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Forord

Årbog 1984 indeholder igen et egentligt tema. Lederskiftet på øvelsesskolen har givet en naturlig
anledning til at vælge »Seminarium - øvelsesskole« som emne for en serie artikler.
En årbog kan på en måde sammenlignes med et tusindben. Benene er mange, men har kroppen
fælles. Der er mange indfaldsvinkler til Seminarium, HF og Gamle Elever. Redaktionen har
bestræbt sigpå at bruge mange »ben«, men håber dog, at læserne vil synes, forbindelsen til »kroppen«

er i orden.
Redaktionen

Årsberetning 1983/84
Af rektor Poul E. Andersen

Her mod slutningen af året 1984 er der to
fremadrettede perspektiver, som fortjener en
omtale. Det ene er undervisningsminister
Bertel Haarders forslag til ændring af lærer
uddannelsen. På en måde kunne vi nok have
ønsket, at der var kommet en helt ny lærer
uddannelseslov til afløsning af loven af 1966.1
18 år har denne lov nu været rammen om
læreruddannelsen i Danmark, ganske vist
med betydelige ændringer undervejs. Men
med de betydelige forandringer, der sker i et
samfund i en sådan periode, er 18 år en meget
lang tid, og de forudsætninger, som gjaldt på
lovens tilblivelsestid er ikke mere selvfølge
lige. Det er ikke sikkert, at fagkredsen er helt
dækkende mere, det kan være, at den stærke
vægtlæggen på liniefagene på bekostning af
almene fag, kunne trænge til en revision, og
det er usikkert, om de pædagogiske grund
principper, som bærer den nuværende lov og
bekendtgørelse, mere er så selvindlysende.
Når der nu foreslås en betydelig ændring af
loven i stedet for en ny lov, kan det hænge
sammen med, at vi på uddannelsesområdet
og ikke mindst i læreruddannelsen befinder
os i en ekstraordinær situation, med nedgang
i søgningen til seminarierne, beskæftigelses
vanskeligheder for de uddannede lærere og
med en tydelig epigontræthed i den pædago
giske debat. I en sådan situation, hvor fremti
den tegner sig meget usikker, er det vanske

ligt at skabe rammer for en ny læreruddan
nelse.
Men nu er der så fremsat et forslag til
lovændring, med ganske betydelige konse
kvenser for læreruddannelsen. Og der skal
ikke herske tvivl om, at mange af de tanker,
som er nedlagt i forslaget forekommer meget
positive. Det er vigtigt, at forslaget åbner
mulighed for et betydeligt bredere linie
fagsudbud på to-spor-seminarierne. Dette
muliggør en fortsat uddannelse i de fleste af
folkeskolens fag på alle seminarier. Det er
også vigtigt, at uddannelsen udvides, så at en
læreruddannelse vil være 4-årig for alle, end
videre, at der skal være plads til faget informa
tik, som skal arbejde med de undervisnings
mæssige konsekvenser af, at vi er på vej ind i
det teknologiske samfund. Et længe næret
ønske om at styrke faget dansk synes at skulle
imødekommes. Det er endvidere hensigten
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at inddrage seminarierne stærkere i efter
uddannelsen af folkeskolens lærere. Størst
opmærksomhed har det vakt, at der i lovfor
slaget er indbygget muligheder for at give
uddannelse i fag eller fagområder, der kan
åbne vej for ansættelse af nogle af de fær
diguddannede lærere i f.eks. den private
sektor.
Det er for øjeblikket ikke til at vide, hvor
dan den færdige lov vil komme til at tage sig
ud, men der kan næppe være tvivl om, at den
vil komme som en højst tiltrængt håndsræk
ning til seminarier med små elevtal, så at både
studerende og lærere får bedre arbejdsbe
tingelser.
Det andet perspektiv, som fortjener en
nærmere omtale, er arbejdet på at inddrage
Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus som
en del af et større forsøgsarbejde. På initia
tiv af Lemvig Kommune og Lemvig og
Omegns Erhvervsråd har der igennem
længere tid været arbejdet med »forsøg med
informationsteknologi«. Forsøget vil ind
drage tre centre, Lemvig, Nr. Nissum og
Fjaltring, der alle har fællestræk, men som
også hver især har særlige karakteristika.
Hensigten med forsøget er at afprøve de virk
ninger, et hybridnet vil få i et tyndt befolket
område, både i økonomisk, social, kulturel
og undervisningsmæssig henseende. Man er
interesseret i at undersøge, om den nye
teknologi kan blive inspiration til spændende
nytænkning. For seminariets vedkommende
er det naturligvis teknologien i kulturel og
undervisningsmæssig sammmenhæng, som
har størst interesse.
Allerede i marts måned henvendte semi
nariet sig til Lemvig Kommune, hvor vi til
skyndede til iværksættelse af forsøget og til
bød at være medarbejdere, samtidig med at vi
påpegede, på hvilke områder seminariet
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havde behov for at afprøve mulighederne, og
hvilken sagkundskab, vi kunne tilbyde. Der
er nu på seminariet nedsat et telematikudvalg
i tilslutning til coordinationsudvalget i Lem
vig og med den hensigt at samarbejde med de
øvrige uddannelsesinstitutioner i området.
Det er så hensigten, at vi vil begynde at forbe
rede udviklingsarbejde inden for de enkelte
fag, analysere mulighederne for at tilbyde
forskellige former for fjernundervisning med
to-vejskommunikation via tv-skærm, udar
bejde undervisningsprogrammer, søge kon
takt med informationscentre, så vi kan ind
drage viden fra alle steder i verden i vor
undervisning. Det vil naturligvis alt sammen
være på et meget forberedende stade. Samti
dig med alt dette skal der foregå et meget vig
tigt arbejde med at vurdere informationstek
nologiens anvendelse og dens farer. Det er
meget afgørende, at de humanistiske og
etiske synspunkter kommer til at spille en
meget stor rolle i hele den udvikling, som vi
kan forudse vil komme i de nærmeste år. Men
at et sådant arbejde foregår i forbindelse med
uddannelse af de folk, som skal være folke
skolens kommende lærere, anser vi for at
være meget betydningsfuldt.
De her nævnte tanker vil komme til at gøre
sig gældende på mange områder i samfundet i
de kommende år. Men for et periferisemina
rium som Nr. Nissum, er det meget vigtigt, at
vi er med i forreste række i den nye udvikling.
Informationsteknologien kan være med til
at »ophæve afstandene«. Og afstandene til
andre uddannelsescentre og til befolknings
koncentrationer har hidtil været et af semina
riets største problemer. Der er stor spænding
om folketingets stilling til udbygning af tele
kommunikationsnettet. Men når en beslut
ning foreligger, er det vort håb, at vi kan finde
en god placering i den teknologiske udvikling

med åben holdning overfor muligheder og
vagtsomhed overfor uheldige konsekvenser.
Skoleåret 1984/85 startede med 4 HFklasser. Der var en del flere ansøgere, men
disse blev af fordelingsudvalget henvist til
HF-kurset ved Struer Statsgymnasium. Der
var en del uro omkring overflytningen, og
enkelte kunne senere ved skolestarten efter
aftale med fordelingsudvalget optages på
ledige pladser i Nr. Nissum.
På seminariet var tilgangen den dårligste i
lang tid. Kun 31 nye studerende kunne påbe
gynde læreruddannelsen i 1. klasse. På lands
plan var nedgangen i ansøgertallet så mærk
bar, at kun ganske enkelte seminarier fik
deres klasser fyldt, og flere fik deres klassean
tal skåret ned. Det har naturligvis været en
meget uheldig udvikling, som kun rummer
det positive element, at de meget skræm
mende prognoser for lærerledighed i de kom
mende år, nu har vist sig at være uholdbare.
Og det er da også erkendt fra bl.a. de to store
organisationer Skole og Samfund og Dan
marks Lærerforening, at vi inden for en over
skuelig fremtid igen kan komme til at stå
overfor en ny lærermangel.
Det lille elevtal på seminariet mærkes på
mange områder. Positivt mærkes det gennem
den større overskuelighed. Det er lettere at
lære hinanden at kende, det er lettere at for
midle et samarbejde. Negativt mærkes det
gennem det mindre antal liniehold, der kan
oprettes, og ikke mindst på lærerbeskæftigel
sen. Efter krav fra ministeriet har seminariet
måttet opgøre beskæftigelsesgrundlaget pr. 1.
august 1985. På denne baggrund har semi
nariets bestyrelse måttet meddele 5 lærere
afsked, dog således at 4 har kunnet genansæt
tes på kvotavilkår. 1 har søgt afsked på grund
af alder. Derudover har en række lærere på
egen hånd søgt nedsat timetal, sådan at ialt 18

lærere er berørt af tilbagegangen. Dertil kom
mer, at 3 fastansatte lærere har fået meddelt
afsked i indeværende skoleår.
De store personalemæssige ændringer har
naturligvis præget det daglige samvær, men
de har kunnet gennemføres i god forståelse
mellem parterne og med stor solidaritet
indenfor og mellem faggrupperne. En for
ventning om, at beskæftigelsessituationen
hurtigt kan vende sig i positiv retning, har
været medvirkende hertil.
Men selvom seminariet på nogle områder
har været mærket af krisen og tilbagegangen,
så er det som institution stadig af væsentlig
betydning for lokalområdet. I april 1984
udsendte Lemvig Kommune og Lemvig og
Omegns Erhvervsråd en rapport med titlen:
»Nørre Nissum Seminarium - En uddannel
sesinstitution og dens økonomiske og kultu
relle betydning for lokalsamfundet«. Rap
porten er udarbejdet af cand.scient. Verner
Winkel Jensen. Bag rapporten ligger Lemvig
Kommunes ønske om at dokumentere, hvor
væsentligt det er for et tyndtbefolket område
at have en større statsstøttet uddannelsesin
stitution. Netop i en periode, hvor yderom
råderne er trængt, er det afgørende at være i
besiddelse af materiale, som præcist belyser
forholdene. Undersøgelsen er samtidig så
principiel, at den er et væsentligt bidrag
til selve egnsudviklingsproblematikken. Af
undersøgelsen fremgår, at Nr. Nissum Semi
narium og HF-kursus i 1982 har haft en sam
let lokal indkomsteffekt på knap 36 mill, kr.,
samt at beskæftigelseseffekten svarer til 129
fuldtidsstillinger. Og herudover er der des
uden en betydelig virkning også for omegns
kommunerne. I et af kapitlerne gives en over
sigt over de kulturelle aktiviteter, der er
udgået fra Nr. Nissum, over antallet af lærere
og HF-ere, der er dimitteret herfra i årenes
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løb. Og der foretages en analyse af semina
riets samspil med lokalområdet, dets place
ring i de folkelige og religiøse bevægelser i
tidens løb. Rapporten er et meget værdifuldt
dokument, som kan være af uvurderlig
betydning, hvis det en gang ad åre igen skulle
blive nødvendigt at argumentere for semina
riets beståen. Vi er Lemvig Kommune og
Erhvervsrådet meget taknemmelige for det
foreliggende dokument.
På det bygningsmæssige område er der i
årets løb sket det, at der er lagt nyt tag på
Home samt gennemført en række isole
ringsarbejder. Men mest iøjnefaldende er det,
at Arken er faldet. I modsætning til Noahs
Ark havde den den skavank, at den ikke
kunne holde vandet ude, og taget var for
skrøbeligt til, at der kunne gennemføres en
omfattende istandsættelse. Ministeriet havde
forlængst afslået at yde bidrag til en restaure
ring, bygningens tilstand taget i betragtning.
Den 11. september faldt den. Mange registre
rede det med vemod, men alle er enige om, at
seminariekomplekset herefter fremtræder
langt smukkere og med dejlige åbne plæner.
Der er i år som tidligere en lang række kur
ser i gang. Det er især dataområdet, der til
trækker sig opmærksomheden. Der køres 5
datakurser i vort nye informatiklokale. Påny
er der etableret eksternt kursus i kostfor
ståelse med fru Hejbøl som leder. Det teolo
giske voksenundervisningskursus er atter
besøgt i imponerende omfang. 80 personer
følger dette kursus, som strækker sig over en
række lørdage i løbet af skoleåret.
Det nye voksenpædagogiske kursus på
seminariet afsluttedes med godt resultat til
sommerferien. Også det voksenpædagogiske
kursus for arbejdsledige lærere forløb godt.
Det er vort indtryk, at der om kort tid vil
være behov for en gentagelse af et sådant
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eksternt aftenkursus. Interessen hos de delta
gende var meget stor.
Det ældrepædagogiske Center er nu ved at
være i en god gænge. Der er modtaget et til
trængt tilskud fra tipsmidlerne til at fremstille
materialer, og der køres mange mindre kur
ser. Og det er vor fornemmelse, at der er vok
sende behov. En ældrekonsulent ansat under
Omsorgsorganisationernes Smaråd vil få
som særlig opgave at samarbejde med Det
ældrepædagogiske Center. Det vil være en
stor styrkelse af arbejdet.
På personaleområdet er der sket det, at
Anny Helfrich, Holger Møl Christensen
samt Kaj Kingo Sørensen har modtaget deres
afsked på grund af manglende beskæftigelses
grundlag, og efter mange års inspirerende
indsats i seminariets tjeneste. På øvelsessko
len har skoleinspektør Elbech Hansen søgt
sin afsked efter en meget dygtig indsats, og
for os har ikke mindst hans praktiksam
arbejde med seminariet været meget værd
sat. Alle fire nævnte omtales andet steds i
årbogen. I inspektørstolen sidder nu den hid
tidige viceskoleinspektør Karsten Vinther.
Og lærer Jens Lynge er blevet ny vicesko
leinspektør. Det er for os en glæde, at den
hidtidige gode forbindelse mellem semina
rium og øvelsesskole også fremtidigt vil
kunne fortsætte på samme tillidsfulde måde.
Hvis man skal vurdere de formelle relatio
ner mellem ministerium og de private semi
narier, så er der ingen tvivl om, at der i de
senere år er sket indskrænkning i privatsemi
nariernes frihed og i bestyrelsernes kompe
tence. Det er de vilkår, som både seminariet
og bestyrelsen har fået at leve under, og som
ikke har ændret den loyale og tillidsfulde for
bindelse til myndighederne. Men i krisetider
bliver det meget iøjnefaldende, hvor vigtigt
det er, at der findes en bestyrelse som mel-

lemled mellem seminariet og de statslige
myndigheder. Det er også sådan, at samar
bejdet mellem bestyrelsen og seminariet bli
ver meget tæt. Dette har vi mærket i vores
sammenhæng, og det har været et godt ryg
stød i det daglige arbejde.
I bestyrelsen har vi måttet tage afsked med
to medlemmer. Mads Høgsgaard har ønsket
at trække sig tilbage efter mange års med
lemsskab, og amtsborgmester Lars Agerskov
afgik ved døden kort tid efter sin tiltræden.
Den ene af de to pladser er besat med general
sekretær Mogens Nielsen, og også til den
anden vil der snarest ske nyvalg.

Året 1984 var på mange måder et vanske
ligt år. Men det har ikke været et år, der har
slidt på seminariets identitet. På flere områder
har der været tale om en opslutning. Det har
været karakteristisk, at den lokale mødevirk
somhed har været god, ikke mindst i de
kristne foreninger. Det har også været glæde
ligt, at den daglige morgenandagt samler sta
dig flere deltagere trods det mindre antal stu
derende. På andre områder har der været en
vis stilhed. Ikke på grund af fælles mismod,
men snarere som en venten på nye mulighe
der, der snart er for hånden, og som skal
udnyttes til nye initiativer og ny udvikling.
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Siden sidst
Af lektor Alex Kock (28)

I erkendelse af rigtigheden i det gamle ord
om, at ingen er sig selv nok, må årbogen og
så tage et udblik over sine omgivelser og
nærmeste naboer. Jeg vil derfor prøve at
genspejle dette års tildragelser i seminariets
umiddelbare opland.
Lemvig købstad 750 år
Vi erkender gerne, at vi ved kommunalrefor
men kom til at høre sammen med Lemvig,
også kaldet Vestjyllands Smilehul. Og vist er
det sandt, at man i Lemvig har let ved at finde
smilet frem, også når det gælder det berøm
melige »Lidenlund«, der i Gantriis’s streg så
ofte har mødt os. (Gantriis er jo for øvrigt
dimitteret fra seminariet her).
Lemvig fejrede i år 750-året for sin eksi
stens ved en lang række festlige arrangemen
ter, der kulminerede i dronning Margrethe
og prins Henriks besøg i sommer med
konge- eller rettere dronningeskibet ankret
op i Lemvigs østhavn. Limfjorden havde
venligst ved denne lejlighed givet vanddybde
nok til, at skibet kunne gå til kaj. Vi havde
ikke haft noget imod, om de høje gæster
havde besøgt vort område også, men det blev
Vesterhavet, der trak mest.

Sogneforening
Med dannelsen af de store kommuner i 1970
blev der længere til de forskellige kommunale
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styrelsesorganer end før, hvor man havde
dem lige ved hånden. I Lemvig kommune,
der for øvrigt i arealmæssig henseende er lan
dets femte største, kan der i kraft af afstan
dene og de store forskelle, der kan være i
interesserne i de forskellige lokaliteter, være
god grund til at etablere en eller anden organi
sation, der på nærmeste hold kan være ekspo
nent for en lokalitets specielle behov i forhold
til myndighederne samt formidle sameksi
stensen for de forskellige befolkningsgrupper
inden for lokalområdet. I erkendelse heraf
blev der i år taget initiativ til dannelse af en
sogneforening i dette sogn.
Nørre Nissum sogneforening har ca. 100
medlemmer, men der forventes en forøgelse
af medlemstallet efterhånden som foreningen
får sig etableret. Man kan vel sige, at denne
forening har en særlig opgave her, hvor
bydannelsen er spredt ud i 3-4 forskellige

enheder: Nissumby, Kirkebyen, Korinth og
Seminariebyen.
Med Nørre Nissums præg af skoleby må
mit udblik naturligt beskæftige sig med
områdets skoler.
Nørre Nissum kommuneskole
Skolen betegnes ofte mand og mand imellem
som »øvelsesskolen«, og denne betegnelse
forklarer jo også seminariets stærke samhø
righed med den, idet den jo er en af grundpil
lerne i seminariets eksistens. Lederskiftet ved
skolen vil jeg gå let henover, da det får sin
omtale andetsteds. Børnetallet viser svasn
O stigende tendens. Antallet af lærere er dog sta
tisk (26). Der er ganske vist sket en ret stor
udskiftning ved afgang, men hullerne er fyldt
ud ved overflytning fra andre skoler i kom
munen. Klassekvotienten er 22-24. Der er
dobbeltklasser på nogle trin. Øvelsesskole
funktionen markeres bl.a. ved 10 stillinger i
18-26 lønramme.

Idrætsfaciliteter
I området ved skolen er det nærliggende at
standse op ved de idrætsfaciliteter, der her
vokser op. Østhallen er skolens nærmeste
nabo. Kommunen har her i oktober måned
begyndt at indrette en sportsplads med to
fodboldbaner foruden den eksisterende langs
Østhallen, så der bliver et veludbygget
idrætscenter omgivet af en randbeplantning,
der også påbegyndes i dette efterår. Anlægget
vil beslaglægge arealet helt ud til Lille Krogs
gård. De stærke idrætslige aktiviteter på ste
det her omtales nærmere senere.
Nørre Nissum Høj- og Efterskole
Denne skole er fremdeles fuldt belagt med
efterskoleelever, godt 120, og er stort set fyldt
op for de kommende 4 år. Efter sidste år at

have fuldført sin nybygning af lokaler til
motorlære m.v. er skolen nu igang med byg
ning af ca. 400 m2 lokaler til fysik, elektronik,
musik m.m.
Selve højskolen er stadig hvilende grundet
pladsmangel. Skolen har stor betydning for
kulturlivet her på stedet ved gæstfrit at stille
sine faciliteter til rådighed for forskellige
arrangementer.

Kongensgård Landbrugsskole
Skolen er fuldt belagt med ca. 75 elever på 5
mdr.s kurser og har desuden et 9 ugers ferie
kursus til erhvervelse af »det grønne kort«
for folk med særlige forudsætninger. Den
nybyggede maskinhal giver gode muligheder
for undervisning i røgt og pleje af den kost
bare maskinpark, der i dag præger det effek
tive landbrug.
Pensionisthøjskolen
Skolen trives overmåde godt med fuld belæg
ning på så godt som alle årets kurser. I even
tuelle »døde« perioder yder den et godt bi
drag til husning af stævnedeltagere i nogle af
seminariets større arrangementer. Skolen er
nu på vej til at være tip-top udstyret m.h.t.
faciliteter, så den står i allerforreste række
blandt tilsvarende skoler i landet. For øjeblik
ket bygges der svømmehal og større fore
dragssal m.m. Dette byggeri ventes færdig
gjort til februar. Desuden er der taget fat på
beplantning af 2-3 tdr. land nord for skolen,
så der her bliver en park, der sammen med
seminariets gør vort område til noget i ret
ning af en østjysk enklave i vor vestjyske
blæst.

De idrætslige aktiviteter
Det må noteres, at områdets unge er yderst
aktive på det idrætslige felt, og at der ydes en
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stor indsats fra ledere og organisationer. Der
kan således nævnes Nørre Nissum Gymna
stikforening med ca. 300 medlemmer,
KFUM & K’s idrætsafdeling med 19 hold i
turnering. Vi må ikke glemme Nørlem-Nr.
Nissum Forenede Håndboldklub, benævnt
NNFH, hvis mandlige førstehold gennem
flere år rangerede i 1. division og ofte tonede
frem på fjernsynsskærmen. Herreholdet er
nu i 2. division og stræber efter at genvinde
sin tidligere position. I dag er det dameholdet,
der ligger i 1. division. Det stod i allerforreste
linie i året, der gik, og deltog i Europacup,
hvor det besejrede sin tyske modstander på
ude- og hjemmebane. I kampen mod det
jugoslaviske tophold besejrede vore piger
dette i en hjemmebanekamp, hvorom der
stod megen gny, idet vor kulturminister
Mimi StillingJacobsen trods en meget presse
rende valgkamp overværede kampen, der
foregik i Østhallen. I almindelighed bruger
NNFH Limfjordshallen i Lemvig, men da
denne mangler nogle meter i at kunne god
kendes til internationale kampe, bliver disse
forlagt til den større Østhal.
Det er meget store krav, der stilles til et
hold for at kunne deltage i internationale
konkurrencer både fysisk og økonomisk, så
dameholdet var egentlig ikke så ked af at
tabe udekampen i Splits imponerende sports
palads efter en meget forceret rejse dertil.
Holdet trængte til både fysisk og økonomisk
rekonvalescens. Igen i år er holdet deltager i
Europacup. Det er ret usædvanligt, at et
område, der er så svagt befolket som vort,
gennem temmelig mange år har kunnet frem
vise håndboldhold, der ligger i forreste linie.
Andre kulturaktiviteter
Her kan nævnes Nordvestjysk Folkeuniver
sitet, der er yderst aktiv. Teologisk Voksen
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undervisning, der gennem flere år har samlet
en stor deltagerskare. Sidste år beskæftigede
man sig med Luther, i år er emnet »Udfor
dringer til kirken«.
Der er meget stor interesse for kurset også
uden for vort nærmeste område. Fra år til år
deltager ca. 80.

Kor- og orkesterstævnet
Dette stævne afholdtes sidst i januar og var
mere end fuldtegnet (over 300 deltagere).
Allerede nu er tegningen til det kommende
stævne i fuld gang.

Nørre Nissum mødet
Der er tradition for, at dette møde, der
arrangeres af Kirketjenesten i Danmark
afholdes i weekenden lige efter kor- og orke
sterstævnet. Der var i år omkring 100 delta
gere fra hele landet. Emnet for det kom
mende stævne er: »Fælleskab og fællesska
ber«.

Teaterkredsen »Limfjorden«
Denne kreds har stadig et stort medlemstal.
Der var i år to parallelle opførelser i program
met, og kredsen har den glæde at kunne regi
strere balance i regnskabet.
Høstfest
Gennem de senere år har der været afholdt
fælles høstfest for hele sognet i Ole Bjerre Jen
sens store værkstedshal. I år var der fuldteg
net med over 400 deltagere, og der var mindst
100, der måtte afvises på grund af plads
mangel. Festen arrangeres af Nr. Nissum
Gymnastikforening, der i år fik et overskud
på ca. 10.000 kr. til foreningens drift. Men
festen skal også ses i en større sammenhæng,
idet den er et forsøg på at udbygge forbin
delsen mellem vort sogns forskellige by- og

interesseområder. Denne funktion er i god
overensstemmelse med den nye sognefor
enings program.
Den erhvervsmæssige situation
Det skal ikke skjules, at vi i vort område
stærkt savner et islæt af små industrier til at
supplere det skolemæssige miljø og til stabili
sering af områdets økonomi. En lille begyn
delse er gjort med et nyopdukket firma, der
har specialiseret sig i øremærker til såvel hus
dyr som vildt, altså en lille enklave, hvor der
har vist sig at være et erhvervsmæssigt tom
rum. Vi efterlyser flere sådanne tiltag.

Efter at have været rundt i omegnen ven
der jeg tilbage til seminariets centrum. Her er
der også sket forandringer, idet »Arken« er
revet ned. Måske vil det give et stik i hjertet
hos nogle, men ser man på det skønheds
mæssige, så må nedrivningen absolut siges at
være en fordel. Arken har gennem de ca. 80
år, den har eksisteret, været benyttet til
mange forskellige formål. Adskillige lærere
har boet her, kontorer har haft til huse, og der
har endog været sygestue engang. Bygningen
var imidlertid så dårlig, at man ikke mere
kunne få bevilget penge til at reparere den for.
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Helge Nissen
Af lektorJ. Hauge Nielsen (51)

I efteråret døde seminarielektor Helge Nis
sen, Hellerup, efter et par års sygdom, 76 år
gammel.
Lærer Nissen, sådan var betegnelsen i
årene 1934-50, da han var ansat ved Nørre
Nissum Seminarium, kom hertil fra Tønder,
hvor han var orgellærer ved seminariet og til
lige organist ved Løgumkloster kirke. 11950
flyttede lærer Nissen til Emdrupborg statsse
minarium og underviste der i sang og musik
indtil pensionsalderen.
Mange af Helge Nissens gamle elever vil
huske ham som den inspirerende underviser,
der med vitalitet og følsomhed gik op i sit
arbejde, ja levede i det. Han gjorde f.eks.
seminariets forårskoncerter til ganske særlige
musikalske oplevelser, som ikke blot semina
riets egne så hen til, men også musikinteresse
rede fra hele egnen søgte i stort tal til Nissum
for ikke at gå glip af denne oplevelse. Koncer
ten var i kraft af det store og kompetente
arbejde, lærer Nissen havde udført med kor
og orkester, en af årets begivenheder på semi
nariet.
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Hvor lærer Nissen har haft sin lærerger
ning, har han også været at finde som orga
nist. I nissumtiden var han i en årrække ansat
ved valgmenighedskirken i Lemvig, i køben
havnertiden ved Kildevældskirken, og som
pensionist vikarierede han ved forskellige
københavnske kirker. Vi, der kendte ham,
er ikke i tvivl om, at for ham var organisttje
neste mere end rutine, det var tjeneste - guds
tjeneste.
Vi vil mindes lærer Nissen med glæde.
Glæde over at have mødt en inspirerende
underviser, der ikke bare var umådelig opta
get af det stof, han skulle formidle, men som
også interesserede sig for sine elever, som han
kendte og huskede.

Nordirlands-proj ektet
vokser sig større
Af lektorJonas Albertsen

Kun 100 meter fra mit vindue blev der en dag i
september udkæmpet en drabelig fodbold
kamp, da Nordirland og Danmark tørnede
sammen. Det mest spændende var ikke,
hvem der vandt, men hvilken farve trøje det
irske mandskab kunne blive enige om. For
den ene halvdel af holdet var katolikker, den
anden halvdel protestanter. Hele holdet var
deltagere i en skoleudveksling, der nu går i sit
andet år, og som foreløbig har bragt 120
nordirske skolebørn i alderen 14-16 år til
Lemvig-Nr. Nissum-Struer området.
Begyndelsen til denne udveksling er
omtalt i 1982-årbogen. Barnet fik senere
navn: the Cross Cultural Exchange Pro
gramme (CCEP), og dets første skridt er
beskrevet i 1983-årbogen. På det tidspunkt
var det endnu uvist, om genbesøget i Nord
irland ville blive til noget, og om det interna
tionale barn kunne trives ud over sit første
leveår. Nu, et år efter, ved vi, at barnet har
overlevet og har det godt, omend det næppe
har overstået alle børnesygdomme endnu.
For at tage tråden op fra sidste år: I februar i
år bussede/fløj/bussede et selskab på 34
danske skoleelever samt 5 lærerstuderende
og 4 lærere til Nordirland på et 14-dages
ophold. Så vores frygt for, at ingen danske
forældre ville være parate til at sende deres
børn til et land, der har en så dårlig presse,

holdt ikke stik. Måske havde de irske børn
været de bedste gesandter.
Vi blev privat indkvarteret (hos vores tidli
gere gæster, hvis dette var muligt) i byerne
Limavady og Derry (vi har lært ikke at sige
Londonderry!) i det nordvestlige Nord
irland. Vi deltog i vid udstrækning i værter
nes skolegang og var på en del ekskursioner;
fx. var vi ude ved Mahn Head (øens nord
ligste punkt) og inde på et stort, nyt frilands
museum syd for Derry, ligesom vi kiggede
indenfor på en jeansfabrik og en skjortefabrik
(den traditionelle Derry-industri).
I den første weekend var alle irerne og dan
skerne samlet på et lille kloster i Benburb i det
sydlige Nordirland. Diskotek i munkestuen!
I slutningen af den anden uge var vi gæster
hos foreningen af lærere i samtidsorientering,
der holdt årsmøde på universitetet i Cole
raine. Her var et overdådigt højdepunkt ele
vernes opførelse af to rollespil: De danske
elever illustrerede, hvordan den irske hver
dag så ud i hjem og skole, og derefter gjorde
de irske elever gengæld.
Et udpluk af, hvad de danske elever sagde
efter hjemkomsten: »I de fleste af de familier,
jeg besøgte, var fjernsynet altid tændt. Bør
nene var altid ude sammen med deres venner
både om eftermiddagen og om aftenen; ja, jeg
så endda nogle små børn løbe rundt ude en
aften kl. 10«. Hverken skolen eller undervis
ningen fandt nåde for denne elevs øjne. Men
hun slutter: »Jeg elsker Nordirland, landska
bet og alle menneskene. De er meget mere
gæstfri end danskere. Mange tak for to dejlige
uger«. Og en anden elev slutter sin meget
engagerede beretning med ordene: »Selvføl
gelig er der både godt og skidt i et system,
men hvis vi mennesker prøver at lade de posi
tive ting dominere, hvor vi bor og arbejder,
og sommetider går imod reglerne, hvis de
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ikke er rimelige, så tror jeg, vi vil have det
meget bedre«.
Den første runde efterlod ingen tvivl om,
at udvekslingen skulle fortsætte. Fra nordirsk
side blev projektet udvidet til at omfatte otte
skoler (mod tidligere fire) og 75 børn + 11
lærere; fra dansk side deltog 5 skoler fra det
samme område som sidst (omend kun 2 sko
ler var gengangere). Celledelingen - med små
grupper på 4 nordirske børn ligeligt fordelt
på køn og religion - var nu opgivet, fordi den
var for besværlig at administrere i praksis. De
nordirske skoler blev to og to (kat./prot.)
koblet sammen med 1-2 danske skoler, som
de samarbejdede med hele tiden; og det blev
ikke denne gang forsøgt at lave noget fælles
arrangement for alle irerne, fordi erfaringen
fra sidste år sagde os, at det gav store trans
portproblemer og lavvande i kassen.

Derrys borgmester modtager en gavefra Struer
Kommune
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Igen bestod programmet af deltagelse i den
almindelige skolegang (i »værtens« klasse) i
de timer, hvor sprogvanskelighederne ikke
var for store, samt i et væld af store og små
udflugter. Tag for eksempel de to Derry-skoler, der var indkvarteret i Nr. Nissum: Spej
dergudstjeneste, håndbold i Østhallen, mod
tagelse på Lemvig rådhus, besøg på pleje
hjemmet i Gudum, en tur i svømmebassinet,
besøg på gårde, mejeriet, Naturskolen, slag
teriet, Ole Bjerres høvlehal, ture til Hjerl
Hede og Thyborøn. Eller Struer-skolerne,
der bl.a. bød på besøg hos B&O, på kajak
fabrikken og på Hardssyssel Ungdomsskole.
Især vakte et besøg på Holstebro kaserne stor
interesse; ikke så underligt, når man tænker
på den rolle, militæret spiller derhjemme i
Nordirland. Lemvigskolerne havde en lige så
stor trumf oppe i ærmet, da de gennemførte
et besøg på politistationen i Holstebro (i
Nordirland er mere end 90 % af politistyrken
protestantisk). Og så var der selvfølgelig
diskotek ...! I hver af de tre byer.
Og så fik projektet ovenikøbet det blå
stempel, da en lille byrådsdeputation fra
Derry var på et tredages besøg i Lemvig midt
under hele udvekslingen.
Her efter besøget er forberedelserne til
genbesøget i Nordirland februar 1985 alle
rede i gang. Vi regner med at sende 50-60 del
tagere afsted denne gang.
Økonomien er vores akilleshæl. Vores tur
til Nordirland kostede ca. 2000 kr. pr. næse.
Som støtte fik vi ialt ca. 7000 kr. fra forskel
lige kilder (banker, Lions, Set. Georg, Cheminova). Pengene blev brugt til bus til Karup
og til at hjælpe enkelte betrængte. De tre del
tagende folkeskolelærere fik fri vikar samt
den fyrstelige sum af 25 kr. pr. dag. Så man
kan ikke fortænke dem i ikke at ville tage med
år efter år.

Til nordirernes besøg her fik vi i denne
ombæring 8000 kr. fra Lemvig kommune,
1000 fra Struer og 3000 fra Cheminova. Et
underskud på godt 3000 måtte vi rødmende
bede gæsterne om selv at dække. Til februar
turen vil vi lægge os ekstra i selen for at skaffe
så mange midler, at det ikke kun bliver de
mest velaflagte elever, der kommer afsted.
Gode ideer efterlyses!
Børnesygdomme? Et ophold på 16 dage
som i år var lidt for langt, specielt fordi der
medgik tre weekender. I vores tyndt befol
kede egn må vi nok nøjes med udveksling
hvert andet år (evt. på skift med skoler i Hol
stebro). Og den enkelte skole skal næppe
modtage mere end 10-12 elever, for at det
irske kontingent ikke skal blive for stort. 9.
klasse er den bedste årgang at inddrage i pro
jektet. Forberedelserne forud for besøgene
må være endnu mere omhyggelige; bedst
sådan, at både lærere og elever har kontakt i
god tid (op til et halvt år før). Der skal være
knap så mange ture; til gengæld skal de lærer

studerende i endnu højere grad tage sig af de
irske elever, hvor der er »huller«, osv., osv.
De irske lærere må gå mere ind i timerne. Og
først og fremmest: De irske elever må i langt
højere grad forberedes på, hvad det vil sige at
bo i et fremmed land, hvor mange vaner er
anderledes: maden, samværet, udnyttelsen af
fritiden, holdningen til det at være ude om
aftenen og komme sent hjem, villigheden til
at deltage i det, familien har planlagt.
De irske ledere af projektet siger, at deres
mål er at få 500! afsted på én gang. Men så må
projektet deles op i flere, for så mange kan
vores egn ikke klare. Men der er tre gange så
mange mennesker i Danmark som i Nord
irland, så vi har fat i den lange ende, hvis bare
nogle vil være med til at starte et del-projekt i
deres del af landet. Begynder det at krible? Så
er du meget velkommen til at kontakte mig;
mit telefonnummer er 07-891113.
Jeg glemte at fortælle, hvordan fodbold
kampen endte: 6-1 til danskerne. Men irerne
kæmpede sammen - i grønne trøjer.
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From »Small Epigrams on Great Composers«
By Jørgen Sørensen

Antonio Vivaldi (ca. 1678-1741)

Vivaldi wrote his »Seasons«
mainly for two reasons:
The audience wanted something new,
and he had nothing else to do.

Franz Schubert (1797-1828)

Whoever might try
to complete »The Unfinished«
would certainly find
its perfection diminished.
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Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-47)

In Mendelssohn’s overture »Fingal’s Cave«
you will hear a song of the wind and the wave,
a song of the rocks and the screaming birds,
a sad little »Song without Words«.

George Gershwin (1898-1937)

A colour-blind conductor
studied »Rhapsody in Blue«,
the score of which he failed to see
from Gershwin’s point of wiev.
But being very competent
and quite a jolly fellow,
he gave a fine performance of
a rhapsody in yellow.
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Seminarium - øvelsesskole
Illustrationerne til dette tema er udført af elever fra et valghold i formning på øvelsesskolen.

Om samspillet
mellem seminarium
og øvelsesskole
Afstudielektor, direktoratetsfaglige medarbej
der i undervisningslære og praktisk skoleger
ning Ole B. Thomsen

Et historisk tilbageblik
Der har lige så længe, der har været semina
rier hjerhjemme, været tradition for, at lærer
studerende samtidig med undervisningen på
seminariet også overværede og deltog i
undervisningen af børn.
Den første formaliserede lovgivning om
læreruddannelse findes i »Almindeligt Reg
lement for Skolelærerseminarierne i Dan
mark« fra 1818. Her anføres således i det ind
ledende afsnit, at »Undervisningen i alle
Seminarier bør i Særdeleshed sigte til, at
Seminaristen lærer det, han efter sin Bestem
melse bør vide grundigt og practisk -«. Det
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praktiske blev tilgodeset ved at lære »den
bedste Methode i ethvert Fag«, og metoderne
blev gjort til genstand for praktiske øvelser
såvel indbyrdes mellem seminaristerne som i
undervisning af børn.
11857 vedtog Rigsdagen en ny seminarielov, hvoraf det fremgår, at »Seminaristen
skulle vekselvis overvære eller deltage i Bør
nenes Undervisning i de med Seminarierne
forbundne Skoler«. Desuden blev det fastsat,
at »Enhver, der indstiller sig til at optages på
Seminariet, må idetmindste i et Aar enten selv
have forestaaet Skole, eller under en dygtig
Lærers Vejledning have deltaget i Undervis
ningen i en Skole -«.
I Jonstrup Seminariums årsberetning fra
1859 giver seminarieforstanderen udtryk for,
hvor svært det kan være at finde gode prak
tikvejledere til denne aspiranttjeneste: »- at
en Aspirant hospiterer hos en simpel, efterla
den, samvittighedsløs Lærer, er vistnok kun
til liden Fromme. Det kunne være hensigts
mæssigt, at der i hvert Provsti blev udpeget
enkelte Lærere, der samvittighedsfulde og
dygtige i Ordets rette Mening fortjente, at et
saadant Hverv blev dem overdraget, -«
Først med læreruddannelsesloven af 1894
bringes der mere system i tingene. Øvelses
skolen som institution kommer lovgivnings-

og bevillingsmæssigt i fastere rammer. Prak
tikken på øvelsesskolen skulle omfatte 200
timer, hvor den studerende underviste, og 40
timer, hvor øvelsesskolens lærere gav »møn
stertimer«. Aspiranttjenesten var fortsat en
forudsætning for at blive optaget på semina
riet. Den ophævedes først ved læreruddan
nelsesloven af 1930.
I de omtalte læreruddannelseslove er det
karakteristisk, at praktisk skolegerning er
metodelære, som seminaristen skal lære og
øve i »aspirantpraktik« og »øvelsesskole
praktik«.
I den nugældende læreruddannelseslov
genkendes en tilsvarende struktur. Den
lærerstuderende skal i periodepraktik på for
skellige skoler og i semesterpraktik på den
faste øvelsesskole. Betegnelsen øvelsesskole
er desuden fastholdt i lovformuleringen,
selvom praktik i dag omfatter mere end
øvelse i at undervise.
I læreruddannelsesloven af 1930 skimtes
påvirkninger af 20rnes tænkning om erfa
ringspædagogik og arbejdsskolen. Interessen
for uddannelsens praktiske sider medførte
fyldestgørende regler om øvelsesskolens
udformning, lederens og lærernes ansættel
sesvilkår og seminariets indflydelse på under
visningens ordning. Men det blev stadig
metodelæren, der prægede øvelsesskolens
praktikundervisning. Der undervistes i frem
gangsmåder og metodikker til senere brug i
folkeskolens forskellige fag. Den systema
tiske oplæring i beherskelse af metodikker
fandt dels sted i skemalagte timer (timeprak
tik) og dels i særlige øvelsestimer, kendt
under navnet storpraktik eller fællespraktik.
For at give den lærerstuderende mulighed
for at prøve kræfter uden en praktiklærers
overvågen sendte man de lærerstuderende i
praktik uden for øvelsesskolen.

De tidligere omtalte reformtanker om er
faringspædagogik og arbejdsskole slog først
grundigt igennem med vedtagelsen af lærer
uddannelsesloven af 1954. Friere arbejdsfor
mer, eksamensfrihed i en række fag og kend
skab til undervisning i folkeskolens fag på alle
trin og i alle dens afdelinger kom til at præge
praktikundervisningen.
Nu blev det fastsat, at der ved hvert semi
narium skulle findes en øvelsesskole, der i
almindelighed blev oprettet og drevet for
seminariets regning, dvs. enten som stats
øvelsesskole eller som privatskole. Hensig
ten var at gøre seminariet med tilhørende
øvelsesskole til arbejdsstedet, hvor folkesko
lens enhedslærer uddannedes.
Desuden skulle den lærerstuderende i
praktikanttjeneste i en periode på mindst 3
måneder. Tanken var at give mulighed for
indleven i en skoles liv og miljø, og under en
kvalificeret lærers vejledning skulle den
lærerstuderende udarbejde en rapport om sit
arbejde på skolen. Herved knyttedes i højere
grad forbindelsen mellem folkeskole og
læreruddannelse.
Udviklingen fra 1954 til 1966 blev imid
lertid en ganske anden. Den permanent
voksende lærermangel betød, at i en stor
del af lovens levetid var de studerende »på
græs«, dvs. vikar i folkeskolen i efterhånden
et halvt år.
Der blev bygget mange nye seminarier i
den periode, og på de bestående seminarier
voksede antallet af studerende.
Øvelsesskolekapaciteten var ved adskil
lige seminarier ikke længere tilstrækkelig.
Flere seminarier løste problemet ved at
udsende de studerende i en sammenhæn
gende praktikperiode på normalt 3 uger på
omkringliggende skoler. Periodepraktikken
var således indført, og en række kommunale
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folkeskoler kom til at virke som øvelsessko
ler.
Denne praktikform fik hurtigt en høj sta
tus hos de lærerstuderende. Den syntes at
give et samlet billede af lærervirksomhed i
modsætning til timepraktik, som ofte føltes
sporadisk og usammenhængende. Det svæk
kede den faste øvelsesskoles renommé i
uddannelsen.

L&eruddannelsesloven af 1966
Med vedtagelsen af folkeskoleloven i 1958 og
den stigende utilfredshed på seminarierne og
de faste øvelsesskoler med den gældende
læreruddannelseslov var forudsætningerne
for at ændre læreruddannelsen til stede.
Allerede i 1960 nedsatte daværende under
visningsminister Jørgen Jørgensen et lærer
uddannelsesudvalg. Udvalget arbejdede læn
ge og grundigt, og i marts 1965 fremlagde
udvalget en betænkning samt forslag til ny
lov om uddannelse af lærere til folkeskolen.
Det bør retfærdigvis nævnes, at udvalget alle
rede i 1962 indstillede til ministeren at søge
gennemført en bemyndigelseslov, som med
førte ændringer i uddannelsens fagrække.
Af udvalgsbetænkningen fremgår det, at
den hastigt fortløbende samfundsmæssige og
pædagogiske udvikling havde medført, at det
var nødvendigt at tage hensyn til forhold og
problemstillinger, som ikke gjorde sig gæl
dende, da læreruddannelsens indhold blev
fastlagt i 1954. Man fastslår, at læreruddan
nelsen er en pædagogisk uddannelse, hvorfor
dens hovedfag skal være pædagogik, psyko
logi, undervisningslære og praktisk skoleger
ning. Uddannelsens hovedområde skulle
desuden omfatte et pædagogisk speciale. To
nye fag fandt således plads i læreruddannel
sen, undervisningslære og pædagogisk spe
ciale.
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Den tidligere omtalte metodelære/metodik havde hidtil ikke været betragtet som fag,
men blot som en disciplin i praktisk skoleger
ning, og ofte varetaget af den faste øvelses
skoles leder.
Som udviklingen var gået med det sti
gende antal studerende på de enkelte semina
rier, var det blevet en uoverkommelig opgave
for den enkelte øvelsesskoleleder. Derfor var
metodikundervisningen blevet fordelt på
mange praktiklærere, som løste den stillede
opgave på meget forskellig måde.
Ændrede krav til folkeskolens lærere og
kendskabet til udviklingstendenserne inden
for psykologiens og pædagogikkens discipli
ner, især formidlet ved Danmarks Lærerhøj
skole, havde medført, at metodikundervis
ningen ikke længere slog til. Udvalget fandt
derfor, at den burde erstattes af faget under
visningslære, som skulle omfatte »læren om
den praktiske undervisnings teori, og herun
der klargøre de faktorer i samspillet mellem
lærer, børn og stof, der har betydning i

undervisningssituationen«. Alle fag i folke
skolenforventedes »pædagogisk behandlet« i
undervisningslæren.
Praktisk skolegerning skulle være skue
pladsen for konkret opøvelse af undervis
ningslærens teori og metodik.
I øvrigt er det karakteristisk for udvalgets
syn på praktisk skolegerning som fag, at
betænkningen udelukkende omtaler fordel
agtige strukturer for praktik, og herunder
fastholder timepraktik på den faste øvelses
skole og periodepraktik på normalt 3 uger ad
gangen på andre skoler. Som noget nyt fore
slås indført konferencetimer som led i prak
tiklærerens vejledning af de studerende.
Med hensyn til den faste øvelsesskoles
opgave anføres det i betænkningen:
»Den faste øvelsesskole skal i særlig grad
tilrettelægge arbejdet, så at der kan demon
streres forskellige arbejdsformer: klasse
undervisning, gruppearbejde, individuel
undervisning, emnearbejde m.v., som kan
være en levende demonstration til semina
riets undervisning i metodik. Det vil være
en af den faste øvelsesskoles opgaver at
stille klasser og lærere til rådighed til
undervisningsdemonstrationer samt til de
studerendes iagttagelsesopgaver, øvelser i
testning m.v. På grund af den faste øvelses
skoles opgaver ønsker udvalget at påpege,
at de lærere, der placeres ved denne skole,
bør være i besiddelse af særlige kvalifika
tioner.«
(Betænkning nr. 390,1965, s. 19)

Ovennævnte citat er et udmærket eksem
pel på samtidens videnskabssyn, som var
stærkt præget af naturvidenskabernes obser
vations- og måleteknikker. På øvelsesskolen
skulle der demonstreres, observeres og

testes. Her skulle de studerende afprøve psy
kologiske og pædagogiske teorier. De skulle
kunne iagtage »om rotterne løb rigtigt gen
nem labyrinten«. På seminariet skulle der
undervises i teori, og på den faste øvelses
skole skulle teorien afprøves i praksis. Det er
forståeligt, at øvelsesskolen i uddannelses
mæssige sammenhænge ofte betegnedes som
det pædagogiske laboratorium.
Mange udvalgsmedlemmer anså det for
væsentligt, at en fast øvelsesskole skulle være
en kommunal skole ud fra den betragtning, at
den i så vid udstrækning som muligt burde
svare til de skoler, hvor flertallet af de stude
rende senere ville få deres arbejde.
I den endelige lovformulering blev der der
for en ligestilling mellem øvelsesskole med
ledelse fælles med seminariet og en kommu
nal skole, der stilles til rådighed for seminariet
som fast øvelsesskole.
For yderligere at sikre ligheden - og der
med samarbejdsmulighederne - blev der
efterhånden mulighed for at oprykke ca. 15
praktiklærere ved hver af de kommunale
faste øvelsesskoler i lønrammerne 18 og 26
ligesom praktiklærerne ved de faste øvelses
skoler, der havde ledelse fælles med semi
nariet.
Efter lovens vedtagelse i juni 1966 nedsat
tes et studieplansudvalg, som forberedte den
bekendtgørelse, der dannede grundlag for
uddannelsen ved lovens ikrafttræden den
1. august 1969.
Den tætte forbindelse mellem undervis
ningslære og praktisk skolegerning, som
udvalget havde lagt op til, udbyggedes i
»Undervisningsvejledning til de pædago
giske fag«, 1969, og præciseredes i tjeneste
tidscirkulæret for praktiklærere ved de faste
øvelsesskoler, maj 1971. Og rammerne for
det forventede samarbejde mellem semina
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rielærere og øvelsesskolelærere fastlagdes i
bekendtgørelse om faste råd og udvalg ved
seminarierne, 1970.
Det er en kendsgerning, at den megen tale
om samarbejdet mellem undervisningslære
og praktisk skolegerning stort set forblev ved
intentionen. Teoriovervejelser, hvor redelige
og konkrete de end var, lod sig ikke uden
videre overføre til øvelsesskolens klassevæ
relse. Timepraktikken søgtes gennemført
med ærlig vilje og sund skepsis hos øvelses
skolens lærere og ikke mindst hos de stude
rende. Alligevel rumlede det mange steder.
Praktikken på den faste øvelsesskole ople
vedes spredt, usammenhængende og uved
kommende. Det betød en favorisering af
periodepraktikken på de supplerende øvel
sesskoler og dermed et stigende ønske om
konvertering af timepraktik til periodeprak
tik.
Der var således tilstrækkeligt med proble
mer, spørgsmål og opgaver til fælles drøftelse
i de lokale praktikudvalg og pædagogisk
fagudvalg. Mange forsøg og strukturæn
dringer blev udformet og gennemført inden
for lovens rammer.

Bekendtgørelsesrevisionen 1980-1982
70’ernes pædagogiske drøftelser var præget
af den voksende kritik af det naturvidenska
belige syn på uddannelsestænkning. I folke
tinget drøftedes flere forskellige forslag til en
ny folkeskoleov. Med vedtagelsen af den
nuværende folkeskolelov i 1975 stod det
klart, at ændrede arbejdsformer ville finde
indpas i skolen, og at kravene til lærerfunk
tionen udover blot at undervise ville omfatte
en række almene pædagogiske, psykologiske
og sociale opgaver.
Som tidligere nævnt var en række forsøgs26

og udviklingsarbejder allerede i gang på semi
narierne. Flere af dem vedrørte strukturæn
dringer med henblik på at skabe større sam
menhæng mellem de pædagogiske fag,
herunder praktisk skolegerning og i særlig
grad den faste øvelsesskoles praktikundervis
ning.
11980 foranledigede direktoratet for folke
skolen, seminarier m.v. i henhold til en mini
sterresolution et udvalg nedsat til revision af
de pædagogiske fag i uddannelsesbekendtgø
relsen. Udvalget afsluttede sit arbejde således,
at en revideret bekendtgørelse vedrørende
det fagpædagogiske fagområde og enkelte
linjefag lå klar ved studieårets begyndelse i
1982.
I den reviderede bekendtgørelse optræder
de pædagogiske fag, pædagogik, psykologi,
undervisningslære, samfundsfag, praktisk
skolegerning og pædagogisk speciale som
selvstændige fag, men med en fælles indle
dende paragraf, »Det pædagogiske fagom
råde«, som angiver fælles mål og fælles prin
cipper for de respektive fagindhold. Det er
værd at bemærke, at samfundsfag således
betragtes som et pædagogisk fag, og at det
tidligere pædagogiske speciales valgordning
mellem speciale A, B og C er erstattet af et
obligatorisk fællesfag for alle lærerstuderende
samt et selvvalgt speciale.
Med hensyn til praktisk skolegerning er
faget ikke længere blot en omtale af dets orga
nisationsformer. Såvel i formålet for faget
som i indholdsbeskrivelsen fremhæves ud
over færdighed i at gennemføre undervisning
også de øvrige læreropgaver:
samarbejde med elever, forældre og kolleger,
lærerens sociale opgaver,
og klasselærerens særlige opgaver.

Der skelnes ikke længere mellem time- og
periodepraktik, men det anføres, at undervis
ningen i faget foregår på seminariets faste
øvelsesskole og på de supplerende øvelses
skoler, idet det forudsættes, at praktik
timerne i semesterugerne som hidtil placeres
på den faste øvelsesskole, medens praktik
timerne i praktikugerne kan placeres både på
den faste øvelsesskole og på de supplerende
øvelsesskoler.
Undervisningstimerne på den faste øvel
sesskole skal altså fordeles til

undervisning af øvelsesskolens elever,
undervisning i øvrige læreropgaver, som
eksempelvis kan være samtale med forældre,
ledelse af forældremøder, uddannelses- og
erhvervsvejledning, henvisning til special
undervisning,
og konferencetimer mellem øvelsesskole
lærerne og de lærerstuderende.

Endvidere anføres det i beskrivelsen af
praktisk skolegerning, at praktik i den obliga
toriske del af pædagogisk speciale også skal
foregå på den faste øvelsesskole.

'Vurdering afmulighedernefor samspil
let mellem seminarium og øvelsesskole
Grundtanken om samarbejde mellem øvel
sesskolen og seminariet er således fastholdt
og udbygget inden for den nuværende lærer

uddannelses formelle rammer og bestemmel
ser.
De tætte fagrelationer, ikke mindst inden
for det pædagogiske fagområde, forudsætter
fælles studie- og undervisningsplanlægning
seminarium og øvelsesskole imellem.
Det forhold, at den faste øvelsesskoles
praktiklærere skal medvirke ved de afslut
tende prøver i undervisningslære og pædago
gisk speciale har konkretiseret det nødven
dige samarbejde mellem seminarielærerne og
praktiklærerne, hvilket også har medvirket
til, at konferencetimernes indhold på den
faste øvelsesskole i højere grad omfatter
emner og problemer, hentet fra det pædago
giske fagområde i øvrigt.
Praktik synes ikke længere blot at være
teorifagenes betjenende instrument. Den
megen snak om teori- og praksisforholdet
synes heller ikke længere så fremherskende.
Teori opfattes snarere som forudsætning for
overvejelse og eftertanke, således at de lærer
studerende bliver bedre til at træffe beslut
ninger både i arbejdet på seminariet og på
øvelsesskolen.
Den svage atmosfære, som tidligere kunne
opleves i timepraktikken, synes atvære afløst
af interesse og engagement over for de mange
studiemuligheder, som den nære tilknytning
mellem seminariet og øvelsesskolen kan
etablere og tilbyde seminarielærere, øvelses
skolelærere og lærerstuderende.
Ole B. Thomsen
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Hvad indebærer det
at være
øvelsesskolelærer ?
Af øvelsesskolelierer Gerda Hange Nielsen

Nr. Nissum kommuneskole er fast øvelses
skole for Nr. Nissum Seminarium. Den er
beliggende i seminariets umiddelbare nær
hed, således at de studerende har de bedste
muligheder for at færdes begge steder, og
lærerne fra de to institutioner har lette kon
taktmuligheder.
På øvelsesskolen er ansat et antal øvelses
skolelærere. Stillingsbetegnelsen »øvelses
skolelærer« er vanskeligt gennemskuelig.
Den dækker over et ret diffust arbejdsom
råde. Noget kan dog fastslås.
En øvelsesskolelærer er en børneskolelæ
rer med dennes forpligtelser over for elever,
forældre, myndigheder og kolleger. Desuden
er det øvelsesskolelærerens pligt at indgå som
praktiklærer i den læreruddannelse, der fore
går på seminariet. Som »gæstelærer« har man
yderligere en funktion, især inden for de
pæd/psykfag, men også i de »faglige« fag, når
man beskæftiger sig med didaktiske eller
måske metodiske emner. Endvidere er øvel
sesskolelæreren med, når der orienteres om
liniefag, og det er ham, der medvirker som
intern censor ved eksamen i undervisnings
lære og ved vurdering af de studerendes
fremlæggelse af opgave i pæd. speciale.
Hvilken baggrund har en øvelsesskolelæ
rer for at udføre et arbejde, der har »ansigter«
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til så mange sider, uden at føle sig opsplittet,
rodløs og utilstrækkelig? Jeg vil her beskæf
tige mig med baggrunden for det »ansigt«,
der vender mod læreruddannelsen.
I 50’erne var den væsentligste opgave at
være praktiklærer. Opgaven var ret ukompli
ceret, idet lærerens gode, solide undervis
ningseksempel blandet med hans praktiske
sans og sunde erfaring i samtalen med den
studerende var en stor del af den studerendes
folkeskoleerfaring. Efterhånden som nye
fagområder dukkede op i læreruddannelsen,
fagområder, der forsøger at give den stude
rende en udvidet teoretisk baggrund for til
rettelæggelse og gennemførelse af undervis
ning og kendskab til samfundsudviklingen,
ændredes nok også kravene til den autodi
dakte øvelsesskolelærer, der gerne vil hjælpe
den studerende med at bekræfte eller af
svække opstillede teorier.
Faglitteratur og pæd/psyk - samt sam
fundsbeskrivende litteratur vælter ind over
seminarium og skole, således at man som
selvstuderende øvelsesskolelærer kan have
vanskeligheder med at trække de store udvik
lingslinier op som hjælp til de studerende.
Det er meget spændende og meget nødven
digt at stifte bekendtskab med tanker og teo
rier, gamle som nye, af hensyn til arbejdet i
børneskolen, men også for at kunne være en
hjælp for de studerende, når de skal omsætte
tanker til praksis, til handlen.
Men øvelsesskolelæreren skal i baghove
det fastholde, at det trods alt er »levende«
børn, han har med at gøre, og at øvelsesskole
lærerens erfaringer og teorier først og frem
mest udspringer af flere års praksis med børn.
At denne praksis så bliver beriget af, at han i
omgangen med de studerende tvinges ind i
overvejelser om, hvad han gør og hvorfor, er
en stor udfordring.

Efter min mening bliver da øvelsesskole
lærerens opgave at kunne lytte til og respek
tere den studerende samt lære denne at lytte
til og respektere børnene og disses proble
mer. Det allervigtigste er dog, at den stude
rende indser, at den grundige faglige forbere
delse sammen med en streng tilrettelæggelse
af undervisningen ud fra kendskab til børns
forudsætninger, således som de er kendte
fra teori og praksis, kan give afslappet indre
ro hos læreren i undervisningssituationen.
Dette befordrer indlæring hos børnene og
fremmer deres motivation og arbejdsindsats
samt giver baggrund for den tillid, der får bar
net til at søge hjælp til løsning af både faglige
og sociale problemer i skolesammenhæng.
At øvelsesskolelæreren og seminariets
lærere forsøger at støtte hinanden i at skabe
sammenhæng i læreruddannelsens teori og
praksis er en selvfølge. Men samarbejdet har
nok ikke fundet sin endelige form, idet de to
institutioners lærere måske betragter hinan
den som »eksperter« på et område, og vi kan
ikke ganske tydeligt se, hvor vi kan mødes.
Vore vanskeligheder ligger måske i at finde
punkter, hvor lærergruppernes erfaringer og
sprog kan udtrykke eller demonstrere noget,

der giver genklang hos og inspiration til alle.
Men jeg mener, at vi er godt på vej i Nr.
Nissum.
Hvorfor gå ind i arbejdet som øvelsessko
lelærer, når det tilsyneladende er et job, der
kan give læreren en fornemmelse af utilstræk
kelighed og en til tider blæksprutteagtig
følelse af, at man strækker mange arme ud,
men måske ikke evner at favne det hele?
Svaret må være, at man står i et arbejde, der
rækker ind i den store samfundsproblematik.
Det giver rige muligheder for at være vejleder
og underviser for børn, og samtidig har man
fingeren på pulsen hos unge studerende,
hvem man kan tale og diskutere med samt
støtte og vejlede. Ved at lytte og se har man
mulighed for at følge en udvikling.
Jeg kunne ønske, at en øvelsesskolelærer
havde adgang til en supplerende uddannelse.
Men jeg frygter, at denne ville blive meget
teoretisk og føre for langt bort fra den prak
sissituation, der er øvelsesskolelærerens
»ekspert«område. En øvelsesskolelærerud
dannelse er en vanskelig tanke at realisere,
men også en udfordrende tanke, således at
læreruddannelsens teori og praksisrelationer
måske kunne blive endnu bedre.
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Øvelsesskolen set fra seminariet
Af lektor H. J. Scheel Andersen

At være fast øvelsesskole for et seminarium
må ikke umiddelbart være nogen ønskedrøm
for en skole. Vel indebærer det nogle fordele,
men ulemperne springer straks i øjnene.
Kan det lade sig gøre at indpasse så megen
praktik, som tilfældet har været gennem
årene, uden at børnene lider derved? Vil så
megen uregelmæssighed, som øvelsesskole
funktionen indebærer, ikke påvirke skolens
liv i for høj grad? Ja, der kunne stilles endnu
flere spørgsmål. Når dertil kommer, at time
praktikken ikke har været den mest populære
praktikform, så synes bægeret næsten fuldt.
På seminariet er vi fuldstændig klar over, at
vore ønsker af og til kan virke belastende. Det
kræver et tæt samarbejde at få tingene til at
glide uden belastende situationer. Men det
lykkes! I mine snart tyve år som praktikleder
kan jeg ikke erindre én eneste situation, hvor
tingene har været ved at gå i hårdknude.
Dene skyldes nok i høj grad, at det nære
samarbejde aldrig har ført til, at vi ikke har
respekteret hinandens arbejdsområder.
Som seminariefolk er det fristende at se
øvelsesskolen under synsvinklen: Der må da
komme mange friske pust ind i skolens hver
dag gennem de studerende - det er ingen
skade til med nogen variation - børn har godt
af nogle udfordringer o.s.v.
Ser man sagen fra den positive synsvinkel,
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har man også ret. Det er givet, at en skole med
så meget liv, som der må være på en øvelses
skole, også er en spændende skole for bør
nene.
Ja, heldigvis forholder det sig sådan, for
øvelsesskolen er og bliver en livsbetingelse
for et levende seminarium. Bliver seminariet
ikke til stadighed fastholdt af forholdet til
øvelsesskolen, vil resultatet meget let blive et
»skolefjernt« uddannelsessted for vordende
lærere. Vi skal til stadighed konfronteres med
skolens behov og ønsker, så vi ikke glider ind
i en verdensfjern fagverden. Det har virket
godt, når et liniehold er standset op og plud
selig har henvendt sig på øvelsesskolen med
spørgsmålet: »Kan det her bruges til noget«.
Eller når et hold, efter aftale med skolen, har
arbejdet direkte på et projekt, som skal afprø
ves i det virkelige liv. Utallige er de tilfælde,
hvor praktiklærerne, har været »vidner« i
undervisningen på seminariet eller været
uundværlige gæsteforelæsere.
Disse og mange andre funktioner, ville en
normal skole have vanskeligt ved at udfylde.
Det er nødvendigt at kunne henvende sig til
lærere med en grundig indsigt i seminarieverdenen og dennes behov for at disse opgaver
kan løses på en tilstrækkelig givende måde.
Her spiller placeringen af øvelsesskolen tæt
ved seminariet en afgørende rolle.
Det er pragtfuldt, at vi meget let kan
komme i kontakt med hinanden, men at vi
ligger hver for sig. De to »verdener« må ikke
blive til ét. Det ville være synd for børnene,
om dette var tilfældet, og det samme kan siges
for de studerendes vedkommende. Børnene
skal ikke opfatte sig som et appendix til en
læreruddannelse, og de studerende skal også
have lejlighed til faglig fordybelse uden tanke
på børn. Endelig forholder det sig nok sådan,
at øvelsesskolelærere nok har lettere ved at

være seminarielærere ind imellem end mange
seminarielærere vil have ved ind imellem at
være lærere i børneskolen.
I det daglige er det timepraktikken, der
betyder mest i forholdet mellem seminariet
og øvelsesskolen. Det er meget værdifuldt, at
studerende over længere perioder kommer
på skolen, så de i disse tidsrum hele tiden
bærer indtryk med over på seminariet til
undervisningen og studierne. Her er der igen
tale om balancekunst. Bliver de tilmålte timer
spredt over for lange perioder, så oplever de
studerende praktikforløbene som så brud
stykkeagtige, at værdien svinder ind. På den

anden side er det jo sådan, at hvis forløbene
bliver for korte, udebliver den tilstræbte
effekt, hvor de studerende i deres studier fast
holdes af, at det er til skolen, jeg uddanner
mig. Med den fleksibilitet der er kommet i
bestemmelserne vedrørende praktikken, sy
nes jeg nok, at vi i de senere år er nået frem til
rammer, der tilfredsstiller disse krav. Igen er
det samarbejdet, der har båret frugt. Der vil i
de kommende år naturligvis ske ændringer i
arbejdsbetingelserne, og vi vil komme til at
prøve noget nyt. Men til et seminarium vil
der altid høre en nødvendig øvelsesskole.

O 3.1-IO 8W.

31

Øvelsesskolen set fra forbrugerside
Af Else Marie Jepsen, husmoder, Nr. Nissum

Vore børn går i Nr. Nissum skole - rettere
sagt i Nr. Nissum øvelsesskole. Det vil sige,
vore børn er »øvelsesmateriale« for en del af
landets kommende lærere.
Tit og ofte bliver man som forældre spurgt
om, hvordan det er at have børn i en øvelses
skole. For forældre, som ikke kender til prak
tiksystemet, er den umiddelbare reaktion
ofte den, at skolesituationen må blive rodet,
forstyrret og usammenhængende. Dertil kan
jeg sige, at det synes ikke at være tilfældet.
Selvfølgelig er der forskel på udfaldet af de
forskellige praktiksituationer. - Her spiller
mange forhold ind: Lærer, elev, praktikant,
pensum og hjælpemidler.
Det er helt klart, at børnene møder mange
forskellige unge mennesker i løbet af deres
skoletid. Måske kan det på nogle virke for
styrrende, men på den anden side synes jeg,
at børnene har godt af at lære af denne for
skellighed - også rent menneskeligt.
Fra tid til anden dukker diskussionen
omkring praktikordninger op blandt for
ældre. Mange accepterer tingenes tilstand,
mens andre drøfter fordele og ulemper ved at
have praktikanter i en klasse. Set fra mine vin
duer synes systemet overvejende at være
positivt. I hvert fald opvejes ulemperne af de
goder, vore børn har af praktikken. Som den
største fordel vil jeg nævne, at det er helt nød
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vendigt, at både lærere og praktikanter er
100% forberedt til og engageret i undervis
ningen. Altså ikke noget med at undervis
ningen bliver ligegyldig og kedelig, så ingen
gider høre efter.
Jeg synes også, det er et gode, at vore børn
til stadighed får lov at se og mærke, hvad der
sker af nyt på den pædagogiske front. Ikke
fordi jeg tror, at alt nyt er godt, men vi skal
ikke være bange for, at nye ideer bliver afprø
vet. Eksperimenter giver en mere levende og
spændende skole.
Her vil nogle forældre måske sige: Det er
for galt, vore børn skal ikke være »prøve
klude« for noget, der måske på forhånd er
dødsdømt. Vi bør dog hele tiden huske, at
enhver praktikant er under vejledning af bør
nenes egen lærer. Derfor tror jeg ikke, det går

helt galt. Jeg medgiver gerne, at noget kan
falde mindre heldigt ud, men har både lærer
og praktikant øjnene åbne for fejltagelsen,
kan der også læres af den.
Jeg har her givet udtryk for nogle af mine
egne synspunkter omkring praktiksituatio
nen. Jeg kunne tænke mig, at komme lidt
omkring børnenes synspunkter.
Det kan naturligvis ikke undgås, at vi her
hjemme hører kommentarer vedrørende for
holdene i skolen og dermed også om prakti
kanterne. Oftest sker det, når en flok er sam
let. Som følge deraf kan meningerne være
mange og meget kontante, næsten ikke til at
misforstå. En sætning som: »det er træls at
have praktikanter« kommer fra både små og
store, men hver aldersgruppe lægger nok sin
helt specielle mening deri. Ellers er det ud
tryk som »Han er helt flippet« og »Sikke
noget tøj hun har på«. De unge mennesker
har øjne og øren åbne.
En dag hørte jeg to yngre piger sidde og
snakke sammmen om en bestemt praktikant.
De var enige om, at de helst ikke ville have
hans hjælp, for han lugtede. Jeg spurgte, hvad
de mente med det. Jo, han lugtede bare af
beskidt tøj og hår. Jeg spurgte ikke mere, men
tænkte, at de har næse for mange ting. Vil
man være venlig, kan man sige, at børnene i
dette tilfælde forhåbentlig har lært noget om
»at være« og måske især om »ikke at være«.
Får man en snak med de store elever, viser
det sig ofte, at irritationsmomentet ved at
have praktikanter er, at praktikperioden er
for kort. Undervisningen bliver splittet.
Dette var lidt fra »ulempesiden«, men hel
digvis hører vi da også gode og positive udta
lelser. Jeg tillader mig at tro, at hver gang vi
intet hører, så er det fordi tingene virker, som
de skal - så nogenlunde. Stadigvæk må vi
huske, at børnenes egen lærer er til stede og

følger »slagets gang« samt sørger for, at ingen
føler sig utryg og fremmed i klassen.
Jeg er helt sikker på, at vore børn i Nissum
ikke til daglig går og spekulerer på, at skolen
er en øvelsesskole, og at de er små »prøve
klude«. Hovedparten er glade og tilfredse
børn, der til daglig indgår som et betydnings
fuldt led i et tæt samarbejde mellem skole og
seminarium.
Hvis jeg til slut skal komme med et ønske,
kunne jeg tænke mig, at seminariet og skolen
indførte en ordning, så praktikanterne vises
mere frem. Dette kunne passende ske ved
åbent-hus dage, forældremøder og klasse
møder. Mange forældre ville i så fald bedre
forstå den megen praktiksnak, og for prakti
kanterne må det da være en stor fordel at
kende lidt til skole-hjem samarbejdet. Om alt
går vel, står de en dag ude i den danske folke
skole.
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Karsten Vinther
Ny leder af øvelsesskolen - og dermed med
lem af seminariets lærerråd.

Født 1940 i Thyborøn. Efter realeksamen
fulgte nogle år som sømand i dansk udenrigs
fart. Gik i land og blev dimitteret fra Nørre
Nisssum Seminarium i 1966. Samme år ansat
ved Nørre Nissum skole, hvor han har været
siden. Har hovedsagelig undervist i oriente
ringsfag og engelsk. Har deltaget i en lang
række af Danmarks Lærerhøjskoles kurser.
1. august 1975 udnævnt til viceinspektør,
1976 tillige skolevejleder. 1. september 1984
udnævnt til skoleinspektør.

Øvelsesskolen i
fremtiden
Af skoleinspektør Karsten Vinther (66)

I de senere år har faget praktisk skolegerning
- praktik - spillet en væsentlig rolle i den
lærerstuderendes uddannelse. Faget er lagt i
meget faste rammer, hvor der dog alligevel er
mulighed for, at den enkelte studerende kan
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forme sin lærerpersonlighed under vejled
ning af en kyndig og erfaren lærer.
Øvelsesskolen og de supplerende øvelses
skoler er det daglige virkefelt for lærerstude
rende. Det er her, kontakten til børnene kan
skabes, hvis man vil.
Det har ofte været og vil måske i stadig sti
gende grad være et problem for den stude
rende at se nogen umiddelbar sammenhæng
mellem seminariets faglig-teoretiske under
visning og praktikken. En forudsætning for,
at et sådant problem løses, er, at øvelsessko
lens og seminariets lærere indgår i et langt
stærkere og mere engageret samarbejde, end
det hidtil har været tilfældet. Dette gøres ikke
alene ved at arrangere temadage og meget
andet godt, men ved at etablere undervis

ningssituationer, hvor børnene er den natur
lige tredjepart - og en velanalyseret mål
gruppe.
Læreruddannelsen er i øjeblikket sat under
lup, og i løbet afkort tid vil der blive foreslået
ændringer, som også vil berøre studerendes
og læreres forhold til praktikken. Vi venter! Vi venter også på, hvilke enorme foran
dringer skolen i fremtidssamfundet vil berede
os. Vi venter i fortrøstning til, at vor hidtidige
praksis vil kunne omformes og tillempes en
fremtidig teori. Hvem siger, dette er rigtigt?
Hvem giver garanti for, at vi ikke blæses
menneskeligt og åndeligt omkuld af det
teknologiske stormvejr? Det er på høje tid, at
vi forberedes til vor opgave med fremtidens
vordende lærere, der bliver undervisere i et
teknologisk samfund. Derfor må vi ind i en

bred efteruddannelse hurtigst muligt. Øvel
sesskolens og seminariets lærere vil i fremti
den i langt højere grad skulle producere og
diskutere undervisning med studerende og
lærere på skolerne i lokalområdet. Semina
rium og øvelsesskole må være en del af områ
dets pædagogiske livsnerne og meget gerne
dets kraftcenter.
I disse år er der kun få studerende på semi
narierne. Dette kan man kun beklage, men på
den anden side giver det en realistisk mulig
hed for at forme og virkeliggøre planer
omkring det enkelte seminarium. Det må
være vor fælles opgave at uddanne højt kvali
ficerede lærere, der forstår at kombinere teori
og praksis. Denne opgave lykkes ikke, hvis
ikke øvelsesskolens og seminariets lærere gør
en dyd af nødvendigheden.
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Elev i øvelsesskolen i
fyrrerne
Af husmoder Lilly Frandsen,
0. Stokholm, Nr. Nissum

Den 1. april 1939 begyndte min 7-årige skole
gang i Nørre Nissum Østre Skole. Min sko
letid faldt i krigsårene og var uundgåeligt
præget deraf. Skoleudflugter og lejrskoler var
ukendte begreber for min årgang. Der var
materialemangel, og der skulle spares især på
varmen. Mod slutningen af krigen blev Østre
Skole beslaglagt af tyskerne, og undervis
ningen blev flyttet op på seminariet, hvad vi
børn fandt spændende.
Østre Skole var en 4-klasses skole med to
faste lærere, Ellen Larsen og S. M. Sørensen.
Det var dygtige lærere, og især husker jeg
dem som fortræffelige fortællere. De lærte os
også, hvordan vi skulle opføre os. Vi stillede
op i lange rækker og gik samlet ind i klassen.
Kom der en fremmed, skulle vi rejse os op og
stå ret, ligesom vi naturligvis lærte at sige
»De« til læreren og andre voksne.
Det særlige ved Østre Skole var utvivl
somt, at den fungerede som øvelsesskole for
seminariet. Seminarieelevernes praktik var
dengang delt op i småpraktik og storpraktik.
I småpraktiktimerne var der to eller tre semi
narister til stede. De overtog ikke undervis
ningen, men fik på skift lov at øve sig. Forlod
læreren klasseværelset et øjeblik, var vi ikke
sene til at udnytte chancen og lave lidt sjov, så
seminarieeleverne kom ofte på en hård
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prøve. Dog var vi ikke lige slemme mod dem
alle. Vi havde også dengang vore favoritter.
I storpraktiktimerne var en hel seminarieklasse samlet på skolen. Seminaristerne sad
bagest i klassen på lange bænke, mens én
underviste os børn i en opgave, som lærer
Sørensen i forvejen havde stillet. Disse timer
kunne være ret trivielle, det var de samme
opgaver, der gik igen år efter år, og da vi gik to
eller tre år i samme klasse, kendte vi ofte sva
rene, inden spørgsmålene blev stillet. Vi følte
af og til det var spild af tid for os børn.
De elever, der holdt bedst ud og svarede
kvikkest, blev dog belønnet til sidst. Ti eller
tolv børn fra tredie og fjerde klasse blev højti
deligt udtaget til praktikeksamen på semina
riet. Det var for os børn et af årets højdepunk
ter. Vi følte det som fridage, men vore
forældre kunne godt mukke lidt over at måtte
undvære os ved arbejdet derhjemme. Allige
vel kunne vi mærke, de var lidt stolte af, at vi
var blandt de udvalgte.
Til denne praktikeksamen mødte vi op i
stiveste puds og med julelys i øjnene. Spæn
dingen lå i luften. Tre timer før eleverne
skulle til eksamensbordet havde de trukket
de opgaver, de skulle undervise os i. Foruden
lærer Sørensen sad der ved eksamensbordet
to censorer (Arvid og Nedergaard), nogle
meget højtidelige herrer at se til. Især husker
jeg, at en af censorerne havde et fint guldur,
der kunne åbnes. Når det blev lagt på bordet,
var vi klar over, at tiden blev nøje overholdt.
Der var ofte tilhørere til denne eksamen, især
eleverne fra seminariets tredie klasse. Det var
en vigtig prøve, og mange eksaminander var
synligt nervøse. Alle var selvfølgelig ikke lige
dygtige, men som regel gik det godt. Vi børn
opøvede en vældig evne til at vurdere præsta
tionerne, og vores vurdering slog sjældent
fejl. Var det gået fint for en elev, fik vi en is

eller noget slik. I de dage, denne eksamen
stod på, spiste vi samlet på Borgen. Det var en
stor oplevelse, vi følte os meget betydnings
fulde og blev godt forkælede.
Der var også praktikeksamen i håndger
ning, gymnastik og sang. Men så vidt jeg
husker, varede disse eksamener kun en enkelt
dag.

Der var både fordele og ulemper ved at gå i
en øvelsesskole, men sammenfattende mener
jeg, at det var en spændende skole, hvor der
altid foregik meget.
I 7 år havde jeg to faste lærere, men ca.
150 undervisere.

Prak og præp

sit kommende virke ved f.eks. at gå et år i en
landsbyskole tinder en kyndig lærers vejled
ning. At ideen i praksis viste sig mindre god,
skyldtes to ting: 1) at de unge mennesker var
for umodne til at udnytte tilbuddet, 2) at de
fleste lærere ikke var kvalificerede til at give
tilstrækkelig vejledning i forhold til den nye
optagelsesprøves krav.
Resultatet blev da, at der ved seminarierne
blev oprettet et-årige præparand-klasser, og
her skulle der så være en times praktik daglig.
Det var dog noget af et problem, ikke mindst
i Nr. Nissum med de to ret små kommune
skoler. Allerede få måneder efter lovens ved
tagelse lykkedes det imidlertid seminariet at
få en aftale med sognerådet, som »i erkendel
se af, at seminarieloven gør det muligt at yde
det herværende skolevæsen betydelige for
dele«, gik med til at stille de to skoler, Østre
og Vestre, til rådighed som øvelsesskoler.
Det måtte naturligvis først og fremmest
være afgangsklassen, der skulle tilgodeses
med praktikken, og man indledede da også
med at sende præparanderne samlet til
Vestre. Den ordning modsatte ministeriet sig
dog, dels af hensyn til børnene, dels også til
præparanderne, som man ikke mente kunne

Af lektorJobs. Hejbøl (21)

Prak og præp (praktik og præparand), har de
to ting noget med hinanden at gøre? Ja, i et
vist åremål, der bl.a. omfatter mit præp-år,
havde de.
Seminarieloven af 1894, der kom kun to år
efter seminariets oprettelse, og som på for
skellig måde kom det unge seminarium til
hjælp (jvf. artikel af cand. N. Strøm i Nissumske Årbøger 1921), bl.a. ved at stabilisere
den usikre økonomi, stillede også bestemte
krav til optagelse på seminarierne. Hidtil
havde det været seminariernes egen sag,
hvilke forkundskaber de ville forlange. Nu
blev der indført en statskontrolleret optagel
sesprøve. Endvidere blev det krævet, at ingen
kunne optages uden i forvejen at have haft et
års øvelse i praktisk skolegerning. Ideen her
med var jo den i og for sig fortræffelige, at den
vordende lærer allerede forud for sin uddan
nelse skulle hjælpes til den rette indstilling til
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få meget ud af en sådan samlet praktik, hvor
en undervisningsopgave til den enkelte måtte
blive en sjælden undtagelse. Man endte med
at fastslå, at kun hold på maksimalt 12 måtte
gå sammen. Forstander J. Andreassen kla
rede problemet ved at oprette en privat bør
neskole, som så bestod i nogle år, indtil mini
steriet ud fra de gjorte erfaringer godtog en
mildere fortolkning. Men dermed erkendte
man også i virkeligheden, at kravet om et års
praktik før optagelsen havde været en fejlta
gelse efter den udvikling, der var sket, selv
om det fra starten havde set ud til at være
ideelt. Kravet blev da også opgivet ved seminarieloven af 1930.
I praksis foregik det på den måde (mine
erfaringer stammer fra skoleåret 1916-17),
at præparandklassen, som almindeligt blev
kaldt forberedelsesklassen eller blot F-klassen, blev delt i to dele, hvor så den ene gik til
Østre, den anden til Vestre. 1. februar skifte
des der om, så at afstanden blev lige fordelt.
Samtidig fik man jo indtryk af livet i begge
skoler.
Stort mere end vage indtryk blev det vel
heller ikke, og alt for behageligt for lærerne
har det nok ikke været. Lærer Sondergaard
Jacobsen, der var førstelærer i Vestre fra 1925
til 1950, skriver herom, at denne form for for
beredelse til lærergerningen var udmærket,
når en lærer havde en enkelt elev, men blev en
parodi, når en hel klasse præparander på én
gang blot overværede undervisningen og kun
en gang eller to i et halvår kunne få lov til at
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fortælle lidt. Han nævner et eksempel: flok
ken var blevet sat til at rette diktater i 2. klasse.
En pige ankede bagefter over, at der under
diktaten stod skrevet »2 Fegi«, men præparanden forsvarede sig med, at det kunne sta
ves på begge måder, hvad han jo unægtelig
selv havde givet beviset på.
At den megen praktik i to små skoler også
kunne skabe vanskeligheder i forholdet til
sognet, er ligetil at forstå. Sandsynligvis for
anlediget deraf og på Ad. L. Hansens opfor
dring kom allerede i 1896 biskop Viggo
Gøtzche, Ribe, på visitats i Nr. Nissum. Her
overværede han seminarieelevernes (altså
ikke præparandernes) undervisningsøvelser i
Østre, og de foregik med sådan energi, at det
førte til biskoppens bedste ros i skolebørne
nes og skolekommisionens påhør. Det i for
bindelse med den påfølgende vellykkede
årseksamen bevirkede en mere venlig indstil
ling og større forståelse for seminarieelever
nes arbejde i skolerne.
Alt i alt må det erkendes, at praktikforhol
dene dengang som så mange andre af studie
forholdene var primitive i forhold til i dag.
Men jeg tror, at de studerende havde lige så
gode og udbytterige år som de studerende i
dag, og der kom i hvert fald mange dygtige
lærere ud af anstrengelserne.

NB. De fleste af oplysningerne skylder jeg
P. C. Gjelstrups jubilæumsskrift: Nr. Nissum
Seminarium 1892-1942.

Viden og/eller
valgfrihed i skolen
Af lektor Thorkild A. Nielsen

I folkeskolelovens § 2, stk. 3, hedder det, at
folkeskolen forbereder eleverne til medleven
og medbestemmelse i et demokratisk sam
fund og til medansvar for løsningen af fælles
opgaver.
At dette er et udmærket formål kan vist alle
i dette land være enige om.
Formålet fører så med sig, at eleverne skal
være medbestemmende ved tilrettelæggelsen
af undervisningen, hvilket altså er et væsent
ligt
O kendetegn
ö ved vor nuværende skolelov.
Eleverne må lære demokratiet ved at le ve det i
deres hverdag i skolen.
Dette er meget vigtigt, og der skal ikke
herske mindste tvivl om min grundholdning
til dette spørgsmål.
Men her som ved så mange andre pro
blemstillinger er der stor fare for »at gå i grøf
ter«.
I en del år fik eleverne i de ældre klasser lej
lighed til frit at vælge, hvad de ville arbejde
med. Hverdagens indhold i orienteringsfa
gene var for så vidt ligegyldigt, når blot man
lærte metoderne til »at lære«.
I en del tilfælde valgte læreren vel stoffet for
eleverne, men måske for ensidigt. En skole
inspektør skrev f.eks.: Jeg kan nemt lære ele
verne orientering udelukkende ved hjælp af
historieundervisningen. Og selvfølgelig kan
han det. Metoderne er ikke flere, end de er til
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at overse. Men han efterlevede sikkert ikke
lovens passus om kundskaber, færdigheder
og udtryksformer, som medvirker til den
enkelte elevs alsidige udvikling.
Og netop her er problemet vedr. valgfrihe
den.
Har eleven nogen som helst chance for at
have det overblik, som er nødvendigt for at
udvælge de kundskaber, som er en forudsæt
ning for en alsidig udvikling for det enkelte
menneske?
Mange vil straks spørge: Hvem har i vor
tid et sådant overblik, at de kan vide, hvilke
kundskaber der er nødvendige for eleverne i
fremtiden?
Nej, det er rigtigt. Hvem har det? Og der
for bliver følgen let, at man nøjes med at
undervise i færdigheder og udtryksformer.
Det er det letteste og ofte det mest populære.
Jeg er jo heller ikke i stand til at give et nøje
afgrænset pensum, som absolut vil være nød
vendigt at have assimileret af hver borger i
dette land.
Men jeg vil ikke desto mindre mene, at det
ville være formålstjenligt, at langt de fleste
havde et godt kendskab til »den lille tabel« i
væsentlige stofområder i visse af skolens fag.
Jeg skal eksemplificere dette inden for min
daglige sfære, nemlig økologi- og miljøpro
blematikken.
Det lader nu til, at langt de fleste voksne
kan se, at vi lever i en økologisk krise, og den
vil forværres i de kommende år, hvis der ikke
gribes ind på mange områder, især ad lov
mæssig vej.
Der er udbredt enighed om, at omkost
ningerne for at bevare vore omgivelser i en
sådan stand, at forudsætningerne for menne
skenes tilværelse vil være sikret, vil stige
enormt. Der regnes med, at priser på mange
af vore varer vil fordobles på grund af, at

industrien skal bekæmpe forurening og mis
ligholdelse af vort fælles miljø.
Et lille eksempel på denne problemstilling
ser vi i dag, hvor der udarbejdes lovforslag
om særlig afgift på drikkevand her i landet for
at komme nitratforureningen til livs. Et andet
eksempel på, at staten må træde til for at
mindske de værste trusler så vi for nylig, da
staten bevilgede adskillige milliarder kr. de
kommende år for at nedsætte forsuringen i
luften nogle procent. Og hvem skal betale de
milliarder?
Mange kan også se det uheldige i, at fødens
indhold af tilsætningsstoffer har en lang
række fysiske og psykiske konsekvenser for
mange mennesker.
Og miljøet på mange arbejdspladser ned
slider mennesker for hurtigt.
Det er let at se, at problemernes løsning
kræver store summer. Og disse løsninger må
der lovgives om af vore demokratisk valgte
politikere. Det er ikke videre populært. I
mange tilfælde vil politikerne nødigt lovgive
om disse forhold, førend »baglandet« er i
orden.
En af vore toppolitikere sagde til mig:
»Det er så rigtigt, hvad du siger om økologi
og miljø, men det nytter ikke, førend den
almindelige borger lægger et pres på os«.
Det er jo netop »den almindelige borger«,
der må betale for økokrisen, både økono
misk, fysisk og psykisk.
Og der står vi.
For den almindelige borger har endnu ikke
haft lejlighed til at få den økologiske indsigt,
som er helt nødvendig for at besidde en hold
ning, der kan udmønte sig i et pres på politi
kerne. Og en holdning, som kan bevirke, at
den enkelte i det daglige tager beslutninger,
som er baseret på økologisk indsigt.
Denne holdning er en forudsætning for, at

vi fortsat kan leve på menneskeværdig vis i et
miljø, der kan skabe ramme for vor eksistens.
Skolen kan i højeste grad være med til at
skabe denne almene holdning, og det er helt
nødvendigt, at den gør det. Derfor må skolen
have mulighed for at eleverne erhverver sig
den nødvendige viden om miljøproblemerne
og deres konsekvenser samt om forudsæt
ningerne for deres løsning.
Denne viden må eleverne modtage, når de
er modne til det.
Det vil sige i 8.-10. klasse.
Her er mulighederne for tiden kun sam
tidsorienteringen. Denne vældige kasse, som
skal rumme alt om tidens mange problemer.
Det nye formål for faget samtidsoriente
ring i folkeskolen siger, at skolen skal øge ele
vernes muligheder for at se hverdagslivet i et
større perspektiv. De skal altså have indsigt i,
hvordan deres egen og andres hverdag indgår
i mange forskellige sammenhænge.
Set i større perspektiv rummer hverdagsli
vet alle de muligheder og begrænsninger,
som det naturskabte og menneskeskabte
miljø sætter for livsudfoldelse.
Eleverne må erfare, at mennesker i forskel
lige situationer og med forskellige forudsæt
ninger tænker og handler ud fra forskellige
interesser, erfaringer og værdiopfattelser.
Også når det gælder forhold, der kan skade
miljøet og det enkelte menneske på længere
sigtEleverne må altså erhverve sig en grundig
viden om årsager til andre menneskers hand
linger og om konsekvenser af disse hand
linger eller udsagn.
Når det drejer sig om miljøforhold, kan
man ikke forstå konsekvenser af handlinger
og løsninger på problemer uden at have en vis
grad af økologisk indsigt. En vis mængde
»lille tabel« i økologi.
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Økologi betyder »naturens husholdning«.
Det at holde hus med naturen og dermed
med os selv i vort samspil med omgivelserne.
Alle elever må vide, at ethvert individ står i
et bestandigt samspil med sine omgivelser.
Individet påvirker enten direkte eller indi
rekte gennem sine handlinger de levende
omgivelser, både mennesker, dyr og planter.
Og individet påvirker endvidere det
fysiske miljø, altså klimaet og jordbundsfor
holdene. Det sidste kan måske være vanske
ligt at se, men man kan blot tænke på forsu
ringen af nedbør og på forurening og andre
ødelæggelser af jordbundsforhold.
Det er vigtigt at påpege, at individets
påvirkning af sine omgivelser jo kan være
enten positiv eller negativ.
Den økologiske model viser også, at indi
videt altid er under påvirkning af både de
levende og de fysiske omgivelser, og disse
påvirkninger kan også være positive eller
negative.
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Økologien indeholder en del begreber og
lovmæssigheder, som man må have et vist
minimumskendskab til, såfremt man, som
det hedder i formålet for samtidsorientering:
»skal have evne til selvstændigt at analysere
og vurdere udsagn om samfundsforhold«.
Der skal her vises et par eksempler på
sådanne aktuelle samfundsforhold, hvis løs
ninger kræver en sådan minimumsviden på
det økologiske område.
1. Smdh edsproblematikken

Vor livsform medfører, at flere og flere men
nesker lider af hjerte/karsygdomme, af kræft
og stress og af stofmisbrug og allergi.
Samfundet betaler hvert år milliarder af
kroner til helbredelse og til invalidepensio
ner. Et langt mindre beløb medgår til under
visning om disse forhold og til forebyggelse.
(Det kunne være interessant at analysere
årsager til dette forhold).

Et almindeligt kendskab til helt almene
ernæringsmæssige og fysiologiske forhold
kunne nedbringe såvel de menneskelige lidel
ser som den store samfundsmæssige, økono
miske belastning. Men der kræves altså en
mindsteviden om disse ting for at skabe den
holdning, der er en forudsætning for ændrede
livsvaner og miljøforhold, og dermed for
ændrede samfundsforhold.
Det viser sig ofte, at der kræves en endda
ganske god viden hos den enkelte for at
kunne argumentere om sundhedsmæssige
forhold - evt. via faglige eller politiske orga
nisationer - mod f.eks. større økonomiske
interesser, hvis handlinger måske kun kan
begrænses ad lovmæssig vej.

2. Ressourceproblematikken
Konflikten mellem økologiske og økono
miske interesser viser sig tydeligt ved forbru
get af ressourcer. Man kan her nævne grund
stoffet fosfor som et eksempel.
Dette stof er nødvendigt for alle levende
cellers energistofskifte, for opbygningen af
arveanlæggene, for dannelse af en del enzy
mer og for dannelsen af skelettet.
Al menneskeføde er afhængig af fosfor
tilførsel.
Vort forbrug er ifølge FN-rapporter så
stort, at de nuværende reserver er opbrugt
om 80 år.
Det bliver altså et samfundsspørgsmål at
skaffe sig dette stof til rimelig pris. Hvornår
bliver en meget bekostelig kemisk spilde
vandsrensning nødvendig, så man kan
genanvende det fosfor, der skylles ud med
spildevandet fra f.eks. vaskemidler? (Rhinen
fører hvert år ca. 20.000 tons fosfor med sig i
havet).
Et biologisk/økologisk kendskab til fos

fors nødvendighed og kredsløb er en forud
sætning for at kunne tage stilling til et økonomisk-økologisk problem, der skal løses af
samfundet inden for overskuelig fremtid.

3. Forureningsproblematikken
I et demokratisk samfund må den enkelte
kunne tage stilling til, i hvor høj grad forure
ning af omgivelserne kan tillades.
En sådan stillingtagen afhænger meget af,
om man kender forureningens konsekvenser
på celle- og organniveau.
Har man en vis mindsteviden om disse
forhold, bliver ens holdning hurtigt præget
deraf! Og der opstår let konflikt mellem pro
duktion, forbrug og konsekvenser for plan
ter, dyr og mennesker.
Der findes mange eksempler på, at miljø
mæssige konsekvenser blev tilladt, fordi
beslutningstagerne ikke kendte eller ikke tog
hensyn til de deraf følgende menneskelige,
økologiske og økonomiske belastninger.
Man kan blot tænke på den lange række af
førtidspensioner, der udbetales som følge af
forskelllige miljøers skadelige indflydelse på
den menneskelige organisme. Eller på de
efterhånden mange millioner kr., som sam
fundet har brugt for at rense op efter mange
fabrikkers forsyndelser.
Men det kræver som nævnt ret stor indsigt
i såvel fysiologiske som økologiske forhold
for at kunne argumentere med vægt mod
miljømæssige forhold, hvis det berører store
økonomiske interesser.
Og mange må kunne det, for at politikerne
støtter dem.
Det må dog være i hele samfundets inter
esse, at såvel sundhedsmæssige, menneske
lige og samfundsøkonomiske synspunkter
sættes op mod produktionsmæssige interes
ser, når et miljøproblem melder sig.
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Den teknologiske information omfatter en
række områder med betydning for fødevare
produktion, sygdomsbekæmpelse og -fore
byggelse, fosterudvikling og -udvælgelse m.
m., som vil ændre vor hverdag, og som frem
over vil udgøre en betydelig del af den infor
mation, der vil tilflyde den almindelige
borger i en mere eller mindre populær form.
Man kan lade eksperter styre denne udvik
ling og afgøre, hvad der tjener samfundet og
det enkelte menneske eller ej.
Men skal der tages demokratisk stilling til
nogle af den nye informations muligheder,
som omhandler samfundsmæssige spørgs
mål med biologiske/økologiske aspekter,
kræver det et vist minimalt kendskab til de
begreber der omtales, såfremt den alminde
lige borger skal tage stilling dertil.
Hos de fleste voksne findes et sådant kend
skab ikke, hvilket kan være en hemsko for
at følge med i den ekspanderende videns
mængde om bioteknologiske forhold. Men
det er i højeste grad ønskeligt, at de kom
mende voksne besidder et vist mindstemål af
viden om disse forhold.

Men her kommer så spørgsmålet: Skal ele
verne så afgøre, om de vil beskæftige sig med
disse forhold eller ej ? Eller er det sådan, at den
lidt ældre generation er i stand til at se, hvad
der absolut ville være en fordel for eleverne at
have et mindste kendskab til?
Er dette tilfældet, skal eleverne ikke alene
bestemme, hvad der skal foregå i samtids
orienteringstimerne.
Selvfølgelig vil den dygtige lærer let kunne
motivere sine elever til at arbejde med disse
emner. Men hvordan går det, hvis læreren
har ganske andre interesser og måske heller
ikke kendskab til de faglige aspekter i
emnerne?
Kan man da så ikke blot indføre et obliga
torisk fag, der hedder miljølære?
Man hører straks ordet fagtrængsel, og en
del pædagoger siger smukt, at »verden er jo
ikke delt op i fag«. Og det er da ganske rigtigt.
Men miljøproblematikken er så påtræn
gende og alvorlig, at politikere og skolemyn
digheder er nødt til at tage en beslutning om
obligatorisk undervisning om disse forhold.
Allerede i 1974 vedtog man i FN, at øko
logi skulle indgå på alle undervisningsni
veauer, og i 1977 vedtoges det i UNESCO, at
man måtte indføre miljølære og arbejde hen
mod en ny global etik om disse forhold.
Denne etik handler om, at vi har pligt til
at bevare liv. Det måtte dog være en af sko
lens allerstørste opgaver at lære eleverne
respekten for livet og dets bevarelse frem
over.
Det er en svær opgave i dag, for som Hans
ole Hansen, Lejre, siger i digtet Glasskjold:

Med et blot lille kendskab til ovennævnte
miljøproblemer og -forhold synes det klart,
at alle elever må modtage undervisning om
miljø- og økologiforhold.

Der er dem / de er mange / mange / der ople
ver / virkeligheden / uvirkeligt. /
For hvem/VIRKELIGHEDEN/er ude bag/
ruder / i / tog - biler - skibe - fly - huse - TV.

Folkeskolens ældste elever bliver fremti
dens beslutningstagere, og de må derfor have
lejlighed til at dygtiggøre sig for at kunne tage
kvalificeret stilling i en demokratisk afgørelse
af f.eks. miljøspørgsmål, der viser sig såvel i
hjemmet, på arbejdspladsen og i de øvrige
omgivelser.
Og her er en grundig økologisk viden nød
vendig.
4. Informationsproblematikken
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Hans-Ole Hansen siger videre i digtet, at
»du må først undres, så vil du indres og spørge
efter viden og derpå handle«.
Skolen må derfor give muligheder for, at
alle elever får oplevelser og kendskab til de
naturskabte muligheder og begrænsninger
for menneskets livsudfoldelse.
Og det er så vigtigt, at de ældre elever får
dette gennem en obligatorisk undervisning,
som af den grund jo aldeles ikke behøver at
være kedelig eller uaktuel eller »sig selv nok«
som fag.
Området er så vigtigt, at det ville være
katastrofalt, om eleverne skulle vælge at
beskæftige sig med det eller lade være.
Verden har hidtil været styret ud fra øko

nomiske og politiske interesser. IUNESCOregi fastslås det, at dette fremover er util
strækkeligt. Det økologiske aspekt er så alt
afgørende nu og i fremtiden, at det må ind
drages i alle beslutningsprocesser vedrørende
omgivelserne.
Vore politikere må derfor tage stilling til,
om man vil følge UNESCO’s opfordring, så
den almene vælger virkelig får et vist kend
skab til disse emner, og derved får en reel
forudsætning for at være medbestemmende i
et demokratisk samfund og for at kunne tage
medansvar for løsningen af fælles opgaver.
Kan man sikre sig en sådan almen viden og
holdning gennem valgfriheden? Jeg tror det
ikke«.
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EDB i folkeskolen
Af Folmer Kaag (51), skoledirektør i Randers

Et emne, som optager mange, og samtidig et
emne, som er vanskeligt at håndtere, fordi de
fleste af os står meget usikre over for de
muligheder, der ligger i at indføre maskiner i
folkeskolen. Måske er det p.gr.a. den usik
kerhed, at vi bruger megen tid på at diskutere,
hvilke maskiner vi skal købe, i stedet for at
gøre et rimeligt forsøg på at definere, hvad vi
skal eller kan bruge EDB til i folkeskolen.
Udgangspunktet må være, at eleverne får en
bedre undervisning, og her tænker jeg på alle
de sider af undervisningen, som er omtalt i
opgavebeskrivelsen i folkeskolen.
Set på længere sigt er de mange kræfter, der
anvendes på diskussion af maskinel, spild i
forhold til en reel vurdering af, hvad det er for
vigtige forbedringer, vi sigter mod ved at ind
føre computere.
De efterfølgende få betragtninger er nogle
af dem, der har været inde i overvejelserne i
forbindelse med at finde frem til en hand
lingsplan i en by som Randers.
Først nogle postulater, som der selvfølge
lig kan sættes spørgsmålstegn ved, al den
stund jeg ikke forsøger at argumentere for
deres rigtighed. Men det er udsagn, som jeg
tror er rigtige, og som vi derfor er nødt til at
tage som udgangspunkt og indrette vores
handlingsprogram efter.
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1. EDB vil blive indført i folkeskolen - ildte
så meget p.gr.a. et pædagogisk ønske som
p.gr.a. et udefinerligt pres udefra.
2. Der er næsten ingen i folkeskolen, der har
kendskab til emnet. Derfor udtaler mange
sig ud fra overbevisning og ikke ud fra
viden.
3. Børn og unge har et afslappet men nysger
rigt forhold til EDB. Det er kun voksne,
der lider af teknofobi.
4. Det er nødvendigt med virkelig kvalifice
ret modspil overfor kommende produ
center af soft-ware, hvis vi skal få noget,
der kan bruges og ikke risikere, at vi bliver
oversvømmet af udenlandske program
mer, som ikke passer i dansk undervis
ningstradition.
5. Mange forældre og politikere stiller store
forventninger til de muligheder, der ligger
i EDB (men de aner ikke, hvilke forvent
ninger de reelt har. Det kan let føre til et
antiklimaks, da tilfredshed i vid udstræk
ning er opfyldelse af forventninger. Har
man falske forventninger, vil man blive
skuffet).
Der kunne remses mange flere postulater
op, men det er nogle af disse, der har ligget
mere eller mindre latent i mit hoved, når vi i
Randers har skullet vurdere, hvordan situa
tionen skulle tackles.
Reelt står vi i en situation, som vi ikke har
prøvet før. Pædagogiske tanker plejer at
udvikles i skolen og efterhånden resultere i
justeringer. Men her kommer der noget, som
er dårligt beskrevet, og som der er eksperi
menteret meget lidt med. Noget som mange
lærere oplever som farligt, ikke mindst
p.gr.a., at man føler sig usikker over for den
betydning, en indførelse kan få på barnets
sociale og dermed dets psykiske udvikling.

Samtidig får vi foræret en interesse fra ele
ver, forældre og politikere, som vi må forsøge
at udnytte til noget positivt.
Disse ting betyder, at vi må finde et hand
lingsprogram, der på den ene side gør, at vi
udnytter den positive interesse, men på den
anden side giver os den fornødne tid til en
nødvendig debat om formål og indhold samt
mulighed for at eksperimentere og give og få
erfaringer til og fra andre.
Som udgangspunkt for vores handlings
program har vi delt formålet for EDB i de tre
traditionelle formål:

1. Undervisning i faget datalære.
2. EDB som hjælpemiddel i undervisningen
i forskellige fag.
3. EDB til administrative formål (hvilket jeg
ikke vil berøre).

ad. 1. Efter at vi har fået det vejledende forslag
til læseplan for valgfaget datalære og dermed
formålsbeskrivelsen, er mange spørgsmål
om denne del afklaret. Tilbage står indkøb af
maskinel og uddannelse af lærere til at klare
valgfaget. (Det første finder jeg i denne sam
menhæng uinteressant). Men det er værd at
bemærke, at formålsformuleringen ikke læg
ger op til, at skolen skal uddanne program
mører eller dataloger, men at den understre
ger den generelle orientering om EDB’s
betydning for den enkelte og for samfundet.

ad. 2. Det er vel her forventningerne på den
ene side og nervøsiteten på den anden side er
størst.
Jeg har valgt at benævne dette som »hjæl
pemiddel i undervisningen«. Nogle taler om
dataformidlet og datastøttet undervisning.
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Når jeg har valgt den anden formulering, er
det for at slå fast, at læreren altid vil være den
centrale i folkeskolen, og alt andet vil blive et
hjælpemiddel for læreren.
Men i handlingsplanen for Randers er der
lagt vægt på, at EDB allerede nu kan blive et
hjælpemiddel, ligesom der er tænkt på de for
ventninger, som ligger i, at EDB vil blive obli
gatorisk fra 1990.
Når vi allerede nu vil prøve at inddrage EDB
som hjælpemiddel i undervisningen, er det
bl.a. ud fra erfaringer i Odense og her i Randers. Disse erfaringer, sammenholdt med
hvad vi har kunnet få af oplysninger fra bl.a.
Canada, Skotland og Holland, viser, at der er
gode muligheder i datastøttet undervisning.
Erfaringerne tyder heller ikke på, at der er
grund til ængstelse for, at eleverne skal blive
isoleret i forhold til kammerater og lærere.
Der kan bl.a. henvises til en artikel i nr. 9 fra
december 1983 i Dansk pædagogisk Tids
skrift.
Men specielt i forbindelse med denne form
for brug af EDB er der to store opgaver (ikke
problemer), som skal løses. Der skal uddan
nes lærere, og der skal udarbejdes soft-ware.
Med hensyn til det første er der stærk poli
tisk vilje til at afsætte midler til ekstra reduk
tionstimer til kurser på lærerhøjskolen.
Herudover vil der blive arrangeret oriente
ringsmøder for skolenævn og politikere samt
kortere kurser for lærere i samarbejde med
amtscentralen, men også på helt lokalt plan.
Der er afsat midler til disse ting på budgettet
for 1985 og i overslagsårene. Midlerne er afsat
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ud fra en tro på, at folkeskolen er nødt til at
udnytte og bruge den interesse, der er til
stede. Og den eneste vej frem er, at vi alle får
et sådant kendskab til maskinellet og dets
muligheder, at vi kan deltage aktivt i en debat
med et vist minimum af viden.
Med hensyn til soft-ware har holdningen
været, at der i lang tid vil være behov for
samarbejde i kommunen og på tværs af kom
munegrænser. Der er allerede lidt samar
bejde med andre kommuner. Gennem ca. 2
år har Odense, Århus, Ålborg, Esbjerg og
Randers haft snæver kontakt om udvik
lingen. Herudover har Jydsk Telefon, Tand
lægehøjskolen i Århus og enkelte kommuner
været med til flere møder. Vi forventer, at
dette samarbejde kan medvirke til, at vi kan
inspirere og støtte hinanden i udviklingen af
soft-ware. Det har også betydet stor enighed
om indkøb af maskinel, da vi ellers ikke kan
udveksle programmer.
Jeg forventer mig meget af den kommende
tid. Jeg tror på, at vi vil få uanede muligheder,
hvis vi tør udnytte dem. Men samtidig skal vi
erindre os følgende udtalelse af Chr. Rov
sing:
»Mere end nogensinde må vi til at satse på
den almene uddannelse. Alt det med EDB
skal vi nok få lært senere. I min branche siger
vi som en tommelfingerregel, at vi ikke ken
der halvdelen af, hvad vi skal beskæftige os
med om tre år. Så en målrettet undervisning
tror jeg ikke på. Hvorfor skulle en pige i 5.
klasse lære at trykke på en bestemt knap, når
den ikke findes, når hun er færdig med sko
len«.

Glade, når det ser
allersortest ud
Margrethe ogK. V. Jensen, Ranum (42) togfør
tidspension 1980 for i to år at undervise ved
Women Teachers’ College, Sugu, Gongola
State, Nigeria - ansat af Sudanmissionen.

Man kommer fra ét statsseminarium til et
andet, fra et landseminarium til et »bush«seminarium, begge er egnens kulturelle cen

trum, så springet skulle vel ikke være så stort.
Alligevel er det vanskeligt at føle sig på sikker
grund ved landingen i tropevarmen ved
foden af Cameroun Highlands i Nigeria efter
en lufttur på 5000 km.
Man går op på seminariet kl. 7 om morge
nen på den officielle åbningsdag efter ferien
for efter længe og grundigt at have hilst på
principal og kolleger at erfare, at der ikke er
nogen undervisning den dag. De følgende
dage gentages ceremonien, og da man
spørger dumt, hvornår undervisningen skal
begynde, får man det indlysende svar: når
eleverne er kommet. På hjemvejen registrerer
man, at antallet af elever, der er ude med hak
ken, forøges for hver dag (det er måske en
fidus at komme sidst?), og endelig efter 8
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dage kan skemaet fungere så nogenlunde,
indtil det skal brydes op, når de 7 ny første
klasser efter endt ansøgnings- og optagelses
procedure og diverse transaktioner ankom
mer efter nytår, eller på grund af en af de
mange forflyttelser af lærere midt i skoleåret,
hvilket godt kan give en klasse lærerskift 3-4
gange på et år.
Man kommer til time og opdager, at alle
ens elever er ude på sportspladsen at træne til
en forestående konkurrence eller endnu ikke
har forladt sovesalene på grund af styrtregn
fra morgenen.
Man er godt i gang med en undervisnings
time, og så kommer der bud, at hele flokken
skal over til skrædderen at prøve nye skole
uniformer, eller man får selv besked om at
komme til et lærermøde, hvis indhold (efter
vor mening) ikke berettiger det til at stjæle
undervisningstid.
Man finder ud af, at principalen skal lede
seminariet uden at kunne gribe en telefon.
Brev kan risikere at være en måned under
vejs, så hun griber tit rattet i stedet og kører de
150 km til ministeriet ad veje, der selv
begrænser hastigheden, måske for at opdage,
at den, hun skulle træffe, ikke er til stede (og
det hjælper ikke engang altid at stikke noget
under bordet).
En sådan dag præges seminariet afen »når
katten er ude«-stemning. Pludselig synes det,
som om masser af klasser har fritimer, for
hvorfor skulle læreren, der jo alligevel får sin
løn, ikke benytte situationen til at tage sig en
fridag. (Dem har han heller ikke for mange af,
idet der i punkt 15 i ministeriets disciplinære
regler for lærere anføres, at fravær fra skolen
selv i ferierne kun må finde sted med særlig
tilladelse).
Man har lyst at illustrere sit stof ved brug af
vægkort, over-head-projektor o.lign., men
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opdager, at ens hjælpemidler er begrænset til
tavle og kridt, ligesom variation i undervis
ningsmetoder på grund af bl.a. sproglige og
materialemæssige barrierer kræver næsten
overmenneskelig fantasi.
Man sidder ved petroleumslampen der
hjemme og retter i sit ansigts sved skriftlige
prøver for at opdage, at niveauet i en klasse
spænder over hele den skala fra 0-100, som vi
skal benytte. Den individuelle undervisning,
som ville være ønskelig, kan man bare ikke
praktisere i en klasse med 60-70 elever.
Man tørrer sveden af panden, og brillerne
dugger, så man beder en elev om at trykke på
kontakten til ventilatoren i loftet og husker
så, at der i hvert fald ikke er strøm om dagen.
Kun den dag, der er inspektion fra ministeriet
Ringerer alting perfekt (så da kan man altså
trygt sætte sit daglige brød i ovnen der
hjemme).

Disse eksempler fra rammerne og betingel
serne for vort arbejde gør det nok forståeligt,
at man umiddelbart tænker: ineffektivitet,
manglende overblik, ringe forståelse for kon
tinuitet i arbejdet, tidsspild, facade o.s.v. men tog vi så vore vestlige briller af, blev
arbejdet under disse vilkår en spændende
udfordring, og jo mere vi lærte vore charme
rende og positive elever og kolleger at kende,
og jo mere vi fornemmede af deres kulturelle
baggrund og intentionerne bag de mange
regler og bag kravene om de ustandselige
prøver og rapporter, des mere forstod vi, at
her skulle vi også tage ved lære. 1 et så ungt
undervisningssystem som Nigerias vil mang
len på kvalificerede nigerianske lærere til især
den højere undervisning retfærdiggøre vor
tilstedeværelse sammen med andre udlæn
dinge: indere, filippinere, canadiere, f.eks., så
de minutiøst udformede krav skulle simpelt

hen sikre en vis ensartethed i undervisningen.
For også at gøre eksamen i alle landets 19 sta
ter så ensartet som muligt, var prøver i alle fag
skriftlige og stillet fra centralt hold.
Fagene var nogenlunde de samme som på
et dansk seminarium, når faget dansk ombyt
tes med engelsk og evt. hausa (fællessprog for
hele Nord-Nigeria). Også »liniefag« i form af
tilvalg i de ældste klasser havde man. Man
arbejdede på at få indført seksualundervis
ning, der ikke mindst på et kvindesemina
rium som vort skulle være et middel mod de
(i skolesammenhæng) uønskede svangerska
ber, der for de ugifte elever førte til bortvis
ning og for de gifte til midlertidigt stop i stu
diet.
Praktikken fungerede udelukkende som
periode-praktik i omegnens primary
schools. Hver seminarielærer fik tildelt en
gruppe elever, som man skulle hjælpe med
tilrettelæggelse af undervisningen. Desuden
skulle man overvære nogle af 5. klasses
(sidste årgang) undervisningstimer og her
udfra give dem deres praktik-karakter. Så vi
fik altså også lejlighed til at kigge indenfor i
børneskoler, hvor forholdene er yderst pri
mitive. De fleste klasser har dog et lokale og
måske nogle borde og bænke, andre har blot
måttetag, og de små 1. klasser sidder i skyg
gen af et træ og tegner bogstaver i sandet. Den
foretrukne undervisningsmetode i dette sam
fund, hvor al viden gennem generationer er
meddelt mundtligt, er stadig, at eleverne gen
tager og gentager, hvad læreren siger, enten
de forstår det eller ej. Ofte var situationen ret
håbløs for de lærerstuderende, der skulle
undervise på engelsk, hvad de yngste klasser
selvfølgelig ikke forstod meget af. Der forkla
redes så på hausa, hvilket ikke var så meget
bedre, da det lokale stammesprog var
chamba, som den studerende ikke kendte.

Samme sprogforvirring var jo en del af
vore elevers baggrund, så intet under, at deres
vanskeligheder i de forskellige fag først og
fremmest var af sproglig art.
Fritidsaktiviteter var der som på et dansk
seminarium. Diverse sportsgrene var nok
hovedinteressen. Dramaklubben sørgede for
det årlige skuespil, muslimske og kristne
grupper for religiøse aktiviteter, der var
F.P.F., sangkor og megen anden klubaktivi
tet. Orkester-øvelser behøvedes ikke, enhver
kunne håndtere et hvilket som helst rytme
instrument, hun fik i hånden, eller dirigere
hele orkestret af trommer, krukker, slag- og
rasleinstrumenter, som de anvendte både ved
gudstjenester og stammedanse.
Noget lignede, meget var anderledes; men
den helt store forskel på seminarieundervisning i Danmark og Nigeria er, at mens den
hos os sigter på en \xrer uddannelse, er den i
Nigeria fuldt så meget en opdragelse tü at være
en god samfundsborger. På vort kvindesemi
narium vidste man, at »uddanner man en
mand, uddanner man et individ, men uddan
ner man en kvinde, uddanner man et sam
fund«. I sin dimissionstale i 1981 udtalte vor
principal: »It is our intention to prepare these
young women to be well educated and good
teachers and above all well behaved, clean
and good housewives and mothers of the
community. It is also our intention to see that
these young women are trained to present
themselves desirable in their community. We
try to teach them through home economics
and art, habbit of speech, methods of work,
styles of dress and many other things, which
will make them appear useful and acceptable
in their immediate society« ... Men ikke bare i
højtidelige ord ved en fest mærkedes dette
grundsyn. I alle fag og situationer indgik et

51

opdragende aspekt, og de mange instrukser
til eleverne ved de to ugentlige morgensam
linger gjaldt i langt højere grad deres opførsel,
udseende, orden, renlighed o.s.v. end deres
skolearbejde. At skolen var en kostskole,
forøgede mulighederne for praktisk arbejde,
f.eks. påhvilede alt rengøringsarbejde ude og
inde på skolens område eleverne, der derfor
blev vækket kl. 5.30 om morgenen for med
hakke eller riskost at ordne hver sit område,
inden skoledagen begyndte kl. 7.15.
Alle former for evner og opførsel inddra
ges ifølge Nigerias ny skolelov i den samlede
og afsluttende vurdering af eleverne.
Undervisningen er i sandhed udviklingens
kerne i Afrika. Med rette opfatter man den
som et af de vigtigste drivhjul for fremskridtet
på alle områder: det politiske, det sociale, det
erhvervsmæssige. Der er ingen tvivl om, at
når de skiftende centralregeringer i Nigeria
alle har satset stærkt på undervisning, så er
det ud fra den tanke, at her har man et af de
stærkeste våben i bestræbelserne for national
udvikling og national enhed. Der er gjort en
imponerende indsats for at nå ud til alle med
undervisningstilbud, og der er sket store
fremskridt siden kolonitiden, så for så vidt er
det med berettiget stolthed, repræsentanter
for undervisningsministeriet i vores stat ved
skoleafslutninger på seminariet eller ved
andre lejligheder har redegjort for igangvæ
rende projekter eller hyppigere planer for
kommende. Og det må man lade nigeria
nerne, at selv om det første store forslag til et
nigeriansk skolesystem i 1960 var udarbejdet
af udlændinge, så har de mange, mange kom
missioner, der senere er fremkommet med
lovforslag på forbunds- eller statsplan haft
ren nigeriansk bemanding. 1976 er året, da
almindelig skolepligt, UPE, the Universal
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free Primary Educational programme, blev
indført. Kvindeseminariet i Sugu er med sine
1200 studerende bare et af beviserne på, at det
var og er et gigantisk program, som kræver
enorme ressourcer og en mængde lærere.
Secondary-undervisningen - altså undervis
ningen efter de 6 år i børneskolen - er nu fra
1982 seks-årig, delt op i to trin, junior og
senior secondary school, hvert af 3 års varig
hed. Junior-afdelingen er forudsætningen for
at kunne begynde en handels- eller erhvervs
uddannelse, herunder en læreruddannelse.
Seks års secondary school giver adgang
til universiteterne, der nu findes i samme
antal som antallet af stater i føderationen,
nemlig 19.
Jo, planer skorter det ikke på, og vi må også
medgive repræsentanterne for skolemyndig
hederne, at hvis vi tænker på det kvantitative

og organisatoriske, så har det nigerianske
skolesystem været en succes. Men - og vi har
et virkelig stort MEN - hvad angår det kvali
tative, undervisningens indhold fagligt og
pædagogisk, så er manglerne set med vore blå
øjne helt åbenlyse. I børneskolen gør mange
len på undervisningsmidler den allerede
omtalte mundtlige gentagelse til eneste
mulighed. Senere i secondary og også på
lærerseminarierne er af mange grunde afskrift
af lærerens tavlenotater med påfølgende
udenadslæren hvad eleverne - og desværre
også lærerne - i almindelighed er indstillet på.
Klassekvotienter på 40-50, tradition, lærer
nes svage faglige fundering, et indhold i
undervisningen, som ofte ligger langt fra de
unges hverdag, altsammen noget, som let
blokerer for forståelse og selvstændig tanke
virksomhed hos eleverne og gør mekanisk
indlæring, gentagelser og udenadslæren så alt
for nærliggende. Når hertil kommer, at der
nok er nogen sandhed i det, som besindige
nigerianere hævder, at naira-manien, d.v.s.
en altdominerende trang til at tjene penge, har
fjernet det ideelle grundlag og gjort skolen til
en eksamensfabrik, så må resultatet blive, at
afstanden mellem de formelle kvalifikationer
og den reelle kunnen er stor. Det var da også
vor erfaring, at skulle vi have ordnet bilpapi
rer, have stemplet vort pas eller betale for den
elektricitet, vi sjældent havde, og manager
ikke selv var til stede, så var hele skaren af
underordnede aldeles ude af stand til at tage
affære; man måtte vente eller komme igen.
Der er ingen tvivl om, at der er en direkte
sammenhæng mellem undervisningen - også
på de helt elementære trin - og samfundets
funktionsniveau.
Vi har da også hos indsigtsfulde nige
rianske kolleger mødt forståelse for, at netop
på seminarierne må der gøres en alvorlig og

vedholdende pædagogisk indsats, før den
nigerianske skole også kvalitativt kan nærme
sig det, der ifølge en redegørelse for Nigerias
skolesystem er endemålet. Den slutter:
»Systemets succes er frihed fra uvidenhed,
lige mulighed for undervisning og dermed
lige adgang til de uhåndgribelige værdier, der
er i undervisning, værdier, der højner menne
skets og samfundets kvalitet«.
Hvad vi imidlertid efter Afrika-opholdet
er fast overbevist om, er, at skal undervis
ningen i Afrika opfylde sin store opgave, kan
den ikke indrettes efter vore normer, men må
være afrikansk; den må hvile på et fundament
af speciel afrikansk kultur og opfylde de krav,
som Afrikas fremskridt på alle områder kræ
ver. I dagens Nigeria ligger man da heller ikke
på maven for alt vestligt, og på uddannelses
området efterlyser man former og indhold,
som både svarer til Afrikas behov, og som
kan gennemføres i Afrika. Ikke mindst på
skoleområdet gælder Numan-høvdingen
Wilberforce Myawehgis ord: »I vore dage
bliver vi i hele Nigeria, ja, i hele Afrika, mere
og mere klar over, at med mindre vi kombi
nerer det bedste af det, vi modtager fra den
vestlige kultur, med det bedste i vore egne
traditioner, risikerer vi at miste vor identitet
og blive rodløse i vor egen muld«.
Hvorfor blev nu årene i Afrika til en så vældig
stærk positiv oplevelse for os, at vi altid vil
synes, at vi fik uendelig meget mere, end vi
kunne give? Det gjorde de, fordi ikke alene
vore elever og vore kolleger, men også lokal
befolkningen i en helt anden grad end vi her
hjemme, hvor hver lever sit eget liv, er vendt
mod deres medmennesker og interesserede i
hinandens ve og vel og det på en måde, så vi
fra allerførste dag følte os som fuldgyldige
medlemmer af dette optimistiske og givende
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fællesskab. Vi så at sige følte på vores egen
krop, hvordan den individualisme, vi kom
fra, grundlæggende er i strid med afrikansk
livsopfattelse, hvor den enkelte ser sig som
led i et vidtfavnende menneskeligt fællesliv:
»Jeg er, fordi vi er«. Vores dagligdag var en
lang kæde af beviser for, at vi var med i disse
sorte menneskers tanke og omtanke, ja,
omsorg.
I stor taknemmelighed mod de repræsen
tanter, vi fik den glæde at møde, ønsker vi, at
Nigerias unge i en stadig mere vanskelig kul
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tur må bevare det, som Zambias præsident
Kenneth Kaunda kalder kernen i den tradi
tionelle kultur: evnen til at glæde sig over
mennesket i sig selv. Og hvis denne vare menneskelighed, medleven - kan eksporte
res ved eksemplets magt, at vi da må få den
sendt her til Europa. Vi har brug for den.
P.S. Siden vi forlod Nigeria har de svigtende
olieindtægter tvunget den nye militærrege
ring til også på undervisningsområdet at fore
tage endog meget drastiske indgreb.

En boghandler blader
tilbage
Af S. P. Graversen, ßv. boghandler

Nissumårbogens redaktør har bedt mig for
søge at nedskrive lidt om de minder og ind
tryk, der har hobet sig op gennem de 49 år, vi
har haft vort virke her ved Nr. Nissum Semi
narium, og det vil jeg gerne prøve. Det føles,
som om jeg har fået »stil« for - ja - måske
nærmest som skriftlig eksamen, idet både tid
og plads er begrænset, og det kan ikke blive
hverken dybtgående eller udtømmende, men
nogle raske rids om det, der ligger nærmest
for, og som jeg kan have glæde af at bringe
videre.
Først nogle data: Jeg er født i Ydby i Thy i
1913 og fyldte således 70 sidste år. Første
november 1935 kom jeg her til seminariet og
begyndte med at passe stedets brevsamlings
sted. I december blev jeg gift med Ester, som
var fra Hurup, men var født i Vestervig altså også thybo. Og posthuset blev så hendes
domæne de næste 35 år, medens jeg overtog
stedets bog- og altmulighandel pr. 1/1 1936.
Både posthus og forretning ændrede sig på
den måde, at de hele tiden udviklede sig efter
de behov, der var. Der var fotoalderen og rul
legardinalderen, så var det duplikering og
biavl. Der var krigs- og krisetider, men mest
en jævn og god fremgangslinie især i boghan
delen. 1957 byggede vi vort eget her i lærer
Kirkegårds have. Havde vi ventet et par år,

havde vi nok bygget større, for snart kom det
til at knibe med plads, og da forretningen var
på sit højeste, havde vi samme årsomsætning
som »Brugsen« i Nr. Nissum.
Vi gik begge dengang ind til et arbejde, som
vi ikke havde spor af forudsætninger for, og
når jeg efter 49 år ser tilbage, kommer jeg til at
tænke på en bog, som jeg læste ved den tid.
Jeg tror, det var mit første møde med »den
rigtige litteratur«. Det var Anker Larsen:
Martha og Marie, men det var den mandlige
hovedperson, som jeg særligt husker. Han er
ved bogens begyndelse lige blevet færdig på
seminariet og sidder på sit sammenpakkede
habengut og ser tilbage på den uskyldige
yngling, der kom ind fra landet for 4 år siden,
og han kan ikke forstå, at det var ham, så
meget havde de 4 år forandret ham. Og så gri
ber bogen tilbage til hans barndom for at vise
det forløb, der havde ført ham til seminariet.
Det samme vil jeg gøre, for der var jo en tid
før 1935, en meget betydningsfuld tid, især
for mig.
Mit hjem var det meste af min barndom et
lille husmandssted i Heltborg, Thy. Der var
for lidt og for dårlig jord, til at en familie
kunne leve nogenlunde godt af det. Det var
mellemkrigsårene med nedgangstider og stor
arbejdsløshed. Vi var 7 børn, og de ældste af
os kom ud at tjene i tiårsalderen. Jeg kom ud
den sommer, jeg fyldte 11, og kom til at tjene
på en gård i nabosognet. Jeg skulle op ved 6tiden og på bare fødder i det dugvåde græs ud
at flytte får og tælle kvierne i indhegningen.
Så fik vi tørt brød og nymalket mælk til
davre, og så med karlen i marken og luge
roer. Vi holdt aften klokken halv otte,- og så
skulle jeg give kalvene, mens de andre mal
kede. Jeg kunne måske have givet beskrivel
sen et lille drej, så det havde virket lidt mere
umenneskeligt. Det synes jeg, der er så
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mange af mine jævnaldrende, der ynder, og
der smøres tit alt for tykt på, for sandheden
er, at jeg som tjenestedreng havde de samme
vilkår som familiens egne børn, og det var
gode mennesker, der ville mig det bedste. En
tjenestedreng skal jo drilles og gøres til grin
ind imellem. Manden, der var noget til års,
ville ikke tro, at jorden var rund, enhver
kunne da se, at den var flad. Måske var det for
at tirre mig til med alle mulige argumenter at
forsvare mine forvildede teorier, og jeg kan
godt forstå den stakkels Erasmus Montanus.
Måske var det for uoverkommeligt at tænke
så abstrakt - jeg ved det ikke, men jeg véd, at
han holdt af den jord, han levede på, og at han
vidste, at der ovenover var en himmel, hvor
der var en plads til ham, den dag han ikke
skulle være her mere.
Jeg kom siden til at tjene 2 somre hos en
elskelig gammel smed. Han havde lidt land
brug og havde trappet håndværket ned. Jeg
hjalp til både ved landbruget og i smedjen. Jeg
trak blæsebælgen, og mens jernet blev varmt,
rev han et sirligt stykke af »Indre Missions
Tidende« og tændte sin pibe ved en fidibus.
Undertiden stod han og sang, og når jernet
var varmt holdt han inde og smedede på livet
løs. Når det så igen var lagt i essen, fortsatte
han fra det sted, han var kommet til, ofte midt
i et ord. Han var mester af den gamle skole og
kunne ikke have sådan en prygl gående om
sig uden at undervise mig. Han lærte mig at
køre en hest og at bruge en le og meget mere.
Han havde et utal af livskloge mundheld og
vendinger, og det morede ham tit at bruge
nogle, som var lige på kanten af det stuerene.
Det var barndomsårene. - Ude om som
meren og hjemme for at gå i skole om vin
teren. Og der var små kår hjemme, men det
var ikke noget, der trykkede os børn. Vi følte
intet mindreværd, hverken hjemme eller ude
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blandt andre mennesker. Det var ikke noget
enestående. Der var ikke noget at være ked af.
Far var venstremand og vi var 7 venstrebørn.
Socialismen var endnu noget, der hørte
byerne til. Men - det kan godt give et lille stik i
hjertet, når jeg tænker på far og mor i de år,
det må tit have været svært for dem.
Om mine ungdomsår og de mennesker,
der i disse år kom til at præge mig, kunne der
skrives en hel bog, men ingen kunne gøre det
bedre end Aalbæk Jensen, hans bog »Perle
porten« er som taget ud af mit ungdoms
hjemsogn. Hans skildringer af cykelture på
støvede grusveje, sammenkomster i små,
overfyldte stuer, lugten af sved og stald i det
fugtige missionshus, regnens trommen på
ladens bliktag og klapsejlerens susen og ras
len deroppe i mørket en blæsende efterårs
aften. Hvor jeg husker det alt sammen. - Tak,
Aalbæk Jensen!
En vinter på Haslev udvidede Højskole
skal også lige nævnes, da det var en ikke uvæ
sentlig del af den bagage, som jeg havde med
mig, da jeg den 1. november 35 mødte op her
på stedet for at begynde et helt nyt afsnit af
mit liv. Det var vist egentlig det, man forven
tede, at jeg skulle skrive lidt om, og det gør jeg
også gerne, hvis jeg kan finde en måde at dele
det op på. Årene kan på en rimelig måde deles
op i 5 til 6 perioder, og det bliver nok grund
reglen, men visse emner, som jeg håber at
kunne få med, vil være langsgående, og lad
mig begynde med et af dem: Vort forhold til
seminariets elever. De var jo vort eksistens
grundlag, og det var for deres skyld vi var her.
De var vore kunder, både i boghandelen og
på posthuset, men som forholdene var, blev
mange af dem vore venner og omgangskreds.
Vi var ret beset en del af elevflokken, men det
gælder især de første år, da var vi jo næsten
jævnaldrende og havde i mange tilfælde sam-

me baggrund. Med årene begyndte aldersfor
skellen jo at mærkes mere, forretningen vok
sede og det hele blev mere kommercielt, men
en god snak over disken gik aldrig helt af
brug. Sangeren Niels Hausgaard har i mange
af sine sange gjort købmandens bagbutik til
det stedlige kulturcenter, og det minder på
mange måder om den rolle vor butik spillede
her på stedet, især i de første år, årene før og
under krigen. Vi havde god tid for det meste,
det hændte, at jeg havde et spil skak stående
på disken, og gik så hen og flyttede ind imel
lem ekspeditionerne. Vi kendte hinanden alle
sammen, og der var ikke den lette forbindelse
med omverdenen, som senere kom. Årene
frem til krigsudbruddet var gode, stille år. Et
af højdepunkterne var F-eksamen, vi fulgte
med spænding slagets gang, glædede os med
de glade og havde stor medfølelse med de
tabende, og når så optagelsen var overstået,
kom hele flokken stormende for at købe
huer, og det foregik over hele huset. En gang
kom en elev fra 3. klasse ind i butikken midt i
hele huehalløjet. Han bemærkede tørt: »Ja,
hvis de vidste, hvad de gik ind til, så skabte de
sig ikke på den måde«. En af de sidste eksa
mensdage kom en elev ind i butikken, jeg var
klar over, at han var i farezonen, og spurgte
forsigtigt om, hvordan det gik? »Det går ad
Gedved til«, svarede han mørkt. Der var
nogle år, hvor de supplerede deres klasse op
med den bedste del af de andre seminariers
overskud.
Krigsårene og de nærmeste år derefter var
især præget af tiltagende varemangel, og når
jeg nu tænker efter, så var det egentlig en for
bavsende lang tid, der gik, før der rigtig kom
gang i tingene igen. Man tænker jo nok mest
på tobak og slik, men der var også ved at blive
ret alvorlig papirmangel, både til hæfter og
bøger. Også alle de andre småting, som vi

levede af at handle med, fik vi for lidt af, og
fotoartikler var helt væk. Da lærte jeg noget
om forretning, som jeg siden tit har tænkt på:
I nedgangstider, når omsætningen falder, og
man sælger ud af sit lager, går alt tilsynela
dende godt, vi manglede ikke penge til dagen
og vej en, men da opgangen begyndte, skal j eg
love for, at der blev smalhans.
Krigens gang og den tyske indkvartering
på seminariet er for stort et kapitel til denne
lille beretning, men en enkelt lille episode kan
jeg da nævne. Tyskerne havde et lager af kar
tofler og andet i kælderen under den gule
bygning, og når kokken, der havde lært sig
lidt dansk, skulle derned, måtte han have
pedel Aksel Pedersen med. Han standsede en
dag op under seminariets motto »Bed og
Arbejd«, det kunne han ikke rigtig tyde, men
med ord og gebærder fik Aksel Pedersen
gjort ham det begribeligt: »Aha«, sagde han
og pegede på Aksel Pedersen, »kun een arbej
der, alle de andre bede«. Det syntes Aksel
Pedersen var en god udlægning.
Jeg nævnte før, at et af årets højdepunkter
var F-eksamen, men der var andre traditions
rige begivenheder. Der var kongens fødsels
dag den 26. september, det var en fridag, og
den blev brugt til årets store sportsdag. Der
var pensionatsfest og julefest. Men over dem
alle stråler i erindringen en lang række af elev
fester. Der blev lagt et enormt arbejde i forbe
redelserne til disse fester, hvor højdepunktet
var opførelsen af et skuespil. Især i de første år
var det en enestående oplevelse for os at være
med til disse fester, og når jeg tænker tilbage
på de skuespil, vi har set, så var mange af dem
så godt fremført, at senere professionelle
opførelser har virket irriterende elendige,
f.eks. »Helligtrekongersaften«, som blev
spillet i teaterkredsen for et par år siden. Jeg
tror, det kommer af, at de professionelle ikke
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rigtig kan mande sig op til at gå ind for spillet i
det ret banale stykke. - Og så her uden for lov
og ret - hvad forstand har de på det? - Men
eleverne gik altid 100% ind for spillet, og det
blev uforglemmelige oplevelser. Et par gange
er det sket, at en elev spillede sin rolle så
intenst, at han faktisk blev i den siden. Hvad
revyerne angår, er det helt fantastisk, hvad de
kunne finde på, og hvor præcis de tit ramte.
Det var jo ikke altid lige let at stå model til
løjerne, men det var nok sådan, at det var
værre at blive forbigået i tavshed.
Et andet af de gennemgående temaer skal
handle om alt det, der gennem årene er fore
gået i festsalen: forårskoncert og tilrejsende
sangere og musikere. Det vil være endeløst at
remse dem op, der var Wandy Tworek,
Aksel Schiøtz, organist Lund med frue hende husker jeg især fra dengang hun sang
Mogens Lorentzen: A.B.C.D. - Lyset at se,
det var første gang jeg hørte den. - Der var
foredrag og oplæsning, og når talen falder på
en eller anden kendt forfatter, så er det skønt
at kunne sige: Ham har jeg hørt i festsalen
engang - ja, måske flere gange. Martin A.
Hansen var her, og Kaj Munk har læst to af
sine skuespil her. Et særligt minde knytter sig
til seminarielærer Troelsens oplæsning af Kaj
Munks »Kærlighed«. - Der blev en vældig
debat om moralen i stykket. Det var lige lov
lig skrapt at fremstille en præst sådan, og alt
andet talte jo for, at det var ham, man skulle
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have sympati for. Jeg kan huske, at jeg var
meget betaget af det og tillod mig at påstå, at
det sikkert var Kaj Munks bedste og mest tid
løse stykke, som ville blive stående længst
efter ham. Og det mener jeg faktisk endnu.
Det kan jo kun blive et udpluk af alt det, vi
har set og oplevet. Mest bemærkelsesværdigt
ved det hele er i virkeligheden, at vi var med.
Vi var altid regnet med og vi følte selv, at vi
hørte til i flokken af lærere og elever. Det var
vort seminarium såvel som det var deres, og
det har været en uvurderlig rigdom for os.
Måske er vi lidt storagtige, og det synes jeg vi
har grund til. - Nu ved målstregen kan jeg
ikke lade være at tænke på, om vore dages
unge får de samme muligheder som min
generation, for at opleve den samme frem
gangslinie på alle områder. Om de får mulig
hed for at se så mange drømme gå i opfyl
delse, eller om det var vort særlige privile
gium, fordi vort udgangspunkt var et andet.
Vi fik jo Skovgaard Petersens »Vil du Frem« i
konfirmationsgave, og vi kom frem. Muligvis
har de helt andre mål for fremtiden, end vi
havde, og kan glæde sig over at kæmpe sig
frem mod dem.
For 10 år siden afhændede vi forretningen,
men bor her stadig og lever et stille, roligt liv
som pensionister, men vi har stadig megen
glæde af forbindelsen med seminariet som
kursister og som eksamensvagter med mere.

Portgård - en nabo
Af cand. mag. Bente Noe, Viborg

Den vejfarende fra Gudum med kurs mod
Nr. Nissum kan fra bakken ved Byskov tage
den ganske seminarieby i øjesyn. Først i land
skabsbilledet, tæt ved vejen og tæt på semina
riets store festsal ligger Portgård, indtil 1973
en firlænget gård med hvidkalkede mure.
Kendere af forholdene i seminariebyen vil
vide, at det synlige naboskab mellem gården
og seminariet også gennem årene har indbe
fattet et harmonisk og praktisk samarbejde.
Til det gode naboskab skal der på de følgende
sider knyttes et par historiske oplysninger.
På rigsarkivet i København ligger blandt
Nr. Nissum Seminariums anden forstander,
Janus Andreassens, efterladte papirer en pro
tokol, hvori Andreassen bl.a. har afskrevet
ansættelseskontrakterne, som han udfærdi
gede til seminariets og højskolens lærere.
Protokollen indeholder imidlertid også
afskrift af et dokument, der vedrører Port
gård. Det originale dokument findes i dag i en
forseglet flaske, der er indstøbt i soklen under
gårdens stuehus. Sagen er den, at forstande
ren i 1903,2 år efter, at han havde købt semi
nariet og højskolen, besluttede sig til også at
ville drive en smule landbrug. I dokumentet
giver Andreassen følgende begrundelse for
sine dispositioner:
»I Foråret 1901 købte jeg Nørre Nissum
Højskole og Seminarium af dens daværende

Ejer og Opretter, Hr. Pastor Ad. L. Hansen. I
de to Aar jeg har ejet og drevet de to Skoler
her i N. Nissum, har Herren velsignet Arbej
det langt mere end jeg turde haabe, bede og
begjære, da jeg købte dem. For Tiden er der
74 Elever på Seminariet, 39 paa Forberedel
ses- og Vinterlærerholdet, 60 Piger paa den
egentlige Højskole. Men jeg har stadig maattet døje med at skaffe Mælk til den temmelig
store Husholdning. Landmændene vil helst
selv beholde deres Mælk til deres Kalve og
Svin. Dette var en af Aarsagerne til, at jeg
forgangen Vinter besluttede mig til at købe et
stykke af Præstegårdens Jord og opføre en
Gaard derpaa. Endvidere har jeg altid ønsket,
at jeg kunde give vor Landbrugsskole et godt
Stød fremad, gøre Undervisningen bedre,
mere praktisk og tiltalende, ja maaske oprette
Malkekursus og lignende. Skulle det lykkes,
har jeg ment, at vi burde have en Ejendom,
hvor vi kunde gøre Forsøg, vise hvorledes
der skal fodres, malkes, holdes rent i Stalden,
opdrættes o.s.v. Vi ville jo let kunde gødejorden en hel del bedre end almindeligt, da der
her fra Skolen kan leveres en hel del Gødning,
og der vil altid kunde holdes mange Svin, da
der ved den store Husholdning, som færdes
paa Højskolen, altid bliver nogen Affald, som
der ellers ikke kunde komme noget ud af.«
I dette dokument afslører skolemanden
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Andreassen, at som ejer af en skole kunne
man ikke nøjes med at koncentrere sig om
pædagogiske overvejelser; økonomien skulle
også hænge sammen. Det kunne han bl.a.
sørge for ved at sikre kosten på billigste måde.
At gården så derudover kunne give pædago
giske muligheder for at udvide højskolen til
en slags landbrugsskole var jo bare et yderli
gere plus. I den forbindelse røber Andreassen
faktisk en vis fremsynethed på det landbrugs
faglige område. Som kuriosum kan nævnes,
at da Andreassen senere opretter Fårevejle
Højskole i Odsherred bygger han en ny.
Portgård, netop med det formål at drive land
brugs- og havebrugsvirksomhed. Navnet
Portgård havde han fra sin fødegård i Vend
syssel.
De økonomiske betragtninger bag byg
ningen viste sig ikke helt at holde stik.
Andreassen »forbyggede« sig så at sige på
Portgård. Opførelsessummen var 13.550
kroner - et efter datidens forhold stort beløb.
Ambitionerne havde været for store, og få år
efter måtte han forlade både skolerne og går
den. Stuehuset var oprindeligt tænkt som
bolig for både lærere og seminarister - deraf
den efter tidens forhold anselige størrelse. En
overgang boede endog elever i svinestalden,
og i den ene ende residerede seminariets slik
mutter.
Efter at Andreassen forlod stedet blev går
den skilt fra seminariet og havde to ejere indtil
den d. 13. maj 1922 blev købt afJakob Noe fra
Vandborg. Han overtog en gård, der aldrig
helt var blevet færdig. Sammen med sin kone
Inger og de 12 børn, der efterhånden kom til,
fortsatte han traditionen med den tætte for
bindelse mellem Portgård og seminariet. De
første år havde ægteparret seminarister
boende i det rummelige stuehus. Selv om
pladsen efterhånden blev for trang til, at der
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kunne bo studerende i Portgård, stod døren
fortsat åben for unge, der måske var kommet
langt hjemmefra. Mange blandt årbogens
læsere mindes sikkert med glæde Inger Noes
gæstfrihed og evige evne til altid at have tid til
at lave en ekstra frikadelle eller en kop kaffe.
Blandt Inger og Jakob Noes mange børn var
der måske ikke overraskende nogle stykker,
der søgte optagelse på seminariet og blev
uddannet som lærere.
Jacob Noe var den snusfornuftige vest
jyske bonde, der også havde sans for de øko
nomiske muligheder ved gårdens beliggen
hed. Da han tillige havde en stor børneflok
som medhjælpere, var det ham nærliggende
at udnytte gårdens jord og stalde til produk
tion af grøntsager, æg og mælk. Seminariets
store stab af lærere og flok af seminarister var
den faste kundekreds. Hver dag omkring
malketid kunne man se strømmen af menne
sker vandre med deres spande til Portgårds
malkerum. De daglige besøg holdt naturlig
vis den personlige kontakt levende.
Gennem mange år kom gården til at lægge
jord til den ekspansion, som seminariebyen i
nogle år gennemløb. I den forbindelse har
Inger Noe oplyst den pudsighed, at det at
Portgård var bygget på præstegårdsjord
medførte klausul på jorden: Hver gang en
byggegrund blev solgt fra Portgårds jord,
måtte der underskrives en erklæring om, at
her måtte der ikke udskænkes alkohol. Det
eneste sted på præstegårdens jord, hvor klau
sulen ikke gjaldt, var - på selve præstegården.
Man regnede nok som en selvfølge med, at
sådan noget kunne præsten ikke finde på.
Derfor findes den heller ikke på »Den gamle
Præstegård« i dag.
Portgård ejes i dag af Uffe Noe, Inger og
Jacob Noes næstyngste søn. I 1965 døde
Jacob Noe, mens Inger blev boende indtil

hun i begyndelsen af 1970erne flyttede om på
Birkevej. Desværre eksisterer gården ikke
mere i den skikkelse, som forstander An
dreassen havde givet den i 1903. Udbyg
ningerne nedbrændte i 1973, og i dag ser man
Andreassens hvide stuehus ved siden af nye
røde avlsbygninger.
På Birkevej 12 fører Inger Noe en tradition

videre: Hun sørgede for at købe et hus, der
kunne rumme logerende fra seminariet. Den
nye »husfrue« på Portgård fastholdt også en
forbindelse til seminariet, idet hun fik ansæt
telse på seminariets kontor. Forbindelsen er
holdt ved lige, omend båndene vel var stær
kere i de år, hvor seminariebyen havde en
mere overskuelig størrelse.
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Afskedsportrætter

Holger Møl
Christensen

Holger Møl Christensen kom til Nr. Nissum
Seminarium i 1967 fra en stilling som ledende
skolepsykolog i Skagen. Møl tog lærereksa
men fra Nr. Nissum Seminarium i 1945 og
var derefter ansat ved Lemvig skolevæsen til
1953. Efter uddannelse i psykologi i Køben
havn arbejdede han som skolepsykolog i
Randers i 6 år, i Skagen i 7 år.
Overalt, hvor Holger Møl har arbejdet,
har hans virke været præget af en enorm
arbejdsevne og en dynamisk aktivitet. Han
udarbejdede undervisningssystemet »Special-Dansk« og blev som instruktør i special
pædagogik ved talrige kurser kendt af en stor
kreds af landets specialundervisningslærere.
Der var således en solid baggrund af viden
og erfaring fra folkeskolens arbejde bag Møls
indsats som lærer i psykologi/pædagogik og
metodik ved seminariet. Kollegernes tillid og
anerkendelse gav sig udtryk i, at Møl i en tre
årig periode var formand for seminariets
lærerråd.
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En imponerende viden på musikkens
område, Møls andet store interessefelt, lå bag
hans nye initiativ med starten i 1978 af de
årlige kor- og orkesterstævner i Nr. Nissum.
Disse stævner har haft en overvældende til
slutning og været en tilbagevendende ople
velse for mange af landets udøvende musik
elskere. Selv om arbejdet ved psykologien er
ved at være afsluttet, tør man nok regne med,
at Holger Møls beskæftigelse med musikken
vil fortsætte med samme intensitet som hidtil.

Kaj Kingo
Sørensen

Kaj Kingo Sørensen forbliver stadig nissumbo og har også i indeværende skoleår
timer på seminariet i skrivning. Men derfor er
det alligevel en kendsgerning, at med ned-

gangen i antallet af nye seminariehold for
svandt grundlaget for hans fuldtidsstilling
som seminarielektor, så at han har fået sin
afsked fra embedet og er gået på førtidspen
sion fra 1-8-84.
Det betyder selvfølgelig ikke, at Kingo,
der kun er 60 år, har skruet ned for blusset og
indrettet sig på et stille otium, tværtimod.
Han har fundet sig et nyt felt, idet han har
grundlagt sit eget firma til salg bl.a. afskrive
materialer, og denne virksomhed fører ham
landet rundt, ikke blot via telefonen, men
også i den lille firmabil.
Kingo er født 5-11-23. Efter at have afslut
tet sin uddannelse i København i 1946 havde
han først sit virke ved Gentofte kommu
nes skolevæsen, og i tiden 1950-63 var han
forstander for Luthersk Missionsforenings
efterskole i Løgumkloster. Fra 1-1-63 blev
han ansat ved øvelsesskolen i Nr. Nissum, og
fra 1-8 samme år overtog han arbejdet som
skrivelærer ved seminariet. Det var i vækst
årene for seminariet, og med uddannelses
loven af 1966 blev der indført kurser i anven
delse af AV materialer i skolen. Det betød, at
der blev en hel seminariestilling inden for
Kingos felt, der også omfattede arbejde med
AV midler. I disse år var der tillige et stigende
behov for individuel fremstilling af undervis
ningsnotater og tekstmontager i undervis
ningen. Det resulterede i, at seminariet fik sin
egen AV central med eget personale, og her
blev Kingo også igangsætter og leder indtil i
år, og dette arbejde kom ind i så god en
gænge, at det har kunnet køre videre efter
Kingos afgang.
Blandt seminariernes skrivelærere nyder
Kingo stor anseelse; han har flere publikatio
ner bag sig, og han har været med til at forme
linierne i fagets udvikling.

Anny
Helfrich

1 1973 blev Anny Helfrich ansat på Nr. Nis
sum Seminarium som lærer i klaverspil. Fra
dette tidspunkt til sommerferien 1984, hvor
det på grund af de evindelige nedskæringer
ikke længere var muligt at opretholde hendes
stilling, har hun regeret i musikbygningens
nedre regioner.
Ud over at varetage sin undervisning har
Anny på afgørende vis præget klimaet på
institutionen i almindelighed og i musikafde
lingen i særdeleshed. Som formand for
fagudvalget i musik, flittig iværksætter af
mandagskaffen på Borgen, indpisker ved
liniearrangementer og medlem af torsdags
kaffens informationsgruppe har hun haft
mange berøringsflader med studerende og
lærere. Annys aktivitets- og informationsiver
har bl.a. medført en omfattende tapetsering af
musikbygningens ruder og vægflader med
kreative plakater, der på et utraditionelt
sprog indbød til alskens arrangementer.
Typisk sluttede de med noget i retning af »- så kommer I osse allesammen ikk’?«
Studerende, lærere og institutionen som
helhed vil savne hendes humør, arbejdskraft,
hjælpsomhed og ansvarlighed, men ønsker
samtidig til lykke med det nye/gamle arbejde
i Holstebro.
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Verner
Elbech
Hansen

Elbech, sådan har den daglige tiltaleform altid
været, og det passer godt til den uhøjtidelige
skoleinspektør, der med udgangen af august
måned tog afsked med jobbet som leder af
øvelsesskolen og dermed også med semina
riet, hvis lærerråd han som øvelsesskoleleder
var medlem af.
Elbech blev dimitteret fra Nørre Nissum
Seminarium i 1951, men havde forinden en
uddannelse som mejerist bag sig. Efter et år
ved Rønde Kursus var Elbech igen i Nissum,
og her blev det til 32 gode arbejdsår. Gennem
de mange år gjorde Elbech skoleudviklingen i
Nissum med, ja blev selv en del deraf. Først
var han ansat ved de to daværende skoler,
Østre og Vestre. Da disse blev lagt sammen,
flyttede Elbech med til skolen ved kirken.
Men Elbech oplevede endnu en flytning,
nemlig til den nye øvelsesskole ved semina
riet. Her blev han inspektør i 1975. Forinden
havde han dog i en årrække været daglig
leder, men på grund af de komplicerede for
hold omkring øvelsesskolestrukturen havde
han ikke et embede at have ledelsen i.
Undervejs har Elbech været formand for
lærerrådet og i en årrække indtil 1970 for
mand for Lemvigegnens lærerkreds.
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Elbechs rolige natur satte sit præg på hans
daglige virke. Hans måde atiede samarbejdet
på er præget af besindighed og et sikkert blik
for, at blandt de funktioner en øvelsesskole
har, er det børnene, der først skal tilgodeses.
Elbech fik gennem mange år med skole
byggeri at gøre. Dette havde også hans store
interesse, og hans ihærdighed for at skaffe ele
ver og lærere de bedste forhold er velkendt, ja
kunne være så udtalt, at man bag det rolige
gemyt anede den nordjyske oprindelse.
Med de mange interesser Elbech har, vil
han utvivlsomt få en spændende pensionist
tilværelse.

Fra Nr. Nissum til
Holstebro

også var menneskelige udfordringer og kvali
teter. Mon ikke det altsammen kan beskrives
som en speciel »nissumsk ånd« ?

Af landbrugslærer Jens Hejselbæk (HF 72)

Hvorfor ikke leerer i folkeskolen?
Den nissumske ånd og kvaliteterne var så
gode, at det efter to år på stedet var forfærde
lig vanskeligt ikke at fortsætte på lærerud
dannelsen. Beslutningen fra før HF om, at
der skulle fortsættes inden for landbrug, stod
selvfølgelig fast. Det er nu rart at være i nær
heden af landbrug, når f.eks. naturen igen
vågner op til en ny vækstperiode i foråret.
Folkeskolens faglige udfordringer synes for
snævre, og i øvrigt er jeg mere tiltrukket af
kostskolemiljøet.

Nej, der er ikke langt, men omvejen kan være
lang og måles til 9 år. Siden afslutningen af
HF i 1972 har nogle stoppesteder været Aal
borg, København, Canada, USA, Aarhus,
Tønder og nu Holstebro. Vel tilbage i Vest
jylland igen som landbrugslærer. Omvejen
førte bl.a. over landbrugsstudier i både indog udland. I efteråret 84 debut som lærebogs
forfatter: Konservering af grovfoder. Og i
mellemtiden er jeg blevet gift, og vi fik en dej
lig datter sidste år.
I opfordringen til at skrive i Nissumske
Årbøger fik jeg bl.a. besked på at fortælle lidt
om mig selv og tiden siden HF. Det er her
med gjort, og så kan vi godt sætte punktum.
Men så let slipper I ikke kære læsere, venner
og bekendte. Der sker så meget i hverdagen
for os allesammen. Som landmand og land
brugslærer skal lejligheden benyttes til at
fremføre nogle ting og tanker i spredt orden.

Hvorfor HF i Nr. Nissum?
Som vendelbo af opvækst er jeg tit blevet
spurgt, hvorfor jeg tog til Nr. Nissum på HF.
Svaret er vanskeligt at formulere i få ord.
Nogle ord vil være: Læst og hørt om stedet,
gode kollegie- og studieforhold, placering i
Vestjylland, men frem for alt et sted, hvor der

Hvorfor ikke »rigtig« landmand?
Nysgerrighed og interesse for at bore dybere
er én forklaring på, at der endnu ikke er blevet
nogen rigtig landmand ud af mig.
I et forsøg på at anskueliggøre det teore
tiske stof forsøger jeg altid på at give eleverne
praktiske eksempler. I hvert fald har jeg en tro
på, at teorien skal sættes ind i en helhed og
således bygge det hele op brik for brik. Under
en sådan udfoldelse udbryder Hans Peder:
Jamen; - du er jo heller ikke »rigtig« land
mand, for du er også landbrugslærer.
Og der står man så. Mon noget seminariepædagogik ville have hjulpet her? I hvert fald
kom smilet frem hos flere. Om det var et
overbærenhedssmil eller et tillidssmil mær
kedes på stemningen.
Hvorfor så landbrugslærer?
Hjemkommet fra studier i udlandet blev
stoppestedet Sønderjylland som videnskabe
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lig assistent. Som tidligere nævnt har kost
skolemiljøet altid tiltrukket mig, og sammen
med meget frie faglige udfordringer på en
landbrugsskole var det for mig en stor glæde
at komme tilbage til Vestjylland i 81.
Som landbrugslærer synes jeg tankerne
ofte smutter til Nr. Nissum. Dér havde vi
mange gode lærerkræfter, som står forbilled
ligt for mig. Desværre har jeg ikke mødt jer
alle i den mellemliggende tid, men igennem
Thorkild Nielsen er jeg af og til blevet ajour
ført med nyt. Vi har været sammen til kurser,
møder, men også ved tilfældig forbipassage.
Landbrugsskoler - og nok især landbrugs
lærere - har meget at tale med seminarier og
disses lærerkræfter om. For nogle lyder det
måske underligt. Og sandelig om ikke også
der allerede i indledningen blev brugt udtryk
som grovfoder. Hver især har vi vores fag
udtryk, og de er lette at anvende til ringe for
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ståelse for alle andre. Landbrugere lukker sig
let ind i faglighed, når alt drejer sig om effekti
vitet for at holde sig på den positive side af en
smal økonomisk margen. Det samme gælder
nok også andre erhvervsgrene; - bare vi fort
sat kan forstå hinanden. Det er mit håb at vi
(landbrugsskoler, -lærere og landbrugere) i
fremtiden må mødes og tale sammen ved
kurser o.l. Jeg mener også nok, der kan være
tale om gensidig hjælp (især i biologiske fag).
Kan der blive tale om en randvirkning eller på
en eller anden måde noget »tværfagligt« for
kommende lærere i folkeskolen, synes jeg,
det vil være ideelt. Vi er nok ikke de bedste og
eneste, der kan berette om naturen, men kan
det give afsmitning og medføre en større
kemisk-biologisk forståelse i folkeskolens
afgangsklasser, vil det være en forbedring,
der er god at bygge videre på.

Indtryk fra det
nissumske HF-miljø
Af adjunkt Lise Marcussen

I den første uge præsenteres nye studerende
på forskellig vis for stedets og egnens historie
og muligheder. Det er en god skik. Man bør
vide noget om dem, der har trådt sporene. På
bus- og traveture, gennem fortælling og lys
billeder forsøger man at give et indtryk. I år
blev en del af stedets ældre historie gengivet i
form af en festlig versificeret dialog, der tillige
indeholdt »gode råd« til de nye. - Mange
kommer hertil p.gr.a. stedets indremis
sionske tradition. Andre finder vej af trafikale
eller kollegiemæssige årsager. Nogle har fået
skolen anbefalet, måske p.gr.a. det højskole
præg, der naturligt opstår, når mange stude
rende er sammen i arbejde og fritid. Under
tegnede kom hertil ved et tilfælde, først som
vikar, dernæst på et tilbud fra en frisindet og
dynamisk rektor Høgel. Jeg skal i det føl
gende fortælle lidt om, hvordan det nis
sumske miljø opleves af en fynbo med rod i
grundtvigsk prægede kredse, skal altså for
søge at tale for dem, der kommer hertil
måske med et let gys over betegnelsen IMseminarium.
Det var meget lidt, jeg kendte til stedet i
1976, men de to måneder som vikar havde
vist, at kollegakredsen var bredt sammensat,
at undervisningen foregik som andre steder,
og at der blandt de mange studerende var

meget bevidste holdninger omkring politiske
og kristne synspunkter. Jeg havde ikke tidli
gere mødt KFS og aldrig før oplevet lærer
møder, der indledtes med bøn. Denne skik
findes ikke mere, men alligevel møder man i
det daglige »stedets kristne tradition«, bl.a.
ved morgenandagten. Det er frivilligt, om
man vil deltage, men det er dejligt, at så
mange nyder at synge med på vor salmeskat i
lovsangssalen. Tonen i andagten er forskellig
- man har som ved andre lejligheder frihed til
at anslå den, der er ens egen. - Den religiøse
interesse mærkes endvidere gennem de to
livskraftige foreninger KFUM og K og KFS,
der naturligt sætter deres præg på stedet,
bl.a. gennem deres utallige arrangementer og
ved meningsudveksling omkring tekster, i
dansktimer, når medlemmernes bevidste
holdning gør en debat livlig. Det er kendeteg
nende for miljøet, at synspunkter brydes, at
respekt opbygges, og at fordomme nedbry
des. - Blandt stedets tidligere og nuværende
lærere træffes en mild og åben indremis
sionsk holdning, der på afgørende måde præ
ger seminariet og fastholder det frisind, der er
så bestemmende for, at man ikke føler sig
trykket af traditionen, men snarere modnes i
et møde med den.
Skolens beliggenhed gør, at mange fri
villige aktiviteter blomstrer, at opslag om
arrangementer afalle slags: teater, film, kor,
sport m.m. spærrer udsynet gennem vore
mange glasdøre. Ja, måske bliver deltagelsen i
egnens liv lidt for ringe, da fritiden let bliver
meget optaget. Det kan være vanskeligt at
finde et egnet tidspunkt, når en idé til et
arrangement melder sig. På det seneste har
det vist sig, at debataftener har bred tilslut
ning. Spørgelysten er stor, når emnet f.eks. er
»Fred og forsvar«. Det har været en ople
velse, da jeg meget har savnet en foredrags-
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forening, og det er dejligt, at HF-erne, trods
deres unge alder eller måske netop p.gr.a.
samme, udviser stor interesse, ja lægger et
stort arbejde i disse aftener, der samler på
tværs af foreningerne. Her som ved mange
andre lejligheder anvendes højskolesangbo
gen flittigt - vestjyder har et forhold til vor
danske sangskat, der nok kan imponere. Ofte
lyder spørgsmålet: »Du skulle vel ikke vide,
hvor højskolesangbøgerne er blevet af?«
Mødet med vestjysk ungdom er spæn
dende. Nok bliver man som fynbo set an,
nok er reaktionerne anderledes end på min
smilende fødeø - det barske, nøgne landskab
giver et afsæt af alvor og sindighed, der kan
virke som træghed, men oftest er det, man
stærkest fornemmer dette, at vestjyder bærer
godt omkring fælles aktiviteter og nødven
digt arbejde, ikke mindst på drøje ekskursio
ner. - I slutningen af 70-erne mærkedes
endnu efterdønninger af ungdomsoprøret
blandt vore studerende, men målbevidsthed
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og fornemmelse af fælles skæbne er vundet
frem - arbejdet er blevet mere muntert. At
jyden virkelig er stærk og sejg viser efterret
ninger fra tidligere HF-ere, der næsten alle er i
gang med uddannelse, arbejde eller udland
sophold. Enkelte når helt til Texas.
Indtrykket af stedets frisind er usvækket.
Vi har som undervisere frihed til at foran
stalte det, studerende og kolleger vil være
med til - naturligvis under ansvar. Man kan
måske af og til føle, at vor omstændelige
demokratiske beslutningsproces kan bremse
og forfladige tiltag, men demokratiet er jo »så
velsignet«, som H. C. Andersen ville ud
trykke det. - Fynboen må slutte med den
vestjyske vending: »Det er ikke så værst« og det lette gys er forsvundet. Det nissumske
miljø er levende optaget af tidens problemer,
af vilje og mod til at forme en fremtid. Neden
stående nye tekst af Ole Wivel udtrykker på
glimrende vis den ånd, man møder her.

Egetræet tungt af alder
rådner på sin rod og dør,
og for flammestorme falder
skove, som gav skygge før.

Os skal ingen djævel kue,
som vi nævne kan ved navn.
Vi vil Noas due skue
frelst med dyr i arkens favn.

Hval i hav og fisk i floder
dræbes af vor overmagt.
Jorden, elsket, ja vor moder,
har til dom vi overbragt.

Vore børn skal lege, ånde
luft, som vi forpester nu,
og gå Skaberen til hånde
helt forløst fra denne gru.

Men en fyrste kan benåde,
visdom gæste selv et vrag.
Lad os glædes overmåde
nu som på den første dag!

Sådan skal et håb betvinge,
gråd befri vort raseri.
Morgenrødens klare vinge
gør os Gud hengivne, fri.

HF-dimission 1984
Af rektor Poul E. Andersen

Den vestjyske humor kan være meget barsk.
Og den går ofte meget tæt på. Den udtrykker
som regel en forgrovelse af nogle menneske
lige situationer, så menneskelig forfængelig
hed, selvovervurdering eller andre svagheder
træder skærende klart frem. Men den kan
også rumme en slags livsvisdom, en tilværel
sesforståelse, som rækker et godt stykke ned
under overfladen.
En af de mere kendte vitser handler om to
gamle koner, som er kommet i kirke i god tid
inden en begravelse. De står og snakker sam
men i våbenhuset. Den ene siger: »Ja, no er
der snår ett flier tebåg å dem, vi kjenner«.
»Nej«, siger den anden, »No begjynner et så
småt å hjælp«.
Det er svært at vide, hvad det er, som gør
historier morsomme. Der er mange forkla
ringer derpå. Men en ting er sikkert. Overra
skelsen spiller en stor rolle. En vittighed star
ter ofte med, at vi ligesom tages ved hånden
og følges på vej i en bestemt retning, som vi
kender så godt og er indforstået med, helt
uden at tænke over det. Men så pludselig bli
ver det klart, at vi er blevet narret. Vi endte et
helt andet sted, og vi bliver nødt til at tænke os
godt om, inden vi finder hjem igen.
Den første af de to gamle fanger os med sin
beklagelse og sin sørgmodighed over, at

næsten alle hendes gamle venner og bekendte
er ved at være borte, og i denne beklagelse lig
ger naturligvis gemt, at hendes ensomhed
vokser, og at hendes egen død er nær. Hen
des situation er så selvfølgelig, velkendt og
uomgængeligt smertelig. Den anden har det
samme udgangspunkt, og hun følger med et
stykke, men så afsløres det, at der hos hende
ikke er nogen sentimental forankring i det
fortidige, hun skærer nøgternt igennem,
distancerer sig fra de forudgående år, og hun
lader os meget tydeligt forstå, at alle de men
nesker, hun havde måttet trækkes med, ikke
var værd at samle på, og at tilværelsen kun
kunne blive bedre, når man havde taget
afsked med dem.
Sådan kan man forstå historien i dens mini
verden. Men skal man betragte den i et lidt
længere perspektiv, så rummer den i virkelig
heden en meget præcis karakteristik af to
måder at forholde sig til fortiden på. To
grundholdninger, som måske er mere
aktuelle nu end nogen sinde før. Den ene
holdning er en beklagelse af, at tingene foran
drer sig. Den er en ulykkelig forelskelse i det,
som var engang. Og den kender vi alle. Vi har
en længsel tilbage til de tider, som vi husker
som meget bedre end dem, vi nu lever under.
Da var verden mere overskuelig, da skete
forandringerne ikke så hurtigt, da vidste man,
hvad der var godt og ondt, rigtigt eller for
kert, da var verden langt tryggere end nu.
Denne længsel tilbage kender alle både unge
og ældre. Jeg ved, at der er mange unge men
nesker, der synes, at deres nutid er blevet så
træls, så uoverskuelig, så usikker, at de ikke
magter den. De kan længes tilbage til stabili
teten, som de oplevede sammen med familie
og søskende, eller de kan længes tilbage til
lykkelige perioder i deres liv, før tingene blev
revet i stykker og lysten til at leve livet tog
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skade. Også for ældre mennesker er det
smerteligt at tænke tilbage på alt det, der er
blevet støv og historie. Det er i døgnmelo
dierne, at man kan glæde sig over at have
minderne tilbage, i det virkelige liv gør min
derne ofte nutiden endnu fattigere. For den
ældre er det tydeligt, at der er hugget gren
efter gren bort af deres livstræ, at mulighe
derne er blevet færre, at grænserne indsnævres, og at man ikke har nogen mulighed for at
kæmpe imod. Det hører derfor til selve men
neskelivet at se tilbage med beklagelse og med
længsel.
Men historien, som vi indledte med, havde
også en anden holdning. Og den rummede et
ønske om at lægge historien bag sig. Og
denne holdning kender vi også til. Der er intet
menneske, som ikke har et helt spektrum af
begivenheder, som han eller hun hellere end
gerne ville overlade til historiens glemsel. Der
er ingen, som ikke gerne skovlede ubehage
ligheder i det store grå dyb, som historien
også er.
Også politisk er sådanne ønsker aktuelle.
Ikke mindst i krisetider er der tilstande og
begivenheder, som man gerne lagde bag sig.
Og ud af ønsket om at lægge afstand til det,
som vi synes, at vi ikke kan bære mere, opstår
ønsket om en helt ny begyndelse. Man kan
tænke sig at begynde på en frisk, rejse til en ny
by, til et nyt land, til et nyt job, til en ny kær
lighed. Eller måske er det politisk forstået et
ønske om at lægge det gamle samfund bag sig,
lade revolutionen skabe helt nye rammer for
menneskers liv sammen med hinanden, hvor
ny inspiration og nye initiativer har let ved at
blomstre.
Men sandheden er jo, at intet af dette er
muligt. Vi kan hverken genvinde vor tabte
historie eller distancere os fra den historie, vi
bærer i os. De holdninger, som vi tænker og
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handler ud fra, går jo generationer tilbage. Og
selv er vi direkte formet ikke alene af det, som
vore forældre lærte os, men også af det, som
vore bedsteforældre lærte af deres forældre.
Og selvom vi vil sige farvel og tak til det alt
sammen, så er vi alligevel bestemt af det, som
gik forud for os. Og vor fremtid er indbygget
i os.
I, som er unge i dag, og som står ved
begyndelsen af jeres medansvar for vort sam
fund, I er naturligvis bundet på samme måde.
Men I har andre vilkår. I står i en situation,
som er forskellig fra den, som jeg og mine
samtidige og generationerne forud har kendt.
Det samfund, som I skal være medansvarlige
for, står i fare for at løbe fra j er. Det ligger ikke
mere parat til at blive overtaget og formet af
jer. Det har fået en iboende kraft, en dyna
mik, som vi ikke tidligere har kendt til. Den
teknologiske udvikling, som accelererer fra
dag til dag, og som kan omforme verden på et
tiår, ja måske på dage, den lader sig ikke
bremse eller standse af jeres ulyst eller halv
hjertethed. Den tager jer med sig. Og kun en
mulighed har I, og det er at gå ind i den med
alle de medbragte forudsætninger, I har, med
den viden, I har erhvervet, og med det mål
stadig at være åben for ny uddannelse. Kun
derved kan I være medbestemmende for
samfundsbevægelsen og yde en indsats for at
styre udviklingen fra umenneskelighed hen
imod menneskelighed. Derfor er I generatio
nen med det største ansvar hidtil i verdens
historie. Og i sidste instans er det jeres ansvar,
om der overhovedet skal være en verden at
overlevere til endnu en generation.
Men et sådant ansvar lever man ikke op til
ved at stå udenfor og erklære sin misfornø
jelse med alt, hvad der sker, heller ikke ved at
melde sig ind i en fredsbevægelse og selvret
færdigt tage patent på freden. Resignationen

og angsten er lige uproduktiv. Det er ikke
min sag at give gode råd om, hvordan man
skal løse opgaverne. Det har da også altid
været den ældre generation, der ville give
gode råd, og den unge, der har valgt ikke at
følge dem.
Men jeg personligt tror på, at kun tillid
til fremtiden kan give sejghed til at arbejde
for den. Og spændende vil den blive med
muligheder og udfordringer med krav og
afgørelser.
Den ukuelige pige Trine i Radiserne for

mulerer sin holdning til fremtiden med føl
gende ord: »The world won’t come to an end
today. It will already be tomorrow some
where else«. Som den lille lommeteolog hun
er, kunne det godt tænkes, at hun mener to
ting. For det første, at mennesket er sådant
indrettet, at inderst inde har det et ukueligt
mod på livet. For det andet, at Gud har
indrettet verden sådan, at håbet altid har en
genstand. Måske er ikke mindst det sidste,
det, som vi har god grund til at vende øre til.
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HF-dimittender 1984

Frands Andreas Bruun, Grindsted
Jan Dam Christensen, Holstebro
Gitte Dalgaard, Thisted
Hanne Fogh, Vejen
Ester Graugaard, Hvidbjerg
Merete Pia Henriksen, Lemvig
Dorte Birgitte Jensen, Sir
Hanne Marie Gefke Jensen, Nr. Nissum
Charlotte Ruby Jespersen, Lemvig
Sille Jørgensen, Vestervig
Peter Mosegaard Kjeldsen, Thyborøn
Lene Brændgaard Knudsen, Lemvig
Hanne Færgegård Kristiansen, Fabjerg
Anna Kjær Larsen, Nr. Nissum
Jørgen Lyng, Harboøre
Jane Møller, Hurup
Birthe Sindberg, Hvidbjerg
Vagner Sloth, Ørum
Lisbeth Farre Ørts, Harboøre
Ena Kvist Andersen, Jegindø
Grethe Esdahl Foget, Skyum
Nina Lebahn, Nr. Nissum
Anton Bro, Harboøre
Carl Morten Gerlak Christensen, Randers
Anna Kirstine Krogshede Husted,
Bøvlingbjerg
Gerda Britta Bak Jensen, Sørvad
Bente Larsen, Jernved
Karin Birkekær Lauridsen, Hvide Sande
Else Marie Lynggård, Karby M.
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Vibeke Kousgaard Mikkelsen, Skjern
Allan Mortensen, Stenløse
Allan Damgaard Nielsen, Nr. Nissum
Elin Dahl Nielsen, Vejrum
Inger Buhl Nielsen, Ansager
Lars Øbing, Nykøbing M.
Trine Gunhild Pedersen, Velling
Peter Saugbjerg, Snedsted
Anne Marie Serup, Struer
Lene Nørgaard, Fabjerg
Karin Due Torp, Ulfborg
Jette Jensen, Tranbjerg
Astrid Hedegård Andersen, Roslev
Dorthe Andreasen, Lomborg
Hartvig Bjerrum, Velling
Lisbeth Kjærulff Damsgaard, Serup
Birger Visby Graversen, Nr. Nissum
Birgitte Hansen, Ulfborg
Helen Mark Hansen, Struer
Carsten Bruhn Hermannsen, Bolderslev
Mette Mosgård Holst, Hygum
Helle Birch Jensen, Silkeborg
Marianne Hundebøll Jensen, Tarm
Henrik Jørgensen, Lemvig
Bine Kruse, Hejnsvig
Lone Maagaard, Karup
Sonja Dahl Madsen, Resen
Jens Peder Nørby, Fjaltring
Anita Børsting Petersen, Lemvig
Jens Berg Nygård Rasmussen, Thyborøn
Poul Kjeldahl, Nr. Nissum
Inge Margrethe Berthelsen, Resen
Alan Mågård Christensen, Nr. Nissum
Anette Irene Christensen, Ejstrupholm
Jytte Margrethe Christensen, Rårup
Karen Helene Gamborg, Rødding
Charlotte Glad, Nr. Nissum
Finn Stouby Grønkjær, Nr. Nissum
Inger Vikær Hermansen, Jelling
Carsten Bech Jespersen, Nr. Nissum
Anna-Mette Emilie Kold, Troldhede

Birthe Hauskov Kristiansen, Nr. Nissum
Kaja Laursen, Staby
Karin Krag Pedersen, Ålborg
Lars Horsholt Pedersen, Bindslev
Hanne Oved Rasmussen, Grenå
Kirsten Raundahl, Vandborg
Margit Johanne Riis, Struer
Tina Christensen Søvsø, Aulum
Henning Nørskov Østerby, Bøvlingbjerg
Lars Kristian Willsen Møller, Grønland
Tove Arnbjerg, Guldager
Alice Kjærulff Damsgård, Tørring
Bendt Toft Dissing, Nykøbing M.
Kirsten Hilligsøe Jensen, Lemvig
Torbjørn Jensen, Ørnhøj

Niels Ørum Kirk, Lemvig
Svend Kloster, Harboøre
Inger Abildgaard Larsen, Bøvlingbjerg
Hanne Lisbeth Møller, Karstoft
Stefan Naef, Nr. Nissum
Gitte Kjær Nielsen, Nr. Nissum
Karen Kjær Nielsen, Vestervig
Peder Lisby Nørby, Fjaltring
Carl Ulrich Nørgaard, Nr. Nissum
Kirsten Poulsen, Herning
Anja Christina Thingvad, Ydby
Eva Thyssen, Øster Gammelby
Berit Borregaard Vinther, Nr. Nissum
Johannes Theodor Högagard, Færøerne

KLASSE HF p. Bageste rækkefra venstre .-Merete Henriksen, Anna Kjær Larsen, CharlotteJespersen, Hanne F. Kristiansen,
Sille Jørgensen, Vagner Sloth, Gitte Dalgaard. Mellemste række: Ena Kvist Andersen, Birthe Sindbjerg, Grethe Esdahl,
Dorthe B. Jensen, Jan D. Christensen, Nina Lebahn, Frands A. Bruun. Forreste række: Lisbeth Farre Ørts, Hanne Fogh,
Ester Graugaard, Peter M. Kjeldsen, Lene B. Knudsen, Hanne M. Jensen, Jørgen Lyng.
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KLASSE HF q. Bageste rakkefra venstre: Anna Kirstine Husted, Trine Pedersen, Karin Lauridsen, Allan Mortensen, Allan
Nielsen, Elin Nielsen, Anne Marie Serup, Morten Christensen, Jette Jensen, Lars Øbing Pedersen, Else Marie Lynggaard.
Forreste rakke: Arne Petersen, Anton Bro, Karin Due Torp, Inger Buhl Nielsen, Bente Larsen, Peter Saugbjerg, Lene
Nørgaard. Mangler på billedet: Berit Hauge, Britta Bak Jensen, Vibeke Kousgaard Mikkelsen, Klaus Eske Nielsen, Jette
Jensen, Leif Jørgensen.

KLASSE HF r. Bageste rakkefra venstre: Birgitte Hansen, Helen M. Hansen, Lone Maagaard, Dorthe Andreasen, Birger V.
Graversen, Carsten Hermansen, Mette M. Holst. Mellemste rakke: Sonja Dahl Madsen, LisbethK. Damsgaard, Torben
Trudsøjens Rasmussen,Anita B. Petersen, Bine Kruse, Marianne H. Jensen. Forreste rakke: Ellen Pedersen, Astrid H.
Andersen, Helle Birch Jensen, Hartvig Bjerrum, Poul Kjeldahl, Jens Peder Nørby, Henrik Jørgensen.
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KLASSE HF t. Bageste række fra venstre: Lars K. Møller, Alan M. Christensen, Margit J. Riis, Kirsten Raundahl, Karin
Gamborg, Anna-Mette Kold, Karin K. Pedersen, Tina Søvsø, Anette Nørgaard. Mellemste række: Charlotte Glad, Mariane
Nielsen, Helle H. Christensen, Inger V. Hermansen, Hanne O. Rasmussen, Inge M. Bertelsen, Anette I. Christensen,
Birthe H. Kristiansen. Forreste række: Henning Østerby, Kaja Laursen, Lars H. Hansen, Lars H. Pedersen, Finn Grønkjær,
Jytte M. Christensen, Carsten B. Jespersen.

KLASSE HF ø. Bageste række fra venstre: Eva Thyssen, Ulrich Nørgaard, Inger A. Larsen, Kirsten H. Jensen, Kirsten
Poulsen, Anja H. Thingvad, Alice K. Damsgaard, Margrethe K. Rikde. Mellemste række .-Tove Arnbjerg, Bendt T. Dissing,
Svend Kloster, Johannes T. Högagard, Hanne L. Møller, Niels Ørum Kirk, Berit B. Vinther. Forreste række: Peder Lisby
Nørby, Torbjørn Jensen, Stefan Nael, Karen Kjær Nielsen, Gitte Kjær Nielsen, Jeanette Rosenby (Majbrit).
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Seminariedimission
1984
Af rektor Poul E. Andersen

I de år, I har været på Nr. Nissum Semina
rium, har I givetvis lært os pædagoger meget.
Vi har også lært jer meget. Og det er da også
meningen med det hele. Men det har slået
mig, at der vist er en ting, som vi har forsømt,
og det er at tale om arvesynden. For at ind
hente denne mangel, vil jeg bruge denne
sidste lejlighed til at holde en forelæsning om
arvesynden.
Jeg må begynde med at fortælle en episode
fra Martin A. Hansens dejlige bog: Jonatans
Rejse. Denne bog er en underfundig fortæl
ling om den store smed Jonatan, der mødte
Fanden selv i skikkelse af en ny smedesvend.
Først gjorde han smeden selv til en ussel karl.
Dernæst spolerede han smedekonens tro
skab og gode rygte, og til sidst fordjævlede
han det ganske sogn. Så en nat gik Jonatan
Smed op i kirkens tårn. Han tog den store
klokke Gabriel. Og på tre nætter smedede
han en flaske deraf. Han tog de hensmuldrende rester af hovedskallen af et udøbt barn
og puttede dem deri. Af en gammel alterstage
smedede han en prop. Og da den onde var
lokket ned i flasken, slog han proppen i og
loddede efter med kirkebly og huggede kors
over mundingen. Og nu gav han sig på vej for
at aflevere den onde på et sikkert sted, så han
ikke skulle skade mere. Han ville aflevere
ham til kongen.
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På rejsen opdager smeden, at når han klap
per flasken, giver den ondes ånd ham alt,
hvad han begærer. Men det viser sig også,
som der står et sted: »at den onde altid har
ødelæggelsens frø mellem fingrene, når han
rækker hånd ud til gode gerninger«. Og
netop når smeden vil bruge flasken til at
hjælpe andre med, er der fare for, at det går
galt. Ondskaben ligger som en forbandelse
bagved det hele, og stikker netop sit lådne
hoved frem i alt det gode. Derfor er det at
gøre godt den største vanskelighed af alle.
I den store by møder vi smeden igen. Sam
men med sin gode ven friherren er han i gang
med at organisere et vældigt godgørenheds
arbejde blandt de fattige. Og trængende og
ikke-trængende, værdige og uværdige strøm
mer til. Idealisterne og gribbene slås om at få
del i rigdommene. Blandt idealisterne mær
ker man sig især redaktøren af byens største
avis. Han kræver håndfast, at den private
godgørenhed må høre op. Smeden må lade
godgørenheden organisere gennem avisen og
partiet, så den ikke uddeles som almisse, men
som massernes sande ret. Urettens kræfter
skal sættes ud afspillet, og et nyt retfærdigere
samfundssystem skal bygges op.
Smeden og friherren er ved at lade sig over
bevise om, at det virkelig er den bedste måde
at lade flaskens kræfter blive administreret på.

Men da er det pludselig, at friherren stiller
den store redaktør det helt uventede spørgs
mål, om han tror på arvesynden. Forbavset
og ærgerlig svarer redaktøren, at han natur
ligvis afviser dette tåbelige og livsfjendske
dogme.
Herefter kan så smeden lade friherren
meddele, at så frygter han for at give ham
ligeså megen magt, som han har vilje. En
sådan magt tør man nemlig ikke betro en,
som afviser troen på arvesynden. Og derved
bliver det.
Martin A. Hansen fortæller sin historie på
en humoristisk måde, men hans sag er klar
nok. Han fortæller om ondskaben, om den i
mennesket eller i menneskeverdenen lig
gende ondskab, som de gamle kaldte arve
synden, og som kan ødelægge det enkelte
menneske, så splid og ufred mellem grup
perne, og som i sidste instans kan lægge hele
verden øde, såfremt mennesker ikke tager
den alvorligt. Den, som ikke vælger at være
det ondes modstander, har valgt uden at vide
det, nemlig at være ondskabens medarbejder.
Igennem de sidste mange år har der ikke
kunnet tales om det onde. Der har været tale
om en reduktion i menneskers forståelse af
ondskaben. Det er sket gennem de mange
forklaringer af menneskers fejludvikling
under påvirkning af sociale og psykologiske
faktorer. Men ondskaben som en usminket
realitet er igen ved at blive et element i debat
ten. Et uomgængeligt bidrag hertil er givet af
den amerikanske forfatter William Styron
med bogen Sophies Valg fra 1976. Den blev
oversat til dansk i 1983. Denne bog placerer
ondskaben som en sandhed, som mennesker
er tvunget til at reagere på. Den har ingen for
klaring på ondskaben. Ondskaben er jo
netop, som Søren Kierkegaard hævder, det
uforklarlige. Den norske forfatter Sigurd

Hoel, siger meget betegnende om den ond
skab, som nazismen kunne snylte på, at den
er hvert menneskes uægte barn.
Bogens historiske rammer og baggrund er
den totalitære ideologi, nazismen, som
ustandset, fik lov at vokse, brede sig ud over
land og landegrænser for så at nå sit forbryde
riske ragnarok i udryddelseslejrene.
Bogens hovedperson Sophie er en polsk
pige fra et intellektuelt miljø i Warszawa. Ved
krigens slutning reddes hun ud af tilintetgø
relseslejren Auschwitz, og efter et hospitals
ophold genvinder hun sit helbred og sin
skønhed. Hun kommer til New York, hvor
hun stifter bekendtskab med den unge, bega
vede biolog Nathan. Hun knytter sig meget
nært til ham og indføres gennem ham i det
amerikanske universitetsmiljø. Det er en
anden ven, som i bogen fortæller hendes
historie. Hun kommer fra et professorhjem
med levende, kulturelt engagerede forældre,
der er bekymrede for det jødehad, som er ved
at udvikle sig i Polen. Efter den tyske invasion
er hun blevet tilknyttet modstandsbevægel
sen, indtil hun ved et tilfælde arresteres og
sendes til koncentrationslejren. Der lykkes
det hende at opretholde livet til det tyske
nederlag. Men gennem den mastodont-store
bog afdækkes hendes historie mere og mere.
Og hvad vigtigere er, den korrigeres på
væsentlige punkter. Under indtryk af sin for
lovedes skinsyge og ustabile karakter, presses
hun til at betro sine bekendte mere og mere af
sin skæbne. Og der tegnes efterhånden et helt
andet billede af den unge kvinde. Hun afslø
res som den, der aldrig kunne lægge afstand.
Hun gled med under det jødehad, som i vir
keligheden var hendes fars ideologi, hun gif
tede sig med en tyskersympatisør. Træk efter
træk føjes til. Da hun var blevet sendt i kon
centrationslejr ved en fejltagelse, havde hun
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medbragt sine to børn. Og hun blev stillet
over for det mest bestialske valg, nogen mor
kan få, at udpege det af sine børn, som skulle
gå direkte til gaskammeret. Under påberå
belse af nazisympatier får hun adgang til lejr
kommandanten, og hun forsøger at indlede
et forhold til ham for at redde det sidste barn.
Men alt tages fra hende, og uden andet end sit
genvundne helbred begynder hun et nyt liv i
New York, mens hele hendes tidligere liv er
dækket under tykke lag af fortielser og usand
hed. Men også i New York møder hun ond
skaben, men i en helt anden skikkelse. Også
her opgiver hun at gøre modstand. Hendes
forlovede glider til bunds i narkotikamisbru
get, og han fremviser stadig stærkere træk
af sindssyge, grusomhed og ondskab, men
knyttet sammen med en ægte kærlighed til
Sophie. Han ydmyger hende, mishandler
hende, misbruger hende. Men under indtryk
af sin medbragte skyldfølelse for alt det, der
ligger tilbage i tiden, og drevet af sin besæt
tende kærlighed, har hun ikke mere nogen
vilje. Den smukke, begavede, charmerende
unge mand fanger hende håbløst ind under
sin ondskabs forbandelse, som til sidst rum
mer døden for dem begge.
Sophies valg handler om det valg, som ikke
blev gjort, et valg som skulle lægge afstand til
ondskaben. I stedet blev hun ja-sigeren, som
trods begavelse, kærlighed, opofrelse og god
vilje lod sig rive med, så hun blev ondskabens
skyldner og medarbejder. Bogen bliver et
stærkt krav om bevidsthed og det ansvar,
som enhver er forpligtet til at påtage sig over
for det, som står menneskeligheden imod,
hvor det end findes. Kun hvis vi ved, hvad
ondskab er, hvad der ikke respekterer liv,
hvad der vil bruge magt mod afmagt, hvad
der søger det totalitære, ved vi, hvor valget
skal gøres, først her får ja og nej mening, så
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afglidningen ikke bliver acceptabel, så flugt
reaktionerne ikke bliver dyd, så det ikke er
nogen undskyldning at gøre som de andre.
For pædagoger er det måske allermest
nødvendigt at lytte til det digt, som William
Styron citerer på bogens forblad. Det er et lidt
dunkelt digt af Rainer Maria Rilke. Det lyder
sådan:
Hvem viser barnet, som det staar, nøjagtigt?
Hvem stiller det i Stjernen, lægger
Afstandens
Maal i dets Haand? Hvem skaber
Barnedøden
af graat Brød, som bliver haardt, - eller
efterlader
den i den runde Mund som Skroget af
et dejligt Æble? ... Mordere er let
nok at begribe. O men dette Døden,
at indeholde blidt den hele Død
før livet, saadan, uden at forbitres,
er ubeskriveligt.

Dette digt handler om barnedøden. Ikke
alene den, som drev sit gustne spil i Ausch
witz, men også den, som skabes af »det graa
Brød, som bliver haardt, - eller efterlader den
i den runde Mund som skroget af et dejligt
Æble«. Som jeg læser dette digt, er ondska
ben og barnedøden også det liv, som er brugt,
slidt ned, kasseret før det er begyndt. Livet,
som er spændingsløst, uden mening, uden
sorg, uden kærlighed og uden had. Er også
det vor nedarvede synd, som vi fristes til at
lade børnene undgælde for, så er det i hvert
fald alle pædagogers opgave at sige fra, at
bekæmpe denne form for død. Alle pædago
ger ønsker at være med til at gøre barndom
men grøn og varm for børnene, for nødven
digheden deraf kender de. Der er nogle, der
formår det ud fra deres egen tro på livet, deres

eget engagement, deres evne til at skabe nyt,
til at holde af de børn, de får med at gøre. Jeg
vil ønske, det må lykkes for jer i det liv, I går
ud til. Men mest af alt har vi nok brug for at
modtage nyskabelse fra ham, som vort Nye
Testamente bringer bud om. Han, som
havde ét våben mod det nedslidte liv, og den

uomgængelige død: kærligheden, som var al
døds besejrer, som lod nyt liv og ny glæde
bryde frem. Og kærligheden er det, som kræ
ves af os alle steder, hvor vi skal tage vare på
menneskers forventninger. Og ingen for
ventninger er større end dem, som vi møder
hos de børn, som vi får betroet.
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Forreste rakke fra venstre: Rigo Briand Nielsen, Leif Milter Hansen, Betina Schiøler Hansen, Jette Falkesgaard

Kristensen, Jenny Alvilde Didriksen, Lene Møller, Poul Erik Dalgaard Eriksen, Else Ilsøe, Merete Maksten,
Anne Marie Klausen, Annette Christensen, Henry Torp Madsen, Marianne Rahbek, Michael Engstrøm
Johansen, Britta Kruse Jensen, Hanne Ørskov Andersen.
Mellemste rakke fra venstre: Hans Jørn Jensen, Per Kloster, rektor Poul E. Andersen, Ole Bech Gasseholm,
Torsten Overgaard Østerby, Sigmundur Egil Olsen, Villy Jensen, Bjørn Melchior Frandsen, Jens Peder Ebbe
Hansen Beske, Jesper Hoffmann, Jan Charley Smidt, Suzanne Kjeldgaard Jensen Kvist, Claus Mathiesen, Doth
Ernst Jacobsen, Ulrik Schmidt Andersen.
Bageste rakke fra venstre: Lars Fonager Henriksen, Ronald Jensen, Jan Hessellund, Anker Lindegaard
Henriksen, Per Bengtson, Birgit Vognstoft Kristensen, Torfinn Højgaard, Randi Meldgaard Madsen, Hans
Jåkup Eirikson Andreasen, Carsten Brylle, Marianne Sørensen, Nelly Pinderup Andersen, Jenny Mark,
Anne-Marie Tang Frost.
Ikke med på billedet: Aksel Refling Nielsen, Niels Christian Grønkjær Nielsen, Bodil Madsen., Flemming
Nordentoft.
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Dimittender 1984
Seminariet

Maj/jmi 1984
Jens Peder Ebbe Hansen Beske,
Stubbekøbing
Carsten Brylle, Videbæk
Annette Christensen, Struer
Anker Lindegaard Henriksen, Ringe
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Jan Hessellund, Lemvig
Jesper Hoffmann, Struer
Britta Kruse Jensen, Harboøre
Villy Jensen, Struer
Michael Engstrøm Johansen, Holstebro
Birgit Vognstoft Kristensen, Vemb
Jette Falkesgaard Kristensen, Holstebro
Merete Maksten, Tarm
Marianne Rahbek, Tarm
Hans Jørn Jensen, Struer
Rigo Briand Nielsen, Grenå
Hans Jåkup Eirikson Andreasen, Færøerne
Anne-Marie Tang Frost, Ulfborg
Ole Bech Gasseholm, Struer
Lars Fonager Henriksen, Vemb
Anne Marie Klausen, Vils Mors
Lene Møller, Farsø
Aksel Refling Nielsen, Holstebro

Sigmundur Egil Olsen, Færøerne
Jenny Mark, Ejerslev
Niels Christian Grønkjær Nielsen, Thisted
Poul Erik Dalgaard Eriksen, Ydby
Bodil Madsen, Struer
Jan Charley Smidt, Lemvig
Claus Mathiesen, Rødovre
Hanne Ørskov Andersen, Bøvlingbjerg
Nelly Pinderup Andersen, Struer
Per Bengtson, Snedsted
Bjørn Melchior Frandsen, Ny Solbjerg
Torfinn Højgaard, Thorshavn, Færøerne
Else Ilsøe, Nr. Nissum
Doth Ernst Jacobsen, Oksbøl
Per Kloster, Ulfborg
Henry Torp Madsen, Vemb
Randi Meldgård Madsen, Frederikshavn
Marianne Sørensen, Lyngså
Torsten Overgaard Østerby, Nr. Nissum

Ronald Jensen, Thyborøn
Leif Milter Hansen, Herning
Jenny Alvilde Didriksen, Holstebro
Erik Andersen, Brabrand
Jens Jørgen Kallesøe, Struer
Hanne Steensen, Hanstholm
Kristian Sandersen Nielsen, Holstebro

Dec./jan. 1983/84

Betina Schiøler Hansen, Holstebro
Suzanne Kjeldgaard Jensen Kvist, Viborg
Flemming Nordentoft, Vildsund
Frank Sjøstrøm, Herlufmagle
Bodil Østergaard Jacobsen, Fjaltring
Søren Peter Revsbech, Haderslev
Jens Peder Væggemose, Hodsager
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (43)

Argangsstævner
24 Da 24erne for 50 år siden holdt 10 års
stævne, var vi nogle, der syntes, det var et
meget langt åremål, vi havde lagt bag os.
Men nu var det så efterhånden blevet til
60 år.
I den anledning holdt vi en sammen
komst i Struer 20. juni. Af klassen var vi
mødt 10, men med pårørende nåede vi op
på 20 deltagere.
I løbet af formiddagen samledes vi på
Grand Hotel i Struer. Gensynsglæden
var stor. Selv om vi har været sammen
mange gange, er det lige skønt hver gang.
Efter en solid frokost, hvor Kristine Niel
sen holdt velkomsttalen, tog en del af os
på en eftermiddagstur til Nissum for at se
vort kære gamle seminarium. Andre
foretrak at få et hvil. På trappen til »den
gule« blev vi fotograferet af »Lemvig Fol
keblad«. Samme blad havde også haft en
venlig forhåndsomtale af vort stævne.
Bagefter samledes vi på lærerværelset.
Rektor Andersen havde venligst stillet sig
til rådighed for at fortælle om seminariets
situation i dag.
Derefter så vi os lidt om i det nærmeste
»landskab«. Den store bogsamling af teo
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logiske værker, som forstander Gj elstrup
har foræret seminariet, den store festsal
O.S.V., men nok især »den gule« indven
digTak til seminariet for flagning og god
modtagelse
ogO vore bedste ønsker for
o
dets fremtid.
Tilbage til Struer. Middag på Grand og
derefter aftenkomsammen hos Ninna og
A. Kristensen i Bredgade med kaffe og
hyggelig snak. Mathiasen holdt aftenan
dagten. Det blev halvsent, før de sidste
sagde farvel til hinanden. Vi havde haft en
dejlig dag. Og vi vil gerne samles igen.
Kristian Øe
29 31. juli om formiddagen samledes 15 i
Den gamle Præstegård ved seminariet,
deraf 9 dimittender, resten ægtefæller.
Det var ganske tydeligt, at der var stor
glæde ved at se hinanden, og denne stem
ning holdt sig lige fra morgenbordet og til
stævnet sluttede ved 16-tiden
Den livlige kommunikation foregik både
i fællesskab og blandt enkelte i den ret
korte tid, som var til rådighed. En del
mødte selvbudne op hos Johs. Hejbøl og
frue og blev hjerteligt modtaget. Hejbøl
er jo den sidste, der er tilbage, af de lærere,
vi havde i vor tid på seminariet, men vi
blev alle genkendt, og det blev et godt
besøg hos en stadig frisk pensionist.
Fire af dem, som gerne ville have været
med, var forhindrede, de tre på grund af
sygdom, men breve med hilsener blev
læst op.
Vi mindedes tiden, som er gået, og de 13,
der er afgået ved døden i tiden fra 19561984.
Den lille forsamling var i god stand og
syntes at være i harmoni med pensionist

tilværelsen. Den korte intense samling
sluttede med varme håndtryk og gode
ønsker for den kommende tid.
Kr. Larsen
31 Stævne 28. august i Langå.

32 Det er 52 år siden, holdet forlod semina
riet. Vi var oprindelig 26, men der er jo
tyndet ud i rækkerne. Dog er 16 levende
endnu. 7 + koner mødte.
Denne gang startede vi i Nørre Nebel hos
Margrethe og Poul Qvesehl. Vi trykkede
næver og hyggede os en times tid og nød
en god drink. Så startede vi bilerne og
kørte til Houstrup hotel for at spise mid
dag. Undervejs gjorde vi ophold flere
gange og steder blandt andet i Blåbjerg,
hvor Qvesehl fortalte om forandringerne
i landskaberne. Envidere gjorde vi holdt
ved Lønne tilsandede kirke. Da vi var lidt
forsinkede, nåede vi ikke at se Fiskeri
fogedens Hus på Holmslands Klit el
ler Redningsmuseet i Nymindegab, men
fortsatte ud i Qvesehls sommerhus, hvor
vi nød kaffen og havde et par timers frit
samvær med snak om fortiden og nutids
beskæftigelse.
Hans Hansen

virkelig dejligt at mødes og få snakket
sammen på denne måde.
Sv. Erik Abrahamsen
44 Mandag den 26. juni samledes 17 fra
årgang 44 af 25 mulige -I- en del ægtefæl
ler. 5 var døde i løbet af de 40 år og blev
mindet. Vi mødtes til middag i den gi.
præstegård, hvor også Hejbøl og hr. og
fru Kock var med. Ved middagen blev
der holdt en del taler, bl.a. af Kock og
Hejbøl, der huskede os og tiden på semi
nariet særdeles klart. Festtalen blev holdt
afJohs. Lovmand, der i en munter og cau
serende form mindedes gi. dage. Ved
rundgangen på seminariet måtte vi gang
på gang sige: »Ak, hvor forandret«. Der
var ikke meget tilbage af vort kære gamle
seminarium, men et nyt og forhåbentlig
lige så godt »Hellas« lå nu spredt over et
stort område. Men var der end sket store
forandringer både med stedet og os selv,
var der ikke noget i vejen med stem
ningen og humøret, og mange minder
blev trukket frem. Vi havde en meget fin
dag sammen. Møller P. og Klemmensen
havde tilrettelagt og blev kraftigt opfor
dret til at gøre det igen, inden alt for
længe.
E. B. Wmkler

33 Stævne 5. juli i Tarm.
39 Torsdag den 14. juni mødtes 15 klasse
kammerater (af 22 mulige) 4- 3 ægtefæller
til 45-års stævne i Århus. Efter en festlig
middag på hotel Ansgar inviterede Misse
og Niels Ove Dusgaard os ud til Uppsalagade, hvor vi nød et dejligt kaffebord og
kammeratligt samvær i deres hyggelige
hjem resten af eftermiddagen. Vi takker
for initiativet og for gæstfrihed! Det var

49 Lørdag den 18. august 1984 samledes
årgang 49 på Nr. Nissum Seminarium.
Dagen begyndte med frokost i Den
gamle Præstegård, hvor der blev beværtet
med et righoldigt »ta’ selv-bord«. Rektor
Poul Erik Andersen var til stede og gav en
interessant beskrivelse af seminariets
nutid og kom også ind på visionerne for
fremtiden. Derefter var der lejlighed til at
se lidt af det sidste nye på seminariet, og
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der blev også tid til at gå hen og hilse på
Kock og Hejbøl, (Gunner Eriksen var
desværre bortrejst). Derefter kørte vi til
Lemvig og havde et par hyggelige timer
med frit samvær ved kaffebordet hos Kri
stiane, hvorefter vi hastede til den ven
tende middag i Den gamle Præstegård.
Langt de fleste af årgang 49 var mødt op,
og vi var fra første færd på bølgelængde,
hvilket måske ikke er så mærkeligt, da vi
gennem årene regelmæssigt er mødtes til
stævne hvert 5. år og derudover har haft
kontakt gennem »Vandrebogen« eller
som i de senere år gennem kopierede
brevsamliger.
Rektor Poul Erik Andersen lykønskede
med dette sammenhold og formodede, at
det nok skyldtes, at vi var befrielses
årgangen.
Vi havde en dejlig dag sammen den 18.
august, og vi er fast besluttede på at
mødes igen om 5 år. Vi gør det gerne igen
på Den gamle Præstegård, da både mad
og betjening var helt i top, og lokalerne er
velegnede til et sådant arrangement.
Troels Møller

59 Lørdag den 19. maj holdt årgang 59 25
års jubilæum. Vi samledes om eftermid
dagen på seminariet, hvor vi fik en rund
visning og kunne konstatere, at meget var
blevet anderledes. Da det meste efterhån
den var blevet kommenteret og god
kendt, samledes vi om kaffebordet i
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»Præstegården«, hvor vi havde den store
glæde, at nogle af vore lærere var til stede:
Kock og frue, Hejbøl, frk. Jensen og
Gunner Eriksen. Snakken gik livligt, og
stemningen var hurtigt som i gamle dage.
Vi havde ikke været samlet siden, vi for
lod seminariet i 59, så for manges ved
kommende havde man ikke set hinanden
siden da.
Efter et par timers hyggelig snak kørte vi i
kortege til Rydhave Slots Ungdoms
skole. Vi havde nemlig sørget for at få en
fra vores årgang (Else Hviid) ansat som
»forstanderinde« der på stedet, så derfor
havde vi henlagt resten af festen til dette
skønne sted. Her blev festmiddagen ind
taget, og til megen talen, syngen og festen
underholdt vi hinanden. Det blev langt
ud på natten, inden der blev snakket fær
dig. Da, der ingen elever var hjemme,
kunne vi overnatte på skolen. Søndag
morgen samledes vi atter i spisesalen til
morgenkaffe - så var der tid til en trave
tur i forårsskoven, hvorefter vi mødtes i
slotskirken til en kort gudstjeneste, naturligvis medbragte vi selv præsten.
Efter at værtsparret endnu engang havde
demonstreret deres gæstfrihed ved at
invitere os alle til kirkekaffe i »de høje
sale«, tog vi afsked med hinanden - enige
om, at det var et særdeles vellykket
stævne, som vi vil forsøge at gentage om 5
år.
Henning

Personalia
56 Sv. Chr. Nielsen, skoledirektør i Vejle.
61 Hans Peder Baadsgaard, M.F. for Social
demokratiet.
66 Karsten Vinther, skoleinspektør,
Nr. Nissum.
68 Leif Krogsgård Nielsen, viceinspektør v.
Rindum skole, Ringkøbing.
69 Jens Lynge, viceinspektør v. Nr. Nissum
skole.
Keld Hansen, skoleleder i Narssaq,
Grønland.
Terkild Søndergård, orlov fra Bedsted
skole for at blive fuldtidslandmand.
Karin Askå (f. Ahrentoft), ophold i to år
(orlov) som husmor i Washington.
Niels Jørn Krejberg, ledende skole
psykolog i Lemvig.
Britta Sønderskov (f. Hoelgård),
se nedenf.
Tove Ejlertsen, (f. Andreasen),
Grindsted Kost- og Realskole.
70 Sv. Erik Jensen, viceinspektør v. Øster
Jølby skole, Mors.
72 Thorkild Sønderskov, sammen med sin
kone Britta forstanderpar på
Staby Efterskole.
Karen Marie Houe, obs.-lærer ved
Sydthy kommune.
74 Ulla Kronborg, talepædagog i Randers
kommune.
75 Børge Østergaard Hansen, skole
inspektør i Stausø, Blåbjerg kommune.
76 Peder Andersen, Nøvlingskov
Efterskole.
77 Aase Krag, timelærer i Vinderup.
Aase Brøndum, Morsøskolen, Mors.
Birgit Røn, Klinkby.
Johanne Jørgensen, gårdmandskone.
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Lene Nielsen, selverhvervende: »Mose
konens Værksted«, Li. Binderup, Års.
Per Mortensen, Langhøjskolen, Asp,
Struer.
Anne Marie Kristensen, Frisenborgegnens Ungdomsskole.
Birthe Beck Lauritsen, Mellerup
Ungdomsskole.
Elin Munksgaard, timelærer
v. Nr. Nissum skole.
Carl Aage Larsen, Hjerm skole.
Børge Pedersen, Struer tekniske skole.
Jens Jørgen Christensen, Gjellerup skole.
Anne Grethe Strange (Just),
VUC i Hadsten.
Jytte Pårup, Nr. Lem.
Karen Margrethe Daugaard,
VUC i Thisted.
Lisbeth Kristensen, Kejtum skole, Sild.
Tage Brøggere, Hovborg skole,
Holsted.
Poul Krag, årsvikar v. Måbjerg skole,
Holstebro.
Erik Lindsø, Haderslev.
Rita Klausen, Nøvlingskov Efterskole.
Lisbeth Staunstrup Jensen,
Nøvlingskov Efterskole.
Karin Krægpøth, udsendt som
missionær til Ethiopien.
Margit Ploughman, timelærer v. Halkjær
skole, Holstebro.
Kirsten B. Andersen,
Harboøre skole.
Kjeld Bjerregaard, Horsens.
Anne og Jørn Damgaard, Hammerum
Ungdomsskole.
Henrik Frøkjær Andersen, Hestlund
Efterskole.
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Anders P. L. Christensen, timelærer
i Odder.
82 Eva N.Johansen, Rydhave Slots
Ungdomsskole.
Anna V. Andersen, Blidstrup
Ungdomsskole.
Hans Jørgen Hansen, rejsesekretær
i KFS.
Jenny Haldrup, Nordsjællands
Efterskole.
Sanne Højgaard, Den rejsende
Højskole, Farsø.
Conny Klausen, Hellebjerg
Idrætsefterskole.
Per V. Larsen, Levring Efterskole.
Stanna Lund Øland, vandrerhjems
bestyrer, Bremdal, Struer.
Birgit F. Nielsen, Rønde Høj- og Efter
skole.
Finn Tapgaard, Vesterbølle Efterskole.
Gudrun Bugge, løs vikar i Hobro.
Finn Sørensen, løs vikar i Struer.
Bente T. Andersen, løs vikar i Struer.
Anna Margrethe Vestergaard,
pæd. medhj. Pallisbjerg Ungdomsskole.
Erik Friis Christensen, Rydhave Slots
Ungdomsskole.
Erik Mathiasen, vikar i Tvis.
Niels L. Rasmussen, pæd.medhj.
Pallisbjerg Ungdomsskole.
Gurli E. Andersen, pæd.medhj.
Pallisbjerg Ungdomsskole.
Karen Margrethe Jensen, løs vikar
i Struer.
Else Margrethe Foldager, timelærer
i Hurup.
Bente Kristensen, timelærer i Struer.
Olav Nielsen, Frisenborgegnens
Ungdomsskole.
Allan Kjær Nielsen, Bøgelundskolen
(daghøjskole), Bonnet.
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Flemming T.Jacobsen, årsvikar i Struer.
Arne Ringgård Lauridsen, Svankjær
Ungdomsskole.
Helga Hoff Lauridsen, Svankjær
Ungdomsskole.
83 Gunhild Winther Andreasen,
Dialogcentret, Århus.
Grethe Kathrine Laursen, Struer.
John Grydholt Blæsbjerg, vikar
i Lemvig kommune.
Karin Gitte Schou Christensen,
Blidstrup Ungdomsskole.
Christen Nybo Jensen, vikar i Lemvig
kommune.
Jens Kristian Madsen, Årup, Fyn.
Esben Vester Morsing, ophold i Indien.
Kaj Lykke Olsen, vikar i Lemvig
kommune.
Birgit Rønning Pedersen,
Kunsthøjskolen i Sønderborg.
Gert Ploughman, Nakskov.
Ulla Jul Sørensen, timelærer i Herning.
Britta Rosenlund Rønn-Nielsen,
Den kristne Friskole, Voel, Gjern.
Henry Flemming Christoffersen,
Bråskov Efterskole.
Lene Kjelgaard, årsvikar i Neksø.
Anna-Marie Højgaard Kristensen,
Den kristne Friskole, Bellinge v. Odense.
Linda Kristensen, København.
Ole Thorn Madsen, Børkop.
Torben Poulsen Vad, Vesterbølle
Efterskole.
Ellen Margrethe Damgaard Andersen,
Skrødstrup Efterskole.
Preben Christensen, Vorbasse.
Thora Christiansen, Haslev Efterskole.
Preben Bust Dahlgaard, Morsø
Forberedelseskursus.
Charlotte Kjærsgaard, Ålestrup
Realskole.

Ole Jensen, Grønland.
Bente Dam Madsen, Marievangskolen,
Slagelse.
Kirsten Gundelund Nielsen, vikar
i Struer kommune.
Lene Nielsen, Ilskov, Herning.
Torsteen Nielsen, Frøstruphave
Efterskole.
Birgit Thomsen, Vesterbølle Efterskole.
Jens Jacob Ahrengot, Søndermark
skolen, Slagelse.
Henrik Bavnhøj, Rovvig Efterskole.
Marianne Stougaard Knorborg, leder
af FOF, Lemvig.
Karen Marie Christensen, Lunderskov
Efterskole.
Karen Hansen, Rovvig Efterskole.
Marna Fridgerd Hansen, Adventist
skolen, Thorshavn.
Hans Kristian Lauritsen, Rydhave Slots
Ungdomsskole.
Grethe Lindholmer, Arup Friskole.
Allan Juul Pedersen, Rydhave Slots
Ungdomsskole.
Ingunn Thrana, Sædding Efterskole,
Skjern.
Lars Tegen, vikar i Gråsten.
Hanne S. Jørgensen, Brændstrup
kristne Friskole.
Susanne K. Kirk, årsvikar i Århus.
Bodil Nielsen, gift Jørgensen, Tvis skole.
Jytte Toft, ansat v. Ribe postvæsen.
Lene Nedergård Nielsen, vikar Hvide
Sande.
Mette Lund Pedersen, gift Christoffer
sen, Bråskovgård Efterskole.
Inger Roesen, støttepædagog, Struer.
Bente Astrup Andersen, vikar, Skjern.
Frede Braüer, vikar, Århus.
84 Jens Peder Ebbe Hansen Beske, elev på
Den rejsende Højskole, Farsø.

Annette Christensen, Vorbasse.
Anker Lindegaard Henriksen, vikar
i Flynder.
Jesper Hoffmann, Grindsted Kost
og Realskole.
Birgit Vogntoft Kristensen, Vesterbølle
Efterskole, Farsø.
Merete Maksten, missionær
i Kathmanda, Nepal.
Hans Jakup Eirikson Andreasen,
ans. på Færøerne.
Anne-Marie Tang Frost, Vestre skole,
Grindsted.
Ole Bech Gasseholm, deltidsans.
v. EFG, Struer.
Lars Fonager Henriksen, Mors.
Anne Marie Klausen, Strib skole,
Middelfart.
Lene Møller, Nøvlingskov Efterskole.
Aksel Refling Nielsen, VUC,
Holstebro.
Sigmundur Egil Olsen,
ans. på Færøerne.
Niels Christian Grønkjær Nielsen,
Mors.
Claus Mathiasen, årsvikar v. Resen skole,
Struer.
Nelly Pinderup Andersen, Struer
aftenskole.
Per Bengtson, Sydvestjyllands
Efterskole, Bramming.
Bjørn Melchior Frandsen, vikar
i Vinderup.
Torfinn Højgaard, Westmanna,
Færøerne.
Else Ilsøe, Rydhave Slots
Ungdomsskole.
Randi Meldgård Madsen, Skjoldborg
skole, Billund.
Marianne Sørensen, Sydvestjyllands
Efterskole, Bramming.
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Torsten Overgaard Østerby,
Nøvlingskov Efterskole.
Leif Milter Hansen, årsvikar i Herning.
Jenny Alvilde Didriksen, Den kristne
Friskole, Videbæk.
Jens Jørgen Kallesøe, Galtrup
Efterskole, Mors.
Suzanne Kjeldgaard Jensen Kvist,
Randers.
Frank Sjøstrøm, Grønland.
Jens Peder Væggemose, Grejsdalens
Ungdomsskole.
Torfinn Højgård, Arge skole,
Thorshavns udenbys kommune.
Jette Falkesgaard, vikar i Holstebro.

Dødsfald
10
17
18
20
24
26
27
29
33
36
37

39
43

44
63

Afsked med pension
38 Johannes Madsen, 1.8.84.
39 Charles Jacobsen, Esbjerg, 31.7.84.
Erik Møller, Padborg, 31.7.84.
40 Svend Dalgaard, Hvam, 31.7.84.
41 Ellen Margrethe Laursen
(f.Bangsgaard), Egebjerg, 1.4.84.
Olav Bendtsen, Flynder, 1.8.84.
42 Bodil Margrethe Abrahamsen,
Nr. Nissum, 31.7.84.
51 V.Elbech Hansen, Nr. Nissum,
31.8.84.
Hanne Elbech Hansen, Nr. Nissum
(p.gr.a. sygdom), 31.12.84.
52 Ejnar Christiansen, Skjern
(p.gr.a. sygdom), 31.3.84.
53 Kr. Goul-Jensen, Vandet, 1.8.84.
90

71

Eskild Nielsen, Frederikshavn, jan. 84.
K. P. Samuelsen, Odense, marts 84.
Mikael Buus, Ørum, nov. 83.
Kl. Jensen Holdgaard, Ålborg, april 84.
Emil Olesen, Vemb, maj 84.
Henrik Madsen, Gilleleje, juni 84.
Carl Varbak, Roskilde, marts 84.
Knud Karlsmose, Svenstrup.
E. Stengaard Gade, Thisted, feb. 84.
Mads Samuel Nielsen, Tarm, aug. 84.
Sv. Aage Sønderriis, Slagelse, juli 84.
Aksel Jensen Gadegaard, Sillerslev,
juni 84.
Agnes Petersen (f. Hansen), okt. 84.
Karl Anker Taasti, juni 84.
Peder Rønn Nielsen, Ejerslev, maj 84.
Hans Aagaard Rasmussen, Haarby,
aug. 84.
Thomas Livbjerg, Struer, dec. 83.
Svenning Dalsgaard Hansen, Vorbasse,
jan. 84.
Lise Clemmensen (f. Mogensen
Christensen), forsommeren 84.

Det bliver år for år vanskeligere at skaffe
oplysninger om gamle elever, så redaktionen
opfordrer derfor alle, der får kendskab til for
hold af interesse for årbogen, til at meddele
sig til

Gunner Eriksen, Gudumvej 11,
7620 Lemvig.

Foreningsmeddelelser
Ved formanden A.Kock (28)

En betingelse for at kunne videreføre en for
ening er, at de nødvendige midler er for hån
den. Det er derfor med glæde, jeg konstate
rer, at vor forenings økonomi er særdeles
god. Det skyldes dels mindre trykkeudgifter
for årbog 83, der var lidt mindre end sædvan
ligt, dels forhøjelse af prisen sidste år. Regn
skabsresultatet betyder, at prisen for denne
bog kan holdes uforandret. Det gode resultat
er så meget mere kærkomment, eftersom vi
må imødese en fremtidig svækket økonomi
på grund af det formindskede antal stude
rende, mens fremstillingen af årbogen ikke
bliver billigere, snarere tværtimod.
Jeg anser stadig en levedygtig forening for
et uundværligt gode for seminariet ikke
mindst i vanskelige tider.

Valg
På valg er redaktør J. Hauge Nielsen, kasse
rer V. Gohr Lauridsen og Kirsten Simonsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg. Det er meget
vigtigt, at vor redaktør efter indhøstede er
faringer kan fortsætte. At overtage redak
tionsansvaret er ikke så ligetil, Hauge har haft
en heldig hånd. Vigtigt er det også at have en
dygtig kasserer. Gohr har sin store andel i den
92

gode økonomi. Kassereren udfører et stort
arbejde, og jeg henstiller til medlemmerne, at
de gør ham arbejdet så let som muligt ved
straks at indsende kontingentet på vedlagte
girokort.
Såfremt der ikke til formanden er indkom
met andre kandidatforslag inden 1. febr. 85,
er ovenstående genvalgt.

Foreningens bestyrelse
Formand: Alex Kock, Hellasvej 16,
7620 Lemvig, tlf. (07) 891155.
Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6,
7620 Lemvig, tlf. (07) 891164.
Red.: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 6,
7620 Lemvig, tlf. (07) 891184.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding,
6900 Skjern, tlf. (07) 3643 62.
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3,
Resen, 7600 Struer, tlf. (07) 861780.
Kirsten Simonsen, Ringgade 116,
7600 Struer, tlf. (07) 850403.
Kate Jacobsen (DLR), Makholmvej 37,
Resen, 7600 Struer, tlf. (07) 861467.
HF-elevforeningen er i redaktionsudvalget
repræsenteret af Bjarne Terkelsen,
Johnny Berg Jensen og Ella Blæsbjerg.

Nr. Nissum Seminariums Elevforening

Regnskab for året 1. oktober 1983 -30. september 1984

Indtægter
Årbog 1982
Årbog 1983
Renter

Status pr. 30/9 1984
355,00
56.505,00
2.421,40
co ioi m
59-281’40

Aktiver

Girokonto
Nordvestbank, Lemvig
Sparekassen SDS
Obligation
Kassebeholdning

186,69
40.156,73
163,78
6.358,42

22,45

46.888,07

Udgifter
Årbog 1983:
Trykning
Postbesørgelse
Moms

31.254 85
2.384,05
7.400,56

Passiver
Egenkapital

Overførsel pr. 1/10 1983
Overskud 1/10 83-30/9 1984

41.039,46
Redaktions- og bestyrelsesudg.
Porto
Kontorartikler
AV-central
Diverse

Overskud

30.579,98
16.308,09
46.888,07

747,50
928,60
62,65
110,80
84,30
42.973,31
16.308,09

59.281,40

Nr. Nissum, den 30. september 1984

V. Gohr Lauridsen

Ovenstående regnskab er dags dato revideret af undertegnede. Bøger og bilag er sammenholdt. Intet fundet
at bemærke.
Nr. Nissum, den 9. oktober 1984 A. C. Sørensen Gunner Eriksen
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HF-elevforeningen
Ved kassereren, Johnny Berg Jensen

Elevforeningen har to store opgaver at
arbejde med: Årbogen og elevstævnet. Af
hensyn til årbogen vil vi gerne om medlem
merne vil oplyse om sammenkomster blandt
gamle HF-årgange. Holdes der sådanne sam
menkomster rundt i landet, kan foreningen
være behjælpelig med arrangementerne og
evt. hjælpe med økonomien. Man bedes i
givet fald henvende sig til kassereren.
Ved elevstævnet 1984 blev der valgt tre nye
medlemmer til bestyrelsen: Lone Jensen,
Birgitte Møller og Gitta Vognstoft Pedersen.
Ud af bestyrelsen gik Tove Hvid, Søren Bech
og Karen Trabjerg. De havde alle tre efter et
par aktive år i bestyrelsen ønsket at forlade
denne til fordel for nye kræfter.
Kontingentet for 85/86 blev fastsat til 50
kr. Beløbet dækker såvel årbogen som med
lemsskab. Det bør også nævnes, at årsfesten
bliver billigere for medlemmer end for ikkemedlemmer.
De to første elevstævner havde givet et lille
overskud. Der var således ikke plads til de
store udfoldelser ved årets fest. Alligevel lyk
kedes det at skabe en fest med et godt ind
hold. Deltagerne gik ivrigt ind i workshop
omkring underholdning om eftermiddagen
og fremviste så resultatet om aftenen. Afte
nen sluttede i studiekælderen, hvor vi havde
diskotek. Desuden leverede en folkemusik
gruppe underholdning. Stævnet kan beteg
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nes som en succes, idet ikke færre end 200 var
mødt op. Der blev da også et pænt overskud
(ca. 3000 ler.). Overskuddet bevirker, at vi
har mere spillerum, når næste års stævne skal
arrangeres.
Det er stadig vort håb, at vi med disse fester
kan gøre fællesskabet mellem gamle HF-ere
større. Skulle du have en idé om, hvorledes
næste stævne bør arrangeres, er du velkom
men til at henvende dig til bestyrelsen.

HF-elevforeningens bestyrelse

Formand: Jens Jørgen Kallesøe,
Poulsen Dahlsvej 17, 7950 Enslev Mors.
Næstformand: Ellen Refsgård, Bøgegården,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Kasserer: Johnny Berg Jensen, Isagervej 12,
Rindum, 6950 Ringkøbing.
Sekretær: Lone Jensen, Fælledbo 31,
9900 Frederikshavn.
Birgitte Møller, Kirkevejen 28,
2920 Charlottenlund.
Gitta Vognstoft Pedersen, Hanningvej 67,
Isenvad, 7430 Ikast.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding,
6900 Skjern.
Gunner Eriksen, Gudumvej 11,
7620 Lemvig.

Nr. Nissum Seminariums HF-Elevforening

Regnskab for året 1. april 1983 -31. marts 1984

Indtægter
Kontingent 83/84
1/2 kontingent 83/84
Kontingent 84/85
Gensynsfest 83
Årbog 82
Renter

Overført overskud

Status pr. 3 Iß 1984
2.480,00
680,00
1.080,00
5.956,65
30,00
95,73

10.322,38
955,55

Aktiver

Ringkøbing Bank: Formuekonto
Checkkonto
Girokonto

1.172,30
21,97
448,83
1.643,10

Passiver

Overskud

1.643,10

11.277,93

1.643,10

Udgifter
Årbog 83
Porto
AV-central
Bestyrelsesudgifter
Kontorartikler
Gensynsfest 83

1.991,75
582,90
236,80
482,35
402,03
5.939,00

Overskud

9.634,83
1.643,10

11.277,93

Ringkøbing, den 1. april 1984

Johnny Berg Jensen

Ovenstående regnskab er dags dato revideret af undertegnede. Indestående på giro og i bank er afstemt med
kontoudtog og bankbog. Intet fundet at bemærke.
Nr. Nissum, den 6. april 1984

J.Hauge Nielsen

Poul G. Wemmelund
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Arrangementer på
Nr. Nissum
Seminarium 1985

Korindstudering: Tage Ringgaard
Dirigenter: Alf Sjøen og
Tage Ringgaard
Stævneensemble: G. F. Händel
(1685-1759): Watermusic.
Dirigent: Otto Lindum.

Desuden vil der blive lejlighed til forskellig
musikalsk udfoldelse med eksempelvis
a capellasang, kammermusik, folkemusik og
-dans etc.

8 . kor- og orkesterstævne
25 .-27. januar 1985

Nr Nissum-mødet 1985
1.-3. februar 1985

Hermed indbydes igen alle sang- og musik
interesserede til weekend-stævne på Nr. Nis
sum Seminarium.

Stævnets tema:
Livsværdiernes nødvendighed.

Program:
Symfoniorkester:
Antonin Dvorak (1841-1904): Symfoni
nr. 8 i G-dur (Op. 88)
I Allegro con brio
II Adagio
III Allegretto grazioso
IV Allegro ma non troppo
Dirigent: Alf Sjøen

Stævnet påbegyndes fredag kl. 17.00 og
afsluttes søndag kl. 15.00.
Arrangør: Kirketjenesten i Danmark
i samarbejde med seminariets KFUM
ogKFUK.
Program fås ved henvendelse til:
Kirketjenesten i Danmark,
Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N,
tlf. (06) 162655.

Kor orkester:
Guiseppe Verdi (1813-1901):
»Quattro Pezzi Sacri«
I Ave Maria (blandet kor a capella)
II Stabat Mater (blandet kor og orkester)
IH Laudi alla Virgine Maria (4 stemmigt
damekor)
IV Te Deum (dobbelt kor og orkester)

HF-elevfesten
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Der afholdes stævne (og i forbindelse hermed
generalforsamling) den 27.4.85.
Notér datoen.

