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Seminariedimission 
1986
Af rektor Henning Fogde

Hjertelig til lykke med veloverstået lærerud
dannelse. Det har været en uddannelsestid 
med brydninger i selve uddannelsen og med 
usikkerhed, ikke blot om beskæftigelsessi
tuationen, men også om indholdet af lære
rens arbejde i skolen. Hvad er egentlig lære
rens opgave? Er det undervisning, opdragel
se eller hegge dele? Og hvad vil det for resten 
sige at opdrage?

Fra en tid med overproduktion af lærere 
synes vi nu at nærme os en tid, hvor der bliver 
for få lærere. Nogle unge er tilsyneladende 
tøvende over for valg af denne uddannelse, 
måske netop fordi der er usikkerhed om læ
rerens arbejde og om skolens opgaver. Det er 
en skam! Det er fortsat en vigtig uddannelse 
og et uhyre vigtigt job at være lærer. Det er al
le da for resten også enige om. Uenigheden og 
usikkerheden fremkommer, når indholdet af 
lærerens arbejde skal præciseres.

I hvor høj grad er det muligt i en skole for 
børn at tage højde for alle de krav, som en dif
fus voksenverden kan finde på at stille ? I hvor 
høj grad skal læreren ved siden af sit under
visningsarbejde forsøge at gribe ind i selve 
opdragelsesprocessen? Og i hvor høj grad 
skal læreren tage voksenverdenens proble
mer og angst med ind i klassen?

I vore skoler sidder der børn og unge, der 
er bange, usikre, frustrerede og aggressive. 
De kræver forståelse, indlevelse og tålmodig

hed. Og vi kan næppe bilde dem ind, at tilvæ
relsen har overvejende positive sider. De vil 
ikke tro det, for de har erfaret noget andet.

Jeg har i vinter læst en lille bog af tidligere høj
skoleforstander Knud Hansen, Askov Høj
skole. Han har brugt en del af sit otium til en 
beskæftigelse med den store hollandske ma
ler Vincent van Gogh. Han har endog lært sig 
hollandsk for at kunne læse ham på hans eget 
sprog. I bogen fortæller Knud Hansen om 
van Goghs liv og livsanskuelse. Men indled
ningsvis gør han rede for, hvordan van 
Goghs tid, sidste halvdel af forrige århundre
de, var præget af en helt ubændig og urimelig 
tro på fremskridtet. Men denne lyse tro kun
ne i virkeligheden kun eksistere, fordi man 
mere eller mindre bevidst lukkede øjnene for 
en række realiteter. Det så van Gogh, og det 
så flere andre i tiden, bl.a. den store danske fi
losof Søren Kierkegaard. Men tiden havde 
ikke lyst til at høre på dem.

Kierkegaard sammenlignede sin tid med 
en pragtfuld bygning, et kulturens sejrspa
lads. Alle er begejstrede og stolte af det. Men 
midt igennem paladset går en revne. Den er 
indtil videre skjult for alle øjne. Ingen ser den, 
for den er dækket af maling, tapet og pynt. 
Men med tiden vil revnen blive skæbnes
vanger. Bygningen vil styrte sammen.

Van Gogh skrev: »Jeg har set mange blive 
trådt under fod. Med hensyn til det, mange 
anser for fremskridt, har jeg mine tvivl. Et 
fremskridt, der koster menneskeliv, finder 
jeg barbarisk. Jeg har ingen agtelse for det.«

Det forekommer mig, at disse ord med no
gen ret kunne være sagt også ind i vores tid.

Van Gogh ville være præst, men han kun
ne ikke indse nødvendigheden af, at han i fle
re år skulle bruge al sin tid på at lære græsk. 
Derfor blev han i stedet missionær. »Hvorfor 
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lære græsk, når man vil bruge sit liv til at 
bringe evangeliets trøst til de trøstesløse?« 
spurgte han. Og så rejste han - ikke til fjerne 
lande, men til Sydbelgien, hvor arbejderne i 
kulminerne levede under de mest forfærdeli
ge vilkår. Her var alting kul og mørke mine
gange. Arbejderne så kun dagens lys om søn
dagen. De var blege og magre af febersyg
domme, udmattede og ældede før tiden. 
Kvinderne var grå, magre og indtørrede, bo
ligerne usle og landskabet næsten uddødt.

Van Gogh solgte sit tøj og sine få ejendele 
for at hjælpe de fattige, og han gik forrest, da 
arbejderne gennem en strejke forsøgte at for
bedre deres kår. Så fyrede missionsselskabet 
ham, fordi han gik klædt som en lazaron, og 
fordi han sympatiserede med arbejderne, når 
de strejkede.

Sådanne forhold har vi jo ikke, lykkeligvis. 
Alligevel forekommer der mig at være paral
leller til vores tid. Som dengang ønsker vi at 
være optimister og at tro på fremskridtet, 
men gør det altfor tit ved at lukke øjnene for 
dele af tilværelsen, vi ikke ønsker at se eller 
tage stilling til.

Nogle af jer har sikkert læst om den tyske 
journalist Günther Wallraff, der maskerede 
sig som tyrkisk gæstearbejder for at opleve på 
sin krop, hvordan en gæstearbejder havde det 
i det rige Tyskland, netop i disse år. Her måt
te han opleve, hvordan han kunne blive 
tvunget til at aflevere sin beskyttelseshjelm, 
for »et tysk hoved er nu engang mere værd 
end et tyrkisk«, og han måtte høre, at »hvis 
du havde levet under Hitler, var du blevet la
vet til sæbe.« Og så var det værste måske end
da, at han og andre gæstearbejdere var tvun
get til at arbejde i rum med masser af små me
talpartikler uden maske. Der var kun råd til 
masker til tyske arbejdere.

Men hvad kommer det os ved, hvordan 
man i Tyskland behandler gæstearbejdere? 
Sådan er det jo heldigvis ikke her hos os. Eller 
er det? Også her kan vi høre stemmer, der si
ger: »Lad os leve livet, lukke øjnene for pro
blemerne og smide fremmedarbejderne og 
flygtningene ud.«

I vore aviser kan vi læse om meget andet, 
der røber, at under overfladen har også det 
smilende Danmark sine problemer. Det viser 
sig ved, at ældre københavnere ikke mere tør 
køre med S-tog af frygt for hærværk. Det vi
ser sig ved, at politiet i en lille vestjysk by kan 
trevle den ene drengebande op efter den an
den. Det er illusion at se bort fra livet og lade, 
som om der ingen problemer er.

Men et andet bedrag ville det være modsat 
at sige: Da der nu engang er nød, lidelse, un
dertrykkelse og nedværdigelse af mennesker, 
så er livet blot tomt, meningsløst og ind
holdsløst.

Sådan kunne man evt. tænke sig, at van 
Gogh i sin tid ville have sagt, da han havde 
oplevet nøden i den lille bjergværksby. Men 
i sine malerier siger han faktisk det modsatte. 
Han levede ikke på den illusion, at livet var 
harmonisk, problemløst og ideelt. Det havde 
han set for meget til. Men han konkluderede 
ikke, at livet af den grund var håbløst, eller at 
det var bedre, at der slet ikke var noget liv.

Tværtimod. Hvad han ville som prædi
kant, bringe trøst og opmuntring, det ville 
han også som maler. Allerhelst ville han 
egentlig have malet Kristus, men han var 
bange for, at det skulle blive et glansbillede. 
Derfor malede han i stedet for det lys, som 
Kristus så verden i. Vi kan sikkert allesam
men erindre nogle af van Goghs billeder med 
det næsten uvirkelige lys, der svøber sig om 
tingene og om menneskene, også de allerfat- 
tigste og allerusleste.
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»At føle sig trøstet,« siger Knud Hansen i 
bogen om van Gogh, »er noget andet end at 
affinde sig med, at det skulle nu sådan være. 
Det er der ingen trøst i. Hos van Gogh har 
trøsten sit udspring i den indsigt, at livet har 
dybde.« Og han citerer van Gogh: »Livet er 
så omfattende og ubegribelig en virkelighed, 
at et menneske bestandig må komme til kort. 
Det menneske, der ikke føler sig lille, ikke 
forstår, at han er et støvkorn, han har misfor
stået det hele i bund og grund.«

Og Knud Hansen tilføjer: »Etik betyder at 
agte mennesket. Etik er kravet om at agte 
mennesket uden hensyn til dets moralske 
standard.«

For mig leder dette sidste naturligt tanken 
hen på Jesus af Nazaret. Han agtede netop den 
moralsk foragtede. Vi kan ikke lide vandalis
me og hærværk, hverken på vore skoler eller i 
københavnske S-tog. Og vi er fristede til at 
fordømme de unge, der laver dette hærværk.

Benny Andersen har i sin digtsamling: 
Tiden og storken, der udkom sidste år, et 
portræt af sådan en vandal:

»Engang var sådan en fyr måske blevet en 
af vore fortidige vikinger,« skriver Benny 
Andersen og fortsætter: 
»Sølvring i øret.
Guldøl i hånden.
Viking uden saga 
sløv af snekkemangel 
lever fra hånden og i munden 
men næppe fra top til tå 
lever fra tid til anden 
men ikke fra ende til anden 
Øjne der intet har at se frem til 
og intet at se tilbage på.« 
Og digtet slutter: 
»Dette kan ikke være sandt 
dette kan ikke være hele sandheden 
sandheden kan ikke være hel!«

Nej vel. Sandheden kan ikke være hel, hvis vi 
ser bort fra elendigheden. Men sandheden 
kan heller ikke være hel, hvis vi blot skubber 
Benny Andersens fyr til side som en moralsk 
anløben person eller synker hen i apati og 
agression sammen med ham.

» Sløv af snekkemangel« - en genial poetisk 
beskrivelse af det, vi godt ved: at utroligt 
mange børn og unge også hos os ikke får de 
muligheder, der skal gøre dem til levende, 
sprudlende og glade mennesker.

Det er vigtigt i en skole at se elendigheden i 
øjnene, også når den viser sig som fysisk 
og psykisk forsømte børn, der spænder 
ben for alle vore gode fortsætter og tapper 
os for kræfter. Som lærere kan vi ikke lukke 
øjnene for denne virkelighed og blot under
vise, som om vi ingenting ser og føler. Vi kan 
heller ikke undlade at vise børnene og de 
unge, at der er nogle, der skriger efter deres 
omsorg.

At være lærer og opdrager i dagens skole er 
mere end blot at undervise. Det er først og 
fremmest at tænde håb og livslyst, - ikke som 
en tom floskel, hvor vi og børnene lukker øj
nene for det trøstesløse, men på trods af det 
trøstesløse.

Det nye Testamente kalder Jesus og hans 
måde at anskue livet, uden at se bort fra noget 
eller overse noget, for vejen, sandheden og 
livet.

At fastholde et sådant grundsyn giver per
spektiv over lærerens arbejde. Tro mig, der er 
brug for jer som lærere, opdragere og som 
medmennesker.

Nr. Nissum Seminarium ønsker jer lykke 
til jeres nye arbejde i folkeskole, friskole, 
efterskole, højskole eller ungdomsarbejde, 
hvor I nu har valgt at virke.
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Dimittender 1986 
Seminariet

Bageste rakke fra venstre: Eva Dahlgaard, Thomas Hornstrup, Ole Hartvig Sørensen, Karsten Blindkilde Olesen, 
Vagn Erik Jespersen, Kirsten Vikær Jeppesen, Annette Mølbæk, Kurt Martin Hansen. Mellemste rakkefravenstre: 
Merete Jakobsen, Lone Kallesøe Kirk, Jette Agerbo Maksten, Inge-Margrethe Lund Jacobsen, Ruth Holm Mo
gensen, Claus Hjortdal, Jens Lund Have, Leif Johansen, Sten Otterstrøm, Tage Jepsen, rektor Henning Fogde. 
Forreste rakke fra venstre: Lisette Helen Vestergaard, Jonna Jensen, Jette Ulrich Pedersen, Ellinor Naef, Esther 
Knudsen, Helle Møller, Jytte Lind Andreasen, Birgit Irene Andersen, Marie Bro, Kirsten Cæsar Jensen. Ikke med 
på billedet: Jane Søgaard Mortensen.
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (43)

vede et dejligt samvær og nød både det og 
kalkunen. Mange minder dukkede op, og 
latteren rungede gang efter gang. Der er 
kun lidt beskæftigelse som pensionist. Vi 
vil prøve at mødes igen næste år. Hinds
gavl blev foreslået.

Hans Hansen

33 9 dimittender (ud af 13 mulige) og 4 ægte
fæller har afholdt »træffestævne« i Her
ning. Dette årlige samvær nærmer sig 
indholdsmæssigt et godt familiestævne, 
som vi nødigt vil undvære.

G. Peters-Lehm
o

Argangsstævner
26 60-års stævnet blev holdt i Ringkøbing 

den 29. maj hos Kirstine og Johannes 
Korsholm. Der var mødt ni og heraf syv 
dimittender. Klassens vandremappe - 
»Løbedegnen« roterer stadig.

29 Vi har haft en lille 57 års sammenkomst i 
Langholt, ca. 12 km nord for Nr. Sundby, 
hos Aage Th. Larsen og hans kone Marie. 
- Det blev et vellykket træf i alle måder og 
derfor til megen glæde for de fremmødte, 
6 dimittender med ægtefælle, altså 12 i alt; 
men stedet er jo også lidt afsides på dan
markskortet. Da gennemsnitsalderen på 
holdet vel er 77-78 år, besluttedes det ef
ter indbydelse at prøve igen næste år på et 
lige så afsides sted, Tappernøje ved 
Præstø.

Kr. Larsen

32 Stævne: Juni 1986. Vi fortsætter med 
sammenkomst hvert år. Først antal. Vi 
var 26 ialt. Vi samledes hos en kammerat 
Sara Laursen, gift Vittrup. 8 lærere og 9 
levende og efterladte ægtefæller. Vi ople

36 Dimittenderne fra 1936 samledes den 7. 
maj 1986 til 50 års jubilæum. Af nuleven
de savnedes kun 3. Vi mødtes på semina
riet og spiste frokost i Den gi. Præstegård. 
Prorektor Gunner Eriksen bød os på se
minariets vegne velkommen. Senere var 
der rundvisning ved Bodil og Sv. E. 
Abrahamsen.
Der blev snakket meget om gamle dage, 
skole, forandringer og meget andet.
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Efter ture på Byskov bakke, Høgsgård 
strand og kirkegården sluttede dagen 
med en hyggelig og vellykket middag på 
Hotel Nørre Vinkel i Lemvig.

H. G. Rendtorff

39 Kammeratskab og venskab blandt 39’rne 
holder så godt, at vi efter 45-års stævnet i 
1984 er mødtes, flere eller færre, hvert år. 
I år samledes 15 (heraf 13 dimittender fra 
39) den 3. september på restaurant »Møl
lerens Hus«, nød middagen og den skøn
ne udsigt over Kalø Vig. Derefter kørte vi 
med Stinne Hede som vejviser til hendes 
sommerhus på Mols til hyggeligt samvær 
ved kaffebord og vandretur til stranden 
ved Begtrup Vig i det smukke efterårs
vejr. Hjertelig tak til initiativtagerne, spe
ciel tak til Stinne for gæstfrihed.

Svend Erik Abrahamsen

41 Atter har vi været sammen. Den 8. maj i 
år mødtes vi på hotel Nr. Vinkel ved 
Lemvig. Fint vejr, godt humør. I et skønt 
stkke Danmark. Der var mødt 17 dimit
tender + 9 ægtefæller. En dejlig flok. Mas
ser af snak. Snart lød det: Husker du - el
ler: Det var dengang! Efter en god frokost 
kørte vi til Nr. Nissum Sem., hvor lektor 
Wemmelund viste rundt og fortalte om 
seminariet i dag. S. P. Graversen havde 
inviteret os til et »Kig-ind«, og det gjorde 
vi med glæde. Alle savnede vi Esther Gra
versen. Men S. P. gjorde sit til, at vi fik en 
hyggelig stund hos ham. Efter besøget på 
seminariet kørte vi tilbage til hotel Nr. 
Vinkel, hvor vi spiste middagen. Vi snak
kede. Sang en del sange - godt befordret 
af Ellen Ilkjær, og der blev holdt mange 
taler. Ved 22-tiden skiltes vi med ønske 
og håb om snart at mødes igen.

- Vi siger stor tak til Ingrid Koch, der hav
de tilrettelagt stævnet.

Olaf Bendtsen

51 Årgang 51 holdt stævne den 6.9. på Den 
Gamle Præstegård i Nr. Nissum. Der var 
mødt 22. Desværre var flere blevet for
hindret i sidste øjeblik. Vi konstaterede, 
at vi ikke er blevet mindre snakkesalige 
med årene. Efter frokosten tog vi til 
Struer, hvor Ejnar viste os Teknisk Skole 
og fortalte underholdende om dens tilbli
velse og opbygning. Flere skelede misun
deligt til de mange hjælpemidler en sådan 
skole er udstyret med. Dagen sluttede 
med middag. Vi havde en god stund sam
men og mødes igen om 5 år. Tænk, 35 år 
siden. Det kan bestemt ikke ses på os.

J H N.

61 Af 65 jubilarer mødtes 38 samt enkelte 
ægtefæller. Det var kun 5 år siden, vi sidst 
var sammen, så genkendelsesproblemer
ne var små og genkendelsesglæden stor. - 
Vi kunne hurtigt konstatere, at den alme
ne danske jubilar-karakteristik: mindre 
hår/mere mave, kun passede for første 
del af udsagnets vedkommende. - En en
kelt påstod, at det var p.g.a. lærerlønnens 
størrelse - eller mangel på samme. Snak
ken gik gevaldigt. En havde minsandten i 
gemmerne fundet en sang fra en julefest 
»dengang«; tænk sig vi sad i julelysenes 
skær og sang om vores lærere! Vi sang 
den så igen, selv om enkelte af »ofrene« 
var til stede. Så vidt jeg kunne se rødmede 
end ikke forfatteren. Nogle af de »gamle« 
lærere viste sig ikke at være meget ældre 
end os. Som vi er gode til at snakke og 
snakke og snakke. Vi havde nogle fine ti
mer sammen og takker Anders og Inge 
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for initiativet. For at undgå, at der om 5 år 
er tvivl om, hvem der gør noget eller om 
der gøres noget, aftalte vi, at Bodil og 
Frank Nielsen sammen med andre nykø- 
bingensere, indbyder til 30 års jubilæum i 
1991.
Irma Nørbjerg, Møllevænget 18, 7900 
Nykøbing M er fortsat referent/kontakt- 
person til dette hæftes redaktion. Send 
hende et kort hvert år i august og fortæl 
om ændringer i adresser, stillinger m.v. 
løvrigt vil jeg gerne foreslå, at de gamle 
herrekollegier (Sparta m.fl.) sælges som 
Time-Share til gamle beboere, der kan 
komme et par dage eller en uge om året og 
dyrke nostalgien - eller som Time-share 
til årgange, så en hel årgang kan bo der af 
og til. Dette fordi rektor manglede penge 
til vedlige-hold.

Jørgen Dam

7b Lørdag den 16.8.86. Forventningen er 
stor på vej fra Fyn. Hvor mange ville mon 
komme? 13 fra klassen mødte op i Mona 
Bøjers hjem i Hjerm. Efter eftermiddags
kaffen, hvor vi genopfriskede gamle dage 
og hørte om hinandens liv og færden, ef
ter vi forlod Nissum, kørte vi ud til semi
nariet. Her travede vi rundt og så de 
kendte og ukendte steder. Ih, hvor det 
hele er vokset op.
Så gik turen tilbage til Mona, hvor vi fik 
en fin anretning fra Præstegården, og 
klokken blev mange, inden de sidste, efter 
megen snak om »livet«, tørnede ind. Tak 
for en hyggelig dag. Tak til Mona for det 
store forarbejde med at få os samlet. Jeg 
håber, alle møder op næste gang, der bli
ver kaldt til jubilæum af hold 72 III.

Kirsten Larsen

Personalia

23 Elise og J. P. Bach, Bindslev, diamant
bryllup 1.8.86.

24 Barbara og Kristian Øe, Struer, guld
bryllup 5.3.86.

49 Lars Andersen, skoledirektør i Trehøje 
kommune.
Henri Fredberg, ledende skoleinspektør 
i Fjends kommune.

54 Knud Andersen, skoleinspektør ved 
Stenmagle skole.

59 Niels Bergholt, borgmester i Struer.
62 HansJ. Rohwer, sognepræst Vildbjerg.
66 Børge Vestergaard, konst, skoleinspek

tør på Østre Skole, Struer.
67 Arne Hessel Andersen, viceinspektør i 

Løgumkloster.
Inger Margrethe Hoppe, viceinspektør i 
Rødekro.
Jens Jørgen Andersen, sygehjælper.
Finn Mosegaard, ungdomsskoleinspek
tør i Spottrup kommune.
Arne Øe, Nr. Nissum øvelsesskole.

68 Kirsten Vaaben (f. Koch), Tarm, høre/ 
talepædagog i Ringkøbing.
Hans Bladt, skoleinspektør i Tebstrup, 
Skanderborg kommune.

72 Krista (Balleby) Jacobsen, Borris.
Ruth Kirkedal, Bonnet Friskole.
Svend Linde, Haderup.
Svend J. Mortensen, Christinelystsko- 
len, Lemvig.
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Grethe Andersen, Løgstrup.
Inger Pold, Den katolske Skole, Vejle. 
Jørn Baandrup, personaleassistent, 
Åbybro.

74 Leif Damsgaard, journalist ved Thisted- 
posten og Thyholm Avis.

75 Arne Bjerrum, projektskoleleder i 
Struer.
Søren Christensen, Danmarksgades 
Skole, Holstebro.
Lilly Nielsen, VUC, Holstebro.
Niels Stidsen, erhvervsejleder i arbejds
formidlingen, Lemvig.
Torben Lassen, Musikhuset i Lemvig.
Hanne Iversen, Harboøre.
Else Krabbe og Keld Søndergaard, for
standerpar på Pensionisthøjskole, Nr. 
Nissum.

76 Peter Andersen, Nøvlingskov Efter
skole.
Sonja og Peter Gregersen, Ølgod By
skole.
Børge Munk Poulsen, cand. teol.
Poul Erik Wollf, skoleinspektør i Øster 
Lindet.

77 Mads Sørensen Madsen, Sydvestjyl- 
lands Efterskole, Bramminge.
Aase Krog, Sevel skole.

78 Erik Lindsø Larsen, museumspædagog 
ved Haderslev museum.
Svend Åge Poulsen, Nørrelandskolen, 
Holstebro.
Simon Simonsen, Skrave skole, Rød
ding Sønderj.
Vibeke Ager Kristensen, Blidstrup
Ungdomsskole, Mors.
Peter Billeskov, Bøvling.

79 Merete Maksten, tillægsuddannelse for 
senere ansættelse i Norge.
Poul Erik Eriksen, Svankær Ungdoms
skole.

Niels Chr. Nielsen, Thys Ungdoms
skole.
Marianne Rahbæk, vikar i Hvide 
Sande.
Jan Hessellund, årsvikar i Flynder.

80 Villy Jensen, timelærer i Give.
Kurt Ejvind Nielsen, missionær i Tan
zania (skoleleder).
Herdis Damgaard Andersen, Herning 
Friskole.
Hanne Brunsgaard Andersen, Lem- 
torpskolen, Lemvig.
Lene Suusgaard, Lemtorpskolen, Lem
vig.
Ejnar Noe, Vesterbølle Efterskole.
Poul Højvang, Horne Ungdomsskole.

81 Knud Damgaard Andersen, Herning 
Friskole.
Bente Kleon Jeppesen, læser teologi i 
Århus.
Helga Nielsen, missionær i Tanzania 
(lærer for missionærbørn).
Kresten Kirkeby Madsen, Husby Efter
skole.
Kaj Christensen, Husby Efterskole.
Jørn Madsen, Thorsminde.
Susanne Gravgaard. Morsø Forberedel
seskursus, Nykøbing M.

82 Svend Østergaard, timelærer i Aulum. 
Hans Jørgen Hansen, lærer ved Djurs
lands Efterskole.
Sanne Højgaard, Gongola State, Nige
ria.

83 Ulla Jul Sørensen, timelærer i Nr. Fel- 
ding.
Susanne Schnoor, timelærer i Ørum, 
Djurs.
Gunhild Andreasen, U-landsfrivillig i 
Bahrain (gennem DMS).
Gitte Christensen, p.t. Skals Håndar- 
bejdsskole.
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Birgitte Rønning Pedersen, Hodsager 
skole.
Anne-Marie Hansen, lærer ved Djurs
lands Efterskole.

84 Marianne Sørensen, Druestrup Fri
skole, Haslev.
Per Bengtson, Blidstrup Ungdoms
skole, Mors.

85 Paul Storgaard Lodahl, Sydvestjyllands 
Efterskole, Bramming.
Leif Nielsen, musiksekretær ved 
KFUM og K, Århus.
Helle Søgaard, Ørum Sønderlyng.
Kristian Skyum Poulsen, timelærer i 
Fabjerg.
Jens Otto Pedersen, Lundegaardskolen, 
Mors.
Jan Nielsen, årsvikar ved Hjerm skole.

86 Ruth Mogensen, Aime Skole, Græsted. 
Claus Hjortdal, Vesterstræde 20E, 
7700 Thisted.
Jette U. Pedersen, Borbjerg Central
skole.
Eva Dahlgaard, Hellasvej 6, Nr. Nis
sum, 7620 Lemvig.
Ole Sørensen, årsvikar, Fabjerg skole. 
Jytte Lind Andreasen, Kirkebyvej 31, 
Stauning, 6900 Skjern.
Lone Kallesøe Kirk, Pilgårdvej 25, 
Nr.Nissum, 7620 Lemvig.
Kurt Hansen, Høj bjerggårds vej 3B, 
Karstoft, 6933 Kibæk.
Vagn Jespersen, Lomborg Ungdoms
skole.
Merete Jakobsen, elev på sem. i Her
ning.
Sten Otterstrøm, Vinderup Realskole. 
Esther Knudsen, Frøstruphave Efter
skole.
Jonna Jensen, Skovvænget 28, Grejsda
len, 7100 Vejle.

Jens Have, Kirkebyen 2, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig.
Tage Jepsen, Lomborg Ungdomsskole. 
Inge-Margrethe Jacobsen, 
Bøgelundsv. 5E, 6920 Videbæk.
Marie Bro, Skjern.
Karsten Olesen, Virkelystvej 3, 
7550 Sørvad.
Ellinor Naef, Ranum Statsseminarium. 
Annette Mølbæk, Gadager 131, 
2600 Glostrup.
Kirsten Cæsar Jensen, KFUM og K 
sekretær, 9800 Hjørring.
Helle Møller, Bedsted.
Lisette Vestergaard, Kristiansdals Allé 
72, 5250 Odense SV.
Birgit Andersen, vikar Struer Østre 
Skole.
Leif Johansen, Struer.
Jette Agerbo Maksten, Klara Hansens- 
vej 29, 1. sal, 8585 Glæsborg.
Kirsten Vikær Jeppesen, Karstoft Fri
skole, 6933 Kibæk.

Afsked med pension
41 Ernst Fuursted, Værløse, 31.8.86.

Rosa Nørgaard, Erslev, 1.8.86.
42 Christian Graugaard, Skjern, 1.8.86.

Frode Nørgaard, Erslev, 1.8.86.
43 Poul Skovbakke, Nr. Nissum, 31.12.85. 

Edvard Fonsmark, Nr. Nissum, 31.7.86. 
Gunner Eriksen, Nr. Nissum, 31.7.86.

46 (uden angivelse af Tidspunkt) 
Inger Lillelund, Århus.
Stinne (Kirstine) Rasmussen, Hornbæk.
Jakob Larsen.
Anders Jeppesen, Bording.
Henry Jacobsen.
Eva Andreasen, Esbjerg.
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Hans Albert Bj. Andersen, Charlotten- 
lund.
Anna K. Nygaard.
Jakob Corydon, Eltang, Kolding.
Johs. Flebo, 0. Lindet, Kolding.

47 Chr. Haahr Mortensen, Holsted, 
31.7.86.
Knud Jørgensen, Christiansfeld, 
31.7.86.

48 Ejler Vinther, Herning, 31.7.86.
I. C. Jensen, Ebeltoft, 31.7.86.
Asmus Jæger, 31.7.86.
Johannes Møller, 31.7.86.
Knud Madsen, Brovst, 31.7.86.

49 Kirsten Margrethe Andersen (f. Rolig
hed), Nykøbing M., 1.8.86.
Kristiane Frandsen, Lemvig, 1.8.86.
Ly dia Frandsen, Gudum, 1.8.85.
Kis Østergaard, Nykøbing M., 1.8.86.
Knud Moesgaard, Århus, 1.8.86.
Karl Emil Sørensen, Holstebro, 1.10.86.

35 Carl Overgaard Nielsen, Bedsted, 
feb. 86.

36 Johannes Knudsen, Skjern. Jan. 86.
48 Kaj Elkjær, Middelfart.
62 Poula Inga Korsholm (f. Jensen), 

Nykøbing M., juni 86.
Gertrud Tarp Hansen (f. Madsen), 
Askov, april 86.

72 Niels Erik Storm, Svendborg, forår 86.
74 Ejner Chr. Hoppe, Haslev.

Dødsfald
06 Peter Christensen, Fredericia, feb. 86.
24 Niels J. Hansen, juli 86.
26 Aade Kjær, Balle, marts 86.
29 Helge Sondergaard Krogager, Vest

bjerg, Vendsyssel, jan. 86.
P. Hedager (Mortensen), Skjern.

30 Bernhard Holm, Riis Skov, juni 86.
Lars Peter Andersen, Ansager, okt. 85.

31 Axel Jakobsen, Nr. Bjert, Kolding, 
sept. 85.

32 Jakob Bønnerup, 1985.
M. P. Quist Frandsen, 1985.

33 Ehlin Christiansen (f. Fløe), Haderslev, 
feb. 85.
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden A. Koch (28)

Økonomien
Jeg synes, det er vigtigt at klargøre sig, om vor 
forening har nogen virkelig værdi og betyd
ning. I en tid, hvor så meget omstruktureres, 
er det væsentligt, at man ikke taber fodfæstet 
og tipper omkuld. Det er dog nok ved at gå 
op for mange, at vi som folk i tiden gennem
løber en kritisk fase, i særlig grad kritisk, fordi 
vi ikke i tilstrækkelig grad har givet den op
voksende ungdom del i vore folkelige fælles
værdier. Disse er blevet og bliver ofret på 
poppens alter.

Jeg vil gerne her citere et par linier fra for
eningens formålsparagraf. »Foreningens for
mål er at styrke og vedligeholde det på Nr. 
Nissum indledede fællesskab samt at være 
bindeled mellem de forhenværende elever og 
seminariet«. Hovedordet i citatet er fælles
skab.

Derudover har foreningen en meget vigtig 
opgave i at stå værn om vort gamle semina
rium. Det har gennem tiderne været udsat for 
mange vanskeligheder, væsentligt forårsaget 
af at det ligger på landet så langt mod vest. Det 
er jo i virkeligheden helt utroligt, at der i vort 
lille land, der ikke fylder ret meget på en glo
bus, kan være så stor forskel i værdimål og 
holdning mellem øst og vest, som det åben
bares for mig på så mange måder.

Lad os derfor slutte op om foreningen og 
dens opgaver.

Økonomien
Som det fremgår af omstående regnskab, er 
økonomien absolut tilfredsstillende, hvad 
der glæder bestyrelsen meget ikke mindst 
med henblik på de opgaver, den øjner forude. 
Jeg tænker her på det arbejde, der inden så 
længe står for med seminariets 100 års jubi
læum. Den gode økonomi har tilladt os at 
ofre midler på arkiv og især på sikring af såvel 
årbøger som det tidligere elevblad »Dæm
ring« helt tilbage til de første numre. Disse 
publikationer er meget væsentlige for kend
skabet til seminariets historie både i hverdag 
og fest.

Betalingen for årbogen, der samtidig 
er medlemskontingent
Denne kan i betragtning af den gode økono
mi uforandret holdes på kr. 45. Ekstra ek
semplarer kan købes for kr. 30 + porto. Be
nyt venligst vedlagte girokort. Hvis der beta
les på anden måde, husk da at anføre dimis
sionsår og adresse. Der kommer stadig ind
betalinger uden afsenderadresse. Betalingen 
bedes foretaget senest 10. januar.

Manglende betaling
Vor kasserer er fuldt indforstået med, at man 
af en eller anden grund kan glemme at betale 
rettidigt. I så fald udsendes en »rykker« på 
beløbet + porto. Man må betale for en vare, 
der er bestilt. Så længe man ikke har meddelt 
det modsatte, er årbogen en bestilt vare og 
skal selvfølgelig betales. Kassereren kommer 
hvert år ud for, at der er enkelte, der overho
vedet ikke reagerer på selv gentagne »rykke
re« og beholder årbogen uden at betale. Det 
er simpelthen både hensynsløst og uærligt. Så 

82



meget mere når man står som lærer for den 
ny generation. Vi må også betænke, at vor 
kasserer udfører sin opgave uden nogen form 
for aflønning.

Årbogen trykkes i år i ca. 1600 eksem
plarer.

Seminariets lokalarkiv

Valg
Alex Koch, Kirsten Simonsen og Hauge 
Nielsen er på valg i 1987. Bestyrelsen foreslår 
genvalg, og de pågældende har indvilget i at 
fortsætte, hvilket vi takker dem for. Såfremt 
der ikke inden 1. februar 1987 er fremkom
met andre forslag, bortfalder valget.

Bestyrelsen
Formand: Alex Koch, Hellasvej 16,

7620 Lemvig, tlf. 07891155.
Kasserer: V. Gohr Lauridsen, Østerled 6, 

7620 Lemvig, tlf. 07891164.
Red.: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 6, 

7620 Lemvig, tlf. 07891184.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding, 

6900 Skjern, tlf. 073643 62.
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3, 

Resen, 7600 Struer, tlf. 07861780.
Kirsten Simonsen, Ringgade 116,

7600 Struer, tlf. 07850403.
Jørgen Pedersen, IV klasse, 

repr. for de lærerstuderende.

Allerede i 1987 kan man fejre hundredåret for 
oprettelsen af Nr. Nissum Højskole, og i 
1992 følger seminariet efter. Da er det nemlig 
100 år siden, præsten Ad. L. Hansen startede 
Vestjyllands eget seminarium under små og 
beskedne forhold.

Bl.a. under indtryk af disse jubilæer er 
seminariet gået i gang med at ordne og 
videreudbygge arkivet over alle de mange 
historiske effekter, vi gennem årene er kom
met i besiddelse af. Her er gamle protokoller, 
vandremapper, elevblade, billeder og meget 
meget mere. Alt sammen ting, der er med til 
at fortælle et stykke vestjysk skolehistorie. 
Udbygningen af dette arkiv er naturligvis en 
opgave, som elevforeningerne varmt støtter. 
Derfor opfordrer vi alle, der har ting af inter
esse (billeder, sange, bøger og andet), som 
kan bidrage til at belyse seminariets historie 
til at indsende sådant materiale, evt. til kopie
ring.

Send venligt tingene til
Gunnar Eriksen, Gudumvej 11, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig.

Eller ring og aftal nærmere på tlf. 
07891111.

Netop i disse måneder er vi ved at indrette 
nye og hensigtsmæssige lokaler til arkivet, 
ligesom det er tanken med mellemrum at lave 
særudstillinger omkring nogle af de mange 
emner, man naturligt kan tage op.
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening

Regnskab for året 1. oktober 1985 -30. september 1986

Nr. Nissum, den 30. september 1986 V Gobr Lauridsen

Indtægter 
Årbog 1984 
Årbog 1985 
Renter

685,00 
54.165,00 

6.208,30

61.058,30

Status pr. 30/9 1986
Aktiver
Girokonto
SDS
Obligation
Kassebeholdning

533,70 
63.409,06 

6.358,42
20,10

Udgifter
Årbog 1985: 
Trykning 27.906,50 Passiver

70.321,28

Postbesørgelse m.v. 8.881,15 Overførsel pr. 1/10 1985 66.241,53
Moms 8.094,00 Overskud 1/10 85-30/9 1986 4.079,75

Redaktions- og bestyrelsesudgifter
Billeder til årbogen
Indbinding af årbøger
Porto
Kontorartikler
Skab
AV-central

Overskud

44.881,65

751,60
750,00

5.365,85
1.361,00

274,10
3.170,15

424,20

56.978,55

4.079,75

70.321,28

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået af undertegnede. Bøger og bilag er sammenholdt. Intet er fundet 
at bemærke.

Nr. Nissum, den 13. oktober 1986 A. C. Sørensen Gunner Eriksen

84



HF-elevforeningen
Ved formanden Jens Jørgen Kallesøe

derholdning ved HF-ere og fest i studiekæl
deren.

Da det tager tid at finde 10-års jubilarer, 
blev vi enige om at påbegynde dette arbejde 
tidligere. Desuden vil vi forsøge at få HF-erne 
på seminariet mere med i forberedelserne til 
fremtidige elevfester.

Vi mødes igen til årsfest den 4.4. 1987.

Som tidligere år vil en gennemgang af HF- 
elevforeningens virke i 1986 først og frem
mest omhandle årsfesten og generalforsam
lingen i april.

Forberedelserne til årsfesten begyndte 
med lidt af et chok. Vi havde lige modtaget 
årbogen, og her kunne vi læse, at vores elev
fest og Nissummødet skulle afholdes samme 
weekend. Vi var ikke begejstrede for at ændre 
datoen for elevfesten og besluttede derfor 
sammen med Nissummødet, at sidstnævnte 
kunne afholdes i Festsalen. Vi skulle så klare 
os med Lovsangssalen og Studiegården. Bor
gen deltes vi om.

Det viste sig at være en god løsning. Lov
sangssalen var bedre end festsalen til såvel 
højskolesang med Børge Mikkelsen som fol
kedans med Lise Markussen.

Efter kaffen holdt vi generalforsamling. 
Kassereren kunne berette, at økonomien er 
god. Seminariet har givet elevforeningen den 
anerkendelse, at man arbejder på at give os en 
plads i dets bestyrelse. Det er dog under for
udsætning af, at et nyt forslag til bestyrelses
sammensætning godkendes. Vi blev enige 
om at sige ja til tilbuddet, men venter med at 
vælge en repræsentant.

Vores u-landsprojekt fra foregående år 
fortsattes. I år lavede en gruppe lerskulpturer, 
som blev solgt på auktion efter aftensmaden. 
Ellers forløb dagen, som den plejer, med un-

HF-elevforeningens bestyrelse

Formand: Jens Jørgen Kallesøe,
Fabjergvej 8, 7620 Lemvig, tlf. 07 8102 62.

Næstformand: Henrik Dissing, 
Askegården 8, 7620 Lemvig, 
tlf. 078913 73.

Forretningsfører: Bo Egedal, 
Kløvermarksvej 2„ Brylle, 
5690 Tommerup, tlf. 09751420.

Gitte Vognstoft, Lægårdvej 12b, 
7500 Holstebro.

Ole Arnbak.
Johnny Berg, Kondorvej 19, Heldum, 

7620 Lemvig.
Lærerrepr.: Knud Mølby Henriksen, 

Borumvej 19, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Repr. Seminariets Elevforening:

Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding, 
6900 Skjern.
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Nr. Nissum Seminariums HF-Elevforening

Regnskab for året 1. april 1985 -31. marts 1986

Status pr. 31/3 1986
Aktiver
Nordvestbank
Giro
Kasse

Indtægter
Kontingent 85/86 
1/2 kontingent 85/86
Gensynsfest 85
Renter

Kasseeholdning 31/3 85

3.650,00
725,00

10.556,10
524,10

15.455,20
3.141,76

18.596,96

Udgifter 
Årbog 85 2.171,60
Porto 1.406,30
Kontorartikler 893,54
Bestyrelsesmøder 992,95
Årsfest 85 6.898,35
DMS Hjertebarn 750,00

5.421,08 
31,04 
27,20

5.479,32

Passiver
Kassebeholdning 31/3 85 3.141,76
Overskud 85/86 2.337,56

5.479,32

Kassebeholdning 31/3 86
Afstemning

13.112,64
5.479,32

5,00

18.596,96

Lemvig, den 1. april 1986 Johnny Berg Jensen

Vi har d.d. gennengået ovenstående regnskab og fundet overensstemmelse mellem bilag og kasseregnskab. 
Kasse-, giro- og bankbeholdning har vi ikke kunnet kontrollere, da dokumentation ikke har været forelagt os.

Nr. Nissum, den 18. april 1986 J. Hauge Nielsen Poul G.Wemmelund
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