvægerligt falde tilbage til magt
kampen«.
Er da ikke ordet - samtalen - eftergivenheden - kompromiset bedre
end dets eneste alternativ sværdet - drabet - eksplosionerne i by
kvartererne - borgerkrigen? Det er den gamle kamp for frihed og
ret, og det er nu igen det gælder.
P.S. Det er begrænset, hvad jeg ved om integrationspolitik, men
personligt kender jeg tre familier i Amerika - og de er AMERIKA
NERE, men den ene familie er også italienere - den anden også po
lakker - den tredie også svenskere!
Nu er det vores tur.
Poul Boe Andersen
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Den industrialiserede krop/
det industrialiserede menneske
Nu som altid er der kræfter som gør at mennesket ikke lever i har
moni med sine omgivelser, det være sig naturen og medmenne
sket. Tilværelsen bliver splittet og usammenhængende, men kræf
terne, som arbejder imod mennesket, er måske større og mere uov
erskuelige end tidligere. Vi lever i et samfund med en meget hurtig
teknisk udvikling, der vanskeliggør muligheden for at standse op og
vurdere de menneskelige omkostninger eller vindinger der er. In
dustriens normer, hvor det gælder om at herske og beherske, at
overvinde og ekspanderer, hvor kun stadig forandring hindrer tilba
gegang, griber ind i vores hverdag, og vi bliver let foranledigt til at
kræve et ja/nej svar. Vi har kun et logos sprog. Sammenfattende
kan man sige at vores kultur bygger på et liniært livssyn.
Går vi tilbage i tiden, hvor de små samfund fungerede som helhe
der, levede man nærmere naturen. Tingene gentog sig som årsti
dernes skiften. Man underkastede sig naturen og man så sig selv
som en del af en større helhed, hvor der var plads til et religiøst op
fattelse af menneskelivet.

Natur - menneske.
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Industri - natur.

Sammenfattende kan man her sige, at man havde et cirkulært livs
syn.
Også miljøspørgsmål trænger sig på. Naturens love og økonomiens
love er modstridende. Hvis ikke vi lytter til naturens love vil det føre
til ødelæggelse af grundlaget for livsudfoldelse for mange arter
fremover, herunder også mennesket. Hvis den liniære livsopfattel
se stadig skal være herskende, vil kommende generationer vokse
op i en menneskeskabt verden, hvor basis ikke bliver jord, vand,
grønt græs, dyr - men beton, plastik, EDB o.s.v.
Den reducerede opfattelse af naturen vil føre os fra en forundring
og respekt for det skabte over til en opfattelse, hvor mennesket sæt
ter sig selv som skaber. Den nødvendige livsnæring fra naturen vil
midlertidig forsvinde.
Hver generation forsøger vel at tolke den tid man lever i, tydligst
kommer det frem i litteraturen. En anden måde er at se hvilke mu
ligheder der gives kroppen som udtryksmiddel og hvad kroppen
udtrykker. For os som efterskole vil det være nærliggende at se på
den folkelige gymnastik. Her vil man opdage at den liniære opfat
telse har domineret i nogle år. Sportens normer har tilsidesat det
folkelige.
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Konkurrencen, med en taber som en selvfølge, er accepteret og
den historisk/poetiske opfattelse af kroppen er glemt.
Det paradoksale i vor tid, og måske det værste, er at vi er på vej til at
miste et fælles sprog hvorigennem det var muligt med en dialog og
en forståelse. Vi har kun diskussionen tilbage.
Disse og førnævnte overvejelser er grundlag for et gymnastikpro
jekt som vi arbejder med for tiden.
Ca. 30 elever, og gymnaster fra lokale idrætsforeninger er gået
igang med at udforme et »stykke« der på forskellig vis skal belyse og
debatere disse problemer. Dels skal der laves gymnastik, dels skal
der være oplæsning af digte og tekster. Og dels skal der være lysbil
leder og musik til at understrege stemningerne i gymnastikken. Vi
forventer at vi kan inddrage mange forskellige fag og discipliner i lø
bet af processen og regner med at være klare til at vise stykket of
fentligt midt i marts måned. Herefter håber vi, at kunne komme
rundt og vise stykket på forskellige skoler, højskoler og i idrætsfore
ningerne rundt i landet. Skulle du være interesseret i at se stykket,
så kan du bare henvende dig.
Her midt i november er vi godt igang med at indøve de forskellige
serier og lysbillederne er ved være klare, men som I jo ved er der

Træning i hallen.
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Svan vik Folkehøjskole.

mange afbrydelser i skoledagen, så vi synes nok, at vi kunne bruge
noget mere tid til at arbejde med øvelserne.
Forud for dette er gået mange timers arbejde med at indsamle bille
der, finde tekster og musik og med at lave øvelser, og selvom vi har
fundet en del, vil der stadig ske en hel del ændringer undervejs, da
alle jo er med til at snakke om både form og indhold. Men et særligt
forprojekt skal vi alligevel omtale her. Det var en tur til Nordnorge
for Arne Ruby, Jens Simonsen og Jakob Holm i september måned.
Turen havde flere formål, vi skulle besøge en højskole ved den
norsk/russiske grænse for om muligt at få gang i et samarbejde
mellem en dansk og en norsk skole, vi skulle se på denne højskoles
friluftslinie, og vi skulle tage billeder til vores projekt. Vi finder det
meget vigtigt, at vi i disse tider får mulighed for at vende blikket
mod nord i stedet for mod syd, som vi i Danmark er udsat meget
for i tiden.
Turens forløb:
Vi ankom søndag den 1/9 til højskolen i Svanvik, hvor vi blev ind
kvarteret på nogle værelser tilhørende skolen. Her boede vi i de 14
dage besøget varede.
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Svanvik folkehøjskole er en normal folkehøjskole, med plads til ca.
60 elever og der er ansat 10 lærere foruden en hel del praktisk per
sonale. Skolen ligger i en grænsedal op af den norsk-russiske
grænse. Skolen er også rejst af denne grund. Meningen er at sko
len skal være en støtte for den norske kultur i området.
Eleverne kommer fortrinsvis fra Finmarken, så skolen må betegnes
som lokal - selvom lokalområdet er på størrelse med Danmark.
Vores tid i Svanvik blev dels brugt på skolen, hvor vi gæsteforlæste
om danske skoleforhold og naturemner. Vi satte os ind i de norske
skoleforhold, og kan blandt andet konstatere, at eleverne på de
norske folkehøjskoler i høj grad svarer til de elever, vi har i eftersko
len; alderen er ca. det samme.
Udover skolen brugte vi en del tid på at se på skolens forhold til det
omkringliggende samfund. Og vi konstaterede, at skolen er en væ
sentlig faktor i den kulturelle aktivitet, der er i kommunen. Da sko
len er ene om at have store lokaler, afholdes her mange arrange
menter af forskellig art. Blandt andet bruges skolen flittigt i det kul
turelle samarbejde, der er med naboen Sovjetunionen. I det hele
taget er egnen præget af at være en grænseegn. Mange af bebyg-

Et af de norske kulturværn mod øst, kirken ved Grense Jakobselv.
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Russisk grænsestation set fra Norsk kirkegård.

gelserne er lavet for at værne om den norske kultur. Egnen har væ
ret udsat for mange omvæltninger gennem tiderne. Således har 4
forskellige folkeslag været, og er repræsenteret i området. Det drej
er sig om russer, finner, samer og nordmænd. Denne blanding har
selvfølgelig ført til en del konfrontationer, men på nuværende tids
punkt må den vigtigste konfrontation siges at være mellem nord
mænd og i Norge boende samere. Samerne ønsker at bevarer de
res egen kultur og deres eget sprog, men heroverfor står specielt
landbrugerne i Nordnorge, som ikke vil have renerne til at passere
deres marker. Men også andre befolkningsgrupper strides, og nog
le almindelige nordmænd mener, at samerne bliver fordelt.

Højskolens naturlinie/idé
Svanvik lægger meget vægt på naturideen, og alle eleverne er så
dan set med på denne linie. Man kan sige, at skoleåret er bygget op
omkring denne ide. Allerede kort efter at eleverne er kommet på
skolen, deltager de i et 8 dages høstkursus, hvor de er ude i natu
ren. De sejler i kano og sover i vildmarken, bor i skolens hytte, og
deltager i aktiviteter på skolen over ugens emne. Meningen er, at
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dette kursus skal danne grundlag for den videre undervisning, hvor
man vil tage udgangspunkt i høstkurset. Man vil således begynde at
læse digte om naturen, selv skrive og i det hele taget beskæftige sig
med miljøspørgsmål på mange forskellige måder. Fra dette ud
gangspunkt, dig og naturen, bygger man så hele efterårssemestrets
undervisning. Man udvider begreberne sådan, at man ender i en
global forståelse af miljøproblemerne.

Udveksling af lærere
Vi talte under vores besøg på Svanvik en del om udveksling af læ
rere, og diskuterede de forskellige praktiske problemer, der er ved
et sådant. Men da timeforbruget for lærere udregnes på årsbasis for
både norske højskolelærere og danske efterskolelærere, ser vi det
største problem ligge i de økonomiske vilkår under en sådan ud
veksling. Hvem skal betale rejserne - vil tipsmidlerne på længere
sigt blive ved med at stille penge til rådighed?
Det viser sig, at vi har meget til fælles med de andre nordiske lande,
og det er sikkert i disse tider, at en større støtte til det nordiske sam
arbejde vil være nødvendigt, som modstykke til den massive på-

Primitivlejr i Finmarken.
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Gammel nybyggergård ved Svanvik.

virkning vi modtager sydfra. På længere sigt vil vi foreslå en ord
ning, hvor lærere fra forskellige nordiske lande i kortere tid kan byt
te skemaer og således undervise på hinandens skoler i eksempelvis
14 dage eller en måned. Det vil have fordele for lærerne og for de
elever, der får en anden lærer i en kortere periode.
Generelt må man sige, at menneskene lever ens i syd og nord, men
at der er problemer ved at bo så højt mod nord. Derfor er det også
vigtigt for os at bevare kontakten til Svanvik Folkehøjskole og at få
nogle lærere deroppe fra til at komme herned og fortælle om deres
forhold. Vi håber at det lykkes, og ser dette som begyndelsen til et
langt samarbejde.

Glædelig jul.
Jacob Holm, Kis og Arne Ruby
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Turen til Sydamerika
Den gamle digter, sagde jo: At rejse er at leve. Selvom jeg egentlig
synes, at jeg havde levet meget godt, tænkte jeg, at det måtte jeg
vist hellere prøve. Da min livs kærlighed drog afsted i marts måned
1985 til Sydamerika, tænkte jeg nok engang, at dette måtte jeg og
så prøve. Ergo afsted til Sydamerika med afrejse i juni.
Sydamerika - det er noget med indianere, fløjter og spraglede klæ
der samt nogle besynderligt udseende hatte. Der er vist også noget
med gamle ruiner (eller sten, som det kære barn Mads - søn af Else
Marie - engang så poetisk har udtrykt). Det er dét også, men det er
meget mere.
Bolivia og fodbold
Efter at have holdt flyveren oppe med et godt greb i armlænene,
landede jeg i La Paz - hovedstaden i Bolivia - efter 3 døgns rejse,
hvoraf de halvanden blev tilbragt på Cuba. La Paz er verdens højest
beliggende hovedstad ca. 3800 m over havet. Luften er tynd - som
VU’s kaffe - med det resultat, at du næsten ikke kan bevæge dig

Til marked i Bolivia.

28

Til karneval i La Paz, Bolivia.

En bonde og hans hus og dyr, Bolivia.

uden at blive forpustet. Som et illustrativt eksempel, som skulle ha’
en chance for at fænge enhver dansker i disse tider, kan det næv
nes, at Vejle Boldklub spillede kamp i La Paz og førte 1-0 efter 5
minutter, styrede kampen og havde det vældigt. Efter et kvarter var
de færdige med at se godt ud og tabte 7-1. Tja, hvordan skal det ik
ke gå i Mexico, som dog ikke ligger så højt.
Bolivia er et uhyre fattigt land, som har en inflation på ca. 1200%
om året. Det er meget. Når vi vekslede, kunne kursen være steget
med mange kroner på et par timer. Den første uge vi var i La Paz fik
vi 532.000 pesos for 1 dollar - ugen efter fik vi 1.000.000 for 1 dol
lar. Så stærkt gik det. Vi var milionærer, mens vi var der, hvilket
var en ikke særlig behagelig situation. Fattigdommen er stor, und
tagen hos en lille klike af politikere og forretningsmænd, som udgør
magteliten i landet - selvfølgelig sammen med de bander, som
smugler kokain ud og ind over grænserne. En politik, som alle ved
foregår, men som ingen gør noget ved, da det er et ikke uvæsent
ligt tilskud til Bolivias økonomi, samtidig med at det udhuler økono
mien. Det var lidt højtlæsning for dværge.
Vi var så heldige, at lære nogle danskere at kende. De arbejdede
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på et sundheds- og mejeriprojekt lidt uden for La Paz. Projektet lig
ger ved foden af Andesbjergene, som omkranser La Paz. Det er
her de oprindelige indianere bor, således at vi fik mulighed for at le
ve blandt dem i et stykke tid.
Disse indianere lever på en måde, som jeg aldrig har tænkt mig
eksisterede. Soltørrede kartofler udgør føden i de små lerklinede
hytter. Husene ligger i klynger, som udgør de enkelte landsbyer,
hvor fællesskabet spiller hovedrollen. Fattige er de - efter vores må
lestok - men stolte og værdige mennesker, som måske nok betrag
tede disse underligt udseende turister med nysgerrige øjne, men ik
ke blev underdanige eller beskæmmet over deres position. Venlige
og interesserede blot man ikke talte politik. Og det gjorde vi så ikke.
Andesbjergene og lamaer
Man kan jo ikke have været i Sydamerika uden at have været oppe
i Andesbjergene, siger de. Så det måtte vi jo også. En firedages
vandretur, hvor vi startede i 3800 meters højde, krydsede et pas på
5000 meter og endte i ca. 2000 meters højde.
5 m/k med rygsække drog vi afsted - og uh, hvor det gik. Kønt er

På tur gennem skyerne.
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der jo. Første nat i 20 grader kunne jo ikke ryste en fuldfed dan
sker mere end som så, så vi så med fortrøstning frem til andenda
gen, hvor vi skulle krydse det højeste pas og så ned i varmen. Men
jo højere vi kom op, desto tyndere blev luften. De sidste 200 m op
til passet gik rimeligt opad, men hva’ fa... 200 meter er jo ikke no
get at snakke om. Fuldstændig korrekt. Vi snakkede ikke om det, vi
snakkede i det hele taget ikke. Vi pustede, gik 5 meter - pustede og
bandede, drømte om en flad dansk mark, gik 5 meter til, hvorefter
seancen gentog sig. Efter 2 timer havde vi besejret de 200 meter,
hvorefter vi skulle indtage vores mad på toppen med udsigt til både
dette og hint. Troede vi. Men det var simpelthen så koldt, at vi tog
vores billeder på hurtigste tid og vandrede så nedad mod varmen,
småfunderende over hvorfor vi overhovedet havde gået den tur.
Men kønt var der jo. Fremad mod varmen og især nedad mod var
men skulle det nu gå. Jo, tak for det. Var det hårdt at gå opad, var
det umenneskeligt at gå nedad. På små inkastier og trapper gik det.
Belastningen når man trådte var hård ved muskler og knæ, og be
lastningen blev ikke mindre, når de indfødte overhalede os med et
venligt smil og 50 km i timen, mens de skreg på deres lamaflokke,
som med beundringsværdig præcision lagde deres affald nøjagtig
der, hvor vi skulle gå, så vi udover at skulle gå nedad også skulle gå
i zigzag for at undgå at glide i deres efterladenskaber.
Langs floden slog vi lejr og sov. Næste dag videre ned, ned,
ned...indtil vi endelig var fremme ved det smukkeste sted i Syd
amerika - sådan syntes jeg, der var - eller måske var det fordi, det
var slut... Næste dag kravlede vi ind i bussen og kørte tilbage til La
Paz. Senere var vi enige om, at det havde været vældigt. Det var jo
ikke uden grund, vi nedstammede fra vikingerne.
Nu kunne jeg vel nok berette endnu en historie eller to fra Bolivia,
men i stedet vil vi tage bussen til Peru.

Inkaerne
Velankommet til Cusco, som er den gamle hovedstad i det tidligere
Inkarige, var vi i en hel anden verden end Bolivia. Dette var turis
me af første grad, hvilket gav sig udslag i priser, som for os stadig
var små, men som i sammenligning med resten af Peru og Bolivia
var skyhøje. Tænk engang: 30,- kr. for to retter mad med vin ad li31

bitum. I Cusco ville vi bruge nogle dage på at studere dette områ
des enorme antal af Inkabygninger m.v.
Det vil nok være på sin plads at ofre et par linier på Inkaerne. Inka
riget går tilbage til ca. 1200-tallet, hvor man har de første beviser
for rigets eksistens. Inkasamfundet var utrolig opbygget på det
strukturelle og politiske plan. Bygninger, veje, forsyningskilder var
langt forud for samtiden - nærmest som vi kender det idag. Da In
kariget var på sit højeste, bestod det af dele af Mellemamerika samt
hele den øvre del af Sydamerika. Hele dette enorme rige var for
bundet af et vejnet, som gjorde det rimeligt nemt at komme rundt.
Bygningerne bestod af kæmpestore udskårne sten, som simpelthen
blev hugget så de passede nøjagtigt sammen - på millimeter. Og de
fleste af dem står den dag i dag. Her kunne entrepenørforeningen
lære noget. På det politiske plan var det Inkaen, som var øverste le
der. Solen var Gud og Inkaen solens søn. Det lykkedes Inkaen at
holde sammen på riget, fordi man aldrig lod de herskende, i et nyt
erobret område, bestå udelukkende af inkaer. Man sørgede for at
tage nogle lokale med i det regerende råd, således at forandringer
ikke blev alt for store i de erobrede områder. Alt får en ende - og

Macchu Picchu, Peru.
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Soluret i Macchu Picchu, Peru.

også for inkaerne. Spaniolerne havde hørt om dette rige og især
om dets enorme mængder af guld. I 1500-tallet drog en spaniol,
Picardo, til området med en hær og i løbet af 50 år lykkedes det
ham og andre at dræbe ca. 15 millioner inkaer. Og det var så det.

Macchu Picchu
Macchu Picchu er en inkaby, som først blev opdaget i 1905. Den
ligger gemt mellem bjergene midt i Peru - stort set som den har lig
get siden opførelsen. Vi brugte flere dage på at gå rundt og kigge.
Det er svært at fortælle, fordi man selv skal opleve det. Det er som
at være i en helt anden verden. Jeg håber, at billederne fortæller
lidt. Kort kan man sige, at Macchu Picchu indeholder alle de ting,
som var typisk for en by på den tid. De lave huse, templerne, solu
ret, kalenderen, offerpladsen, eksercerpladsen og Inkaens palads.
Efter Cusco var vi igen tilbage i virkeligheden i Peru. Det drejede sig
om busrejser, togrejser og apostlenes heste. I Lima, som udover at
være hovedstad i Peru, er jordens mest kedelige by - eller også var
vi blevet lidt forvænte - sagde vi farvel til Sydamerika og tog til Cu
ba.
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Vores paradis, Cuba.

Karneval og øl
Cuba - det ord er fyldt med Hemingway, cigarer og sukkerrør. For
os var det nu mest forventninger om sol og varme. Og det skal jeg
lige love for, at vi fik. Luften var 40°, vandet 30° og pigerne brune.
Hvis det er badeferie vi snakker om, så kan Mallorca, Costa del Sol
o.s.v. godt pakke sammen. Men det var nu ikke kun badeferie, vi
snakkede om.
Vi boede i Havana i et par dage, hvor vi dumpede ned i karneval
let. Karnevallet i Århus og København er som en flad leverpostej
mad i forhold til et stykke med tunge og italiensk salat. Men det er
selvfølgelig heller ikke alle, der kan lide tunge.
Ved karnevallet stiftede vi for første gang bekendtskab med det spe
cielle cubanske forhold: Køer. På Cuba står man altid i kø. Under
tegnede var sendt hen til en af de utallige ølboder for at købe lidt
ind. Jeg stillede mig i kø - man har vel køkultur. Efter ca. 1 time var
jeg nået frem til sælgeren og sagde på mit bedste spansk, at jeg ger
ne vil have 6 øl, por favor. Han gloede på mig, og spurgte om jeg
skulle drikke dem nu. Næh, jeg skulle da have dem med over til de
andre. Hvad jeg havde tænkt mig at transportere øllet i. Da jeg
havde set at alle andre rundte rundt med nogle kæmpekrus, sagde
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jeg selvfølgelig, at det ville jeg gerne have i sådan nogle krus. Ja,
det kunne jeg da godt få, men hvor var krusene. Dem havde han
vel, sagde jeg. Næh, de skulle købes derovre. Da var jeg græde
færdig. Jeg fortalte ham om min syge bedstemor, jeg var dansker,
om han kendte Laudrup og Elkjær, at Castro var helt fed - men in
tet hjalp. Ny kø efter krus. 2V2 time efter kom jeg sejlende med 6 øl
hen til de andre, hvorefter én spurgte, hvad jeg havde lavet, for de
var altså tørstige. Jeg tror ikke, han har fået alt øllet ud af håret end
nu.

Castro og cubanerne
Cuba, som fik sit nuværende styre efter hårde kampe mellem dikta
tor Batista og socialistiske oprørere under ledelse af Fidel Castro og
Che Guevarra, har store problemer med sin mægtige nabo USA.
Dette forhindrer dog ikke landet i at have et sundhedsvæsen og ud
dannelsessystem, som er fuldt på højde med vores. Landet lå i rui
ner i 1959, men på de 26 år, som er gået siden da, er det nået
meget langt. Der er stadig mange ting, som ikke fungerer, men der
er ingen tvivl om, at landet er på rette vej. Uden for øvrigt at tage
stilling til det politiske system på Cuba, kan man vist roligt fastslå, at

Placa de Revolution, Havana.
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De caribiske strande, Cuba.

lederen Fidel Castro er den mest populære leder, jeg har hørt om.
Hvad den enkelte cubaner ellers måtte mene om sit land, og han
mener meget - også negativt - er der kun positive ord om Fidel Ca
stro. Og dette gælder både, når man snakker med yngre, som er
vokset op med det nye system, og ældre, som har levet under Bati
stas diktatur.

Ungdommens ø og Havana
På Isla de Juventud (Ungdommens ø) boede vi i en uge i en lille
bambushytte 10 meter fra det Caribiske hav. Det var lykkedes os at
få lov til at bo på en national campingplads, hvor der kun boede cu
banere, istedet for de internationale, som er forbeholdt turister. På
Ungdommens ø er der et universitet, som har 40000 studerende
fra mange forskellige socialistiske lande. Cubanerne betaler rejse,
ophold og studier for disse unge som led i en udvekslingsaftale. He
le øen var et virvar af unge fra forskellige lande, som var meget in
teresseret i disse danskere og deres land, når de mødte dem. Vores
anden uge tilbragte vi i på Havana, hvor det var så fremmedartet,
at hvert et skridt var en oplevelse. Der er jo ingen, der skal være i
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tvivl om, at det var et socialistisk land, vi var i, så overalt hang store
plakater med slagord - stort set svarende til vores reklamer. Vi nåe
de museer, parker, badeture og biografer. Bl.a. så vi Flashdance,
som var vældig populær - hvilket alt amerikansk musik og film er.
Den 15. august var vi så tilbage i Danmark. Mange oplevelser rigere
og spændte på, hvad der var sket, mens vi havde været væk.
Fremmedhad og racistiske optøjer i Kalundborg, var det første vi
hørte om, så kunne vi ikke lade være med at tænke på, de menne
sker vi havde mødt. Bolivianere, peruvianere og cubanere. Ak ja,
vi har meget at lære.
Henrik Hansen
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Prædiken
Alle toldere og syndere plejede at holde sig nær til Jesus for at høre
ham. Og både farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde:
»Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem«.
(Luk. 15,1-2).
Farisæerne og de skriftkloge knurrede, står der i vores oversættelse
fra græsk.
Man ser for sig en flok arrige køtere med rejste rygbørster og bene
ne i både angrebs- og forsvarsstilling. Det rumler ildevarslende inde
i dem, og det er klogt at trække sig pænt tilbage. Der kunne nemt
ske mere. Man er kommet ind på deres territorium og trådt dem lidt
for nært. Og heldigvis har de fået en sådan opdragelse, at de ikke
lige farer i benet på en. De nøjes med en advarsel. De er også ban
ge, når de knurrer, siger dyrepsykologerne. Det er ikke kun udtryk
for agression, det er også udtryk for angst. Udtrykket bliver så delvis
inde i dem selv.
Farisæerne og de skriftkloge har nok ikke stået og knurret, men
mumlet, hvislet gennem tænderne, lidt uartikuleret udtrykt deres
forargelse. Men de giver også luft for den, forargelsen. De er forar
gede over, at Jesus omgås de toldere og syndere. Efter deres syns
punkt er han helt uforsvarlig. Han bryder alle regler for, hvordan
man kan omgås dem. Han gør det enkle, at han tager imod dem og
spiser sammen med dem. Og det er der jo ikke noget ondt i.
Vi har taget stilling i den sag. Jesus gør det rigtige.
Vi har lært det af historierne i Det ny Testamente. Når det drejer sig
om uenighed med farisæerne og de skriftkloge, så ved vi besked.
Vi har også Den grimme ælling af Andersen i baghovedet. Den
grimme ælling ser ikke ud som de andre, så den skal nøfles og slet
ikke være i andegården, synes de toneangivende der. Der er noget
forkert ved den. Den siger ikke lydene som de andre, og den vral
ter på en anden måde. Det dur ikke.
Det var så alligevel forkert, som de gjorde i andegården, for den
grimme ælling var god nok, da det kom til stykket.
Men hvis nu den grimme ælling var den spæde begyndelse til at
ødelægge den gode orden i andegården. Det kunne den være,
hvis det skulle være galt, og galt kan det nemt gå. Den kunne lære
dem dårlige vaner og ændre hele strukturen i den lille verden, som
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de kendte, så de fine ikke længere var de fine, og værdierne ikke
længere var de samme. Så galt kunne det gå. Man ved aldrig, når
noget ukendt og mærkeligt viser sig.
Tolderne og synderne var ikke ukendte og mærkelige, men de blev
anset for farlige. De var ikke farlige ved det, de havde at sige. I vir
keligheden havde de ingenting at sige. Det var den slags folk, som
hutlede sig igennem. Man kunne ikke forvente noget positivt fra
dem, som kunne bidrage til folkets fælles liv. De var i stedet en be
lastning. Tolderne snød ved opkrævning af skat, sagde man, og de
gik fjendens ærinde. Synderne brød hele tiden loven. Det blev an
set for så alvorligt, at det truede hele fundamentet under samfun
det. Folkets fællesskab var i pagten med Gud, og synd var brud på
den pagt. Den pagt var bæreren af hele folkets liv. De helheder,
der var i folket, fik liv fra den pagt.
De mennesker, Jesus tog imod og spiste sammen med, havde ikke
noget at skulle have sagt, og de vidste det. Folkets fælles liv var i fa
re på grund af dem. Man kunne frygte en opløsning af, hvad det
hele byggede på, af den ånd der skulle råde i folket, af respekten
for overleverede sandheder.
Farisæerne og de skriftkloge bar det. Det var dem, der i det sam
fund, havde fornemmelse og ord for det fælles liv. Det havde de
opøvet ved ihærdige studier og dybtgående diskussioner. Det var
hæderlige og grundige mennesker, ligeså hæderlige og grundige
som vores kulturdebattører og politikere, dem der har noget at
skulle have sagt. De kan henføre til love og traditioner, og de kan
finde tilbage til fælles liv og gøre det aktuelt. Vi har traditioner og
normer, som holder sammen på vores samfund. Det skal der være,
hvis det hele skal fungere. De skal findes og udtrykkes. Det er me
get aktuelt at få det gjort, for vi aner en opløsning, hvis vi ikke står
sammen om grundlæggende værdier. Der er fare på færde. Det
mærker vi nok.
Så træder der en mekanisme i funktion, der er præget af frygt. Det
bliver til forsvar for det, der er, som vi måske ikke synes er så godt,
men det usikre er værre. Forsvar for det som vi føler er truet. Vores
danskhed f.eks. Der kommer en del fremmede mennesker hertil
med en helt ny kultur. Hvor kan det ende? Så er det vi siger: »Ligræs er føget over Hegnet«, og har en meget snæver tanke i hove
det. Danmark for danskere, lyder det.
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Farisæisme er det at forsøge at holde livet og tilværelsen indenfor
rammer. Det udspringer af livsangst. Angsten for at blive besmittet,
angsten for at de regler, man sætter verden ind i, skal blive brudt
ned.
Farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Den mand tager
imod toldere og syndere og spiser sammen med dem«. Det ene i si
tuationen er usikkerheden, trangen til at holde verden indespærret,
det andet er de åbne hænder. Frygtløs at tage imod livet og tage
imod mennesker. Det at turde risikere noget, for en lov der er stør
re, kærlighedens. Velbehageligheden og indeslutten af liv forenes
ikke med de åbne hænder.
På den tid og der i landet var det at spise sammen ikke kun et mål
tid. Det betød accept. Det betød, at dele liv og skæbne med dem
man spiste sammen med.

En maler, Sieger Köder, har malet et billede i 1973 af Jesu måltid
med syndere. Af Jesus ser vi kun hænderne nederst i billedet. Det
er åbne hænder, der rækker brød frem. Ved bordet sidder nogle
mennesker. De kikker op på ham. Deres blikke udtrykker noget
forskelligt. De er optaget af det der sker. Der er en meget fortættet
stemning. Der sidder en neger først. Han har sin ene arm bundet
ind, måske spedalsk. Hans ansigt hænger, og halvmåbende og for
ventende stirrer han. Han ved ikke af sig selv. Der sidder den fine
kvinde med net over hår og øjne. Hun er optaget, lidt reserveret.
Der sidder den skeptiske med fingrene i skægget, tankefuldt og
overvejende er han henvendt mod manden udenfor billedet. Der
er præsten, alvorlig. Hvad er det der foregår? Der sidder den letle
vende kvinde. Der sidder én i dyb bøn. Den sidste er helt henfal
den. Han suger til sig. Han sanser heller ikke sig selv. Der er de ar
me, de reserverede, de lærde. Der er dem der synes at have hold
på tilværelsen, og dem der slet ikke har det. Midt på bordet står der
en rose i en glaskolbe. Den symboliserer, det der foregår. Den viser
hen til de åbne hænder.
Det var nyt og det var mærkeligt, at ingen blev spurgt om rette
handlinger og rigtige opfattelser. Om de var gode nok spillede in
gen rolle.
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O, du, som skabte hjerte mit,
det dybe underfulde,
o, dan det efter hjerte dit
til himmel-spejl i mulde,
så jeg langt mer, end selv jeg ved,
kan lære af din kærlighed
om nådens rige fylde. (DDS 434).

Jens 0. Simonsen

Glædelig jul og godt nytår, Ane, Stina, Jakob, Helga og Jens.
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Årets brokker
Jomfrufødsel?
Lærer: Påstår du, at alle har to forældre? Det har de jo slet ikke.
Ja, hvor ellers?
1. lærer angående primilejr: I den hytte er der træk og slip.
2. lærer: Hvor ligger det?
1. lærer: Ude bag Balle.

Lærer om elev: Hun snakker uafstandseligt.
Utålmodig lærer: I det sidste kvarter er vi vandret rundt om katten
som den varme grød.

1. lærer: Alle pigerne skal have møde kl. 17, så da samler vi også
alle drengene. Kan du komme?
2. lærer: Nej, jeg har time.
Lærer: Gulvet i hallen var sunket, så hullerne begyndte at stikke
op.

Den lille engelske
En saftig bøf = a safety beef.
Kærlig hilsen Inge
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En glædelig jul og et godt nytår
ønskes alle af skolens medarbejdere
Hjørdis og Poul Boe Andersen
Signe Juul Knudsen
Inge Hald
Kurt Elgaard
Preben Koefoed
Helga og Jens Simonsen
Jakob Holm
Henrik Lykø Hansen
Ellen Boelsmand
Else Marie Hansen
Tove og Kjeld B. Kristensen
Anne Martha Andersen
Henrik Juul-Dam
Kis og Arne Ruby
Lone Broholm og Jens Poulsen
Stig Jacobsen
Solveig Thygesen
Poul Anker Pedersen
Anni Rasmussen
Maja Kjeldsen
Tinnei Gregersen
Elna Fisker
Lone Larsen
Karen Qvist
Anette Jensen
Anette Gade
Dorthe Boldsen
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- Jens, Morten og Søren

- Anne Sofie og Kathrine
-

Kirsten og Christian
Jakob, Stina og Ane
Elsebet og Anders
Mette
Jens Anker og Hans Jacob
Carsten, Mads og Anna
Jakob og Anders

- Kirsten, Martin og Kasper
- Merete og Bjarke
- Anne
- Karen, Erik og Nils
- Christian, Torben og
Thomas
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Program for jubilarmødet
den 8. maj 1986
Torsdag den 8. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.00-16.00 indby
des følgende jubilarer til samvær på skolen:
25
30
35
40
45
50

års jubilarer års jubilarer års jubilarer års jubilarer års jubilarer års jubilarer -

drenge årgang
drenge årgang
drenge årgang
drenge årgang
drenge årgang
drenge årgang

1960/61 og piger sommeren
1955/56 og piger sommeren
1950/51 og piger sommeren
1945/46 og piger sommeren
1940/41 og piger sommeren
1935/36 og piger sommeren

1961
1956
1951
1946
1941
1936

Program:
Kl. 10.00: Velkomst v/forstander Poul Boe Andersen.
Rundvisning på skolen.
Kl. 12.00: Middag.
Jubilarsnak.
ca. 16.00: Afslutning.
Interesserede jubilarer kan henvende sig til skolen, og vi vil så i fæl
lesskab forsøge at få samlet så mange som muligt fra de jubilerende
årgange.
(Pris for dagen incl. middag 60,00 kr.).
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Elevforeningen overrækker 10.000 kr. til elevstøttefonden.
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cn
O

50 års jubilarer.

cn

45 års jubilarer.

cn
N>

40 års jubilarer.

25 års jubilarer.

Elevholdet 1984/85
Henrik Andersen, Randers
Kenneth Birch Andersen, Galten
Pia Tove Bach, Randers
Claus Bacher, Egå
Michael Bay, Jyderup
Jeanette Behr, Grenå
Søren Berg, Græsted
Karen Berthelsen, Hjortshøj
Carsten Bjerregård, Århus
Helle Bjerregård, Hobro
Mette Bostrup, Århus
Anne Marie Brix, Hadsund
Frank Brixen, Ulstrup
Niels Brøcker, Højbjerg
Michael Buchtrup, Galten
Tina Bølcho, Hjortshøj
Bo Christensen, Rønde
Brian Christensen, Rønde
Christina Ralf Christensen, Års
Esben Haulund Christensen, Tarm
Lene Christensen, Stevnstrup
Ole Christensen, Randers
Tina Wilchen Christensen, Skødstrup
Lena Cigura, Rødby
Niels Henrik Dahl, Hobro
Claus Ebbesen, Vejle
Louis Eliassen, Uummannaq
Hans Enig, Åbenrå
Gitte Bjerregård Friis, Fjellerup
Claus Gotfredsen, Nykøbing Sjælland
Dorte Arly Grønfeldt, Sæby
Claus Grønlund, Horsens
Trine Griitter, Ebeltoft
Marianne Hansen, Ebeltoft
Anita Hansson, Ejby
Betina Hassing, Skødstrup
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Susanne Holbech, Heltborg
Jeanette Hyldtoft, Vejen
Maia Jacobsen, Kliplev
Jesper Jacobsen, Grenå
Lene Jakobsen, Gjern
Annette Møller Jensen, Hjortshøj
Birgitte Schmidt Jensen, Beder
Karin Jensen, Nordborg
Susan Franch Jensen, Vejle
Susan le Fevre Jepsen, Ebeltoft
Mads Jørgensen, Rask Mølle
Peder Jørgensen, Spjald
Marianne Kirk, Julianehåb
Dorthe Kjær, Viborg
John Knudsen, Trige
Per Lerdrup Knudsen, Randers
Peter Knudsen, Horsens
Pia Korreborg, Yding
Dorte Koustrup, Stensballe
Charlotte Kristensen, Mørke
Flemming Kristensen, Espergærde
Naja Engelund Kristiansen, Thule
Annemette Krogh, Sæby
Heidi Larsen, Skjern
Lars Ytte Larsen, Nykøbing Sjælland
Anni Leth-Jensen, Galten
Iben Lund, Stevnstrup
Torben Løvborg, Glud
Jacob Macdonald, Risskov
Anne Mette Madsen, Hadsund
Mogens Madsen, Flauenskjold
Bodil Mortensen, Velling
Lise-Lotte Brogård Nielsen, Galten
Mette Schirmer Nielsen, Hårup
Ulla Nielsen, Broby
Vibeke Nielsen, Ebeltoft
Thomas Nissen, Stenløse
Ghita Due Olesen, Rødovre
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Henrik Olsson, Valby
Jan Brian Olsson, Valby
Lone Lyngbye Ottosen, Klarup
Charlotte Outzen, Hadsten
Annette Pedersen, Galten
Helle Pedersen, Årup
Martin Schuster Pedersen, Hobro
Lyn Potter, Holstebro
Lotte Ranneries, København
Lars Peter Rasmussen, Skødstrup
Susanne Folsach Rasmussen, Thorsø
Rikke Rensch, Grenå
Tina Roberts, Risskov
Agnete Roesdahl, Egå
Christina Ryle, Hvidovre
Anette Schougård, Østbirk
Anders Sibast, Karup
Jens Kristian Simonsen, Sæby
Vicki Skjødt, Anholt
Jesper Stenbæk, Nykøbing Mors
Brian Stentov, Mundelstrup
Dorte Søndergård, Thylstrup
Anja Sørensen, Brabrand
Max Sørensen, Esbjerg
Michael Sørensen, Århus
Mikkel Thomassen, Upernavik
Betina Thulstrup, Hadsund
Lone Thyrsted, Thorsø
Per Toftdal, Mundelstrup
Martin Villumsen, Otterup
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Poul Christensen

Vignetter af Helga Simonsen

Tryk: Z-print a-s, Lystrup
8961 Allingåbro
06-48 62 08

