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HF gennem 15 år
Af lektor Leo Fristed

HF-kursus indførtes i det danske uddannel
sessystem i 1967, men startede her på stedet i 
1968 efter et ekstra år med præparanduddan- 
nelsen. Formålet med denne forsinkelse var, 
at man måtte have dækket det optagelsesslip 
til læreruddannelsen, der opstod, da det etåri
ge præparandkursus afløstes af det toårige 
HF-kursus.

I løbet af de første år voksede klasseantallet 
fra de to, vi som alle andre startede med, til 
seks 1. HF-klasser i 1972. Året efter blev 
klassekvotienten i HF sat op fra 24 til 28, så vi 
i 1973 optog 5 klasser med 140 elever i stedet 
for de påregnede 6 klasser med 144 elever. 
Alligevel måtte vi afvise 40% af ansøgerne. 
Udviklingen fremover har dog skabt balance 
mellem ansøger- og klassetal, så vi nu i de 
sidste 3 år har kunnet optage alle ansøgere i 
vore 5 1. HF-klasser.

Som direkte afløser af det gamle præpa
randkursus var seminariets HF-kursus fra 
starten præget af en yderst målbevidst hold
ning hos de studerende. De ville næsten alle 
ind i læreruddannelsen - der var i øvrigt hel
ler ikke ret mange andre muligheder dengang 
- og de arbejdede energisk på at få så stor en 
eksamen som muligt. Sporene fra præpa- 
randkurset viste jo, at kun den bedste halvdel 
af eksamensresultaterne lukkede døren op til 
videre uddannelse.

Den blanding af uddannelsesoptimisme 
og efterklang af ungdomsoprør, der prægede 
studiemiljøet de første år, farvedes af den før
ste oliekrise i 1973 og de økonomiske stram
ninger på uddannelsesområdet, der fulgte i 
resten af 70’erne. De store årgange af 16-19 
årige, der kendetegner begyndelsen af 80’er- 
ne, og den skærpede adgangsbegrænsning til 
de videregående uddannelser har fastholdt 
interessen for HF-uddannelsen, uanset den 
kraftige vækst i gymnasietilgangen i samme 
periode.

Trængslerne på uddannelses- og erhverv
sområdet synes også at være årsag til, at pi
gernes andel i ansøgertallet er vokset støt de 
sidste fem år. 11968 var der 50% piger blandt 
ansøgerne til HF. I begyndelsen af 70’erne 
faldt tallet til 40%, hvorefter det voksede i 
slutningen af 70’erne for i 1980’erne at nå op 
på 75-80%.

Kvindernes udsatte stilling på arbejdsmar
kedet afspejles i disse tal. Hertil kommer, at 
HF-uddannelsen gennem sin tilvalgsstruktur 
nok i betydeligt omfang kan imødekomme 
pigernes særlige forudsætninger.

Ændringen i samfundet i løbet af de 15 år 
fra uddannelsesoptimisme til uddannelse
strængsler har sat sit præg på studievejleder
nes arbejde. I de første år var den besværligste 
opgave knyttet til optagelsesproceduren, for
di der i denne periode var næsten dobbelt så 
mange ansøgere, som man kunne optage; 
der var lagt loft over HF-kursernes klassetal. 
Et af problemerne lå i, at de faglige forudsæt
ninger skulle tilgodeses samtidig med, at de 
forskellige ansøgerkategorier skulle repræ
senteres i optagelsestallene med samme andel 
som i ansøgertallet. Ansøgernes forudsæt
ninger var realeksamen, 10. klasses prøver 
eller »andre forudsætninger«, herunder 
f.eks. højskolernes kurser. Studievejledernes 
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bekymringer blev udtrykt med ordene »de 
skal ikke alene hjælpes ind, de skal også hjæl
pes igennem«. Heri lå, at det var de faglige 
vanskeligheder, som var nogle HF-kursisters 
egentlige problem. Fik de deres eksamen, 
kom de også videre i uddannelserne.

I 80’erne synes de personlige problemer at 
overskygge de faglige. HF-ansøgernes fo
rudsætninger ved optagelsen er blevet mere 
ensartede. Studievejledernes bekymringer 
kunne nu udtrykkes med ordene »de skal ik
ke alene hjælpes igennem, de skal også hjæl
pes videre«.

På grund af besværlighederne med ad
gangen til videreuddannelse søger de færreste 
HF’ere i dag en uddannelse lige efter eksa
men. De fleste tager arbejde eller udlandsop
hold et år eller to, når de har forladt os. Her
ved bliver de lettere end ellers ført ind i situa
tioner, der hæmmer dem i at søge den ud
dannelse, de oprindelig havde i sigte.

I konsekvens af disse forhold har studie
vejlederne her på stedet, bistået af nogle af læ
rerne, søgt at følge HF-dimittendernes færd i 
to år efter deres eksamen. Formålet er at til
byde fortsat vejledning i form af ajourførte 
smdieoplysninger og ansøgningsmaterialer 
m.v. Samtidig har vi haft den glæde at kunne 
følge lidt med i, hvordan det er gået vore stu
derende.

Det har været en positiv oplevelse. Vel har 
vi af og til kunnet hjælpe enkelte med at klare 
nogle problemer, men langt de fleste har kla
ret sig selv og klaret sig godt.

Et gennemsnitsresultat fra de sidste fire 
årgange (dimittender 1979-82) viser, at ca. 
25% er i gang med en uddannelse i løbet af det 
første år efter, at de har bestået deres eksa
men. Ca. 50% er i uddannelse efter 2 års for
løb, og yderligere 17% af dem har på dette 
tidspunkt søgt uddannelse. Det vil sige, at 2/ 
3 af en årgang er i en eller anden form for ud
dannelse ved indgangen til det tredje år efter 
deres eksamen.

Den sidste tredjedel har beskæftigelse af 
forskellig art, og nogle enkelte befinder sig i 
udlandet. Der er meget få uden beskæftigel
se. Arbejdsløshedstallet for disse årgange lig
ger under 4%.

Som nævnt har det været en glæde at høre 
fra vore HF-dimittender fra tidligere år. Re
sultatet af denne kontakt har uventet tegnet et 
lysere billede af nogle ungdomsårgange, end 
man ellers er vant til at blive præsenteret for.

Med denne lille redegørelse sender vi fra 
HF-kurset en hilsen til alle vore gamle 
HF’ere.

T

Ansøgertal og klasseantal i HF-1968-83

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Ansøgere 111 96 111 240 269 230 168 143 149 101 119 111 129 149 130 130
Klasser 2 3 3 5 6 5 6 5 5 4 4 4 4 5 5 5
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Erik Bertelsen-prisen
Af lektor J. Hauge Nielsen (51)

Ved dimissionsfesten i år fik en af de nye læ
rere, Torsten Nielsen, overrakt en check på 
1000 kr som belønning for en opgave om 
digteren Erik Bertelsen, en opgave, som han 
havde udarbejdet til eksamen i liniefaget 
dansk.

Pengegaven er en pris, som sparekassen 
SDS i Lemvig har indstiftet, og som gives for 
et arbejde, et projekt eller lignende, der kan 
være med til at trække Erik Bertelsens navn 
og forfatterskab frem i lyset. Her på egnen 
har Erik Bertelsen ofte stået i skyggen af Thø
ger Larsen. Mange kender sangen: »Blæsten 
går frisk over Limfjordens vande« og ved 
måske også, at det er Erik Bertelsen, der har 
skrevet sin kærlighed til Limfjordslandet ind 
i den. Men så ved man nok heller ikke mere, 
og dog hævder Erik Bertelsen sig fornemt 
blandt hjemstavnsdigterne.

Dens egentlige ophavsmand til prisen er 
lektor A. Kock, der på sparekassens general
forsamling slog til lyd for, at egnen søgte at 
fremhæve Erik Bertelsen og hans digtning. 
Der viste sig at være grobund for ideen, og 
resultatet er blevet, at prisen udsættes forelø
big for tre år, og at det er Nr. Nissum Semi
narium, der afgør, hvem der kan komme i 
betragtning ved uddelingen.

Seminariets interesse i digteren hænger na
turligvis sammen med hans ophold her om
kring 1920, da han læste til lærer. Han hop
pede imidlertid fra lærerstudiet, havde uro i 
kroppen og droges mod andre interesser.

Torsten Nielsens opgave hedder »Erik 
Bertelsen, Harboøre og vækkelsen« og er en 
analyse af Erik Bertelsens holdning til væk
kelsen set i forhold til andre forfatteres hold
ninger. Torsten Nielsen fremhæver det me
get positive syn Erik Bertelsen havde på det 
røre, der kom til at betyde så meget for Har
boøre ikke alene på det åndelige område.

Forfatteren Erik Bertelsen, gentegnet af Georg 
Nielsen.
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Teaterjubilæum
Af lektor H. /. Scheel Andersen

Da seminariet omsider fik sin festsal, blev der 
skabt mulighed for, at borgerne i Lemvig og 
Thyborøn-Harboøre kommuner kunne 
komme i teater.

Den 5. juli 1973 afholdtes der stiftende ge
neralforsamling. Dermed var startskuddet 
for teater i Lemvig givet. Til vores store over
raskelse viste det sig, at der var en overvæl
dende interesse for sagen. Dette havde man 
ikke kunnet spore gennem den ret sparsom
me opbakning, der var til den stiftende gene
ralforsamling. Vi fik hurtigt fulde huse.

Det var nemme år, hvad økonomien 
angik. Vi kunne spille med overskud fra sæ
son til sæson, så man ikke behøvede at se alt 
for grundigt på, om alle forestillinger havde 
lige stor søgning. Arbejdsmæssigt var der de
rimod nok at se til, når man skulle opbygge 
noget nyt, der voksede så kraftigt.

Idag er det umuligt at få teaterkredsen til at 
hvile i sig selv uden kommunale tilskud, som 
kommunerne ikke er pligtige til at yde. Hel
digvis har de kommuner, der i første række 
har indbyggere, der kommer i vort teater, 
hvert år støttet os. Det er Lemvig-, Thybo
røn-Harboøre- og Struer kommuner. Uden 
denne støtte var der intet teater her.

Teaterkredsen har gennem de 10 år været 
en af de store i landet med sine ca. 1000 faste

abonnenter. Særlig er dette tal stort, hvis man 
tager befolkningsgrundlaget i betragtning.

Mange dejlige teateraftener er det blevet til 
i de 10 år, men naturligvis skal det ikke skju
les, at enkelte »smuttere« har der været. Når 
man køber forestillinger, ved man jo kun i 
begrænset omfang, hvad man køber. Man 
må forlade sig på stykket samt de skuespillere 
og instruktører, der skal medvirke. Et rime
ligt kendskab til teaterverdenen begrænser

’’■I |f ■I»11*
TEATERKREDSEN
LIMFJORDEN
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naturligvis fejltagelsernes antal, men udeluk
ker dem ikke. Dette forstår publikum tilsy
neladende, så man ikke føler ansvaret alt for 
tungt.

De studerende har hermed hver sæson 
haft muligheden for at se 8 forskellige teater
stykker i Nr. Nissum. Dette udnyttes natur
ligvis, men det er tydeligt, at seminariestude
rende gennemgående ønsker at se de samme 
»træffere« som det øvrige publikum.

Det er ikke eksperimenterende teater, der 
har ungdommens interesse i dag. Hvad det 
angår, forholdt det sig lidt anderledes, da vi 
startede for 10 år siden.

Teatret ser ud til at være kommet til Nr. 
Nissum for at blive, og dejligt er det at se eg
nens befolkning færdes hjemmevant i nogle 
af vore lokaler.
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Nr. Nissum Seminarium - før og nu
Redaktionen har bedt fem personer skrive om Nr. Nissum Seminarium og HF ud fra nogle af de 
berøringsflader, de har eller har haft med institutionen.

HF-studerende 
anno 1983
Af Kirsten Raundahl og Henning Østerby, 
2. HF

Det at gå på HF er mange ting. Det er at få sig 
en uddannelse, som man kan bygge videre 
på. Det er at udvikle sig fagligt og kulturelt. 
D et er at lære mange nye mennesker at kende 
og at arbejde sammen med dem. Det er for 
mange at lære at administrere egne penge for
nuftigt, hvis de skal slå til.

HF-uddannelsen er baseret på, at der i ti
merne ikke foregår en envejskommunika
tion, og at de studerende har medbestemmel
se. Her på stedet er der en tendens til ikke helt 
at udfylde disse rammer. Det skyldes måske, 
at nogle lærere efter mange års undervisning 
på stedet er så indgroede i systemet, at de blot 
fortsætter efter deres egne linier. Men vi stu
derende er heller ikke uden skyld, idet vi ofte 
har en lidt for ukritisk og passiv holdning til 
undervisningen. Samarbejdet afhænger især 
af, hvordan de enkelte klasser fungerer såvel i 

skoletiden som i fritiden. Vi mener, at det so
ciale samvær uden for skoletiden styrker ar
bejdet i klassen. For den enkelte gælder det 
om ikke at være alt for »doven«, da kurset 
kræver en del arbejde. På den anden side er 
det måske også en belastning at være alt for 
pligtopfyldende.

Gennem en lang årrække er der blevet 
bygget mange udvalg og foreninger op i den 
hensigt at aktivisere os studerende i fritiden 
og at sikre os indflydelse på seminariets sty
ring. Disse udvalg fungerer generelt godt, 
idet HF-ernes, de lærerstuderendes og lærer
nes meninger og synspunkter her vejer lige 
tungt. Ved at engagere sig i en eller flere af 
disse foreninger, mener vi, at man får størst 
udbytte af sit studium, idet man derved får 
sin horisont udvidet. Dermed være ikke sagt, 
at man er en outsider, hvis man ikke er med i 
noget af dette arbejde. Alle disse udvalg og 
foreninger afholder mange arrangementer, 
og det giver mulighed for at vælge, hvad man 
har lyst til. Man behøver i hvert fald ikke ikke 
at kede sig. At arrangementerne har et fast 
grundlag skyldes især, at lærerstuderende og 
HF-studerende fungerer sammen. Det giver 
oplevelser for os at møde de lærerstuderende 
og at arbejde sammen med dem.

I et studiemiljø kan man dog godt blive lidt 
ensporet, da mange (ikke alle) har en hold
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ning, som trækker mod venstre. Men det 
skaber grobund for mange diskussioner, 
som kan være med til at afklare egne hold
ninger. Ikke mindst det daglige samliv på 
kollegierne styrker disse forhold. At der her 
også er kollegianere uden tilknytning til stu
diemiljøet giver yderligere mange indtryk fra 
dagens Danmark. Dette er værdifuldt, da 
man ellers let kan blive indgroet i miljøet og 
ikke får sine impulser »reguleret«. Men na
turligvis er det op til en selv at undgå at blive 
isoleret fra omverdenen.

Et udslag af at så mange mennesker bor 
samme sted kan være, at det er svært at få sin 
aktivitetslyst afbalanceret. Man er f.eks. ikke 
altid i stemning til at feste, når andre er det - 
eller omvendt. Sligt vil uvægerligt give anled
ning til gnidninger af og til.

Vi kan ikke lade en lejlighed til at rose kol
legiets pedeller gå os forbi. Det er positivt, at 
de altid er villige til at hjælpe med de mere el
ler mindre særegne problemer, vi ofte møder 
op med.

Hvis man vælger at gå på HF, er det godt 
at have taget stilling til, hvad man forventer at 
få ud af studietiden. Her tænker vi mest på, 
om man bare vil have sin faglige viden forø
get, eller om man også vil have noget socialt 
ud af det.

Vi føler virkelig, at vi får noget ud af begge 
dele, og det vil sikkert komme os til gode se
nere.

Vi har fået et skub til at udvikle os rent per
sonligt og har lært at fungere blandt og arbej
de sammen med andre mennesker.

Studerende anno 1983
Af Lererstuderende Helle Braad

For mange synes det helt uforståeligt, at der 
er nogle, som »gider« gå seminarievejen. 
Først på HF eller gymnasium, så måske ud at 
samle flere points, dernæst skrive papirer, 
udfylde skemaer m.v. for på grundlag af disse 
forhåbentlig at blive taget til nåde og lukket 
ind. Og hvad er det så, man bliver lukket ind 
til?

Måske kunne det være spændende aller
først at se på nogle af de overvejelser, man 
gør sig, inden man vælger at søge optagelse 
på et seminarium. Det er naturligvis umuligt 
at komme rundt i alle kroge, men her skal gø
res et forsøg på at fremhæve nogle af de tan
ker, man kan nå at gøre sig inden man tager et 
så - for nogle at se - drastisk skridt.

To emner står for de fleste særligt højt på 
listen, nemlig økonomi og ansættelsesmulig
heder, - økonomien fordi man ved, at man 
som studerende ingen løn får, og hvad gør 
man så? Ansættelsesmulighederne kan have 
indflydelse på to - om ikke flere - måder. 
Nogle går ind i uddannelsen for på den måde 
at undfly en øjeblikkelig arbejdsløshedssitua
tion, andre opgiver tanken om en uddannel
se, fordi de synes, at det virker meningsløst at 
uddanne sig indenfor et felt, hvor der efter si
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gende er og fortsat vil være stor arbejdsløs
hed.

Trods disse mørke udsigter er vi alligevel 
nogle, der tør kaste os ud i en læreruddannel
se - og hvorfor så det? Har vi taget skyklap
per på - lukker vi øjnene - er vi måske lidt 
dumme - eller kan det virkelig passe, at vi 
trods advarselsråb fra næsten alle sider stadig 
kan bevare en tro på, at det nytter noget? Ja, 
det kan! - »for det kan jo være, man hører til 
de heldige, som får et job«. Sker det ikke, er 
læreruddannelsen bestemt ikke den dårligste 
uddannelse at være udrustet med, - for hvad 
vil det egentlig sige at være studerende (un
derforstået sem. studerende) anno 1983?

I læreruddannelsens formålsformulering 
bliver rammerne afstukket, og den giver der
med en fornemmelse af, hvad det indebærer. 
I § 1 stk. 1 står der bl.a.: »Formålet er, at de 
studerende erhverver sig teoretiske forud
sætninger for virksomhed i folkeskolen og 
for at følge med i udviklingen inden for fage
ne...«. Ordet »teori« kan få det hele til at sy
nes lidt koldt og måske endda meningsløst, 
fordi »teori er ét og praksis noget andet«, 
men anskuer man det fra en anden vinkel, 
kan det vel synes rimeligt, at den teoretiske 
baggrund skal være i orden, inden der er mu
lighed for handling. - og hvilke muligheder 
ligger der ikke trods alt inden for dette stk. 1. 
»..teoretiske forudsætninger for virksomhed 
i folkeskolen..«, d.v.s. en viden om, hvad 
skolen egentlig er samt en faglig viden, som 
giver én kompetence til at virke inden for 
denne skole med alt, hvad den rummer. Des
uden er der tale om at erhverve sig teoretiske 
forudsætninger for »..at følge med inden for 
fagene...« Formår man at erhverve sig disse 
forudsætninger, står man så at sige lige under 
kundskabens træ og behøver blot at række 
hånden ud for at få netop den viden, man fø

ler, man i øjeblikket trænger til, og det endda 
uden der er tale om forbuden frugt. I stk. 2 
står der, at formålet er, at »de studerende un
der udnyttelse af deres teoretiske forudsæt
ninger øves i at planlægge, udføre og vurdere 
undervisning og i at tilpasse denne efter skif
tende forudsætninger i skolen og hos elever
ne«. Hertil kan siges, at det er den sidste halv
del, som i særlig grad gør dette spændende, - 
som sætter en masse tanker i gang. Som stu
derende kan man næsten ikke undgå at kom
me til at spekulere på, hvad der er årsag til 
disse skiftende forudsætninger, da der jo gi
vetvis må være noget, som betinger dem. 
Herfra er der ikke langt til tankerne om sam
menhængen mellem skole og samfund; et 
emne, som da også ofte bliver berørt, både 
når de studerende snakker indbyrdes, samt 
når der diskuteres i timerne. Naturligvis er de 
mange besparelser på skoleområdet et vigtigt 
led i drøftelserne, i første omgang måske for
di de er af så afgørende betydning for ansæt
telsesmulighederne, men så sandelig også 
fordi økonomisk knaphed kan medføre krav 
om omlægninger og nytænkning inden for 
skolens rammer.

Den teknologiske udvikling er en anden 
spændende faktor i samspillet mellem skole 
og samfund, dels fordi den åbner muligheder 
for udvikling og anvendelse af nye undervis
ningsmidler, dels fordi den er medvirkende 
til, at de krav, der fra samfundets side stilles 
til eleverne, hele tiden ændrer sig, og sidst 
men ikke mindst fordi den ofte kan aflæses i 
selv de yngste elevers tankegang og adfærd. 
Det er derfor vigtigt, at man som lærer gør 
sig klart, hvilke konsekvenser man vil lade 
dette få for sin undervisning. Det er naturlig
vis et spørgsmål i hvor høj grad, man har mu
lighed for at vælge, hvor langt man vil følge 
trop, men som bekendt kan man bedst gøre 
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sin indflydelse gældende, hvis man arbejder 
med under de én gang givne vilkår. Til grund 
for disse overvejelser ligger selvfølgelig en tro 
på, at skolen kan øve indflydelse på samfun
det, idet den opdrager de kommende sam
fundsborgere til »selvstændig stillingtagen«.

Det hedder i stk. 3, at »... formålet er, at de 
studerendes personlige udvikling fremmes 
gennem arbejdet med stoffet, gennem samar
bejde og gennem medansvar for deres ud
dannelse«. Her på stedet fremmes den per
sonlige udvikling ikke blot ad disse tre veje, 
men i høj grad også gennem det at leve her. 
Det nære miljø åbner mulighed for, at de i 
stk. 3 nævnte punkter, som der arbejdes med 
i skolen, kan viderebearbejdes i fritiden, fordi 
man da ofte møder både medstuderende og 

lærere i de fællesskaber, man har så rig mulig
hed for at deltage i.

Miljøet i og omkring seminariet lægger op 
til, at det samarbejde og det medansvar, der 
tales om, ikke blot skal forståes på det faglige 
plan, men at det rækker langt længere - nem
lig derud, hvor det er menneskelighed og an
svarlighed overfor hinanden, der er de egent
lige mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i den 
medleven og det engagement, vi ser hos læ
rerkollegiet, og som i høj grad er med til at 
fremme en udvikling hos os studerende som 
gør, at vi kan tage aktivt del i det liv, der leves 
både i vore skoler og i samfundet som hel
hed.

Så: »Studerende anno 1983?« - Ja tak!

Vi har brug for jer!
Af journalist Flemming Hove, 
Dagbladet i Struer

Lad en kæmpe gribe fat om foden på et gam
melt kroget træ og se ham rykke det op med 
rode. De viltre rødder vil med små skarpe 
smeld briste, og livskraften vil først mod
stræbende, så opgivende og sagtmodigt hol
de op med at pulsere rundt i stammen og gre
nene. I stedet vil den synke ned gennem år
ringene for til sidst at dvæle som tårer om 
røddernes spidser i et kort krampagtigt øje

blik, inden den formålsløst vil dryppe ned på 
Moder Jord. De sidste gisp fra træet er imid
lertid ikke de eneste i tystheden: I krateret, 
som det forsvundne træds rodnet har efter
ladt, vil et mylder af liv være blotlagt - og 
overladt en uvis skæbne.

Det århundredgamle træs betydning for 
sine omgivelser og navnlig for det pulserende 
leben under roden er i tankerne nemt at kal
kere over på Nørre Nissum Seminarium, for 
nøjagtig den samme livskilde er seminariet 
for den by og den egn, institutionen er født 
og vokset op i. Det er bevist adskillige gange i 
de snart 92 år, seminariet har eksisteret, og i 
det seneste årti har by og egn givet både hi
nanden og det ærværdige seminarium hånd
slag på at ville stå skulder ved skulder, når 
mørke skyer trækker sig sammen.

Med andre ord er seminariet i det nord
vestjyske områdes skoleby nummer ét en 
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livsnødvendighed for by og egn, men samti
dig er institutionen et uundværligt bindeled 
mellem Vestjylland og det østlige Danmark 
på både den kulturelle og uddannelsesmæssi
ge front.

Kendsgerninger
Dette billede af Nørre Nissum Seminarium 
og dets betydning indadtil og udadtil står helt 
klart for mig uden nogen uldne kanter, og det 
skyldes ganske enkelt, at kendsgerningerne 
ligger foran mig i form af anseelige bunker 
avisudklip, som jeg har samlet i de fire år, jeg 
som journalist har arbejdet med skolestoffet i 
bl.a. dette område.

Kendsgerningerne taler jo sit uomtvisteli
ge sprog, og for nu at begynde »indefra« er 
seminariets altoverskyggende styrke atmos
færen, der omgiver det. Nok er tilknytningen 
til Indre Mission både stærkt og solidt ind
muret i fundamentet, men det er en uskreven 
regel, at alle meninger har krav på et lydhørt 
øre, og netop det har skabt det frugtbare mil
jø, som kendetegner stedet.

Ad. L. Hansens kollegium med plads til 
ca. 350 elever har også sin del af æren for, at 
miljøet er så givtigt, og det er en fryd at møde 
den næsten sprudlende kreativitet og virke
lyst, som udspringer fra store dele af det dag
lige arbejde.

En anden kendsgerning, der stiver semina
riet af i hverdagen, er byens og egnens op
bakning. Vel er befolkningens interesse for 
seminariets vé og vel da en form for hjælp til 
selvhjælp og et spørgsmål om at bevare dag
liglivets grundlag intakt, men det positive syn 
er ikke til at tage fejl af. Da sparekniven for al
vor blev hvæsset i slutningen af 1980, lod et 
rundspørge blandt det lokale forretningsliv 
og de lokale politikere ingen tvivl tilbage: Se
minariet er ensbetydende med 60-70 procent 

af omsætningen, det er garant for det nære 
miljø, og det er en stor økonomisk indsprøjt
ning!

Et gammelt ord siger, at det er i nøden, 
man skal kende sine venner - og i så fald har 
seminariet i hvert fald bevis for, at det har en 
stor og massiv frændeskare...

Bindeleddet
Socialt set er seminariet altså en bærende 
støttepille for en stor befolkningsgruppe, og 
det samme gør sig i vid omfang gældende på 
det kulturelle område. Seminariets vartegn - 
den utraditionelle festsal - har faciliteter, der 
nok kan gøre mindre teatre grønne af misun
delse, og så behøver man vel blot at nævne de 
kendte og velkomne teateraftener. Folk fra et 
stort opland benytter sig af disse arrange
menter, for på den måde kan man snuse til 
det »rigtige« teaterliv med store, anerkendte 
personligheder i hovedrollerne på en både 
hygsom, atmosfæremættet og intim måde.

Et andet eksempel på, at seminariet kultu
relt slår bro mellem vestjyderne og det øvrige 
land, er det efterhånden traditionsrige kor-og 
orkesterstævne, der fra første færd har for
mået at skabe engagement fra både nær og 
fjern og så samlet det på seminariet i Nord
vestjylland.

Nørre Nissum Seminariums betydning 
som bindeled mellem Vestjylland og det øst
lige Danmark hævder sig dog ikke mindst på 
uddannelsesområdet. Den nærliggende for
klaring på det er, at vel er seminariet et af de 
største i landet, men det er placeret på en 
slags uriaspost, som i årenes løb har givet 
grobund for mange nye tanker, forsøg og 
projekter.

For omkring et års tid siden sendte fjernsy
net en udsendelsesrække med titlen »Den 
tredje alder«, og det grundige og omfattende 
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pionérarbejde bag udsendelserne var blevet 
til i et samarbejde mellem seminariet, Denjy- 
ske Pensionisthøjskole og Danmarks Radio. 
I dag taler man naturligt om »den tredje al
der« og har gjort det til et alment kendt be
greb, så man tør vel nok påstå, at bindeleddet 
fra det vestlige Danmark til selveste hoved
staden har forankret sig godt og solidt.

På den anden side har seminariet også 
medvirket stærkt til at bringe projekter den 
anden vej, og således kan man nævne den 
teologiske voksenundervisning, som opstod 
i Nørre Nissum i 1981, og som har fæstnet 
sig sikkert i området.

Endelig må man så heller ikke glemme, at 
seminarie-miljøet har udklækket en sand vel
signelse af eftertragtede og fagligt højt kvalifi
cerede foredragsholdere m.m.

Åbenhed
Nuvel - seminariets rodnet har altså uden 
ringeste tvivl bugtet sig vej, så det er en forsy
ningslinje til både det nære og det fjerne, sam
tidig med at rødderne også hele tiden sørger 
for at suge til sig for at have noget at arbejde 
med og tære af.

Og netop i disse år er det måske vigtigere 
end nogensinde tidligere for bl.a. Nørre Nis
sum Seminarium at have materialer at bygge 
tanker og ideer af, for landets økonomiske 
anspændthed hiver og slider i politikerne, så 
de i desperation kan komme for skade at lade 
sparekniven snitte for dybt, hvis ikke de mø
der et fast og urokkeligt budskab, som vi alle 
har brug for.

»Nye tider er på vej, og dem skal vi ruste 
os til«, betonede rektor Poul Erik Andersen 
forud for 90 års-jubilæet i 1982, og det har 
han så evig ret i.

Den nye tids maskindele er siden da be

gyndt at hvirvle stedse hurtigere rundt, og 
det gælder om hele tiden at have et øje på 
hver finger for at kunne følge med.

Og lige netop her - i en situation, hvor næ
sten alt kan ske om ørerne på os - er det, jeg 
som én af pressens håndværkere mener, at 
Nørre Nissum Seminarium kan styrke sig 
selv umådeligt meget og vise, at man har et 
katalog af argumenter for sin eksistens-beret
tigelse.

Ud fra den betragtning, at den folkelige 
opbakning og støtte er en livsnødvendighed 
for en institution, der poster nøglefigurer ud i 
et vigtigt afsnit af vore børns liv og opdragel
se, vil jeg opfordre seminariet til i så rigt mål 
som muligt at krænge sit indre ud for 
at vise befolkningen, hvad det er, man arbej
der med, uddannes i og til o.s.v.

Seminariet i Nørre Nissum har i mange år 
været flink til det ved større begivenheder og 
i specielle anledninger, men lad det også ske 
som led i den daglige rytme. Nye ideer, for
søg og projekter i læreruddannelsen er vigti
ge at få ud til folkets kundskab, og det kan la
de sig gøre ved at benytte det redskab, pres
sen er - og så kan det jo også hænde sig, at 
pressefolkene som offentlighedens tjenere får 
øje på »gode historier« - informative såvel 
som kreative - som måske nok kan forekom
me seminariets egne folk banale, men som 
meget vel kan være givtig viden.

Derfor: Bevidst eller ubevidst lukkethed 
omkring en hvilken som helst nøgleuddan
nelse åbner ingens øjne og tanker, men det 
gør åbenhed og en kroget pegefinger til 
gengæld. Så kast kun trygt brikkerne ud til 
os, for så skal vi nok sætte dem sammen til et 
puslespil.

Thi vi har brug for jer!
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Tilbageblik
Af overlærer Lilian Jensen, Vejen (53)

For et par år siden kørte Olrik og jeg en okto
beraften fra hotel »Cosmos« i Moskva med 
den russiske undergrundsbane ind til den rø
de plads. Vi var helt alene blandt russere og 
forstod ikke et kvidder af, hvad der blev sagt. 
Vi kunne end ikke læse navnene på de for
skellige stationer, vi passerede. Det eneste, vi 
havde fået at vide, var, at vi skulle stå af ved 
den ottende station, og derfra var der ikke 
langt til den røde plads.

Tro mig, om I vil, men omtrent sådan følte 
jeg det den sommerdag for 35 år siden, hvor 
jeg ankom fra Gentofte og i Struer steg ind i 
en rutebil, der skulle køre mig og min fattige 
kuffert ud til et eller andet mejeri, hvorfra det 
skulle være muligt uden særlig anstrengelse 
at spadsere vejen ned til Nr. Nissum semina
rium.

Straks da jeg trådte ind i rutebilen og på 
mit frække gentoftesprog spurgte, om dette 
var bussen til Nr. Nissum, følte jeg mig som 
hensat til Rusland rent sprogmæssigt. Jeg for
stod ikke et kuk af, hvad der blev sagt. Det jy
ske sprog var for mig et helt ukendt land.

Vi, der boede i Vangededelen af Gentofte 
kommune, var ellers kendte for at kunne sva
re for os i enhver situation, og jeg skal da hel
ler ikke lægge skjul på, at mine forventninger 
til den jyske sindigheds kulturelle og intelli
gensmæssige stade, ikke var særlig høje.

Derfor kom busselskabets rolige og varme 
slagfærdighed helt bag på mig, og allerede 
mens vi kørte langs »sø og friske vinde« våg
nede hos mig en begyndende beundring for 
denne ubeskrivelige og udefinerbare uimpo- 
nerethed, der udadtil strømmede mig i møde 
fra de sprogligt set fremmede væsener, der 
tydeligt nok var noget desorienteret ved at se 
et kvindemenneske i lange bukser, hvilket 
åbenbart ikke var set før i den rutebil, og da 
slet ikke på vejen ned til kulturens højborg 
»bag høje bakkers læ«.

Mit første møde med Nr. Nissum semina
rium gav mig således i den første korte tid en 
følelse af at være udenfor, en trang til hele ti
den at skulle sige: »Hva’ glor du på, din bon
deknold?« En følelse af afmagt over for en 
fremmed holdning til medbragte moralbe
greber, men samtidig en følelse af varme, 
omsorg, interesse og hjælpsomhed fra mine 
nye omgivelser.

Mine noget intolerante og temmelig hov
modige Gentoftestandpunkter blev derfor i 
løbet af meget kort tid pakket langt væk og 
erstattet af en helt ny følelse af velvære, tryg
hed og åndelig udsyn, som jeg ikke havde 
oplevet før. Mit møde med »Nissumånden« 
har givet mig en ballast, som helt sikkert har 
hjulpet mig igennem mange af mine personli
ge kriser, en ballast, der uden tvivl i mange si
tuationer har fungeret som en usynlig sikker
hedsventil for, at det, man gjorde, i den dagli
ge arbejdssituation, var rigtigt.

»Nissumånden«. - Hvad var nu det for 
noget? - Kan den overhovedet generindres 
efter 30 års forløb?

Det var selvfølgelig noget med overførsel 
af religiøse moralbegreber: Kirkegang om 
søndagen, morgenandagt, morgensang, bi
belstudiekredse, forbud mod dans, o.s.v. 
Men det var jo alligevel, når jeg tænker tilba-
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ge, ikke disse ting alene, der bandt os sam
men til én stor enhed, for selvfølgelig var vi 
da en flok, der ikke helt kunne acceptere alle 
de strenge forbud og godt kunne snige os ud i 
forsamlingshusene eller hjem fra købmanden 
med øl i violinkassen og alligevel deltage i 
morgenandagter og søndagsgudstjenester 
med god samvittighed.

»Nissumånden« var også mange andre 
ting. Det var fjorden, bakkerne og forårets 
solstrejf med de iskolde fjordbade. Det var 
fællesbadningen under »den Gule« i selskab 
med frøer. Det var samværet på de små væ
relser. Det var Karens lille mælkeudsalg, 
hvor de fattige seminarister altid kunne få 
kredit. Det var boghandleren, der var altmu
ligmand og kendte alle seminaristers behov. 
Det var »avisstuen«, hvor der overhovedet 
ikke var hyggeligt. Det var festlige og ople
velsesrige aftener i festsalen i selskab med 
dygtige kunstnere. Det var den årlige kome
die i gymnastiksalen, som altid ved den lejlig
hed var pyntet til ukendelighed. Det var lejr
skolen i Brædstrup. Det var orkester, kor, 
botanikture og frivillig gymnastik. Det var 
idrætsdage hjemme og ude, og det var besøg 
fra Sverige. Det var julefællessangen på 
»Borgen«, hvor vi næsten mødte mand af 
hus. Alt dette var med til at skabe »Nissum
ånden«, og hvad enten vi var enige eller ej, 
så kan jeg ikke med min bedste vilje erindre, 
at der nogensinde var det mindste optræk til 
»oprør« af nogen slags.

Vi var som én stor familie, der var bundet 
sammen af en enestående loyalitet og trofast
hed mod seminariet og dets lærerstab, og ud 
over nogle små mislykkede forsøg på at få 
indført folkedans og et par øl til klassefester
ne, havde vi egendig ikke nogen tanke om, at 
tingenes tilstand skulle ændres. Vi var der jo 
af egen fri vilje og måtte acceptere forholdene.

De store diskussioner på værelserne gik 
mere på tidens politiske, etiske og moralske 
spørgsmål end på evt. modsætningsforhold 
inden for seminariets egne mure.

Den daglige undervisning foregik derfor 
også i en rolig og tryg rytme, og der var ikke 
den store forskel fra situationen i folkeskolen 
og realskolen til seminariets hverdag, for 
bortset fra de praktiske fag og visse laborato- 
riestudier, der foregik uden for selve under
visningstiden, var hver eneste dag præget af 
klasseundervisningens fasthed, og selv om 
der gik nogle enkelte »halvgale« seminarister 
rundt og talte om »emneundervisning«, så 
blev der aldrig i min seminarietid indført no
get som helst, der kunne lede tanken hen på 
gruppedebat, emneundervisning eller noget i 
den stil. Vore fag hed simpelthen: Regning, 
matematik, dansk, engelsk, tysk, geografi, 
religion, håndarbejde, sløjd o.s.v.

Afstanden til »storpraktikken« ved øvel
sesskolen føltes derfor heller ikke stor, fordi 
seminariets undervisning var jordnær og i 
god sammenhæng med det, der skete i folke
skolen.

Den bedste øvelse fik vi sikkert i det halve 
år midt i vor seminarietid, hvor vi med al
mindelig løn aftjente en slags pædagogisk 
værnepligt ude omkring ved landets skoler. 
Her fik vi mulighed for at gøre vore fejl, og 
ved vor tilbagevenden til seminariet stod vi 
bedre rustet til at modtage undervisning i 
praktik og til at diskutere vore fejltrin, således 
at vi ikke faldt i de samme huller, når vi igen 
skulle ud i den rigtige »aleneverden«.

Og det var så sandelig en »aleneverden», vi 
kom ud i. Længe inden vi havde fået den af
sluttende eksamen, var vi alle ansatte rundt 
omkring ved små og store skoler ud over det 
ganske land. Vi blev spredt som avner for en 
hvirvelvind - revet ud af fem års trygt kam
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meratskab, der havde bundet klassen sam
men på godt og ondt - revet ud af fællesska
bet omkring storpraktikken, hvor der jo altid 
var hjælpere omkring os.

Men vi følte, at vi var færdige og klar til at 
gå ud i skolen for at tage fat, så vi satte ikke de 
store spørgsmåltegn - vi stillede ikke krav - 
vi var parate til at undervise, vel vidende, at 
kollegaen ved siden af gjorde det samme som 
vi selv. Vi talte i det hele taget ikke så meget 
sammen om undervisningsspørgsmål, for 
man tog helst sine nederlag alene, idet det ik
ke var god tone at sende bud efter hjælp i pre
kære situationer. Vi havde jo heller ikke ob
servationsklinikker, skoleklinikker, psyko- 
logmedhjælp, socialrådgivere o.s.v. - vi stod 
helt og aldeles alene med alle problemer som 
jo selvfølgelig ikke var af samme karakter 
som i dag, men som nok kunne slå benene 
væk under en 21-årig nyuddannet folkesko
lelærerinde.

Vi var meget unge, måske alt for unge til 
både at passe mand, børn, hus og hjem og et 
fuldtidjob, der ikke »blot« bestod at 23-24 
konfrontationstimer fordelt på ugens fem 
første dage, med derimod af 36 lektioner à 50 
minutter fordelt på seks dage.

Samtidig skulle vi passe vor videreuddan
nelse, som vi selvfølgelig selv måtte betale bå
de tids- og pengemæssigt.

Når jeg tænker tilbage på mine første år 
som lærer i en københavnsk forstadskom
mune, forstår jeg simpelthen ikke, hvordan 
det rent tidsmæssigt har kunnet lade sig gøre. 
Hvordan i alverden har man kunnet klare at 
forberede sig til 6 timer hver dag, lørdag in
clusiv, ordne et hus uden hushjælp, deltage i 
kurser på DLH, deltage i foreningsarbejde 
om aftenen, få tid til at give omsorg for to 
børn, tale med forældre og i det hele taget 

hjælpe med til at en skoles hele liv kom til at 
fungere?

Jeg tror, svaret bl.a. er arven fra Nr. Nis
sum. Vi lærte af vore lærere, at den første be
tingelse for, at et arbejde kan lykkes er forbe
redelsen. Jeg husker tydeligt, at timen hos 
mange af vore lærere faktisk var i gang samti
dig med, at de stod i døren, og netop dette, at 
timen skal i gang - eleverne skal sættes i ar
bejde straks og uden pjattede svinkeærinder, 
har i hvert fald for mig båret frugt. Den lærer, 
der ikke ved, hvordan timen skal begynde el
ler slutte, kan være sikker på kaos, og sådan 
har det vist altid været.

Vi hører tit, at de lærerstuderende møder 
uden grundlag for at forstå folkeskolens pro
blemer. Måske er det rigtigt, måske er det 
forkert. Jeg kan ikke afgøre det, da jeg ikke 
har haft energi til at følge med i seminariernes 
udvikling.

For mit vedkommende er der i hvert fald 
ingen tvivl om, at den arv, jeg har medbragt 
fra Nr. Nissum, har betydet noget i hverda
gen.

Jeg har forsøgt at forvalte arven på bedste 
vis ved at udvikle de situationer, jeg henter 
frem i erindringen, men den egentlige arv - 
»Nissumånden« - grundholdningen til, 
hvordan omgangen med børn skal være, den 
forbliver intakt.

Derimod vil gælden til det gamle semina
rium vokse. Gælden - taknemmelighedsgæl
den - kan aldrig betales tilbage. Det gør heller 
ikke noget, det er ikke nogen tung gæld at 
bære på. Det er en gæld, jeg gerne giver vide
re til mine elever, samtidig med, at de får en 
lille bid af arven.

Når det derfor gælder »Nissumånden«, 
har jeg ikke noget imod at vedgå »arv og 
gæld«.
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Statsseminarium 
eller privat?
Af landsretssagfører E. Hermansen, Lemvig

Udviklingen
Læreruddannelsen som moderne fag har sin 
oprindelse i de folkelige bevægelser i forrige 
århundrede, hvor ønsket om og behovet for 
en bredere og mere dybtgående undervis
ning i børneskolen, ikke mindst på landet og i 
de voksende industribyer, gav grundlag for 
en særlig uddannelsesgren, der pegede direk
te mod denne del af undervisningssystemet.

De folkelige og religiøse bevægelsers lede
re indså, at en del af kampen for deres ideer 
ville komme til at foregå i børneskolen, og 
som en sidegren på højskolebevægelsens 
stærkt voksende træ i sidste fjerdedel af forri
ge århundrede groede en række læreruddan
nelsessteder frem på grundlag af privat finan
siering af undervisningen og hver med sit 
særlige idégrundlag.

Op gennem dette århundrede blev det lov
mæssige grundlag for læreruddannelsen sta
dig mere udbygget og i forbindelse hermed 
fik offentlig støtte til undervisningen større 
og større betydning for seminariernes vækst 
og virke, såvel som for rekrutteringen af de 
studerende.

Ønsket om en frigørelse for privat betaling 
for den højere uddannelse forstærkedes i for
bindelse med ændringerne i indhold og mål 
for de videregående uddannelser i 1960’erne, 

og der rejste sig politiske krav om, at der 
skulle være lige vilkår for uddannelsen på alle 
uddannelsessteder, og at den private finansie
ring, bl.a. af læreruddannelsen skulle ophøre.

Dette krav blev opfyldt ved seminariestøt- 
teloven af 1969, der fastslog, at statskassen 
fremtidigt, d.v.s. fra 01.04.1970, skulle dæk
ke samtlige driftsudgifter ved seminarierne, 
og at kravet om 1/6 selvfinansiering ved inve
steringer fra samme dato skulle bortfalde. 
Kapitalen skulle være fuldstændigt statsfi
nansieret i form af rente- og afdragsfrie stats
lån i forbindelse med sædvanlig realkredit
prioritering, hvortil statskassen betalte ren
terne fuldt ud.

Herved var alle seminarier blevet ligestillet 
og fuldstændigt afhængige af statskassen og 
dermed af Undervisningsministeriet m.h.t. 
udgiftskrævende aktiviteter, men det betone- 
des i forbindelse med gennemførelsen af den
ne reform, at de hidtil private seminarier i øv
rigt skulle bevare deres ledelsesmæssige og 
idémæssige grundlag uforstyrret.

Stillingen i dag
Efter i snart 14 år at have levet under denne 
lovgivning spørger mange inden for semina- 
rieverdenen sig, hvor meget der er tilbage af 
denne hensigtserklæring. Har det reelt været 
muligt at bevare sin idémæssige og ledelses
mæssige uafhængighed, når man er afhængig 
af statsmidler til samtlige udgifter?

Driftsudgifter
For at tage det sidste spørgsmål først må det 
erkendes, at de private seminariers ledelse, 
d.v.s. bestyrelser og rektorer, administrativt 
må bevæge sig inden for meget snævre ram
mer, både bevillingsmæssigt og organisa
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tionsmæssigt, og stort set er undergivet sam
me regler som ledelsen af statsseminarierne. 
Bestyrelserne må end ikke disponere frit over 
institutionernes egne sammensparede midler 
fra før 1970. Under Folketingets forhand
linger om seminariestøtteloven blev det fast
slået, at seminariernes eventuelle opsparede 
formuer skulle anvendes til investeringer, før 
statslån kunne opnås. Dette skulle dog ikke 
gælde formuer, seminarierne havde modta
get som gave eller arv med klausul om anven
delse til bestemte formål, legater, fonds o.l.

Egenkapitalen
Statskassen har imidlertid ikke i alle tilfælde 
været kategorisk i kravet om anvendelse af 
egne sammensparede midler. Mange semi
narier har stadigvæk en vis reserve, selv om 
der er opnået statslån til udvidelser, men be
styrelserne må ikke bruge disse pengen uden 
tilladelse fra Undervisningsministeriet. Så
danne tilladelser kan indtil videre kun for
ventes til formål, som ville opnå statsstøtte, 
hvis der var statsmidler disponible.

Tænker man sig et seminarium nedlagt og 
institutionen likvideret, og der derefter er en 
nettoformue, skal også anvendelsen af netto- 
formuen godkendes af ministeriet. Dette var 
imidlertid også gældende før 1970.

Ledelsens uafhængighed
Ledelsesspørgsmålet er snævert sammen
hængende med indholdet i privatseminarier
nes vedtægter og fundatser, og der blev i for
bindelse med reformen i 1970 stillet krav om, 
at privatseminariernes vedtægter skulle stan
dardiseres efter en af ministeriet fastlagt 
mønstervedtægt, først og fremmest for at 
bringes i overensstemmelse med den nye 

støttelovgivning, men også med henblik på at 
sikre seminariernes bestyrelser tilstrækkelig 
bredde i det folkelige grundlag, som repræ
senteres i bestyrelserne.

Dette reformarbeje er imidlertid gået uhy
re langsomt og for Nr. Nissum Seminariums 
vedkommende gælder det, at man stadig le
ver efter de gamle vedtægter, selv om et nyt 
udkast for adskillige år siden er fremsendt til 
ministeriet til godkendelse.

Det er indlysende, at gamle vedtægtsbe
stemmelser, der er uforenelige med indhol
det i den nye støttelovgivning, faktisk fortol
kes i overensstemmelse med støtteloven, 
men den mere »politisk« inspirerede revision 
af fundatsen er ikke sket. Bestyrelsen vælges 
som hidtil, således at halvdelen af bestyrel
sens medlemmer udpeges af Indre Missions 
hovedbestyrelse og halvdelen ved selvsup
plering, men denne udvælgelsesmåde er søgt 
administreret med henblik på at få så brede 
kredse som muligt inddraget.

Seminariets fundatsudkast, der altså end
nu ikke er godkendt, er udarbejdet med skyl
dig hensyntagen til seminariets egne traditio
ner og det oprindelige idégrundlag. Reglen 
om, at halvdelen af seminariets bestyrelse ud
peges af hovedstyrelsen for Indre Mission, er 
foreslået opretholdt. 3 medlemmer foreslås 
udpeget af den til enhver tid siddende besty- 
relseog 1 udpeget af LemvigByråd, 1 afRing- 
købing Amtsråd og 1 af Viborg Amtsråd.

Særlig virksomhed
Privatseminariernes hævdvundne virksom
hed med kollegiedrift, AV-central o.lign. ak
tiviteter kan stadig fortsætte, men det må na
turligvis kræves, at den dermed forbundne 
økonomi holdes strengt adskilt fra den egent
lige seminariedrift med eget regnskab, egen 
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administration og egen revision. »Overfør
sler« fra det ene regnskab til det andet må ik
ke ske, og hvor ansatte udøver funktioner i 
begge relationer, skal der foreligge særlig til
ladelse.

Pædagogisk, administrativt 
og teknisk personale
Den fulde statstøtte til seminarierne medfø
rer, at stillingsnormeringen på seminarierne 
skal godkendes af ministeriet, og selv om der 
kun er en gradsforskel fra dette til forholdene 
ved statsseminarierne, hvor normeringen 
sker direkte ved ministeriel beslutning, er der 
bevaret en vis faktisk frihed ved de private se
minarier, som formentlig ikke findes tilsva
rende ved de statslige. Dette har klart stor be
tydning i perioder, hvor antallet af studeren
de er faldende, idet bestyrelserne kan bruge 
deres bevægelsesfrihed inden for de afstukne 
rammer til at tage nogle lokale hensyn, som 
det kan være vanskeligere at styre fra et mini
sterielt kontor i København, selv om der fo
religger indstillinger fra en rektor på et stats
seminarium. - Netop inden for persona
leområdet har et seminariums status som pri
vatseminarium stadig stor betydning. Det er 
utvivlsomt her, den private status fortsat ma
nifesterer sig stærkest.

Både læreruddannelseslov og seminarie- 
støttelov er rammelove, der dels udfyldes 
ved mere generelle retningslinier fra Under
visningsministeriet og dels ved konkrete be- 
slutninger, der træffes for hvert enkelt semi
narium. For seminariernes og de studerendes 
liv og trivsel er de vigtigste beslutninger uden 
for al tvivl valget af rektor, lærere og teknisk/ 
administrativt personale, for trods alle for
ordninger og regulativer og andre generelle 
retningslinier, der fastsættes af regering og 

folketing, er undervisningens resultat i høj 
grad afhængig af det menneskelige element 
på seminariet og af samspillet mellem stude
rende og personale.

De i vedtægter og fundatser indeholdte 
formålbestemmelser og et mere eller mindre 
præcist formuleret idégrundlag for undervis
ningen på de private seminarier er på samme 
måde en ramme, som kun får indhold gen
nem dette samspil.

Er der plads til idé og livsanskuelse? 
På et statsseminarium træffes beslutningerne 
af embedsmænd, der er ansat af staten og 
udøver en officiel funktion, som ikke må på
virkes af deres private livsanskuelse, sociale 
holdning eller andre personlige meninger.

Det samme krav til objektivitet kan ikke 
stilles til medlemmerne af bestyrelsen for en 
selvejende privat institution. De er vel bun
det af fundatsens formålsbestemmelse og 
idégrundlag, men inden for disse rammer må 
hvert medlem lade sin personlige mening 
komme til orde og brydes med de øvrige be
styrelsesmedlemmers personlige indstilling.

Dette principielt forskellige grundlag for 
beslutningsprocessen udgør nok den mest 
fundamentale forskel mellem statsseminarier 
og private seminarier, og bestyrelsernes før
ste opgave og største ansvar er, inden for den 
kreds af ansøgere, der opfylder de objektive 
kvalifikationskrav, at udvælge dem til ledere 
og medarbejdere ved seminariet, som har ev
ne og vilje til at fylde lovgivningens rammer 
med liv i overensstemmelse med det grund
lag, som seminariet i sin tid blev rejst på. Dis
se medarbejdere skal samtidig kunne yde den 
pædagogiske og menneskelige indsats der 
gør, at seminariet tiltrækker de studerende, 
som udgør grundlaget for statsstøtten.
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Cross Culturel Exchange programme
Af engelsk-studerende ved Nr. Nissum Seminarium

»En gruppe skolebørn fra Nordirland an
kom søndag den 18. sept, til Danmark, hvor 
de skal blive indtil lørdag den 1. okt. De er 
blevet inviteret af Jonas Albertsen og de 
engelsk-studerende ved Nr. Nissum Semi
narium. Under opholdet i Danmark går bør
nene i skole på Parkskolen i Struer, Nr. Nis
sum skole, Nr. Nissum Efterskole, Lem- 
torpskolen og Christinelystskolen i Lemvig, 
og de bor hos familier med børn, der går i de 
samme skoler.«.

Det er Martin Bowen, en af de ledsagende 
nordirske lærere, der har ordet. Hans beskri
velse af udvekslingsprojektet blev nedfældet 
under besøget. Han fortsætter:

»Gruppen er sammensat af både katolik
ker og protestanter, og besøget i Danmark 
giver dem en kærkommen lejlighed til at om
gås hinanden og lære hinanden at kende. 
Hvis sådanne besøg kan fortsætte i større 
målestok, kan den gensidige respekt sikkert 
blive styrket, så uroen i Nordirland kan 
mindskes.

Børnene sluses ind i det danske skolesy
stem i grupper på fire (to katolikker, to pro
testanter, to piger, to drenge) som suppleres 
med børnene fra værtshjemmene (som klas- 
sesøstre/klassebrødre). De nordirske børn er 
med i timerne i engelsk, idræt og i praktiske 
fag, hvor sproget ikke er et problem. Danske 

engelsk-studerende fungerer som lærere og 
tolke og er sammen med børnene det meste 
af tiden, ligesom de arrangerer udflugter til 
steder i omegnen, der har særlig interesse.

De fremmede elever kommer fra områder 
i Nordirland, som har kendt til stridigheder 
mellem befolkningsgrupper, politiske om
væltninger og regulær vold i forbindelse med 
urolighederne i Irland.

Efter nogle dage er de irske børn begyndt 
at fortælle de danske børn om deres egen til
værelse. De var overraskede over, at den 
danske forestilling om Nordirland går ud på, 
at protestanter ikke kan lide katolikker og 
omvendt. Det er ikke sandt, siger de, for bør
nene i Nordirland er venlige mod hinanden.
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Det er de voksne, der skændes og slås. Dan
skerne tror, at der finder kampe sted over he
le Nordirland, men irerne ved, at det kun er 
nogle få steder i landet, der kæmpes. Ny
hedsmedierne beretter kun om de dårlige ny
heder, og folk i resten af Europa hører aldrig 
godt nyt fra Irland, som f.eks. denne lille drå
be i havet, hvor unge mennesker lærer om 
dansk livsstil og om hinanden.

Det er at håbe, at børnene ikke længere vil 
have et snævert syn på tilværelsen, nu da de 
har oplevet en anden europæisk sammen
hæng.

Børnene kan nu diskutere problemer, som 
har hjemme i det nordirske samfund, fordi de 
er væk hjemmefra. De har forladt Irland for 
et lille stykke tid at tage sig selv og deres for
hold til andre mennesker og til Nordirland 
nærmere i øjesyn. Den danske kultur og livs
stil fremskynder denne proces.

Danmark er katalysatoren, der hjælper til 
at bringe de to fremherskende kulturer i Ir
land sammen. Forståelse er vanskelig, når 
der ikke er nogen hjælp at finde. Danskerne 
hjælper til at give unge mennesker mulighed 
for at leve side om side uden pres fra de stag
nerende holdninger, de politiske og religiøse 
synspunkter, der dominerer det irske sam
fund«.

Organisationerne, Eamon Fitzpatrick fra 
St. Joseph’s Secondary School i Londonder
ry og Martin Bowen fra St. Mary’s High 
School i Limavady mener, at Danmark og 
dets folk udgør et velkomment alternativ til 
situationen i Nordirland (Yderligere oplys
ninger om projektet kan fås fra Nuala Arm
strong fra Londonderry lærercenter, Magee 
College, Londonderry, projektets sekretær). 
Der er yderligere to lærere med, David Dun
lop fra Limavady High School og Anne 
Mccrea fra Templemore, Londonderry.

Forhåbentlig vil nogle af de danske børn 
tage til Nordirland senere på året, så den sto
re gæstfrihed kan blive gengældt.

Ovenstående er den naturlige fortsættelse 
af indlægget »At the Outskirts of nowhere« i 
årbogen 1982. Efter at denne del af projektet 
er ovre, må vi engels-studerende betegne for
løbet som en succes på trods af genvorlighe- 
der af forskellig art. Med det som udgangs
punkt og inspirationskilde er vi nu gået i gang 
med i samråd med de implicerede skoler at 
arrangere genvisit i Nordirland for de danske 
skoleelever. Besøget vil efter al sandsynlig
hed finde sted i februar i forbindelse med 
skolernes vinterferie. Vi finder, at det er en 
uhyre værdifuld forbindelse, der her er blevet 
etableret, og forhåbentlig vil den virke til en 
positiv udvikling for alle parter.

Life beyond life

As time went by
I could nothing but sit 
quietly and think and 
maybe cry.
I think about things 
which I have done and 
which I am going to do 
tilings which are wrong 
things which are right 
things which are false 
and tilings which are true.
I don’t want to go I want to 
go 1 just want to stay 
to live a life which I thought was 
far away.

John Glackin
En af de nordirske elever
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Fenskær Efterskole
Af adjunkt Alfred Pedersen

Den 3. januar i år startede en arbejdsgruppe 
blandt lærerne på seminariet med at undersø
ge, om der var behov for en efterskole for 
bogligt svage elever i denne del af landet.

Der blev foranstaltet en behovsundersø
gelse blandt kuratorer og skolepsykologiske 
rådgivninger i Ringkøbing og Viborg amter. 
Denne undersøgelse viste, at der i høj grad 
var basis for oprettelse af en sådan efterskole.

Den 7. juni var der stiftende generalfor
samling, og Fenskær Efterskole var dermed 
officielt stiftet. Hvorfor navnet Fenskær?

Nørre Nissum Efterskole kunne vi af gode 
grunde ikke kalde skolen, men hvis man ser 
på geodætisk instituts kort over Nørre Nis
sum, vil et af de nærmeste stednavne - i for
hold til placeringen af den nye efterskole - 
være Fenskær. Tidligere studerende kender 
bedre stedet under navnet Byskov mose.

I § 2 i vedtægterne kan man læse om for
målet med Fenskær Efterskole:

»Skolen har som grundlag for sit virke en 
respekt for den enkeltes ret til en alsidig per
sonlig udvikling inden for rammerne af et 
forpligtende fællesskab, der bygger på gensi
dig tillid og ansvar.

Skolens mål er, gennem en praktisk beto
net undervisning, at give de unge mulighed 
for at gøre erfaringer, der kan styrke deres 
selvtillid og aktive engagement i tilværelsen 
samt øge deres muligheder for at klare dag
liglivets opgaver i arbejde og fritid.

Undervisningen lægges således til rette, at 
den tager særligt sigte på elever, der har mod
taget specialundervisning i den almindelige 
folkeskole«.

Mange vil undre sig over, at der oprettes 
en efterskole i en tid med udsigt til faldende 
børnetal. Når vi alligevel gør det, skyldes det, 
at der er meget få efterskoler for vores mål
gruppe af elever. De fleste efterskoler optager 
ikke disse elever og har ikke lærerkræfter til 
at undervise dem.

Eleverne, vi henvender os til, er elever 
med lettere generelle indlæringsvanskelighe
der. Det er elever, der har svært ved at klare 
folkeskolens boglige krav - hjælpeklasseele
ver. Men det må kraftigt pointeres, at Fens
kær Efterskole ikke er et behandlingshjem, 
men en undervisningsinstitution.

Vi vil optage 40 16-18 årige, der primært 
har gennemført de 9 års undervisningspligt. 
Skolen er hermed ingen konkurrent hverken 
til folkeskolen eller til de nuværende 171 ef
terskoler. Der nye efterskole søger at dække 
et område, hvor behovet for hjælp er stort.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Seminarieadj. Alfred Pedersen, formand. 
Seminarielektor Holger Møl Christensen, 

næstformand.
Seminarieadj. Karen Anderskov, Kass. 
Amtsrådsmdl. K. Tovborg Jensen, Gudum. 
Skolekonsulent Knud Th. Pedersen, Viborg. 
Bogtrykker Jørn Gadgaard, Lemvig, 

udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening.
Maskinfører Arne E. Larsen, Lomborg, 

udpeget af Fællesorganisationen.
Lærer Ane Krogh, Hurup, udpeget af

Nr. Nissum Seminariums bestyrelse. 
Kurator Karsten Willemann, udpeget af

Kuratorernes Landsforening.

38



De 5 førstnævnte er valgt af støttekredsen. 
Når Dansk Arbejdsgiverforenning og Fæl
lesorganisationen er repræsenteret i bestyrel
sen, skyldes det, at man ønsker stærke rela
tioner til det lokale erhvervsliv. En del af sko
lens virksomhed vil være arbejdspraktik på 
lokale virksomheder. Denne arbejdspraktik 
medtages for at lette disse svagt stillede unge 
overgangen fra skole til arbejdsliv.

En væsentlig del af skolens arbejde vil be
stå i at give de unge mulighed for at gøre erfa
ringer, der kan styrke deres selvtillid.

Det søges blandt andet opnået ved at ind
drage musik, drama og idræt i undervis
ningen. Eleverne vil også blive forberedt til at 
leve i et informations-teknologisk samfund.

På flere af disse områder imødeser vi et 
nært samarbejde med Nr. Nissum semina
rium. Fra seminariets bestyrelse har der væ

ret vist stor interesse for at fremme initiativet 
vedrørende den nye efterskole.

Angående efterskolens fysiske rammer er 
det planen at købe Egegården på Ad. L. Han
sens kollegium. Her skal de 40 elever bo i fire 
mindre familier. Til en sådan familie på 10 
elever vil der blive knyttet en lærer, og denne 
familie vil være fælles om et køkken.

Der skal indrettes nogle mindre undervis
ningslokaler i kollegiebygningerne. Derud
over lejes tømrermester Henry Jensens 
værksted i Korinth og den nedlagte land
brugsejendom Krogsgård. - Efterskolens 
start er planlagt til august 1984.

Der er oprettet en støttekreds, som nu tæl
ler 200 medlemmer, men bestyrelsen ser ger
ne en udbygning af denne støttekreds.
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Informatik - et nyt fag?
Af adjunkt Orla Andersen og lektor J. Hauge Nielsen 1)

»Så gik det endeligt i opfyldelse, det skole
køkkenet har drømt om de sidste 10 år, nem
lig at kunne foretage kostberegninger på se
minariets EDB-anlæg.

Med anskaffelsen af bordcomputere og 
ved en stor arbejdsindsats af adjunkt Orla 
Andersen kan vi nu indtaste vor dagkost og 
få beregningerne foretaget omgående. Vi 
sparer utrolig megen tid, som vi kan bruge til 
vurdereing af resultatet, til ændringer og kor
rektioner«.

Det er Elisabeth Hejbøl, der udtaler sig så 
begejstret om den brug, hendes fag, hjem
kundskab, kan gøre af en datamaskine. Det 
bør her indskydes, at sådanne beregninger 
også kunne være udført på det gamle dataan
læg, som seminariet har rådet over de senere 
år. Det havde blot ikke megen mening at in
vestere tid og kræfter på at udvikle program
mer til et anlæg, der utrolig ofte svigtede. 
Programmerne »faldt ud«.

Skolekøkkenet er naturligvis ikke ene om 
at bruge EDB-anlægget. Efter de sidste nyan
skaffelser råder seminariet over seks bord
computere og et lokale er i færd med at blive 
indrettet specielt til disse maskiner og arbej
det ved dem. De studerende på linieholdene i 
faget matematik får indsigt i at bruge maski
nerne. Der har været studiekredse i datalogi i 
HF. Øvelsesskolen har undervisning for 10. 
klasse, og spørgeskemaer er blevet bearbej

det maskinelt. Endelig har interesserede stu
derende bebyttet anlægget uden for under
visningstiden. Der er næppe mange stolesæ
der på seminariet, der så hurtigt er blevet 
slidt, som sæderne på stolene ved det gamle 
EDB-anlæg.

At vort nye anlæg også vil blive benyttet 
flittigt er ikke vanskeligt at forudsige. Et nyt 
fag, Informatik, er på trapperne. Et udvalg 
under undervisningsministeriet arbejder på 
at afgrænse fagets indhold og at få faget ind
passet i seminarieundervisningen. Det ser ud 
til, at følgende fire områder vil blive lagt ind 
under faget:

Datalogi
Kommunikation
Cognition
Organisation
At ovenstående fremgår det klart, at det ik

ke blot drejer sig om at »trykke på knapper« 
på en datamaskine, men om meget mere. 
Her på stedet er en studiegruppe allerede i 
gang med at trænge ind i problematikken 
omkring de ovennævnte emner. Gruppen 
har deltagere fra seminariet, øvelsesskolen 
samt fra andre skoler i området.

Den elektroniske databehandling har alle
rede vundet stor udbredelse i samfundet 
uden for skolen. Denne udbredelse ventes 
kraftigt forøget i de kommende år. For 
mange føles det naturligt at lade stofområder 
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fra og diskussioner omkring det informa
tionsteknologiske samfund indgå som en 
del af skolens behandling af samfundsproble
mer. Men en sådan behandling i folkeskolen 
nødvendiggør en dybere bearbejdning af em
ner om teknologi og information på semina
rierne.

På lidt længere sigt bør alle lærerstuderen

de i løbet af studietiden have tilegnet sig en 
baggrund for at kunne tage stilling til infor
mationsteknologiske spørgsmål i bred for
stand. Som allerede nævnt har seminariet ta
get hul på problematikken, og med den nye 
udvidelse af vort EDB-anlæg har vi nu en 
langt bedre maskinel baggrund for at komme 
videre.
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Barnet og tiden
Fra et foredrag i en forældrekreds 

Af lektor Henning Fogde.

Når mange forældre- og skolekredse i disse 
år ønsker at høre foredrag om emner som: 
Barnet og tidens påvirkninger ell. lign, er det 
formentlig udtryk for, at man ofte føler sig 
usikker og opgivende over for en række af de 
udfordringer og vanskeligheder, man støder 
på omkring skole og opdragelse. Gennem de 
senere år har man bl.a. i pressen meget højrø
stet diskuteret opdragelse og påvirkning, og 
det er blevet klart for de fleste, at vi i Dan
mark er blevet temmelig uenige om denne 
opdragelse. Vi omgives af perspektivplaner 
og andre digre betænkninger, som ikke 
mange orker at læse, vi oplever skænderier i 
dagbladene, og vi har en snigende fornem
melse af, at alting, som vi før troede selvføl
geligt, nu vakler ude omkring og måske også 
her hos os. Vi lever, også i henseende til op
dragelse, undervisning o.s.v., i en uoverskue
lig tid.

Lidt histoñe
Vi skal ikke langt tilbage i tiden for at konsta
tere, at tingene ikke altid har været som nu, 
når det gælder opdragelse og påvirkning. I 
min barndom var de vilkår, mine forældre 
bød mig, ganske anderledes end de vilkår, jeg 
kan byde mine børn. I hvert fald på landet var

opdragelsen præget af ganske faste normer, 
af pligter og af en bagvedliggende forestilling 
om, at børnene engang skulle gå videre i for
ældrenes spor, arbejdsmæssigt som menne
skeligt og socialt.

Går vi længere tilbage - f.eks. til forrige år
hundrede, er forskellen naturligvis endnu 
mere markant. Stort set blev den tids børn 
opdraget og undervist ud fra en forestilling 
om, at rigtige mennesker var man først, når 
man var voksne. Derfor gjaldt det om gen
nem strenghed, disciplin og krav om lydig
hed at forme disse børn, så de kunne blive 
rigtige voksne. Skolen var en lydighedens 
skole, hvor man gennem indterpning og 
udenadslæren lærte netop det, som den tids 
voksne mente hørte med til at være voksne.

Karakteristisk for denne fjerne tid var nok 
også at voksenverdenen stort set havde fælles 
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forestillinger om, hvad det var at være vok
sen, og om, hvad voksne mennesker burde 
og måtte mene om liv og død, godt og ondt, 
rigtigt og forkert. Og det var disse fælles vær
dier, man forsøgte at give videre.

Kritikken
Over for alt dette var det så, at nogle børne
pædagoger, forfattere og filosoffer begyndte 
at protestere. Det ville føre for vidt at nævne 
mange af dem, men måske fortj ener en enkelt 
at blive nævnt, nemlig den svenske forfatter
inde Ellen Key. Det var hende, der tidligt i 
vort århundrede foreslog, at man skulle kal
de dette århundrede for barnets århundrede - 
nemlig det århundrede, hvor alting skulle bli
ve anderledes, først og fremmest for børne
ne.

Ellen Key og mange med hende troede på 
fremskridtet og på udviklingen. Man forestil
lede sig, at vi med det 20. århundrede var på 
vej ind i en strålende lykkeperiode, hvor 
mennesker bl.a. ved teknikkens hjælp skulle 
leve et helt anderledes og friere liv. Men, sag
de man, skal det ske, må den ene generation 
ikke fortsat kritikløst kopiere den forrige 
med hensyn til viden, holdninger og syns
punkter. Der må også her ske en udvikling. 
Overalt i Europa og USA fik man i vort år
hundrede nye opdragelsesidealer, både i sko
len og i hjemmene. Idealet blev nu at stille 
barnet frit, lade det vokse og udvikle sig, 
uden at voksenverdenen hele tiden kom og 
ville påtrykke det sine tanker og sine ideer.

Fra lydighedens opdragelse forsøgte man 
sig med friheden. Men så kom Hitler, og i 
hvert fald i Tyskland så man med forfærdel
se, at netop en stor gruppe unge, opdraget i 
denne frihed, glædestrålende flokkedes om 
nazitidens førere. For mange af fremskridtets 

forkæmpere blev disse år en forfærdelig skuf
felse. Herhjemme er det karakteristisk, at 
man netop under indtryk af Hitlertid og be
sættelse i 1941 til alle skoler kunne udsende et 
cirkulære, der påbød, at nok skulle man re
spektere børnenes udvikling, men man måtte 
ikke glemme de gamle dyder: etiske og kri
stelige værdier, ærbødighed for menneskeli
vet og naturen, kærlighed til hjem, folk og 
land o.s.v.

Og så gik årene, krigen og dens rædsler 
kom på afstand. Velstanden voksede. Der 
kom store omlægninger og flytninger af 
mennesker fra land til by. Der kom nye ud
dannelser og nye erhverv. Centralskolerne 
skød op rundt omkring på landet. Det betød, 
at by og land nu fik samme skolemuligheder, 
men også samme problemer omkring opdra
gelse og undervisning, omkring isolation og 
splittethed o.s.v.

Vor tid
Vi har i vor tid fået skabt et samfund, der ma
terielt overgår ethvert andet trin i vor histo
rie. Det kan næppe diskuteres. Men de fleste 
vil også medgive, at vi i meget høj grad er 
kommet menneskeligt til kort over for den 
udvikling, vi har gennemlevet.

En amerikansk psykolog har forsøgt at be
skrive den voksne alder som et forløb gen
nem to-tre faser. I den første finder vi en part
ner, som vi er indstillet på at leve livet sam
men med. Vi etablerer os, får børn o.s.v. Men 
meget synes i vor tid at modarbejde denne 
traditionelle måde at leve livet på. Ægtefæller 
eller partnere er ikke mere uden videre hi
nandens skæbne. Mange forhold går i styk
ker igen efter kortere eller længere tids for
løb. Det er måske også den dybeste forkla
ring på, at mange opgiver at få børn sammen.
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Man magter ikke at etablere så dybtgående 
fællesskaber, at man kan overse også at ind
drage børn i dem, og man fremmedgøres let 
for hinanden, når man hver for sig har sit ar
bejde, sine omgangsfæller og sine interesser. 
Resultatet bliver isolation i stedet for den inti
mitet, der egentlig var lagt op til.

Den amerikanske psykolog beskriver den 
videre voksenalder som en fase, der er præget 
af, at man ønsker at sætte sig spor i verden, 
ikke blot gennem børnene, men også gen
nem arbejde og produktion i videste for
stand. Vi vil gerne, at man skal kunne sige om 
os, at vi udrettede noget, og vi vil gerne selv 
leve med bevidstheden om at have udrettet 
det ene og det andet. Men det lykkes ikke al
tid i vort komplicerede samfund. Tværtimod 
erkender mange midt i livet, at de slet ikke 
nåede de mål, de havde sat sig. Man blev en 
fiasko. Formentlig er en sådan oplevelse den 
allerværste i arbejdsløshedssituationen eller i 
den økonomiske fallit, som mange netop i 
disse år må gennemleve.

De ældre år skulle helst forløbe som de år, 
hvor man hvilende i sig selv kunne se tilbage 
med sindsro og glæde sig over det, man skab
te og derigennem føle, at ens liv lykkedes. 
Men denne oplevelse forstyrres af nogle af de 
forhold, der før er nævnt.

Hvad vore børn har brug for
Vi kæmper, og vi slås for at placere os. Måske 
tjener vi endog mange penge, men hvilken 
indflydelse har disse vilkår egentlig på opdra
gelsen af vore børn? De fleste vil sikkert in
drømme, at vore vilkår har betydning for 
det, vi kan byde vore børn, selv om det kan 
være svært at konkretisere, for hvad har et 
barn egentlig brug for, og hvad magter vi at 
give det? For at skabe oversigt kan det være 

nyttigt at søge tilbage til en psykolog. Psyko
logen hedder Erik H. Erikson. Han har for
søgt at beskrive, ikke blot faserne i det voks
ne menneskes liv, men først og fremmest fa
ser i børnenes liv. Der er, siger denne ameri
kaner, nogle faser og nogle kriser, vi alle skal 
gennemleve. Der er nogle hurdler, vi skal 
forcere. Lykkes det, går vi styrkede videre. 
Lykkes det ikke, er der tilføjet sindet nogle 
sår, der kan gøre det vanskeligere at overvin
de næste forhindring.

Hovedordene i de første barneårs udvik
ling er for Erikson ordene tryghed, tillid og 
kærlighed. Oplevelsen i de spæde år af tryg
hed og omsorg forplanter sig ned gennem 
hele livet og er udgangspunktet for al senere 
tillid til kammerater, ægtefælle, egne børn, 
venner - og til Gud med for den sags skyld. 
Mislykkes denne start, skabes der nogle sår i 
barnets sind, som det kan være svært at hele 
senere. I stedet plantes måske en grundlæg
gende mistillid til omgivelserne, hvis spor vi 
kan konstatere mange, mange år senere.

Der kan være grund nok til, at tidens for
ældre standser op her et øjeblik og spørger, 
om vi generelt levner vore børn sådanne mu
ligheder. For mange af os er arbejdet og 
pengene blevet så dominerende faktorer, at 
vi hver dag må overlade de små til andres 
omsorg og ikke selv kan koncentrere os om 
dem i mange timer.

Vi har gode daginstitutioner, og der er 
næppe tvivl om, at alle børn burde have mu
ligheden for nogle timer dagligt at blive inspi
rerede, og provokerede til ny udvikling et så
dant sted. Men institutionerne kan ikke er
statte forældrene, kun supplere dem. Vi giver 
generelt vore børn for lidt tid. Og problemet 
bliver naturligvis endnu større, hvis barnet 
må vokse op helt uden forældre eller med 
blot den ene af forældrene. Så bliver der na
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turligt nok endnu mindre tid. Vi har næppe i 
tilstrækkelig grad overvejet omkostningerne 
ved vort fortravlede liv eller set det i sam
menhæng med netop disse problemer, og vi 
har slet ikke investeret nok i denne fase af vo
re børns liv, hverken samfundsmæssigt eller 
individuelt. Mange rodløse og forvirrede 
børn i dagens skole har fået deres grundskud 
i en forsømt småbørnsopdragelse. Samfun
det bør fremover ikke blot af humane, men 
også af økonomiske grunde interessere sig 
langt mere for småbarnet og dets forældre, 
end tilfældet hidtil har været. Men kampen 
vil blive hård. Erhvervsliv, organisationer 
m.v. kender mange gode grunde til, at for
holdene ikke uden videre kan lempes, og 
hjælpen øges.

For de lidt større børn i børnehaveklas
sealder og i tidlig skolealder er hovedordene 
for Erikson initiativ og lidt senere flid. Det 
var nok karakteristisk, at man tidligere kaldte 
3-4 årsalderen for trodsalderen, nemlig den 
periode, hvor man ville så meget, og hvor 
man skulle aves, have smæk over fingrene og 
vide alt det, man ikke måtte.

Nu ved vi meget mere end tidligere om, at 
det i stedet gælder om at give de små noget at 
rive i og tumle med for dermed at kanalisere 
deres aktivitet ind i accepterede baner, men vi 
ved også, at det moderne samfund ikke lev
ner mange muligheder for sådanne aktivite
ter. Tænk blot på de meget beskedne mulig
heder, en boligkarré eller et villakvarter med 
pæne haver i virkeligheden giver børnene. 
Vor skoletradition med dens traditionelle 
opfattelse af, at det at gå i skole er at sidde 
pænt, levner endnu også for få muligheder 
for at tilgodese denne bølge af initiativ og vir
kelyst, der præger de små, der kommer i bør
nehaveklasse eller i 1. klasse.

Men trods alt er vi dygtigere end vore for
ældre og bedsteforældre på området, og når 
mange af os igen og igen viger tilbage for at 
tage initiativer, er forklaringen måske ikke, at 
vi ikke erkender problemet, men snarere, at 
vi selv er skadet på dette område. Bliver der 
nemlig ikke plads til den slags ting, ja, så ud
vikles der let ængstelse, usikkerhed og angst 
omkring det selvstændige initiativ, uanset at 
også det moderne samfund er stærkt af
hængig af at have voksne med initiativ og nye 
ideer.

Så møder de små da i skolens 1. klasse, vi
debegærlige og ivrige for at lære. Enhver læ
rer har sikkert ofte overvejet, hvordan det 
kan gå til, at alt for mange af dem i løbet af få 
år derefter bliver ligeglade og sløve i forhold 
til denne skole, hvor man dog så gerne vil nå 
dem med så meget. Måske er hovedproble
met i dag det, at disse børn er så forskellige, at 
skolen ikke magter at stimulere dem netop 
på det niveau og i den fart, som den enkelte 
egentlig har krav på. Man har i skolen heller 
ikke altid kræfter til at tage de udfordringer 
op, der ligger i, at nogle faktisk er alvorligt 
forsømte i forhold til nogle af de grundlæg
gende forhold, vi berørte før. Mange elever 
skuffes i skolen, og mange lider nederlag. De 
får i skolen først og fremmest oplevelsen af, 
at de ikke slår til.

Også nogle af vi voksne har på et eller an
det tidspunkt prøvet at skulle løse en opgave, 
hvor vi - eller endnu værre - andre kunne 
konstatere, at vi ikke slog til. Det vil hurtigt 
fratage en lysten til netop den opgave. Men 
når lærerne i skolen engang imellem siger til 
os som forældre, at der er problemer, har vi 
alt for ofte kun det svar, at lærerne blot skal 
presse på, være strikse o.s.v. Sådan skete det 
jo i vores egen skoletid, og dertil kommer jo 
også, at vi som forældre er bange for vore 
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børns fremtid. Derfor presser vi dem, og der
for er vi forfærdelig bange for, at de ikke skal 
få lært nok dansk, matematik, sprog o.s.v.

Derfor er der i tidens skole nogle børn, der 
tidlig får lært, at de ikke dur, og det er en tung 
byrde at gå med gennem tilværelsen. Den 
kan blive så tung, at man næsten ikke synes, 
at tilværelsen er værd at leve, og den kan for
hindre, at man senere tør gå i gang med noget 
som helst aflutter angst for igen at mislykkes.

Mange politikere og andre forestillede sig 
sikkert, at man med den nuværende skole
lovs indførelse fik stillet børnene mere frit og 
givet større muligheder til de enkelte. Det er 
nok tidens og specielt krisens skyld, at det er 
gået anderledes. Der er grund til at ængstes 
for den udvikling, der nu finder sted i skolen i 
retning af mere boglig indlæring og stadig 
hårdere indbyrdes konkurrence. Når dertil 
medregnes, at mange børn med sig ind i sko
len har bragt en tidligt grundlagt rodløshed 
og mistillid til omgivelserne, kan man måske 
nok forstå, hvorfor der ofte er problemer af 
den ene eller den anden art i tidens skole. Og 
så nærmer barnet sig da puberteten, de van
skelige overgangsår mellem barn og voksen. 
I disse år bliver barnet rent fysisk en voksen, 
men dernæst skal det i samme periode tilegne 
sig en række nye træk i forhold til sin omver
den, og heri ligger nok det egentlige vanskeli
ge. Vi taler om tilegnelsen af en selvstændig 
identitet, der gør den unge uafhængig af de 
tidligere autoriteter. Men også denne proces 
er blevet stadig vanskeligere.

I forholdet til pubertetsungdommen mar
keres det i vore dage, at vi har forladt den op
dragelse, der var bestemt af lydighed og un
derkastelse, til fordel for en opdragelse, der 
sætter det enkelte menneskes frihed og selv
stændighed i focus. Også skoleloven lægger 
op til, at eleverne i denne fase skal udvikle sig 

selvstændigt, blive kritisk reflekterende indi
vider. Der bruges megen tid til et sådant ar
bejde, og mange forældre forsøger samtidig 
at give deres børn i denne alder en større og 
større frihed. Til sidst tager børnene så selv 
friheden, og forældrene står underligt hjæl
peløse ved siden af.

Det er vigtigt, at vor tids børn lærer at for
holde sig kritisk undersøgende til vores ver
den og til de mange ting, den indeholder. Vo- 
re børn skal lære at styre deres eget liv, og 
skal ikke have dette dikteret, lige til de er 
voksne, så lærer de ikke at tage vare på deres 
eget liv. Alligevel er der måske ting i denne 
pædagogiske tænkning, vi bliver nødt til at 
revidere. En misforstået frihed kan betyde 
rodløshed og værdinihilisme, udtryk der 
desværre ofte hæftes på en gruppe blandt vor 
tids unge.

Midt i opdragelsen til kritisk selvtænken 
og selvhævdelse må det fastholdes, at nok er 
det rigtigt, som kritiske pædagoger lærte os, 
at vore børn skal lære at gennemskue alt det, 
der binder og snyder, enten det nu er rekla
men med al dens lokken, smarte erhvervs
folk, der vil overliste os, politikere der lyver 
o.s.v. Men det er også vigtigt at pege på, at 
nok er magten og undertrykkelsen en del af 
vort liv, men bag den og før den er der et 
skæbnefællesskab, som var før magten, som 
vi er født ind i, og som danner baggrund for 
sprog- og kulturfællesskab.

Derfor er det også farligt, hvis en skoles 
undervisning alene bliver præget af en aktuel 
focuseren på øjeblikket og dets konflikter.

De unge må også fastholdes i en konfron
tation med historien, med kristendommen 
o.s.v. Derfor må vi også give os tid til sam
men med de unge at læse den litteratur, der 
ikke blot spejler kampen mellem os, men 
også fællesskabet og dets erfaringer. Der er 
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nemlig også noget, der er større end kampen. 
En alt for stærk beskæftigelse med utopierne, 
politiske og sociale, kan hindre de unge i at 
tage dagen i dag alvorligt, til ikke at glæde sig 
over det, som er, og som vi har fået givet. Vi 
lever i en ufuldkommen verden og vil altid 
gøre det, fortæller kristendommen os bl.a. 
Men netop derfor kan og skal vi også glæde 
os over de glimt af himlen, vi trods alt ople
ver i omgangen med hinanden.

De unge har brug for, at voksne som for
ældre og som lærere ikke lader dem i stikken, 
men hjælper dem på vej, og vi voksne må ik
ke skubbe dem fra os. For netop ungsomså- 
rene er farlige år.

Men til dette at kunne danne en positiv 
identitet hører også en oplevelse af, at man 
kan bruges til noget. Og her er vi måske ved 
en anden af tidens alvorlige påvirkninger. For 
ikke blot lærer skolen nogle børn, at de ikke 
dur. Samfundet udenfor bekræfter det til 
overmål. En af de største trusler mod vore 
unge er nok den ungsomsarbejdsløshed, der 
venter mange af dem. Man kan høre nogle 
unge selv give udtryk for frygten. »Mig er der 
såmænd ingen, der har brug for,« siger de, og 

tallene viser desværre, at de har ret. Jeg tror, 
at fremtidens samfund vil dømme vor gene
ration hårdt, fordi vi ikke løste dette pro
blem, men skabte nogle tabere, der de næste 
30-40 år vil præge samfundet og formentlig i 
stort tal vende ryggen til det, fordi de føler sig 
svigtet nu.

Vort ansvar
Der er brug for en generation af forældre, der 
vil forstå dette komplicerede spil, som ikke 
uden videre tror, at alt gammelt er godt, eller 
at alt nyt er dårligt, men som først og sidst vil 
forstå opdragelse og undervisning af en ny 
generation som både en gave og en opgave, 
der ikke må forsømmes, uanset samfundets 
øvrige problemer og udfordringer, og som 
kan synge med Hostrup:

Men med det bedste frelst 
følges vi allerhelst 
af en slægt, der selv har ild og kræfter, 
ej en, der tam og tom, 
blot i sin svaghed from 
kun kan tralle vore viser efter.
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Afskedsportrætter

Ellens interesse for mennesker har ført 
hende vidt omkring. Hun har rejst meget, 
besøgt mange fremmedartede lande. Samti
dig har hun også knyttet sig tæt til den befolk
ning, hun bor iblandt, til det sogn, hvori hun 
hører hjemme.

Med sin afsked fra seminariet forsvinder 
Ellen lykkeligvis ikke ud af vores hverdag. 
Hun bor her, og stadig har hun enkelte timer 
i det fag, som optager hende så stærkt.

Ellen Jensen tog lærereksamen fra Nr. Nis
sum seminarium i 1945 og allerede tre år se
nere var hun igen i Nr. Nissum ansat ved Ve- 
stre skole. I mellemtiden havde hun virket 
ved Brædstrup private realskole og ved Hor
sens kommunale skolevæsen.

Det blev dog kun til fem år i Vestre skole 
heraf det ene endda med orlov til et 1 -årigt 
ophold på Danmarks Højskole for Legems
øvelser. Fra 53 har Ellen Jensen været ansat 
ved Nr. Nissum seminarium i begyndelsen 
med fagene gymnastik og håndarbejde sene
re udelukkende med håndarbejde.

Tredive år ved samme institution sætter 
spor, og Ellens har været helt tydelige. Med 
sin dygtighed, oplagthed og sit engagement 
har hun været højt værdsat af studerende og 
kolleger. Men for Ellen er vi mere end stude
rende og kolleger - vi er hendes medmenne
sker. Mange studerende blev hendes venner. 
Hendes klare holdninger gav tillid - og per
sonlighed.

Rudolf
Møller

Med udgangen af skoleåret 82/83 tog semi
nariet afsked med en af sine lærere gennem 
22 år, Rudolf Møller. Det var i 1961, at Møl
ler fik sin ansættelse her som lektor i kristen
domskundskab og tysk; men forud herfor 
var der gået en række spændende år som 
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præst for den danske menighed i Necochea i 
Argentina; det var i tiden 1947-53. Derpå 
blev der også plads til at arbejde nogle år som 
præst i Danmark.

Men Møller er selv opvokset i et lærer
hjem, og hans kone Grethe er lærer, så det 
faldt som en naturlig ting at sige ja til en op
fordring til at flytte over til seminariet. Der 
var engang brug for hjælp både i tysk og kri
stendomskundskab, og da HF korn til, også i 
latin; men i årenes løb kom Møllers arbejde 
mere og mere til at koncentrere sig om kri
stendoms- og religionskundskab. Her blev 
der i liniefagsundervisningen brug for at spe
cialisere sig i mange retninger, både inden for 
tolkningen af bibeltekster og studiet af reli
gionsfilosofi og af ikke-kristne religioner. 
Særlige interesseområder var for Møller også 
kirkearkitektur og kirkekunst, og man må 
heller ikke glemme hans optagethed af reli
gionspædagogikken.

Vi vil savne Møller som den rolige og for
standige kollega, med hvem man hurtigt 
kunne komme ind i en dybtgående drøftelse 
af et eller andet emne, og den fik ofte sin sær
lige værdi på grund af Møllers fine sans for 
den stilfærdige humor, der netop kunne være 
med til at sætte tingene på deres rette plads.

Rudolf og Grethe Møller har nu slået sig 
ned i Vestbjerg, ikke så langt fra et af børnene 
- og af børnebørnene, ikke at forglemme, - 
og vi ønsker for dem, at de må opleve megen 
glæde i deres nye hjem.

Selv om det er kendt i kollegakredsen, at 
Inger Tangsig har måttet slås med et noget 
vaklende helbred de sidste år, kom det allige
vel bag på os, at hun har søgt og fået bevilget 
afsked her i efteråret, og vi beklager meget, at 
vi må savne hende i det fælles arbejde.

Inger Tangsig kom til seminariet sammen 
med sin mand i 1956, og der blev snart lagt 
beslag på hendes store arbejdskraft, dels i fa
get kristendom i forberedelsesklassen og dels 
i gymnastik på seminariet i en årrække. Sene
re blev hun inddraget i kristendomsunder
visningen i 1. kl. på seminariet, og i de sidste 
år også i linieundervisningen i samme fag.

Det er karakteristisk for hende, at hun ar
bejder med en enestående samvittighedsfuld
hed og utrolig flid. Gennem kursus ved bl.a. 
Danmarks Lærerhøjskole og ved universi
tetsstudier søgte hun faglig dygtiggørelse og 
fordybelse.

Til den faglige dygtighed, som altid har 
været præget af åbenhed og evne til fornyelse, 
kommer det stærkt personlige engagement, 
der har betydet meget for mange af de stude
rende; især gjaldt det i familiens Elysiumår.

Vi har altid mærket hendes stærke forplig
telse på fællesskabet med studerende og kol
leger. Hun har aldrig sparet sig selv og trak 
gennem alle årene et stort læs.
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HF-dimission 1983
Af rektor Poul E. Andersen

Begyndelsen til min tale til jer vil jeg finde 
meget langt borte både i tid og sted. Det før
ste afsnit vil nok også føles indholdsmæssigt 
fjern fra den dimmission, som vi festligholder 
i dag. Efterhånden vil den nærme sig lidt, og 
til slut skulle den gerne nå det, som I ved er et 
vigtigt mål også i enhver eksamenssituation, 
at en række centrale tråde samles til en slags 
konklusion.

Jeg begynder med Det ny Testamente, 
Mattæusevangeliet, det 4. kapitel. Vi finder 
her historien om Jesu fristelse i ørkenen. Et af 
leddene i denne fortælling beretter, at Djæve
len har ført Jesus op på et af de høje bjerge i 
Palæstina. Da de står deroppe, kan de se alle 
verdens riger og deres herligheder. De kan se 
byer og lande. De kan se skove og søer, og de 
kan se mennesker, der arbejder eller hviler. 
Og Djævelen siger til ham, da de med øjnene 
har mættet sig med det vide syn: Alt dette vil 
jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe
de mig. Men Jesus siger til ham: Vig bag mig 
Satan! thi der står skrevet: »Du skal tilbede 
Herren din Gud og tjene ham alene«.

1 en kristen sammenhæng er denne fortæl
ling meget klar. Den handler om valget mel
lem det gode og det onde, mellem Gud og 
Satan. Og Jesus turde træffe valget, selvom 
konsekvenserne fulgte ham til hans livs af
slutning.

Nu er det normalt sådan, at de bibelske hi
storier er så almen menneskelige, at de har 
bud til alle, både til dem, der kalder sig krist
ne, og til dem, der slet intet forbinder med 
dette ord. Havde det været anderledes, ville 
det også have været fattigt brød at dele ud til 
mennesker i så mange hundrede år. Også 
denne fortælling har det bredest mulige ærin
de. Et af dem kan vi standse lidt ved her. Ikke 
mindst fordi det kan være aktuelt for menne
sker, som står ved begyndelsen af en ny epo
ke i deres liv med mange og uoverskuelige 
muligheder.

Jeg ved naturligvis godt, at en del af tilvæ
relsens muligheder, ikke mindst på erhvervs
livets områder begrænses stærkt i disse år, 
men livets muligheder totalt set er ligeså ube
grænsede, som de altid har været, og det valg 
af muligheder, som vi foretager, er ligeså af
gørende, som det altid har været.

Når vi billedligt talt ser alverdens riger og 
alle deres herligheder ligge foran os, så kan 
det være meget forskelligt, hvad vort blik fal
der på, og hvad vore ønsker retter sig imod. 
Måske tiltrækkes vi af de travle steder. Der, 
hvor bygninger opføres, hvor der bygges ve
je og broer, hvor maskiner produceres, hvor 
forbrugsgoder bliver til, eller hvor børn un
dervises, syge plejes, hvor arbejde fordeles, 
og hvor beslutninger træffes.

Hvis det er det, der frister os, er det Idart, 
at det er med til at fastlægge vor kurs. Så gæl
der det videreuddannelse, så er det læreplad
ser og studier der venter, og så er det målret- 
tethed, arbejdsindsats og bestandighed, der 
er brug for. Og en god portion optimisme 
gavner.

Men i den mulighedernes verden, som 
man kan stå overfor, kan det også være noget 
helt andet, der fanger interessen, og som hol
der en fast. Det er de sider af den myldrende 
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verden, som på en mere umiddelbar måde la
der tingene gro. Det er der, hvor billeder bli
ver til, hvor ord dannes til digte, hvor sange 
opstår, hvor nye tanker finder frem, hvor 
kunst nyskabes og formidles. - Hvis denne 
side af tilværelsen er alverdens riger og her
ligheder værd, så kaldes der på én på en helt 
anden måde, så spørges der om åbenhed, om 
livsoverskud, om mod til usikkerhed og om 
mod til at tro på, at livet aldrig kan rummes i 
et mønster.

Måske har der aldrig været så stærkt brug 
for denne side af menneskelivet som nu. 
Kunsten og den skabende virksomhed har al
tid været samfundets nyskabelse, inspiration 
og korrektion. Hvis det ophører, er en ny 
stenalder på vej. Ikke som den gamle, hvor 
stenene var redskaber, men som en ny, hvor 
det er stenens hårdhed og ufrugtbarhed, som 
er epokesymbolik.

I de senere år har der været en voksende 
gruppe af mennesker, som har følt sig tiltruk
ket af et helt tredie område af verdens herlig
heder. Det er dem, som lader sig fængsle af de 
sider af menneskelivet, som man ikke kender 
så godt, af det som bor i sind og sjæl. Billedlig 
set har de følt sig tiltrukket af de store, 
ukendte skove med stier, som måske fører 
stadig dybere ind i de skønneste slugter, med 
udsigter som forvirrer, betager og fængsler, 
eller som måske snævrer sig ind og fortaber 
sig i intet. Men også ødemarkerne har draget, 
det uoverskuelige, det grænseløse, hvor 
ingen kan sætte hegn eller vejskilte, og hvor 
ingen kan formane og overvåge.

Når denne side af det menneskelige mulig
hedsfelt er blevet aktuel for nogle, hænger det 
ikke mindst sammen med den ungdomsge
neration, som startede en særlig ungdom
skultur i 60-erne og 70-erne. Det var i de år, 
man var så optaget af at finde en ny og værdi

fuldere verden end den, som det tekniske 
samfund i stadig stigende grad beskar og rib
bede for værdier. Man vendte sig til sig selv, 
til sit eget indre liv for at erobre nyt land gen
nem mange forskellige bevægelser, man søg
te vel også at fylde lidt i den tomhed, som den 
tabte kristentro havde efterladt.

Og mange søgte at skyde genvej til en vig
tigere livsforståelse. Det skete gennem de ny
religiøse bevægelser, det skete gennem stof
ferne, og i de sidste år ikke mindst gennem 
spiritus. Og på denne letkøbte måde nåede 
mange også mange steder hen. Man oplevede 
noget, oplevede sit eget sjælelivs dybder, 
oplevede at lukke øjnene for det som man ik
ke fandt smukt, oplevede, at man selv blev 
vigtigere end alt andet i hele verden. Og der 
var ansatser til en ny verden og en ny kultur i 
det alt sammen.
Men alt for mange blev fanget deraf. Det gud
dommelige var ledsaget af det dæmoniske, 
og det dæmoniske ville ikke give slip igen. 
Derfor blev det til flugten, overfladen, til ve
jene, der løb ud i intet, til ødemarken, hvor 
der ganske vist ingen grænser var sat, og 
ingen ordrer blev udstedt, men hvor der til 
sidst heller ikke var nogen vej tilbage og intet 
liv at leve.

Tre måder at gå ud i alverdens riger og de
res herligheder på. De behøver ikke engang 
at være adskilte. Og mange andre er ligeså 
nærliggende.

Da Jesus valgte at gå fra bjerget ud i den 
verden, som omgav ham, forskrev han sig ik
ke til nogen eller noget, han valgte selv sin 
vej. Det blev ikke det lette og medrivende, 
som han tog imod, det blev ikke opgivelsens 
livsholdning. Men det blev ansvarets. Vi vil 
ikke kunne gå den samme vej, som han gik. 
Men vi står i det samme valg, at gå ud i tilvæ
relsen med ansvaret for, hvad vi gør. Et liv 
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med ansvaret behøver ikke at være lettere, - 
som han kan vi have brug for at tage tilflugt til 
én, som er stærkere end vi - men det er et liv 
for mennesker, der bringer sig selv med i, det 
de gør, og der hvor de går hen.

I de år, I har været i Nr. Nissum hari mødt 
mange måder at betragte tilværelsen på. I en 
undervisning, som skal være bred og alsidig, 
må det være sådan. Men j eg håber, at I alle har 

mødt litteratur, religion, filosofi og menne
sker, som har talt stærkt til jer om den side af 
livet, så stærkt, at det er blevet forpligtende.

Og så vil jeg sige jer tak for den tid, vi har 
haft jer her hos os, for venlighed, for medar
bejderskab og for loyalitet mod jeres skole. 
Jeg ønsker jer alt godt og håber, at I har livs
mod og optimisme nok til at tage jeres tørn 
med de kommende udfordringer.
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HF-dimittender 1983

Niels-Erik Lysholm Christensen, Marstrup 
Lene Clemmensen, Vrist
Bente Flyvholm, Harboøre
Susanne Gjøl, Horsens
Britta Nørby Hald, Harboøre
Gitte Jensen, Karlslunde
Kurt Jørgensen, Holstebro
Bodil Langbo Kristensen, Aulum
Birgit Krogh, Hørdum
Kitt Maibritt Lauritsen, Struer
Torben Brigsted Laursen, Lemvig
Malene Meldgaard, Lemvig
Astrid Grønbæk Nielsen, Nr. Nissum 
Bodil Nielsen, Holstebro
Jan Saaby Nielsen, Randers
Lone Charlotte Lerche Nygaard, Hornsyld
Karen Odde, Thisted
Gitte Nørgård Pedersen, Ringkøbing
Dorte Skodborggaard, Struer
Lisbeth Kofoed Støttrup, Lemvig
Irma Larsen, Struer
Bibi Meldgaard Sørensen, Hogager 
Jeanette Føllgraf Andersen, Vinderup 
Sinne Krarup Andersen, Harboøre 
Susanne Clemmensen, Struer
Mogens Davidsen, Rønde
Karin Vikær Hermansen, Hovborg
Inger Lene Iversen, Vils
Lilli Jakobsen, Bindslev
Ingrid Flye Jensen, Hørdum

Lisbeth Maren Kobborg, Aulum 
l i na Dyrberg Kragelund, Lemvig 
Anette Brogård Krarup, Vemb 
Ulrik Herløv Larsen, Struer 
I nge Merete Olesen, Lyngs 
Lene Moos Petersen, Bækmarksbro 
Bente Qvistgaard, Kloster 
Anni Kibsgaard Rask, Thorning 
Kenneth Skou, Bonnet
Karen Marie Riis Nyborg, Hvide Sande 
Ane Kirstine Nørby, Holstebro 
Casper Perssori, København 
Ole Møller Andersen, Lem
Lisbeth Bruun, Lemvig
Jette Blæsbjerg Christensen, Gudum 
Lars Eriksen, Kjellerup
Hanne Arbjerg Gade, Låsby
Alice Ledet Hansen, Bindslev
Bodil Holm Hansen, Give
Lars Hedegaard, Seide
Charlotte Grønvaldt Jensen, Lem 
Susanne Kaalund Kirk, Lemvig 
Sonja Klit, Vildbjerg
Paul Christian Grønbech Knudsen, Lemvig 
Lene Larsen, Blære
Ellen Lund Madsen, Otterup 
Birgitte Møller, Hvidbjerg 
Vivi Svane, Holstebro
Inger Marie Dalgaard Nielsen, Feldballe 
Preben Nielsen, Gudum
Birgitta Vognstoft Pedersen, Isenvad 
Henny Elisabeth Pedersen, Bøvling 
Lise Rokkjær, Lemvig
Bjarne Terkelsen, Jerslev
Peder Knudsen Trolborg, Lemvig
Jacob Michael Unna, Åbenrå
Hans Jørgen Volder Østerby, Nr. Nissum 
Birthe Elisabeth Sloth Andersen, Glæsborg 
Inger Vibeke Andersen, Hvidbjerg 
Lene Krog Andersen, Kibæk 
Anna Mette Arendt, Skelhøje
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Laila Anita Hansen, Fabjerg 
Vibeke Irene Hansen, Fabjerg 
Jens Henriksen, Fabjerg 
Karin Holmgaard, Karstoft 
Betty Søberg Hyldahl, Odby 
Else Jensen, Ejsing 
Ena Elvira Jensen, Struer 
Poul Straagaard Jensen, Herning 
Susanne Jensen, Lemvig 
Karsten Løwe Kirkegaard, Lemvig 
Mogens Dahl Kvistgård, Ulfborg 
Birte Juul Jensen, Skalstrup 
Jens Nielsen, Aulum 
Elly Nørgaard, Madum 
Dan Prangsgaard, Lemvig 
Bente Rigmor Risom, Lemvig 
Mette Grønkjær Thomsen, Vestervig 
Claus Jørgen Toft, Nykøbing Mors 
Ebbe Trelborg, Lemvig 
Bodil Lund Andersen, Lemvig 
Anette Bagger, Lomborg 
Torben Bergholt, Struer 
Susanne Bjerregaard, Sindbjerg

Annette Dueholm, Lemvig
Johannes Hjertmann Frederiksen, Klejtrup 
Henning Gregersen, Thisted
Elsebeth Bundgaard Jensen, Ulfborg 
Lone Jensen, Struer
Henrik Thorlund Jepsen, Vemb
Jette Helene Johannsen, Struer
Torben Grønkær Kamstrup, Lemvig 
Henrik Skadborg Kristensen, Rom 
Ruth Kristensen, Kollemorten
Tina Kruse, Harboøre
Hanne Nellemann, Hammerum
Henrik Skov Nielsen, Bøvlingbjerg
Joan Flansmose Nielsen, Bøvlingbjerg 
Majbritt Nielsen, Struer
Margit Gadeberg Otte, Vamdrup
Lene Sparvath Sørensen, Kollemorten 
Jette Lisbeth Trillingsgaard, Lemvig 
Torben Bjerregaard Larsen, Horsens 
Kirsten Martine Madsen, Lemvig 
Tove Loft, Harboøre
Lena Frøjk, Lemvig
Charlotte Tine Kruse Therkelsen, Vildbjerg
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Seminariedimission 
1983
Af rektor Poul E. Andersen

Når man har arbejdet med skoleforhold i 
nogle år, vil der altid være nogle pædagogiske 
principper, som man synes er så selvfølgeli
ge, at man ikke behøver at overveje dem. Et 
af disse principper har for mig været, at folke
skolen i størst muligt omfang skal hente vir
keligheden ind indenfor sine vægge. Det er 
ikke muligt at sende børnene ud i alle de vir
kelige situationer, i de forskellige former for 
arbejdsfællesskab, de kan ikke opleve alle de 
forskellige miljøer, de kan ikke selvopleve de 
voksnes forhold eller samlivsvilkår. De hu
sker ikke, da de fødtes, og de ved ikke, hvad 
død er for noget. De har lykkeligvis ingen 
mulighed for at gennemleve udviklingssam
fundenes hungersnød, Hiroshimabomben er 
fjern i tid og sted, og ikke alle kan endnu 
opleve en månerejse. Det må derfor være 
skolens opgave at åbne op for det alt sam
men, så eleverne i bøger, billeder, fjernsyn og 
video kan erstatningsopleve virkeligheden så 
realistisk som muligt.

Men det kan så pludselig hænde, at man 
kommer i tvivl om disse princippers rigtig
hed. I virkeligheden ved vi jo ikke, hvad det 
er, vi gør ved vore børn. Hvis jeg nærmere 
skal forklare, hvad jeg mener, kan jeg bedst 
gøre det ved at fortælle en barndomserin
dring.

Da jeg netop var fyldt 5 år, købte min far 
en ny gård, og dermed mig en ny verden. Vi 
flyttede dertil i en forrygende snestorm, og 
virkningen af flytningen var for mit vedkom
mende en influenza, som holdt mig i sengen 
de første 10 dage på det nye sted, mens de an
dre tog deres verden i besiddelse. Da jeg blev 
rask, begyndte jeg straks at erobre mit nye 
land. De fremmede på gården blev jeg hurtigt 
gode venner med. Jeg fulgtes med dem 
rundt. I stalden måtte jeg holde i hånden, når 
vi passerede den store tyr. Jeg fik at vide, at 
han nok var voldsom, men når man behand
lede ham rigtigt, var han ikke så slem. F.eks. 
måtte man passe på ikke at strinte på ham 
med kosten, når man fejede, for så brølede 
han så ganske forfærdeligt, ligeså det rungede 
nede i hans tykke mave. Men viste man ham 
den fornødne respekt, var han god nok. 
Køerne raslede meget med deres jernbind
sler, og de slog med hornene, men det var ik
ke for at gøre fortræd, og man skulle blot pas
se på, at man var uden for rækkevidde. I svi- 
nestalden herskede kæmpeornen Marius. 
Han var næsten det største dyr, man kunne 
tænke sig, han savlede og havde nogle skræk
keligt store og gule hjørnetænder. Han elske
de sukkerroer, og man måtte godt give ham 
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en over halwæggen. Men man skulle holde 
på den med den store loddetang, som lå der, 
så kunne man holde ham tilstrækkeligt langt 
borte, og man kunne endnu tydeligere se, 
hvor farlige tænderne var. Også i hestestal
den måtte jeg i begyndelsen holde i hånden. 
Ganske vist var hestene flinke nok, men en af 
dem havde sådan en grim vane. Den kunne 
ildte tåle, at man gik foran den, så lagde den 
ørerne tilbage, slog et stort slag med hovedet 
og smeldede tænderne sammen lige ved ører
ne af en, så man blev ganske fortumlet. Men 
egentlig var den en dejlig hest, og vi holdt alle 
meget af den. Vi skulle blot huske, at man 
skulle gå op langs siden af den, når man skulle 
røre dens hoved.

Langsomt og med hjælp fra alle dem, som 
færdedes der, gjorde jeg det alt sammen til 
mit. Og det var trygt og godt, blot man vid
ste, hvordan det hele skulle behandles. 
Efterhånden begyndte jeg også på egen hånd 
at udvide min verden udadtil. Men det fortal
te jeg ikke til nogen. Jeg besluttede, at jeg ville 
gå udenom hele gården. Det virkede ganske 
dumdristigt. Flere gange begav jeg mig på 
vej, men når jeg havde rundet det første hjør
ne, mærkede jeg hvor uforsvarligt, det var, 
og var nødt til at vende tilbage for at sunde 
mig et par dage. Menlængere og længere blev 
ekspeditionerne, og en dag var den store op
dagelsesrejse afsluttet. Om foråret, da der 
sattes hegn omkring markerne bagved går
den, var det alt sammen hjemligt og trygt. 
Udenom lå markerne og for enden af dem 
kunne man se diger. Det, som lå bagved dem 
tilhørte naboerne, og det var noget helt an
det, som slet ikke vedkom mig. Når de voks
ne arbejdede, kunne de somme tider tale om 
noget, der hed Spanien. Det syntes de åben
bart var spændende. Sådan var der noget for 
voksne og noget for børn.

Denne fortælling er ganske banal. Men 
den har et pædagogisk træk i sig, som er vig
tigt, og som vi er på vej til at glemme. Et barn 
har sin nysgerrighed, som skal tilfredstilles, 
det har sin erkendelsestrang, som skal imø
dekommes. Men vigtigst af alt: Det har en 
trang til tryghed, som er helt afgørende. Det 
gør ikke noget, at der er en flig af usikkerhed i 
tilværelsen. Det gør det hele mere spænden
de. Men hvis hele verden bliver uoverskuelig, 
kan man ikke bære det. Afgørende er det, at 
der rundt omkring er en gruppe mennesker, 
som man har tillid til, hvis dom man stoler 
på, og som lærer en at få hold på verden. Og 
skulle man så have Vorherre som bagstop
per, så kan verden ikke være helt umulig.

Når vi både i vor skole og ofte også i vore 
hjem har en forestilling om, at børn hurtigst 
muligt skal møde virkeligheden, som den er, 
så er der tale om en helt anden pædagogik. 
Her leder man ildte børn ud i en overskuelig 
verden, som man kan mestre med tilliden i 
behold, her kaster man dem ud i bølgerne og 
håber, at de lærer at svømme.

Børn, som i dag får den såkaldte virkelig
hed præsenteret på mangfoldige måder, de 
oplever en verden, som er ganske forstyrret 
af krig og katastrofer og sig selv som offer for 
magtesløsheden. For dem er der ikke tale 
om, at en lille flig af verden er usikker. Den er 
totalt usikker. Forældre har måske endda den 
ide, at det er vigtigt at fortælle, at de også selv 
frygter for den udvikling, der sker. De nærer 
rædsel for det store atombrag, som kan ven
tes. Deres lærere synger sangen med dem: 
»vi voksne kan også være bange og synge 
mange, lange, bange sange«. De får hurtigt 
lært, at der nok ikke bliver arbejde til dem, at 
giften langsomt nedbryder natur og menne
sker, at Danmark går fallit, og at fattigdom
men kan gå hen og ramme os og knuse os, 
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som den knuser børn og voksne i udviklings
landene. Værst af alt er det, hvis forældre så 
også indvier dem i egne problemer, ja måske 
endog appellerer til deres overbærenhed og 
tilgivelse, fordi de ikke har været, som de 
burde være. Ved dette rammer man børn på 
to måder. Man berøver dem deres familie
mæssige tryghed, og man gør dem medans- 
varlige for noget, som de ikke kan bære an
svar for.

Hvis det er den virkelighed, vi åbner vore 
børn for i skole og hjem, så må vi regne med, 
at det må få konsekvenser for dem. Vi ved 
bare ikke endnu tilfulde, hvordan det viser 
sig. Vi har aldrig her i landet oplevet en gene
ration af børn, som er opvokset i en princi
pielt utryg verden.

En ting er jeg ikke i tvivl om. Børn, som al
tid møder tilværelsen i dens uoverskuelig
hed, i dens umenneskelighed, før de er psy
kisk rustede til at forarbejde indtrykkene, de 
vil blive nødt til at distancere sig fra det alt 
sammen.

Hvis de vil holde sig angsten fra livet, må 
de blive tilskuere, mennesker, som registre
rer i stedet for at reagere. Det er svært at fore
stille sig, at unge mennesker skal gå ud i kam
pen for at gøre verden bedre, hvis deres stær
keste barndomserfaringer er, at man frem for 
alt skal holde sig den fra livet, hvis man vil 
overleve i den.

Men børn, som er sporet ind på livet på 
denne måde, vil være børn, som aldrig fik 
lært at bruge deres fantasi. For virkeligheden 
vil altid være så meget mere overvældende 
end eventyret, at eventyret bliver slapt og 
uvedkommende. For dem vil eventyret næp
pe blive det sted, hvor fantasien får frihed, 
hvor man selv skaber sin verden, som er be
folket med skønhed, gin og lykke, og uden at 
man skræmmes deraf. Hvis eventyrets ver

den dør for børn, så tørrer man billedligt talt 
støvet af sommerfuglenes vinger.

Når vi i dag gør tilværelsen så usikker for 
os selv og vore børn, er det, når det kommer 
til stykket, udtryk for en selvplagerisk uvir
kelighed. For verden er jo mere sikker i dag, 
end den var nogen sinde tidligere. For gene
rationerne forud for os var livet langt mere 
udsat. Krigene var hyppigere, pesten tømte 
hele landsdele, tuberkulosen toldede skånsel
sløst, antallet af mødre, der døde i barsels
seng var rystende, og kampen for føden var 
ofte ubønhørlig og udsigtsløs. Men alligevel 
var der en frimodighed til stede, som vi ikke 
kan forstå, og et livsmod, som ikke kunne 
kues.

Tilbage bliver så spørgsmålet, om det er 
den rette virkelighed, vi lukker ind i vore 
børns liv? Kunne det ikke ligeså godt være en 
helt anden og langt rigere tilværelse. Kunne 
vi f.eks. ikke vise dem, at vore marker er 
grønne og dejlige, at vor teknik giver os gode 
hjælpemidler, at vore børn er langt sundere 
end før, at de fleste ægtefæller elsker hinan
den, at kærligheden kan holde mennesker 
fast, så man kan bære modgang uden at knu
ges, at det er dejligt at synge sammen, at vi 
har et skønsomt, politisk styre med demo
kratiske rettigheder, at livet bliver bedre, når 
vi behandler hinanden med venlighed, at vi 
kan glæde hinanden med det, vi har for me
get, at masser af mennesker tror, at tilværel
sen er rig, fordi den er Guds skaberværk.

I, som nu er blevet lærere, er blevet det i en 
tid, hvor der ikke har været nogen stærkt 
fremtrædende -isme eller ideologi, som har 
lagt hånd om jeres studium. Det ville være 
velgørende, om en sådan måde at se på kunne 
erstatte den ideologi, som I ikke fik.

Jeg tror, at vi har givet jer gode kundskaber 
og gode teoretiskpædagogiske forudsæt
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ninger. En Læreruddannelse er jo først og 
fremmest planlagt som en teoretisk uddan
nelse, og det behøver vi ikke at skamme os 
over. Men vigtigere end dette er det, om I i je
res praktiske arbejde kan give det videre så
dan, at der er tryghed og tillid omkring jer. 
Børn fødes med tillid til livet. Denne tillid må 
vi tage vare på. Det er den eneste virkelige 
pædagogik, der er stillet os som opgave.

Jesus sagde om børnene, at Guds rige til
hører dem. Ved dette ord forstår jeg, at bør
nene i sig har forudsætningerne for åbenhe
den og glæden og tilliden. Det, som er et gen
skin fra den bedste af alle verdener. Hvis vi i 
vort virke kan give denne indstilling livskraft, 
så er vi medarbejdere på denne verden. Så har 
vi nødvendigt arbejde i kald og stand.
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Dimittender 1983 
Seminariet

John Grydholt Blæsbjerg, Lemvig 
Karin Gitte Schon Christensen, Nyrup 
Christen Nybo Jensen, Struer 
Jens Kristian Madsen, Tarm
Birthe Anna Krestine Mathiasen, Vemb 
Esben Vester Morsing, Flensborg 
Susanne Schnoor Nielsen, Rødkjærsbro 
Kaj Lykke Olesen, Nr. Nissum 
Birgitte Rønning Pedersen, Foulum 
John Pedersen, Hanstholm
Gert Plougmann, Struer
Jesper Poulsen, Hanstholm 
Ulla Jul Sørensen, Skagen 
Ruth Stentoft Bovbjerg, Snedsted 
Britta Rosenlund Rønn-Nielsen, 

Nr. Nissum
Henry Flemming Christoffersen, 

Christiansfeld
Anne Rørbæk Hansen, Albertslund 
Birgitte Nørgaard Holm, Nors 
Carsten Jensen, København 
Margith Louise Brinck, Bedsted 
Lene Kjelgaard, Charlottenlund 
Jens Jørn Kloster, Ulfborg 
Anna-Marie Højgård Kristensen, Give 
Linda Kristensen, Vemb
Jesper Ørskov Larsen, Skjern 
Ole Thorn Madsen, Ørsted 
Torben Poulsen Vad, Hurup 
Hans Åge Uhd Christensen, Ejsing

Harry Wegeberg Amby, Hvidbjerg
Ellen Margrethe Damgaard Andersen, 

Skjern
Kurt Herskind Christensen, Struer 
Mogens Ditlev Christensen, Vorup
Preben Christensen, Hurup
Thora Christiansen, Skjern
Preben Bust Dahlgaard, Thisted
Charlotte Kjærsgaard, Skjern
Ole Jensen, Hobro
Hanne Sønderbye Jørgensen, Blåvand
Susanne Klitgaard Kirk, Bedsted
Bente Dam Madsen, Hurup
Bodil Nielsen, Ulfborg
Jytte Toft Nielsen, Bækmarksbro
Kirsten Gundelund Nielsen, Daugbjerg
Lene Nielsen, Hurup
Lene Nedergård Nielsen, Hvide Sande
Torsteen Nielsen, Nibe
Mette Lund Pedersen, Århus
Inger Margrethe Roesen, Struer
Birgit Thomsen, Nibe
Bente Astrup Andersen, Spjald
Jens Jacob Ahrengot, Lyngby
Solvej Krarup Andersen, Møborg
Søren Møller Andersen, Balling
Henrik Bavnhøj, Uglev
Kai Bruun, Thyborøn
Marianne Stougaard Knorborg, Lemvig 
Karen Marie Christensen, Lunderskov
Karen Hansen, Uglev
Marna Fridgerd Hansen, Klaksvig
Lone Cramer, Struer
Hans Kristian Lauritsen, Ryde
Grethe Lindholmer, Thisted
Allan Juul Pedersen, Odense
David Hans Nygaard Pedersen, Humlum
Susanne Lynge Pedersen, Struer
Henny Bojer Thomsen, Lemvig
Ingunn Thrana, Brabrand
Lars Tegen, Holstebro
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Dimitteret dec./jan. 1982/83 
Gunhild Winther Andreasen, Tvis 
Grete Katrine Laursen, Holstebro 
Frede Bräuner, Frederiks 
Per Møller Jensen, Harboøre 
Helene Kirstine Rindom, Barde 
Kim Pedersen, Ålborg
Lene Krogsgaard Pedersen, Hurup

Forreste række fra venstre: Karen Hansen, Jytte Toft Nielsen, Bodil Nielsen, Kirsten Gundelund Nielsen, Thora 
Christiansen, Susanne Klitgaard Kirk, Charlotte Kjærsgaard, Bente Dam Madsen, Bente Astrup Andersen, Met
te Lund Pedersen, Gunhild Winther Andreasen, Lene Kjeldgaard, Lone Cramer, Birthe Anna Krestine Mathiasen, 
Ulla Jul Sørensen, Karin Gitte Schou Christensen, Henny Bojer Thomsen, Solvej Krarup Andersen. 
Siddende foran: Lærerne Poul L. Madsen, Thorkild A. Nielsen, Henning Fogde og Niels Ilsøe.
Mellemste række fra venstre: Rektor Poul E. Andersen, Søren Møller Andersen, Hanne Sønderbye Jørgensen, 
Ingunn Thrana, Grethe Lindholmer, Marianne Stougaard Knorborg, Jens Kristian Madsen, Carsten Jensen, 
Henry Flemming Christoffersen, Jesper Ørskov Larsen, Jens Jacob Ahrengot, Kurt Herskind Christensen, Hans 
Kristian Lauritsen, Jens Jørn Kloster, Harry Wegeberg Amby, David Hans Nygaard Pedersen, Marna Fridgerd 
Hansen, Ellen Damgaard Madsen, Britta Rosenlund Rønn-Nielsen, Karen Marie Christensen, Anna Marie 
Høj gaard Kristens en, Inger Margrethe Roesen, Birgit Thomsen, PrebenBustDahlgaard, Susanne LyngePedersen, 
Birgitte Nørgaard Holm.
Bageste række fra venstre: Preben Christensen, John Grydholt Blæsbjerg, Henrik Bavnhøj, Torben Poulsen Vad, 
Torsteen Nielsen, Allan Juul Pedersen, Kaj Lykke Olesen, Christen Nybo Jensen, Kai Bruun, Anna Rørbæk 
Hansen, Ruth Stentoft Bovbjerg, Lene Nielsen, Margit Louise Brinck.
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Af årets dagbog
Ved lektor Gunner Eriksen (43)

O

A rgangsstævner

23 60-års stævnet måtte desværre aflysses, 
da for få var raske nok til at møde op.

28 I vor aldersklasse må man være forberedt 
på at sygdom m.m. kan ændre planer. 
Dette var tilfældet med vort stævne 29-30 
juni hvor det tilmeldte deltagertal på 24 
reduceredes til 16. Dette tiltrods havde vi 
et dejligt samvær med hinanden. Højsko
len havde velvilligt åbnet sine døre for os 
og sørgede både for logi og mad til os. Vi 
vil rette en stor tak til forstander B. Gra- 
versen, der på alle måder sørgede for at 
alt klappede. Der gik ingen sultne fra det 
særdeles veldækkede bord. A. Koch

32 Vi har holdt 51-årsjubilæum i år. Det blev 
i Ikast efter forslag fra Johannes Jensen. 
Vi var 16 med koner, så der er nogen af 
klassekammeraterne, som ikke var til ste
de. Vi mødtes om formiddagen den 21. 
juni i strålende solskin, og vi nød solen og 
en drink i haven, og stadig væk blev der 
sagt: Husker I den og den gang. Senere 
mødtes vi på hotel Medi til middag. Her 
tog Poul Qvesehl ordet og mindedes J. P. 
Jensen og forstander P. C. Gjelstrup, som 

døde i 1983. Derefter beså vi kirken og de 
dejlige menighedslokaler. Senere på ef
termiddagen drak vi kaffe hos Johannes 
Jensen. Ved 5-tiden forlod vi det gæstfrie 
hjem og drog hver til sit, men vi regner 
med at mødes igen næste år. Vi vedtog at 
samles hvert år. Hans Hansen

33 50 år Således skrev »Lemvig Folkeblad« 
som overskrift over en foromtale af 50 
års jubilæet for årgang 1933, som blev fej
ret på selve dagen den 8. juli på semina
riet.
Om morgenen den 8. bragte »Radio 
Vestjylland« en smuk omtale af jubilæet, 
ligesom Folkebladet sendte fotograf og 
bragte udførlig referat af dagen nogle da
ge senere.
Seminariet officielle store flag vajede til 
ære for de 13 gamle dimittender og deres 
6 ægtefæller, der mødtes udenfor den 
»gule« bygning ved 11-tiden. Her hilste 
vi på lektor Johs. Hejbøl, og frue. Efter en 
rundvisning i både nye og ældre byg
ninger med lektor Hejbøl som guide 
samledes vi i lærerværelsets ene afdeling, 
hvor Lehm på kommiteens vegne bød 
velkommen og udtalte mindeord over 
forstander Gjelstrup, der havde glædet 
sig til at være med, men som var afgået 
ved døden ca. 6. uger tidligere.
Vejret var det bedst tænkelige, og vi nød 
en velkomstdrink og gensynet med hin
anden. Vi savnede 3 af holdet, som ikke 
kunne være med, men vi tog os tid til at 
sende hilsen til dem fra dagen.
Festmiddagen blev intaget i den modsatte 
del af lærerværelset. Den var leveret af 
hotel »Nørre Vinkel«, Lemvig og bestod 
af rejecocktail, grydestegt kylling samt 
jordbær med fløde og lidt senere kaffe.
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Forreste række fra venstre: Marianne Nielsen (Hjørring), 
Mads Samuel Nielsen (Tarm), Sidde Larsen (Aalestrup), 
Magnus Linderoth (Herning), G. Peters-Lehm (Helle
vad), Niels Ebbesen Vestergaard Hansen (Fredsø, Mors). 
Bageste række: Marie Søndergaard (Skjern), Kis Majgaard 
(Vinderup), Astrid Ottosen (Odense), Agnes Vestergaard 
(Skjern), Johs. Hejbøl (Nr. Nissum), Gen Poulsen (Ans
by), Knud Aage Andersen (Vinderup).

Man begyndte naturligvis med at synge 
Nationalsangen og nævne navnene på de 
kammerater, der ikke var mere. Derefter 
oplevede vi et par gode timer, hvor vi 
rystede de mange år afos, så godt som det 
nu lod sig gøre.
Niels Ebbesen holdt festtalen, der som al
tid var frisk og central trods de 81 år. 
Lektor Hejbøl glædede os ligeledes med 
at tale til os som for 50 år siden. Adskilligt 
flere havde ordet, før det var tid til at røre 
sig lidt og bese festsalen og den forandre
de »Borgen«.
Efter endnu en tid med flere indslag i jubi
læet, afsluttede lektor Johs. Hejbøl dagen 
med en kort andagt, hvorefter vi atter 
drog hver til sit. Alle gav udtryk for, at 
det havde været rigt at være med og ople
ve endnu en dag sammen på det sted, der 
havde bundet os sammen i årene 1930- 
1933.
Lehm sluttede festen af med at sige tak til

Seminariet for åbne døre, god hjælp fra 
fru Hejbøls og lektor Hejbøls side, og tak 
for indbydelsen til næste års samvær hos 
vore kammerater i Skjern. G.P.-L.

38 Den 11. juni holdt vi 45-års stævne hos 
Lis og Anders Præsius i Hvilsom. Af 19 
mulige mødte de 16 med ægtefæller. I det 
skønne sommervejr og den venlige natur 
nød vi i fulde drag samværet og gæstfri
heden i Lis og Anders’ smukke og hygge
lige hjem og have. - Man mindedes for
stander Gjelstrup, og to kammerater, 
som er døde, siden vi sidst havde 
stævne. H. Bernt Jensen

43 Lørdag d. 20. august mødtes 20 klasse
kammerater med ægtefæller til 40-års 
stævne på Nr. Nissum seminarium. Lo- 
kaltboende og -arbejdende 43ere havde 
sørget for pragtfuldt vejr og et passende 
velkomst- og afskedstraktement på læ
rerværelset. Festmiddagen blev indtaget 
på Nr. Vinkel.
Selv om den kulinariske del var helt i top, 
kunne intet dog komme på højde med 
bare det at være sammen, det var afslap
pet og hjerteligt, og alle fik talt med alle. 
Det var skønt at mødes igen i de gamle 
omgivelser. Gunner

48 Den 10. september, -83 stævnede vi 20 
forventningsfulde lærere med ægtefæller 
mod Bønnerup Strand for sammen med 
tre af vore »gamle« lærere fra Seminariet 
at mindes den glade tid, da vi uddannede 
os til vore jobs, som vi nu har bestridt i 35 
år.
Hvor var det herligt igen at se de kære an
sigter, som man i årenes løb så ofte har set 
for sig i tankerne og nu og da i virkelighe
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den, og igen at føle »Ånden fra 48«. Dej
ligt var det også ved middagens begyn
delse at være med til at afsynge national
sangen (altså Hellas), og at mærke, at den 
sad endnu, trods de 35 år.
Ved middagsbordet holdtes en række ta
ler. Festtalen holdtes af H. C. Nielsen, 
Brønderslev, som i humoristisk form 
causerede over dagligdagen og livet på 
Seminariet i årene 43-48. Lektor Kock 
mindedes især krigsårene og modstands
bevægelsen, og lektor Hejbøl fortalte om 
besværligheder og oplevelser i dagene 
omkring d. 29. august 1943, netop de da
ge, da vi, de nye F’ ere var på vej mod Nr. 
Nissum. Lektor Gunnar Eriksen fortalte 
fornøjeligt om begivenheder og personer 
omkring os på Seminariet i de glade år. 
Efter at vi alle havde givet et kort rids 
over vores tilværelse, siden vi skiltes i - 
48, brød snakken ud, og resten af aftenen 
og en god del af natten gik med hyggeligt 
samvær, hvor »husker du« var indled
ningen til mangen genoplevelse fra semi
narietiden.
Da vi efter morgenkaffen søndag morgen 
tog afsked med hinanden, var vi enige om 
at mødes igen om fem år, men til den tid i 
Nr. Nissum. Jørgen

58 Lørdag, d. 6. august mødtes 30 klasse
kammerater (af 36 mulige) samt en del 
ægtefæller på Blidstrup ungdomsskole på 
Mors, hvor Jørgen Christensen (58) og 
hans kone Grethe er forstanderpar.
Vi startede med eftermiddagskaffe, og 
snart gik snakken mindst lige så livligt 
som for 25 år siden. Vi var meget glade 
for at se hinanden, og snakken fortsatte, 
mens vi gik rundt og så på omgivelserne.

Vejret var med os, - det kunne ikke være 
bedre.
Efter indkvartering - en del af os skulle 
overnatte - var der festmiddag. Maden 
var dejlig og stemningen helt i top - der 
blev talt og sunget - tiden gik alt for hur
tigt. Klokken ca. 23,30 tændtejørgen bål 
på skolens bålplads, og vi sang et par af
tensange sammen, det var meget stem
ningsfuldt. Efter natmad i spisesalen tog 
en del hjem, mens andre, der havde langt 
hjem, stadig nød Grethe ogjørgens gæst
frihed.
Da vi havde spist morgenmad søndag, 
kørte vi til Nr. Nissum. Vi var inviteret til 
formiddagskaffe hos Herdis (58) og 
Henning Fogde. Næsten alle fra aftenen 
før var mødt igen, og Henning viste os 
rundt på seminariet og fortalte om nye og 
gamle bygninger. Nogle af os benyttede 
lejligheden til at hilse på flere af vore lære
re fra seminarietiden.
Efter et dejligt kaffebord hos Herdis og 
Henning skiltes vi, en god oplevelse rige
re.
En stor tak til Grethe og Jørgen samt 
Herdis og Henning. Gid vi kunne mødes 
igen på samme måde om 5 år.

Ingeborg

59 25-års jubilæum afholdes den 19. og 20 
maj - 84 på seminariet og Rydhave Slots 
ungdomsskole.
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Personalia

24

46

59

63
64

65

66

67

69

70

71

72

Agnes og A. Kristensen, guldbryllup 
9.8.83
Anders Gjelstrup, hjælpepræst i Snej- 
bjerg.
Jens Kr. Lings, lektor i dansk ved DLH, 
har udgivet bogen »Luerne«.
Sonja Jensen, talepædagog i Ålborg.
Peter Baumgaard Jakobsen, Hardsyssel 
Ungdomsskole.
Birthe Stage Hansen, Tommerup Efter
skole.
Per Bach, konsulent for erhvervs- og ud
dannelsesorientering i Egebjerg kommu
ne.
Maren Lis Kortbek (f. Korsgaard), tale
pædagog i Karup kommune.
Henning Dalgaard, skoleinspektør v. 
Horne skole, Varde.
Viggo Larsen, skolepsykolog på Mors.
Erik Frank Jensen, skolekonsulent for 
EDB og datalære i undervisning, Holste
bro.
Niels Jørgen Møller, ledende skoleins
pektør i Gedsted.
Flemming Nygård Jensen, Knebel, Mols, 
orlov på grund af forfattervirksomhed. 
Jette Christensen, sognepræst i Bangsbo- 
strand, Frederikshavn.
Heidi Krejberg, centerklasselærer på Nr. 
Nissum skole.
Flemming Lauritsen, skoleinspektør v. 
Lomborg skole.
Erik Kongsholm, Rydhave Slots Ung
domsskole.
Mogens Hyldig, viceinspektør v. Ham
merum skole.
Mogens Opstrup, ansat ved Grønlands 
skolevæsen.

74 Susanne Boyhus, Auning skole, afsked 
1.8.83

75 Børge Østergaard Hansen, skoleinspek
tør v. Stausø skole, Blåbjerg kommune.

77 Ketty og Niels Ole Graversen, Vester- 
bølle Ungdomsskole.

78 Karen Skov Thomsen, Den kristne fri
skole, Skjern.
Ulla Rejkjær, Johannesskolen, Hillerød. 
Inge Kristensen, Set. Jørgens skole, Hol
stebro.
Annelise Rask (Nielsen), Den kristne fri
skole, Holstebro.
Bodil Nørgård (Kristensen), timelærer v. 
voksenundervisn. i Struer.

79 Vibeke Holmann Sørensen, ansat ved 
Grønlands skolevæsen.

80 Jens Peter Rejkjær, Luthersk missions 
Højskole, Hillerød.
Stig Steffensen, Bording.

81 Gunhild Gregersen, KFUK & M sekre
tær på halvtid, stadigvæk lærer, begge de
le i Ålborg.
Søren Holm, Blidstrup Ungdomsskole.
Kjeld Bjerregaard, Ebeltoft.
Connie Nielsen, Ellebækskolen, Holste
bro.
Jette Hummelshøj Hansen, Stausø skole, 
Blåbjerg kommune.
Finn Stigaard Brask, Søndbjerg Ung
domsskole.
Kresten Kirkeby Madsen, højskoleop
hold og ophold i Kibutz.
Bente Grønlund Fuglestved, timelærer 
på Lemvig Handelsskole.

82 Eva Jensen, Levring Efterskole.
John Hilmerson, vikar v. Assens skole.
Jørgen Egon Larsen, Nakskov.
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Søren Leth Nielsen, specialskole på 
Mols.
Anni Pedersen, 82-83 på idrætshøjskole. 
Knud P. Thomassen, timelærer i Sdr. 
Lem.
L ene Trillingsgård, timelærer i Vorbasse. 
Else Margrethe Foldager, vikar i Sydthy 
Kommune og lærer v. aftenskole.
Flemming T. Jakobsen, vikar i Gimsing. 
Lissie L. Jepsen, Bøvlingbjerg Idrætsef
terskole.
Karen Margrethe Jensen, årsvikar i Vin- 
derup.
Finn Hummelshøj Lauridsen, timelærer i 
Assentoft, Randers.
Poul Erik Skov, Haslev Efterskole.
Allan Kjær Villesen, vikar i Holstebro og 
Lemvig.
Finn Tarpgaard, Vesterbølle Ungdoms
skole.

Afsked med pension

37 Erik Chr. Eriksen, 31.9.83.
38 Carl Th. Pihl, 31.7.83.
40 Gustav Nordentoft, 31.10.83.
41 Jenny Navntoft, 31.7.83.

Ester Nielsen, 31.7.83.
Inge Schriver, 31.7.83.
Svend Aage Houlind, 31.8.83.
Kristian Schriver, 31.10.83.

42 Kristen Gausdal, 1.4.83.
Svend Aage Koch, 1.8.83.

43 Poul Jeppesen, 31.7.83.
44 Erik Normann Vork, 30.6.83.

Evald Winkler, 31.7.83.
Yrsa Winkler, 31.7.83.

45 Kr. Erik Højberg, 31.7.83.
Ulla Hansen, 31.7.83.

Svend Hansen, 31.7.83.
Ellen Jensen, 31.7.83.

46 Inger Lillelund, 31.8.83. 
Johs. Flebo, 31.8.83.

48 Gunhild Scriver, 31.7.83.
Musse Bjerre, 31.7.83.

49 Troels Møller, 31.8.83.
57 Bent Houkjær, 1.3.83.

Dødsfald
18 Ditlev Andersen, Ikast, april 83.
19 Birgitte Lund Pedersen, Dybbøl, juli 83.
23 Ester Kirkegaard, København, jan. 83.
24 Jens Henrik Christiansen, Kristrup, nov.

83.
26 A. C. Nielsen, Vinderup, marts 83.
27 Evald Gunnar Madsen, Gylling, feb. 83.

Knud Karlsmose, Dall, jan. 83.
Poul Magnus Nielsen, Gærum, 83.

28 Ejnar Chr. Pedersen, Skjern, april 83.
30 Peter Kristian Larsen, Vallensbæk, jan.

83.
31 Harry Hartmann Larsen, Arhus, nov. 

82.
32 J. P. Jensen, Hvidbjerg, nov. 82.

Fru Hans Verner Bundgård, maj 83.
33 Fru Knud Aage Andersen, nov. 82.

Fru Gert Poulsen, juli 83.
39 Johannes Andreas Buskov, Vejerslev, 

aug. 83.
41 Magda Klemmensen, Århus, juli 83. 

Jens P. Nielsen, Korsør, juli 83.
42 Viktor Kirkegaard, Virum, juni 83.
49 Hans Erik Nielsen, Viborg, okt. 83.
50 Maren Sørensen, Holstebro, nov. 83.
56 Kristian Madsen, maj 83.
70 Lisbeth Mortensen (f. Nørby), nov. 82.
78 Niels Jørgen Larsen, Struer, juli 83.
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Foreningsmeddelelser
Ved formanden A. Kock (28) 

talinger, der ikke kan registreres. Det er uri
meligt, at vor ulønnede kasserer skal skrive 
gentagne rykkere for manglende indbetaling, 
da årbogen (sålænge den ikke er afbestilt) er 
en bestilt vare, der selvfølgelig skal betales.

Som andetsteds nævnt døde seminariets for
stander gennem mange år, P. C. Gjelstrup i 
foråret 1983 efter et otium på ca. 27 år. Vi 
tænker med tak tilbage på hans virke. Elevfor
eningen, hvoraf han var æresmedlem, havde 
altid hans varme støtte og interesse. Dette 
kom også til udtryk ved, at foreningen mod
tog en testamentarisk gave på 1.000 kr. fra 
hans bo. Det pynter lidt på vort regnskab, 
der i år udviser et kendeligt underskud, Det 
er bl.a. fremkommet ved, at foreningen har 
ydet en gave på 5.000 kr. til seminariets PR- 
virksomhed. Måske har dette bidraget til, at 
seminariet efter de givne muligheder i år har 
kunnet melde fuldt hus.

Pris for årbogen m.m.
Efter i flere år at have kunnet fastholde kon
tingentet uændret, må vi nu (bl.a. i betragt
ning af stærkt forhøjede portoudgifter) sætte 
prisen til 45 kr. Beløbet dækker både prisen 
for årbogen og medlemskontingentet. Ekstra 
eksemplarer kan fås for 30 kr. + porto. År
bogen trykkes i år i 1800 eksemplarer. Antal
let af udenbys medlemmer er fremdeles ca. 
1200. Brug endelig det vedlagte girokort ved 
betalingen og påse, at afsender og årgang er 
tydeligt angivet, da vi stadig modtager indbe-

Valg
Horst Knüppel og Benny Boysen er i år på 
valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Såfremt 
der ikke inden 1. februar 1984 er indgivet an
dre forslag til formanden, er disse to gen
valgt. Vi byder den ny redaktør af årbogen J. 
Hauge Nielsen velkommen.

Foreningens bestyrelse
Formand: Alex Koch, Hellasvej 16, 
7620 Lemvig, tlf. (07) 89 11 55.
Kasserer: V. Gohr Lauridsen Østerled 6,
7620 Lemvig, tlf. (07) 89 11 64.
Red.: J. Hauge Nielsen, Seminarievej 6,
7620 Lemvig, tlf. (07) 89 11 84
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding, 
6900 Skjern, tlf. (07) 36 43 62.
Benny Boysen, Dalhus, Præstevej 3, 
Resen, 7600 Struer, tlf. (07) 86 17 80.
Kirsten Simonsen, Ringgade 116, 
7600 Struer, tlf. (07) 85 04 03.
Kate Jacobsen (DLR) Makholmvej 37, 
Resen, 7600 Struer, tlf. (07) 86 14 67.
HF-elevforeningen er i redaktionsudvalget 
repræsenteret af Bjarne Terkelsen, Johnny 
Berg Jensen og Ella Blæsberg.
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Nr. Nissum Seminariums Elevforening

Regnskab for 1/10 1982 - 30/9 1983

Indtægter
Årbog 1981 (udenbys) 730,00
Årbog 1982 (udenbys) 41610,00
Årbog 1982 (seminariet) 7425,00
Årbog 1982 (HF-elevforening) 2273,00
Renter 2534,38
P. C. Gjelstrups testamente 1000,00

Udgifter
Årbog 1982:
Trykning 37663,36
Postbesørgelse m.v. 7173,30
Moms 9864,10

Underskud
55572,38

6231,38

61803,76

Redaktions- og bestyrelsesudg. 
Porto
Kontorartikler
AV-central
Gave til seminariet
P. C. Gjelstrups begravelse

54700,76
943,25
605,50

35,75
218,50

5000,00
300,00

61803,76

Status pr. 30/9 1983
Aktiver
Girokonto
Nordvest bank
SDS
Obligation
Kassebeholdning

3180,32
20358,07

569,17
6358,42

114,00
30579,98

Passiver
Egenkapital
Overførsel pr. 1/10 1982 36911,36
Underskud 1/10 82 - 30/9 83 6231,38

30579,98

Nr. Nissum, den 30. september 1983 V. Gohr. Lauridsen

Nærværende regnskab er d.d. gennemgået af undertegnede. Bøger og bilag er sammenholdt. Intet er fundet at be
mærke.

Nr. Nissum, den 11. oktober 1983 A.C. Sørensen Gunner Eriksen
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HF-elevforeningen
Ved formanden Jens Jørgen Kallesøe

I det forløbne år - det første »hele« år siden 
foreningens oprettelse - har bestyrelsen ar
bejdet på at opfylde HF-elevfor ettingens ho
vedformål:

at styrke fællesskabet mellem tidligere 
HF’ere og vedligeholde kontakten til Nr. 
Nissum Seminariums HF-kurus.

Til generalforsamlingen den 16. april 1983 
var der mødt ca. 50. Af formandens beret
ning fremgik det, at der havde været en med- 
lemsfemgang fra 36 til 117 medlemmer siden 
den stiftende generalforsamling. (På nuvæ
rende tidspunkt, oktober 1983, er tallet 146). 
Regnskabet udviste en formue på kr. 300. 
Det måtte således konstateres, at der ikke har 
været økonomi til de store aktiviteter.

På generalforsamlingen vedtoges en lo
vændring, således at de, der i forvejen er 
medlemmer af seminariets elevforening, kan 
blive medlemmer af HF-elevforeningen til 
halv pris, da de kun skal have én årbog. For 
øvrigt er foreningen nu inddraget i et samar
bejde om redaktionen af årbogen.

Efter generalforsamlingen om eftermidda
gen fortsattes med HF-gensyn på Borgen, 
hvor der serveredes det store kolde bord. 
Om aftenen var der samvær i Festsalen med 
revy og forskellig underholdning. Aftenen 
sluttedes med fest i Studiekælderen, og her 
havde man rigtig lejlighed til at gå rundt og 

hilse på alle de tidligere HF’ere, der var kom
met. Et vellykket arrangement, der gør, at 
man også den 7. april 1984 kommer til HF- 
elevforeningens generalforsamling og gen
synsfest.

HF-elevforeningens bestyrelse
Formand: Jens Jørgen Kallesøe, Svinget 7, 
7620 Lemvig.
Kasserer: Johnny Berg Jensen,
V. Strandbjerg IB, 6950 Ringkøbing.
Hartvig Bj errum, Birkegården 8, 
7620 Lemvig.
Karen Trabjerg, Gejlvej 4, Thorsted, 
6980 Tim.
Tove Hvid, Sandballevej 90,8382 Hinnerup. 
Søren Bech, Sandballevej 90, 
8382 Hinnerup.
Bjarne Terkelsen, Elmegården 9, 
7620 Lemvig.
Horst Knüppel, Højgårdvej 2, Sædding, 
6900 Skjern.
Gunner Eriksen, Gudum vej 11,
7620 Lemvig.

Suppleanter:
Mogens Kirkeby, Nr. Brogade 249st h , 
2200 Kbh.
Thorkild Sørensen, Gudrunsvej 403lh', 
Brabrand.
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Nr. Nissum Seminariums HF-Elevforening

Regnskab for 1/10 1982 - 30/9 1983

AAblfib

Indtægter Udgifter
Kontingent 82/83 3.160,00 Årbog 2.308,00
’/a kontingent 82/83 540,00 Porto 387,95
Kontingent 83/84 760,00 Kontorartikler 160,76
Renter 3,06 AV-central 261,60

— Bestyrelsesudgifter 189,20
4.463,06 Årsfest 83 200,00

Overskud 955,55

4.463,06

Status pr. 31/3 1983
Aktiver
Girokonto
Nordvestbank

551,81
590,79

1.142,60

Passiver
Gæld
Overskud

187,05
955,55

1.142,60

Lemvig, den 1. april 1983 Vi Gohr. Lauridsen

Nærværende regnskab er dags dato revideret af undertegnede. Indestående på giro og i bank er afstemt med kon
toudtog og bankbog. Intet fundet at bemærke.

Nr. Nissum, den 8. april 1983 J.Hauge Nielsen Poul G. Wemmelund
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Arrangementer på 
Nr. Nissum 
Seminarium 1984

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

Stævnet slutter med en koncert i festsalen 
søndag kl. 14. Alle sang- og musikinteresse
rede er velkomne.

7. Kor- og orkesterstævne
27.-29. januar 1984

Program:
Symfoniorkester:

L. V. Beethoven: Leonora ouverture nr. 3
Zoltan Kodaly: Intermezzo af

»Harry Janos-suite« 
(supplerings-a-vista-spil)

Kor og orkester: G. Puccini: Messe di Gloria 
(Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus & Agnus 
Dei)
Solister: Peder Severin (tenor)
Flemming Lindkær Schmidt (basbaryton)
Dirigent: Alf Sjøen

Kor a capella: G. P. Da Palestrina: Motet: 
Sicut cervus
Dirigent: Tage Ringgaard

Stævneensemblet: Jørgen Plaetner:
Kårahult-suite (1982)
Scott Joplin: Ragtimes
Johan Christoph: Sonata Abella 
Dirigent: Poul Erik Henriksen

Nr. Nissum-mødet 1984

3.-5. februar 1984

Stævnets tema:
Fællesskab og Fællesskaber

Stævnet påbegyndes fredag Id. 16. - og af
sluttes søndag kl. 15.
Arrangør: Kirketjenesten i Danmark i sam
arbejde med seminariets KFUM og KFUK. 
Program fås ved henvendelse til: Kirketjene
sten i Danmark, Kløvermarksvej 4,8200 År
hus N. tlf. (06) 16 26 55.

HF-elevforeningen
Der afholdes stævne (og i forbindelse hermed 
generalforsamling) den 7. april 1984. Noter 
datoen.
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