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I årets løb
ØRESUNDs årsskrifter har haft en tendens til at udkomme med
varierencle tidsafstande. Skolens PR-udvalg agter fremover, at få det
udsendt hvert år i september måned - straks efter repræsentantskabs
mødet (årsmødet), således at det netop afsluttede skoleår bliver
præsenteret så hurtigt efter afslutningen som muligt.
Et andet årsskrift, som i særlig grad henvender sig til tidligere elever,
udkommer i august, som en påmindelse om det forestående
elevmøde den første lørdag i september. Det er første år vi har delt
årsskrifterne i såvel indhold, som modtagergruppe.
Indledningsvis skal jeg omtale en enkelt ting fra slutningen af
forrige skoleår, som for nogle af os, må betegnes som særdeles
væsentligt. Den 12. maj 1983 var der stor bryllupsfest på ØRESUND,
idet jeg blev gift med Anni Fogelberg fra København. På en for
underlig måde blev vore veje ført sammen, selv om vi ikke kendte
hinanden fra tidligere. Vi er ikke i tvivl om en Guds ledelse i dette.
Når vi beder om Guds velsignelse og ledelse, så gør han det ikke
stykkevis, men helt.
Anni og jeg har begge oplevet dette tunge og ufattelige, at miste
vor ægtefælle. Nu oplever vi så, at de to tilbageblevne »halve ægge
skaller« passer sammen og er i stand til at udgøre en ny stærk helhed.
Anni har 3 piger og en plejesøn i alderen 14-17 år.
Interessant er det efter brylluppet at høre, at flere - såvel prædi
kanter som lægfolk i både Norge og Danmark havde talt om, at »netop
disse to mennesker ville passe godt sammen.« - Jeg er glad for at
sådanne bemærkninger ikke nåede vore ører på et tidligere tidspunkt,
selv om jeg i dag er meget enig i synspunktet.
Vielsen fandt sted i Bethelkirken på Amager, mens festen blev holdt
på skolen. På grund af eksamenstravlhed og stor kursusaktivitet på
skolen om sommeren, blev vor bryllupsrejse udskudt til februar
marts i år, hvor vi havde en eventyrlig og uforlignelig bryllupsrejse
til Sri Lanka og Singapore.
Dagen før vi begyndte skoleåret havde vi personaleudflugt til
Brøderup Ungdomsskole, hvor vi fik kaffe og blev vist rundt. Det
var meget interessant at besøge en anden skole med alle ansatte med
familie. Derefter gik turen videre med bussen til Knuthenborg
dyrepark, som ligeledes var en interessant og smuk oplevelse, der
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nok i større grad havde børnenes interesse end skolen havde.
I år har vi sluttet skoleåret med en personalesammenkomst i vores
sommerhus i Dronningmølle, hvor vi var 45 til spisning og gensidig
underholdning.
Søndag den 21. august begyndte skoleåret. 83 elever med forældre
og søskende, - ialt ca. 250 mennesker mødte op og tog del i åbningen.
Efter aftensmaden var vi til gudstjeneste i Missionsforbundets kirke
i Espergærde, hvor også mange forældre var med. Lars evnede at fange
såvel forældres som elevers opmærksomhed med en helt speciel
prædiken. - Jeg hørte nogle forældre sige: »Den præst er ikke helt
almindelig,« hvad vi selvfølgelig ikke kan være uenig i.
Så var der kaffe til alle på skolen, d.v.s. ca. 175. Derefter var der sang
omkring bålet, for så at slutte med andagt inden forældrene tog hjem
og efterlod deres poder her.
6

Go’ morgen

Den følgende dag orientering om
mange ting. Tirsdag gjorde vi klar til »fod
rejsen til ødemarken«. Vi gik ca. 15 km
til en græsmark nær Fredensborg med det
ene hold, mens det andet hold tog toget
et stykke vej, for så at begive sig til en
grusgrav.
Vort eneste krav til lejrplads var en
vandhane i nærheden. Sådanne dage i
nær kontakt med naturen og hinanden
giver et hurtigt kendskab til hinanden og
danner et godt grundlag for et arbejds
fællesskab i det forestående skoleår.

Der er tradition for, at vi i september skal på en fjeldtur på Kulien.
For første gang i mange år måtte vi nøjes med at gå lidt på klipperne
nær fyret, men undlade den spændende og krævende fjeldtur på
grund af regn og storm. Til gengæld fik vi lejlighed til at stifte bekendt
skab med et hav i oprør og dets rasen mod klipperne.

Vennestævnet fortjener særlig omtale. Som tidligere år, så kom der
også denne gang mange gæster til dette. Det er almindeligt, at der
altid kommer én eller to busser fra Nordjylland allerede fredag aften.
Lørdag formiddag var vi først i TV-byen og senere i den nye Amaliehave. Der kørte én bus til hvert af stederne for derefter at køre til det
næste sted. Dertil kom mange gæster fra Sjælland. - På trods af at
vi var mange flere på hvert hold, end de normalt tager ind i TV-byen,
så kom alle med. TV-byen fortjener stor tak for deres imøde
kommenhed. - Så tilbage til middag og middagssøvn før repræsen
tantskabsmødet skulle begynde.
Om aftenen havde vi som sædvanligt festaften med et usædvan
ligt indhold, der både var underholdende og oplysende. - Søndag
sluttede vi af med gudstjeneste i kirken før middagen på skolen.
Vennestævnet er både et rigtigt vennestævne og det sted, hvor man
ser og hører om, hvad der foregår på skolen.
Fødselsdagsfesterne er to årlige festarrangementer, hvor vi hylder
hvert kalenderhalvårs fødselarer. Disse fester har altid forskellige
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særpræg, f.eks. en god gammeldags høstfest og hvad dertil hører, eller
en nationernes fest, som vi havde i foråret, med alle de påklædninger
og skikke, som er et særkende der. I år havde vi endda besøg af en
partisangruppe i fuld krigsmaling under kommando af oberst Ronaldi
Bolanski. (Ronald Boelskifte).

Ture har vi selvfølgelig flere af i årets løb. Vi har bl.a. været på en
Sydsjællandstur med besøg på Holmegårds glasværk, frokost i
Rådhuskirken i Næstved og sluttede på Faxe bryggeri. Det værste ved
dette besøg er, at det er nødvendigt at gøre ophold ved flere landevejs
toiletter på hjemvejen. Først på et for sent tis-punkt bliver man klar
over, at 7 sodavand med brus i, kan presse gevaldigt på blæren. Indtil
nu har vi næsten undgået våde sæder.
Egnen her omkring bliver naturligvis også besøgt, ligesom hver klasse
tager en tur eller to til København i årets løb.

Det daglige skolearbejde bliver naturligvis ikke glemt i alle de
øvrige aktiviteter. Bl.a. måler vi to gange om året resultaterne i form
af terminsprøver. Den sidste gang også med mundtlige prøver, så man
får lejlighed til at prøve det før den afsluttende eksamen.
AdventsfesteH er noget der fortjener særlig omtale. Denne fest
kommer i stand via et samarbejde mellem forældrene og skolens
lærere. Da er gymnastiksalen lavet om til bazar og værksted.
Gløgg/æbleskivebod - blomsterbod - lodseddelbod - dejgbod med
tilhørende småkagebageri i redskabsrummet. Juledekorationer og
blomsterdekorationer produceres ved de lange arbejdsborde, mens
børnene klipper og klistrer med stjerner og hjerter. I de nærliggende
klasselokaler er der cafeteria. Aktiviteten er stor og pengene klinger
i »kisten« til fordel for Øresundsfonden. Også spillemændene, der
går rundt og underholder, forventer at få deres bidrag, som så senere
går i den store kasse. Aftensmaden er noget helt specielt: Alle kommer
med et bidrag til det store tag-selv-bord. - Ih, hvor er det flot og
spændende. - Dagen slutter med et underholdningsprogram, hvor
elever og lærere underholder.

Som noget nyt i en forhåbentlig god tradition, har vi planlagt, at
fra dette år skal det sidste forældremode også have et aftenarrange
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ment, som Øresundsfonden star for. 1 år havde vi hurtigtegneren og
H.C. Andersen-fortolkerenjohs. Lage Jacobsen fra Odense til at give
os en meget rig og stor oplevelse.
Nu mens jeg er ved at fortælle om Øresundsfonden og forældre
aktiviteten på skolen, så må jeg nævne to ting mere: Det er først grill
aften for elever og personale, netop som de afsluttende skriftlige
prøver begyndte. Forældrene kom med grill, bøffer og pølser. - Et
fint initiativ. - Den anden ting jeg må nævne er: Resultaterne af
Øresundsfondens aktiviteter er blevet omsat i indkøb af nye madras
ser til samtlige 32 senge på Aros. Det er altså penge, der er indkommet
ved de omtalte festarrangementer, samt ved ekstra indbetalinger
samtidig med man sender sin elevbetaling.
Øresundsfondens arbejdsomme forældre fortjener en stor tak, men
som en af forældrene sagde det: »Den største tak vi kan få, er at få
lov til at fortsætte næste år.«
Erhvervspraktikperioden er to uger i februar - marts, hvor alle er
ude for at opleve arbejdspladsens rytme og krav. - Nej, hvor er de
trætte om aftenen. De er slet ikke vant til denne aktivitetsform, og
sammen med spændingen virker det stærkt på dem.

Lejrskolerne gik i år til Berlin med ét hold, mens et meget stort
hold valgte at tage på kanotur i Sverige. Med bus går turen op til
Varberg og så et stykke mod øst. Så går det i kano over søer og på
elve i de næste 3 dage, inden de så hentes af bussen igen. Overnat
ningen foregår i vore telte i særdeles øde områder.
Berlinturen foretages i tog og gælder både vest- og øst-Berlin.
Lejrskolerne bliver afviklet i maj, når de skriftlige prøver er over
stået og den mundtlige endnu ikke er begyndt. Som regel er vejret
ret godt i denne periode.
Naturgas. Den 4. juni blev der åbnet for naturgas i Helsingør
kommune. Det foregik her på ØRESUND, idet vi var udpeget til at
være den første gaskunde i området. Denne begivenhed blev fejret
ved én reception, som Dansk Naturgas var indbyder til og vært for.
Politikere, håndværkere og »gasfolk« mødte op i stort tal. En flag-allé
førte direkte til festlokalet.
Forud var der gået en hektisk periode. 1 lejrskoleugen blev de gamle
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kedler og fyr samt den murede
røgkanal fjernet, og en ny gaske
del og -fyr blev opsat, ligesom
der blev foretaget en del instal
lationsændringer. - Alt i alt æn
dringer til godt 200.000 kr. - Vi
håber så, at resultatet bliver en
billigere fyring og helt sikkert en
renere fyring.

Naturenergien
er kommet
til ØRESUND
Afslutningen. De sidste dage, måske den sidste uge, så bliver mange
elever meget stille, og man ser dem ofte gå alene omkring eller kun
et par stykker går stille rundt. Tanken om, det snart er slut med at
være på ØRESUND, er pludselig gået op for dem i al sin alvor. Plud
selig opdager de, hvor smuk en natur de har været omgivet af o.s.v.
Vi må helst ikke synge Øresundssangen de sidste dage, - og allige
vel vil de gerne synge den, fordi den udtrykker noget af det, de føler.
Men sangstemmen bliver let noget ulden for til sidst helt at opløses
i gråd. At høre hjerteskærende gråd de sidste dage behøver ikke at
betyde, at nogen er kommet til skade, men at man må have luft for
noget, der snører ens stemmebånd sammen.
Så oprinder fredag aften. Man er pænt klædt på. Spisesalen er
smukt pyntet. Medarbejderne med familie dukker op. Normalt også
bestyrelsen, - i år dog kun repræsenteret ved Kaj Overbeck. Gæsterne
tager plads. Eleverne kommer stille ind og finder en plads. Tartelet
terne eller rejecoaktail’en står på tallerkenerne. Den sidste middag
tager sin begyndelse. Der holdes taler og drikkes sodavand. Man for
søger at snakke om alt muligt andet end det, der skal ske i morgen.
- Pause. Underholdningsprogram i gymnastiksalen. Underholdning
i den smukt illuminerede have. (Flere trækker sig tilbage til et stille
hjørne, helst to sammen, så man har en skulder at læne sig til). Bålet
tændes. Der bydes på en forfriskning. Gåtur til Humlebæk havn.
Suppe i spisesalen. Klokken er 2. Godnat til jer der vil i seng! I andre
må sørge for, der er ro til dem, der ønsker at sove! Mange finder
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tæpper og dyner frem og sidder og ligger omkring bålet, alt imens
Søren spiller på sin guitar. Der synges og hygges og hulkes. Lørdag
morgen kan se op mod 30 mere eller mindre sovende unge i sove
poser og indrullet i dyner og tæpper omkring det døende bål. De
ville nyde den sidste nat på ØRESUND.
Søndag eftermiddag kommer forældrene, og der er afslutnings
gudstjeneste i kirken. Derefter kaffe på skolen og så ned i gymnastik
salen til den officielle afslutning. Elevkoret forsøger at synge. Flere
må opgive at synge med p.g.a. bevægelse. Der uddeles idrætsmærker.
Øresundsfonden takker af. - Og så går vi til flaget. I år havde alle
2. års eleverne organiseret sig aktivt i nedtagningen af flaget, men
de sang ikke med på »Altid frejdig når du går«. Mange andre er allerede
begyndt at græde højlydt. Efter flaget er nedtaget og jeg har meddelt
med høj og (u)klar stemme, at »skoleåret 1983-84 er nu afsluttet«, så
begynder springvandene for alvor. Lærerne forsøger at holde sig, men
de har nogle mærkelige stemmer i forhold til dagligdagens »lærer
stemme«. -Jo det er virkeligt svært at sige farvel til et godt hold elever.
- Selv når jeg sidder og skriver dette og dermed genfremkalder
stemningen fra den 16. juni, så har jeg en klump i halsen og må lige
gnide øjnene en gang imellem for at se, hvad jeg skriver. - Sådan er
vi også!
Dagen efter var de nye elever og deres forældre inviteret til infor
mation om skolen og det kommende skoleår. Ca. 200 mødte op.
I sommerferien har vi haft et kursus arrangeret af Frederiksborg
amt. Derefter ungdomslejr, som har været omtalt andet steds, og
endelig kvindekredslejr med 80 deltagere.

Lad mig slutte med at udtrykke
glæde og taknemmelighed over
Guds velsignelse på dette sted.
Arne Vestergård-Jensen
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Kredsen
bag skolen
Opgaven - udfordringen - ansvaret

Samtidig med at Danmark fik sin første
grundlov, der gav borgerne demokratiske
rettigheder og fuld frihed til at kæmpe for
udbredelse af livssyn og ideologier, K y Nieisen
fostrede Kristen Kold de tanker og ideer,
er efterskolernes fundament, og som i mere end hundrede år har
bevist levekraft og -duelighed i overmål. Og dette til trods for, at vort
samfund siden Kristen Koids dage har gennemgået en økonomisk
og teknologisk udvikling, så vi i dag har et samfund, som hverken
Kold eller Grundtvig i deres vildeste fantasi har kunnet forestille sig,
selv om de var pionerer for de folkelige bevægelser, hvori efter
skoleideen slog rod og udvikledes.
Omkring mennesker med et kulturelt og idealistisk engagement,
dannedes større eller mindre kredse, hvor man drøftede livssyn og
livsgrundlag. Efterhånden som tanker og ideer formuleredes, fostre
des også ideen til gennem skolevirksomhed at meddele sig til den
opvoksende ungdom.
Det danske samfund har grund til at være stolt over, at ideen til
de frie skoler er født netop i disse folkelige forsamlinger, hvor man
så det som en udfordring også at kommunikere et budskab om livs
kvalitet til de kommende generationer.
Vi har også grund til at være taknemmelig over, at vort samfund
havde grobund for denne skoleforms vækst og trivsel - og fortsat
har det. Det er en samfundsværdi, som vi kun har, sålænge der er
nogen, der vil værne om den. Dette er i aller højeste grad en opgave
for de kredse, der står bag de enkelte skoler.
Fra at være et samfund, hvor der ikke var så dybtgående forskelle
i opfattelsen af, hvad man ville kalde livskvalitet, er Danmark for
andret til et pluralistisk samfund, hvor meninger og ideologier brydes
i diskussioner og debatter om værdinormer og om, hvad der er livs
kvalitet. Men grundlaget for at etablere efterskole-virksomhed er ikke
forandret. Motivation og drivkraft skal udspringe af ønsket om at
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kommunikere livskvalitet til nye slægtled.
Ethvert initiativ til oprettelse af efterskoler alene som en foranstalt
ning mod f.eks. ungdomsledighed vil være en alvorlig trussel og en
undergravning af efterskoleideen.
Selv om de første skoler i udpræget grad blev etableret af enkelt
personer, der ejede skolerne og var deres forstandere, så var skolernes
eksistens dog betinget af en interessekreds, der sluttede op om
skolens idégrundlag, og som ville sende elever dertil og yde materiel
bistand, så skolen kunne fungere. I et pluralistisk, demokratisk
samfund er det naturligt, at en skoles etablering hviler på en større
kreds af mennesker med et fælles livssyn, og sådan er det i dag.
Efterskolernes livskraft ligger i indholdet. At værne om dette er
også i høj grad en opgave for den kreds, der står bag den enkelte skole.
Grundlaget for en efterskoles oprettelse og dens virksomhed, samt
de unges muligheder for at søge en efterskole, er politisk bestemt.
Og disse muligheder består kun, fordi der under debatterne om
lovgivningen i skole- og uddannelsesspørgsmål har været ansvarlige
politikere, der har indset og kæmpet for værdien af disse muligheder.
Derfor har vi et lovgrundlag, der sikrer de frie skolers eksistens, nai
de i loven nærmere bestemte krav opfyldes.
Det er den enkelte skolekreds, repræsenteret ved sin bestyrelse,
der er gjort ansvarlig for, at de betydelige samfundsmidler, der stilles
til rådighed for efterskolevirksomheden, anvendes i overensstem
melse med de forudsætninger, der har udløst dem.
Bestemmelserne herom er indeholdt i et af undervisningsmini
steriet godkendt mønster for de vedtægter, der er en forudsætning
for, at en skole kan etableres. Til at forestå det daglige skolearbejde
skal bestyrelsen ansætte en skoleleder, der på bestyrelsens vegne er
ansvarlig for skolens virksomhed. Skolelederen skal også være god
kendt af undervisningsministeriet.
Det er afgørende for skolearbejdets ideelle funktion, at bestyrelsen
og skolekredsen er meget fortrolige med vedtægterne og autoritets
fordelingen mellem bestyrelse, skoleleder og medarbejdere samt
centrale myndigheder.
Man kan især pege på de konsekvenser, det har for efterskolevirk
somheden, at efterskolen ikke længere er efter folkeskolen, men sam
tidig med folkeskolens ældste klasser. Heraf følger nemlig, at efter
skolen må have et indhold, der fuldt ud kan stå mål med folkeskolens
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indhold, og det er altså sideordnet med dette indhold, at eftersko
len har mulighed for holdningsformidling af skolens idégrundlag.
Det er en udfordring til skolekredsen at pleje idégrundlaget, så det
til enhver tid har indhold og mening i samfundet, og at formulere
og formidle det på en sådan måde, at medarbejderne ved skolevirk
somheden kan håndtere ideerne i det daglige skolearbejde som en
integreret del af det obligatoriske skoleindhold. En sådan idépleje
forudsætter at skolekredsen har sine rødder i det folkelige samfund.
Men der er også en praktisk udfordring til kredsene bag skolerne.
Den består blandt andet i at medvirke ved opbygningen af de fysiske
rammer for skolevirksomheden. Forudsætningen for statstilskud til
nybygninger er, at skolen selv tilvejebringer en del egenkapital, og
de fleste skoler har brug for udstyr og undervisningsmidler eller
trivselsfremmende elementer til elever og medarbejdere i et omfang,
som kun kan tilgodeses, såfremt der bag skolen er en kreds af
mennesker, der er parate til at yde noget, økonomisk, materielt eller
ved praktisk arbejdsindsats.
En væsentlig forudsætning for et frugtbart skolearbejde er harmoni
i skolemiljøet og blandt skolens medarbejdere indbyrdes. Idégrund
laget for efterskolerne og kostskoleformen forstærker denne
udfordring, og her kan skolekredsen være til stor nytte, ikke mindst
ved gennem aktiv interesse for skolearbejdet at forebygge opståen
af utålelige modsætningsforhold og andre konflikter. Her er det meget
nødvendigt, at kredsen bag skolen og dens bestyrelse sikrer sig
grundig orientering om og forståelse for skolemedarbejdernes
arbejdsvilkår, og om hvilken indflydelse medarbejderne og deres
organisationer har herpå.
Det er en idealistisk holdning, der skal være drivkraften for
medlemmerne af skolekredsen i deres indsats for skolen. Det kommer
bl.a. til udtryk i bestemmelserne om, at skolerne oprettes som
selvejende institutioner.
Paradoksalt nok findes der i dansk lovgivning ikke nogle særlige
kapitler om selvejende institutioner på trods af, at disse findes i et
meget stort antal, der foruden efterskoler også omfatter andre
skoleformer og samfundsaktiviteter som f.eks. kulturhuse, pleje- og
behandlingshjem, idræts- og andre foreningsfaciliteter m.m.
Fælles for disse selvejende institutioner er, at de modtager, ofte
meget betydelige beløb fra det offentlige, når en større eller mindre
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kreds af mennesker med fælles interesse for et veldefineret samfunds
gavnligt formål har dokumenteret den idealistiske holdning til
formålet ved at præstere et forberedelsesarbejde og selv fremskaffe
en del af de nødvendige ressourcer til etableringen af institutionen,
og iøvrigt formået at skabe tillid til institutionens levedygtighed. Og
selv om den selvejende institution iflg. de vedtægter, der skal være
godkendt ved etableringen, fuldt ud er underlagt interessekredsens
suverænitet, der på kredsens vegne varetages af den valgte bestyrelse,
så er det også vedtægtsbestemt, at ingen private personer kan drage
egen fordel af at være med i skolekredsen.
Fra skole til skole kan der være stor forskel, ja endog diamentrale
modsætninger i opfattelsen af livskvalitet og ideologisk grundlag. Men
skolerne er fælles om det ansvar, det er at have indflydelse på, hvilke
livsværdier opvoksende unge vil prioritere højest, indflydelse på
holdningsdannelsen og adfærdsmønstre og dermed indflydelse på,
hvordan de selv og deres medmennesker vil kunne trives i et sam
fund, der også fremover vil være underkastet foranderlighedens lov.
Direkte eller indirekte er det denne indflydelse, kredsen bag skolen
har medansvar for. Det er en opgave og en udfordring, der er værd
at have del i for enhver, der har sans for kulturelle og menneskelige
værdier.
K. V. Nielsen
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Boglig og/eller
praktisk skole

Der diskuteres livligt i disse år i efterskolekredse, om undervisningen
skal være hovedsageligt boglig eller praktisk. Det er ikke vores hensigt
i nedenstående at give nogle færdige svar på dette vigtige spørgsmål,
for de findes vist ikke, men snarere at fortælle lidt om, hvordan vi
griber sagen an på Ungdomsskolen Øresund.
I hverdagen
Hos os gør eleverne selv rent på deres værelser og på fællesarealerne.
Det er et stykke praktisk arbejde, som i allerhøjeste grad er vigtigt,
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selv om det måske ikke er det mest interessante. Det er lektielæsnings
tiden fra 18.15 til 19.30 mandag, onsdag og torsdag heller ikke for
alle elever, men det er en chance for i ro og mag at vænne sig til
»bøgernes selskab.« Disse to hverdagsaktiviteter understreger i det
små, hvad vi mener bør være vores linie: nemlig at overskriftens
»og/eller« kun bør være et »og«. Denne linie ses derfor også tydeligt
i vores tilrettelæggelse af undervisningen.

Undervisningen
Det bærende element i undervisningen er naturligvis de boglige fag,
fordi de er kompetencegivende, men det må ikke betyde, at vi overser
de praktiske, kreative fag. Disse fag er meget vigtige, når eleverne skal
vælge deres skema, og fra lærerside så vi gerne, at vi kunne tilbyde
mere end vi p.t. kan. Men det er en anden diskussion, som vi heller
ikke skal komme ind på her.
Øresund har ry for at være en overvejende boglig skole, nok mest
fordi vi lægger vægt på, at de færdigheder og den viden, som eleverne
får under deres ophold hos os, skal kunne anvendes i et videre uddan
nelsesforløb. Derfor tilbyder vi også en undervisning, der svarer til
de krav, der stilles, for at eleverne kan få folkeskolens afgangsprøve
eller udvidede afgangsprøve. Vi sørger dog for, at undervisningen
foregår i delte klasser, så der tages alt muligt hensyn til elevernes for
udsætninger og evner, og det er for os vigtigt at undgå, at nogle elever
ikke føler sig »hjemme« i den klasse, hvor de er blevet anbragt, måske
fordi de mangler nogle forudsætninger, som de andre i klassen har.
De praktiske fag kaldte vi ovenfor også for kreative. Det er en meget
vigtig funktion i et skoleforløb, at elevernes kreative evner, som måske
ligger skjult under overfladen, kommer frem, dels fordi et samfund
uden kreativitet er et dårligt samfund, men også fordi det kan være
en god stimulans for en elev at mærke, at der er et forum for de evner,
som vedkommende fra Skaberens hånd er blevet udstyret med. Vi
underviser i praktiske fag, for at de unge mennesker kan udvikle nogle
interesser, der måske senere kan blive grundlaget for en livsgerning.

Boglig og praktisk
Som det gerne skulle fremgå af ovenstående, så føler vi, at kodeordet
i vores overskrift er »og«. Ved at kombinere den boglige viden og den
praktiske erfaring mener vi, at vi giver de unge mennesker den største
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chance for at begå sig i det samfund, som de jo skal ud i. Vi lever i
en tid, hvor ekspertise er en nødvendighed for at klare sig, og
ekspertise er det samme som viden og erfaring. Det er derfor vores
opgave som skole at sørge for, at muligheden for at erhverve denne
viden og erfaring er til stede.
»Hvad hånden former...«
Vi mener altså, at denne kombination af viden, færdigheder, erfaring
og praktisk håndelag er af afgørende betydning. Hvis vi kaldes for
en »overvejende bogligt orienteret skole«, så er det nok mest fordi
vi efterlever Johs. V Jensens ord om, at »hvad hånden former er
åndens spor«, men ikke fordi vi undervurderer eller negligerer
håndens arbejde. Det er vores opgave at sende vore elever herfra vel
udrustet til at fungere som gode samfundsborgere, ikke ukritiske, men
som personligheder, der har den fornødne boglige viden og det
fornødne praktiske håndelag, som er forudsætningerne for at virke
i og for vores samfund.
Dan Olsen & Søren Dambmann
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ØRESUND har bygget
og skal bygge
»De bygger da altid om eller bygger nyt på ØRESUND.« - Det er ikke
en ualmindelig bemærkning at høre ude omkring i landets menig
heder.
Jeg skal i det følgende forsøge at beskrive hovedtrækkene i sko
lens udbygning og moderniseringer igennem de forløbne 28 år, for derefter at skitsere vort byggebehov og -planer for de næste ca.
12 år. - Altså et 40 årigt byggeforløb.
Da Missionsforbundet købte ejendommen i 1956, var det en stor
privat ejendom, der pludselig skulle benyttes til kostskoleformål.
Derfor måtte der naturligvis ske en ombygning og senere tilbygninger,
for at en privatejendom kan komme til at opfylde kravene til skole
virksomhed. Jeg er ikke sikker på, at bygningerne ville være blevet
godkendt i Undervisningsministeriet, hvis erhvervelsen var sket i
1984. - Efter overtagelsen i 1956 blev de 7 børne- og gæsteværelser
øverst i hovedbygningen udstyret med håndvask og centralvarme,
hvorefter der kom til at bo 4-6 elever på hver af disse. Senere blev
de tapetserede vægge beklædt med mere slidstærke panelplader.
Måske husker nogle, at flere menigheder betalte et beløb til istand
sættelse af værelserne og fik som tak værelset opkaldt efter den eller
de menigheder, der var sponsor. Det samme gjorde sig gældende for
værelserne på Vesterled, hvor der var 4. Den oprindelige gartnerbolig
blev lærerlejlighed indtil Tove Andersen foretrak at bo mere selvstæn
digt og derfor købte lejlighed i Espergærdes nyere boligkvarter. Der
blev nu plads til 5 elever mere på Vesterled.
Allerede det første år blev verandaen lukket, og der blev et under
visningslokale mere; men det var og er meget koldt i kolde perioder,
- max. 16 grader.
Det lille annex i gården var oprindelig hestestald med en kuske
stue ved siden af. Her blev der indrettet værksted til sløjd og vævning.
Foderloftet blev til 2 pigeværelser. Siden er annexet bygget helt om,
så vi der nu har skolens 5 mest moderne værelser med selvstændigt
toilet og bad til hvert enkelt værelse.
I 1964-65 blev vor nuværende unäervisningsafdeling bygget.
Mindre forbedringer er senere udført. Denne bygning indeholder stor
gymnastiksal med redskabsrum og scene samt baderum og toiletter,
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skolekøkken og 3 større samt 2 mindre undervisningslokaler.
De ændringer der er sket i de forløbne 20 år er, at det 15 m2 store
lærerværelse er flyttet og sammenlagt med et materialerum har det
givet plads til et yderst beskedent fysik/kemi undervisningslokale på
ca. 30 m2. Et uudnyttet gangareal er nu blevet til et andet lille under
visningslokale. Det store baderum på 60 m2 er reduceret til en fjerde-
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Skitse af
påtænkt
udvidelse

del og har endvidere givet plads til både 2 toiletter ved gymnastik
salen samt et 50 m2 stort undervisningslokale.
1 1972 købte vi naboejendommen Aros, der også var privat bolig.
Der blev indrettet 16 2-sengs værelser, køkken, spisesal til 110, og
hvis vi kobler biblioteket til, så 140 personer. Dertil kommer to pige
værelser og mange birum til køkkenet foruden et dejligt kælderlokale
til fotoundervisningsbrug. Denne ejendom er i dag vurderet til det
dobbelte af, hvad vi købte den for, for 12 år siden.
En gene med denne ejendom har vi haft i alle årene, idet vi skulle
ud på vejen for at komme derover. Netop i sommer har vi oplevet
det glædelige, at vi har fået en aftale i stand, så vi nu kan gå direkte
over den 4 meter brede nabosti til en Strandhave, imod at vi holder
deres plæne, samt foretager nogle mindre ting.
I 1974 byggede vi en mindre (75 m2) tilbygning til hovedbygningen
ud mod gårdsiden. Herved fik vi nu et dobbelt så stort lærerværelse
med køkken til samt yderligere et undervisningslokale og sekretær
kontor. Skolen har siden udvidet sig yderligere, så også dette lærer
værelse er blevet alt for lille.
Vesterled er et selvstændigt spændende kapitel. I den oprindelige
garage blev der indrettet undervisningslokale. Efter 1965 blev det lavet
om til 4 værelser. I juleferien 1979 fik vi en stor frost- og vandskade,
som var anledningen til, at vi fik Vesterled sat virkelig godt i stand.
Undervisningsministeriet og forsikringsselskabet var os meget vel
villige. I dag har vi 13 dejlige værelser på Vesterled med tilhørende
toiletter og baderum.
I dag har vi ialt 42 elevværelser med plads til 81 elever. Dermed
være også sagt, at skolen er udvidet fra ca. 28 elever til 81 og fra oprin-
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delig 2 klasser til nu 6. Lærerstaben er på de 28 år firedoblet, dertil
kommer sekretær og pedel. Endelig har vi skolens vigtigste afdeling,
set med elevøjne: køkkenet, hvor en økonoma og 2 unge piger på
ca. 20 år forestår det daglige arbejde, bistået af timelønnet hjælp til
aftensmaden og rengøring af undervisningslokalerne.
Vi har ingen planer eller ønsker om at udvide elevtalleet yderligere,
idet 80 elever giver passende muligheder for såvel holddelinger som
tilvalgsmuligheder.
Endvidere kan man med ca. 80 elever bevare et ret godt kendskab
til den enkelte, og det er særdeles vigtigt i denne skoleform, ligesom
80 årselever giver en god økonomisk balance.

1 det følgende skal jeg forsøge at skitsere vort byggebehov i det
næste dusin år. Rækkefølgen kan godt tages som en prioriteringsliste.
1. Ny dagligstue på ca. 200 m2 skal opføres parallelt med under
visningsbygningen, til afløsning af den nuværende på 60 m2. Den
bliver relativt billig at bygge, eftersom det kun er én mur, der skal
opføres. Denne dagligstue bliver fremover skolens »torv«, idet den
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kommer til at danne forbindelse imellem Aros og hovedafdelingen,
l.a. Nyt lærerværelse indrettes i den nuværende dagligstue, idet det
nuværende lærerværelse igen er blevet for lille.
l.b. Nyt fysik/kemi-lokale kan nu indrettes i det nuværende lærer
værelse. Dette fag er i dag obligatorisk for 9. klasserne og tilbudsfag
til 10. klasserne. Derfor har vi også et stort behov for et ordentligt
undervisningslokale til dette fag.
2. De 7 værelser på hovedbygningens 2. sal er stort set uændrede
siden skolens start og trænger derfor til en gennemgribende restau
rering og modernisering. Rent faktisk benytter vi disse værelser på
dispensation fra brandmyndighederne under tilsagn om snarlig
ombygning. - I forbindelse med denne ombygning skal der bygges
ny trappe til denne værelsesafdeling, mens den nuværende skal bibe
holdes som nødudgang.
1 1982 fik vi lagt nyt tag på hovedbygningen og ved denne lejlighed
forberedte vi den forestående ombygning ved placering af tagvinduer,
som endnu ikke er benyttet.
3. Foredragssalen udvides til det dobbelte. Den oprindelige spise
sal benyttes i dag til foredragssal, men er alt for lille. Ved at opføre
en tilbygning ud mod haven, får vi en væsentlig udvidelse, som vil
gøre opholdet i lokalet betydeligt rarere.
4. Overdækket pergola foran Aros/spisesalen. Derved kan vi ved
større arrangementer let udvide spisesalskapaciteten, og vi må regne
med, at antallet af større arrangementer ikke bliver mindre i frem
tiden, tværtimod.
5. Ny værkstedsbygning presser sig også på. Vi vil gerne have et kom
bineret metal- og træsløjdværksted. Vort nuværende metalsløjdværksted, der er den gamle viktualie- og vaskekælder vil være velegnet
til keramikværksted.
Dette var så et forsøg på at beskrive 40 års byggeaktiviteter i store
træk på Ungdomsskolen ØRESUND, - en skole der altid er i bevæ
gelse, og som forsøger at give de bedst mulige rammer og indhold
for elever og ansatte.
Arne Vestergård-Jensen
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ØRESUND i
Missionsforbundets
tjeneste
Ved at vælge denne overskrift er der
allerede antydet en samhørighed i re
lationen ØRESUND - Misisonsforbund, fordi ordet tjeneste antyder
noget gensidigt. Der er »én, der tje
ner«, og »én, der lader sig tjene«.
I denne sammenhæng vil det betyde, at ØRESUND gennem sit virke
har mulighed for at indgå i Missionsforbundets opgave med at for
kynde evangeliet om Jesus Kristus.
Det var også de tanker, der lå bag opstarten af Skolen, et ønske om
at rejse en skole, der ikke var forbeholdt den ungdom, som kom fra
Missionsforbundets egne kredse, men en skole, hvor vi skulle have
mulighed for at give et bredere udsnit af den danske ungdom del i
de værdier, som vi bekender os til.
Hvordan tjener ØRESUND i dag?
Først må det nævnes, at ØRESUND gennem sin eksistens har haft og
har kontakt med mange unge mennesker. De har mødt det kristne
livssyn, og man har i skolens hverdag søgt at lære dem at skelne
mellem godt og ondt, hvilket altid er det valg, vi mennesker står i.
Evangeliet er blevet sået - og det er sket ligesom i lignelsen om sæde
manden, hvor sæden også blev sået i forskellige jordtyper. Måske ei
der ikke blevet de synlige resultater, som vi kunne ønske os, men vi
må fortsætte at så i tro og fortsat bede om vejledning til »at pleje og
vande sæden« ligesom det skete i menigheden i Korinth.
Også på anden måde har ØRESUND virket for Missionsforbundet.
Det er ved det kendskab og den respekt, der står om ØRESUND hos
myndighederne - det være sig såvel de lokale skolemyndigheder som
i undervisningsministeriet. Dette går f.ex. på »den daglige behand
ling af eleverne«, hvor man har tillid til skolens forstander og lærer
kollegium. Her ydes der med fast og kærlig hånd hjælp til selvhjælp,
så eleverne øves i at tage ansvar for deres eget liv. Denne tillid ud
mønter sig bl.a. i, at de fleste elever kommer til ØRESUND på
grundlag af anbefalinger fra tidligere elever og forældre.
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Hertil kommer så respekten for den trofaste vennekreds, der står
bag skolen, og som mange ofte misunder ØRESUND. For mange
mennesker kan vennekredsens trofasthed og interesse måles i de
pengegaver, der i tidens løb er givet til ØRESUND. Det er jo egentlig
også helt utroligt, hvad det har været muligt at løfte ved en fælles
indsats. Men for os, der har en levende tro, kan vi jo med rette sige,
at man måske hellere skulle misunde os den forbøn, der gennem
skiftende tider har båret ØRESUND.
Gud har på forunderlig vis vist sin storhed.
Det samlede resultat, der kommer ud af »skolens daglige virke« og
»vennekredsens indsats«, er en respekt om ØRESUND, som smitter
af på Missionsforbundet og det kristne arbejde. Måske er vi ikke så
opmærksomme på dette omdømme, men jeg tror, at det har en
afsmittende effekt, som vi skal sige Gud tak for.
Hvilke uudnyttede muligheder er der?
Først må det siges, at de kontakter, der gennem ØRESUND skabes
til elever og forældre, vel aldrig er blevet udnyttet fuldt ud. Måske
har man ikke rigtig haft øje for dem. Nogle gange har vi i bestyrelsen
udvekslet tanker herom, men vi har endnu ikke fået arbejdet dybere
med disse muligheder. Måtte ØRESUND og Missionsforbundet få
vision for, hvordan alle disse kontakter kunne udnyttes i evangelisationen. Nogle lokaliteter - også med større geografisk afstand til en
af vore menigheder - sender jo trofast år efter år elever til ØRESUND.
Kunne disse bruges som udgangspunkt for nylandsmission.?
En anden ting som Missionsforbundet vel aldrig har forstået at
udnytte, er det forhold, at vi har vor egen skole. Noget af forklaringen
er måske, at vi af økonomiske årsager har været nødt til at udnytte
skolens kapacitet fuldt ud til efterskoleelever for at få økonomi i
driften. Imidlertid må vi være vågne over for at udnytte de mulig
heder, der er ved at vi har ØRESUND. Måske kunne man overveje
at knytte Missionsforbundets uddannelsestilbud tættere sammen med
faciliteterne på ØRESUND.
Andre emner kunne bringes frem, men jeg tror, det er vigtigt, vi
fortsat i fællesskab bringer ØRESUND og Missionsforbundet frem
i forbøn, så begge i fælles tjeneste for Jesus Kristus måtte bringe
evangeliet ud til Danmarks befolkning. Hvordan det bedst kan gøres,
kan Gud vise os, hvis vi sammen vil lytte til ham og være villige til
at tjene sammen.
Vagn Q. Nielsen
26

Missionsforbundets ungdomsforening i Espergærde har gennem
mange år haft et godt samarbejde med »Øresund«, men vi har følt,
at dette samarbejde især det sidste år har været specielt godt.
Der har, hver gang vi har holdt vores møder, været et pænt besøg
fra ØRESUND. Der har ikke været en eneste aften, bortset fra de gange
der har været ferie eller lejrskole, uden at der har været mindst en
Øresunds-elev. Det er vist første skoleår, dette er tilfældet.
Nogle aftener er det væltet ind med elever, og andre aftener er der
kun kommet få.
Den aften i sidste skoleår, hvor der var fleste elever, var en aften
vi havde med Søren Dambmann. Han talte om okultisme og kristen
dommen. (Eleverne holder sig trods alt til deres egne folk).
Vi er meget glade for dem, der kommer til møderne, og specielt
dem, der kommer trofast gang efter gang.
Den egentlige grund til at vi har vores ungdomsforening er jo, at
vi vil fortælle hvem Jesus er, og hvorfor vi tror og kan tro på ham.
Med dette som overordnet mål prøver vi samtidig at lave program
merne, så vi også får tid til at hygge os sammen.
Både »Øresund« og vi har her et fælles mål. Gennem et samarbejde
er det lettere at nå målet, og det tror vi lykkes.
Espergærde Ungdomsforening/Helle Byg
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Hånd i hånd
Skolevirksomheden på ØRESUND er en af Missionsforbundets
arbejdsopgaver. Derfor må arbejdet og ansvaret for eleverne på skolen
ikke stoppe sammen med skoleåret. - Den personlige kontakt med
den enkelte elev, må derfor søges fortsat fra de lokale menigheder/ungdomsforeninger.
Altså må skole og menighed arbejde sammen hånd i hånd.
Hvordan kan det praktiseres?
Når et hold elever forlader skolen, sender vi i løbet af sommeren
meddelelse til de enkelte menigheder/uf om, at den og den elev, der
har gået på ØRESUND i et eller to år, nu er bosat i det naturlige geo
grafiske område, som den pågældende menighed betjener. Vi sender
navn, alder, forældres navn og adresse til de respektive menigheder/uf
med anmodning om at kontakte eleverne, således at forbindelsen
bevares til Missionsforbundet - eller en anden aktiv kirke, som det
vil være naturligt at rette henvendelse til. - Hvis nogle elever havde
forbindelse til en kirkekreds, før de kom til skolen, må det være natur
ligt, at vi retter henvendelsen dertil, når skoleåret er slut. Noget andet
vil være illoyalt i et kirkeligt samarbejde.
Hvordan kan menighederne/uf skabe interesse for sit virke blandt
tidligere ØRESUNDS-elever?
I år har vi til en enkelt menighed/uf sendt meddelelse om 30 elever
i området. Til en anden menighed 13 og til 6 andre menigheder om
1-8 elever i området. Man kunne tænke sig, at den enkelte menig
hed/uf planlagde en speciel Øresundsaften i sensommeren eller i det
tidlige efterår og inviterede disse tidligere elever til denne spændende
og specielle aften. Programmet må naturligvis gøres attraktivt. Måske
var det også en idé at invitere én eller to af skolens lærere med. - Mens
kaffen bliver nydt, kunne man passende finde plads til at informere
om menighedens/uf virke og program og derpå invitere til at komme
og være med i det.
Menighederne/uf har i tidligere elever og deres forældre et arbejds
område med gode muligheder i.
Det er vort ønske, at skole og menighed/uf må gå hånd i hånd med
at forkynde frelsens glade evangelium.
Anni Vestergård-Jensen
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Ny information:
Der er i foråret 198-4 udarbejdet nyt informationsmateriale om
ØRESUND. 1 en lille mappe er samlet en række blade med forskel
lige informationer af interesse for kommende elever og deres hjem:
- undervisningen og dens indhold,
- skolens formål og baggrund,
- hvad skolen forventer af eleverne,
- årskalender,
- og meget mere,
Vi tror også, at mappen har interesse for mange af Missionsforbundets
hjem ud over landet. Den er sendt til menighederne, og vi håber, at
mappen med indhold får sin naturlige plads på kirkernes opslagstav
ler, men den kan også rekvireres på skolens kontor, tlf. 02 - 23 20 30.
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Mads Stages tegning i farver af Ungdomsskolen »Øresund«
og Tipperup Mølle kan stadig købes. Angiv bestillingen på
girokortet, og tegningen bliver fremsendt portofrit.
Prisen er kr. 60,-. (Tegningen bliver ikke genoptrykt).
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Afrives inden indbetaling til postvæsenet.
i

GIRO

Ved overforsel fra indbetalerens konto:
Underskrift
Postgirokonto nr

INDBETALINGSKORT

;

i
1
Eventuelle meddelelser vedrorende betalingen

1. Øresundstegning . kr. __________

2. Gave.................... kr. ______
Indbetaler

Gaver over 300
kr. er fradrags
berettiget indtil
1300 kr. .i hen
hold til lignings
lovens § 8a.

I

Postgirokonto nr.

Belobmodtager

1 09 99 81

POSTKVITTERING

Ved overforsel fra indbetalerens konto:

Postgirokonto nr.

I

Postgirokonto nr.

'

Belobmodtager

1 09 99 81

Ungdomsskolen Øresund

i

Ungdomsskolen Øresund

Gammel Strandvej 195 A

;

Gammel Strandvej 195 A

3060

i

Espergærde

I
!

Postvæsenets stempel

3060

Espergærde

Postvæsenets kvittering

t

I

I
1

1

1
!

1
Kroner

Ore

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Porto for indbetaling betales KONTANT

1
i

Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

1

30 SC (11-83)

PGK 345-4242

Kroner

Ore

1
1

1
1

>01<

+1099981<

1
1
1

Postvæsenets erstatningspligt ophorer, når kravet ikke
er anmeldt for postvæsenet inden 2 år efter indbetalingen.

