Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

HARDSYSSEL EFTERSKOLE
Vejrum
7600 Struer
Telefon 9746 4733
Telefax 9746 4870
kontoret.671302@hardsyssel.dk
www.hardsyssel.dk

Forstanderpar: Lone og Flemming Krogh

JULEHILSEN 2001
„Når varme og når kærlighed
fordriver angst og kølighed
da løsnes frostens vintertov
så håb og tro bli r forårslov“

AFSLUTNINGS
SANGEN FRA
„SNEDRONNINGEN"

Sådan lyder det i en af årets tema
sange fra „Snedronningen“, som vi
opførte her i november måned, og
på en forunderlig måde - og måske
ikke helt tilfældigt - er det samtidigt
et fint billede på det elevhold, der fyl
der vores skole i år.
Alle gode relationer i kærlighed,
venskaber, familier og arbejdsplad
ser er baseret på tryghed. Tryghed
giver ro og rum til at være som man
er og til at levere det bedste, man har
i sig. Nogle gange kan det tage uger
og måneder om at opnå den fælles
tillid, men dette års elevhold har fra
starten været fantastisk gode til at
tage „hånd om“ hinanden. I mødet
med andre mennesker kræver det,
at alle parter yder, at man deltager i
samværet og det sociale fællesskab,
og det har eleverne i den grad levet
op til.

Når solen spejles i dit hår
Og lyset glimter som den sarte vår,
Når kulden mister magt og kraft
Og tør'- vi hører jordens saft.
Omkvæd:
Så sneens dronning bli'r en brik
Vorherre selv vil flytte
Og ’’kulde” blev den tabte skik
Kun frosset sind vil støtte.

Når varme og når kærlighed
Fordriver angst og kølighed,
Da løsnes frostens vintertov
Så håb og tro bli'r forårslov.
Så sneens dronning...........
Men eventyret slutter ej
Med skurk og helt i farlig leg.
Lad isens dronning minde om
At livets Gud gør ”kulden” tom.
Så sneens dronning............

Musik: Jens Dammeyer
Tekst: Søren Andersen

Vi har haft et travlt efterår med
mange gode oplevelser, der er lyk
kedes fordi vi har en flok gode og en
gagerede medarbejdere, der loyalt
arbejder med på skolens målsæt
ning.
Hermed vil vi gerne sende en hilsen
til alle nuværende og tidligere elever
samt deres forældre - til skolens be
styrelse, nuværende og tidligere
medarbejdere - skolens naboer og
til alle, der med interesse har fulgt
skolens virke i årets løb.
Vi ønsker alle en velsignet jul samt et
lykkebringende nytår.

Hardsyssel Efterskole
Lone og Flemming Krogh

AFSLUTNINGSTALEN
FOR ELEVHOLDET 2000/2001
Min afslutningstale har i år fået over
skriften:

MAN TAGER IKKE
LIVET ALVORLIGT
VED AT BEKYMRE
SIG-MEN VED AT
GLÆDE SIG OVER
TILVÆRELSEN
Der er mange former for bekymrin
ger, og der er mange måder at be
kymre sig på. Der er små bekymrin
ger og store bekymringer. De små
kan blive store, og de store kan blive
små - det afhænger af, hvordan man
bekymrer sig.
I bogen „ Til trøst“ skriver Johannes
Møllehave, at det ikke kun drejer sig
om, hvordan man har det, men om,
hvordan man ta'r det. Det har han
ret i, og det kan man sagtens sige,
når man er ovenpå, men når bekym
ringerne presser sig på og vokser én
over hovedet, kan det være svært at
se en udvej, og det kan være svært
„at ta' det“.
Børn, unge, voksne og gamle - alle
har noget at bekymre sig om.
Børn bekymrer sig om far og mor,
skolen og kammeraterne.

Unge bekymrer sig om venner, kæ
resten, uddannelsen og fremtiden.
Voksne bekymrer sig om familien,
børnene, økonomien, arbejdet og ti
den.
Ældre bekymrer sig om alderen,
helbredet og familien.
En af de ting vi alle bekymrer os om,
er frygten, om man er god nok.
Men vores værdi som mennesker af
hænger ikke af, hvad vi ved og kan.
Værdien får vi, når nogen holder af
os.

Vores omgivelser stiller mange krav
og forventninger til os. Der er meget
vi skal leve op til.
Livet bliver uudholdeligt, når vi tror,
vi kan leve livet fejlfrit, og vi mener,
vi kan gøre alle tilfredse.
Der er ustandselig små og store op
gaver, vi er med i og har ansvar for.
Jævnligt sker det, at opgaverne ikke
bliver udført på tilfredsstillende vis.
Vi føler, at vi ikke slår til. Vi bliver
ked af det, og føler os skyldige.
Folk er skuffede over vores indsats.

De udtaler sig negativt om det, vi har
gjort - og med rette! Vi erkender, at
vi har fejlet. Vi har ikke slået til. Det
er kedeligt og beklageligt.

Men ingen har glæde af, at vi bliver
ved med at bekymre os om det. En
hver bør være interesseret i, at vi
kommer i gang igen.
På Jesu tid var der mange jøder, der
brugte tid og kræfter på at bekymre
sig. De var så optaget af at overholde
love og regler - og takt og tone - så
de næsten glemte, at livet er godt.
De forestillede sig, at Gud var en
streng Gud, der nøje fulgte med i,
hvordan man opførte sig udadtil.
Derfor var de altid usikre og bekym
rede: Levede de nu rigtigt? - og hvad
ville folk sige?
Efterhånden blev Gud næsten væk,
og i stedet dyrkede de deres egen
pænhed og fromhed.
De hjalp kun nogen, når andre så
det. De bad til Gud for at blive set og deres bønner blev alenlange.
Jesus lærte dem, at de skulle leve li
vet ubekymret. De skulle ikke tænke
så meget på mad og drikke og takt
og tone. De skulle ikke være så opta
get af at gøre Gud tilfreds. I stedet
skulle de tage imod livet, bruge det
til glæde for dem selv og deres
næste.
„Se på blomsterne og fuglene“ sagde
Jesus. De forpester ikke livet med
bekymringer - og alligevel får de,

hvad de har brug for. Dem kan men
nesket lære af.
Man tager ikke livet alvorligt ved at
bekymre sig - men ved at glæde sig
over tilværelsen.
Vi lever i en tid - hvor tiden er meget
vigtig.
I bogen „Børn digter“ står der føl
gende digt:
„Mine forældre er stressede, de er
stressede hele tiden - vi får pizza
hver aften, vi skal altid hente den
selv“.
Et af stilemnerne i 10. klasse hed:
Tiden. En af eleverne skrev bl.a. føl
gende:
„ Tiden er over det hele. Vi snakker om
den, på trods af, at vi aldrig har set
den, hørt den eller mærket den.
Tiden er en altafgørende faktor for os
mennesker. Den styrer os uden videre.
Vi er programmeret til at time og til
rettelægge vores liv efter den, som små
robotter.
Vi lader os rive med, som fiskene i
strømmen, stopper ikke op og venter
på tiden. Vi løber om kap med den. “
Længere henne i stilen står der:
„Afog til ville man ønske at tiden bare
ville gå i stå i et uforglemmeligt øje

blik - og atter sætte i gang når tiden
var inde. Men vi har ingen indflydelse
på tiden - det er helt og holdent tiden
der styrer os.
Kim Larsen har i sangen „ Om lidt“ be
skrevet dette sanseløse øjeblik, hvor alt
står stille. Tid og sted smelter sammen
til en intethed. Uden tid og bevægelse
er der ingenting.

Kim Larsens sang lyder:
Om lidt bli'r her stille.
Om lidt er det forbi.
Fik du set det du ville.
Fik du hørt din melodi.
Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt.
Går i stå på sin line
i et sanseløst sekund.
Om lidt. Om lidt er vi borte
- vi ses måske igen.
En af mine uforglemmelige epoker
har været knap et år her på Hardsyssel Efterskole.
Tiden i selskab med livsbekræftende
mennesker, har budt på medgang og
modgang, men når man nu står nær
målet og ser tilbage, ser man kun de
mindeværdige øjeblikke.
Dagene kan tælles, som en fange der
venter på løsladelse, og man standser

op og spørger sig selv: ”Fik du sagt og
gjort det du ville?”
Jeg nåede måske ikke alt - ville ønske
at alt gik i stå i et sanseløst sekund som cirkusprinsessen på sin line. Men
tiden har ligesom livet en start og en
slutning, men det er ikke ovre endnu.
Der mangler stadig en tid, den vil
komme og den vil gå, men jeg vil følge
den og få sagt og gjort det, jeg endnu
ikke har nået. “

Nar det ikke bare flot skrevet? Tak
for lån af stilen.
Vi har jo så travlt med at nå så meget
- men mest tid går måske med at
snakke om alt det vi ikke nåede. Vi
drøner af sted og sukker og stønner
- så alle kan se, vi har bare så travlt.
Vi dyrker vores travlhed - og det
sker, der går sport i at ævle om alt
det, vi ikke fik gjort, men burde have
nået og ville have nået.

Hvorfor ærgre sig over det, vi ikke
nåede, når vi kan glæde os over det
vi når?
Hvorfor ærgre sig over, at ting, der
skal ændres, tage tid, når vi kan
glæde os over, at det trods alt skrider
fremad.

I stedet for at fortabe os i snak om
det umulige, kan vi begynde at gøre
det mulige.
I stedet for at ville nå en masse, vi
ikke kan overkomme, kan vi be
gynde at tage små skridt og opmun
tre hinanden.

Bekymringer har det med at smul
dre, når vi glæder os over alt det, vi
får af vore medmennesker.
Det vigtigste er ikke det, vi nåede og
når, men det der nåede os, og når os
i dag.

I vores egen lille verden her på sko
len, har I været gode til at styrke fæl
lesskabet, til at acceptere hinandens
forskellighed og altid parate til at
hjælpe hinanden.
Der må være en mening med livet,
ellers var vi her vel ikke. Og når der
er en mening, så må der jo også være
bestemte veje, vi skal gå.
Sådan er jeg overbevist om at tin
gene hænger sammen. Men samti
dig tror jeg også, at vi i høj grad selv
påvirker og kan påvirke den vej, vi
går ad. Vi afgør selv, om vi vil bruge
noget af det vi møder, og vi afgør
selv, om vi tør begive os ud på nogle
af de mange smutveje og stier, der
går langs vejen.
Jeg tror, at de store grove træk er
trukket for os, men de hundrede
små, dem trækker vi selv. Hvad kan
jeg så bruge den overbevisning til?
Til at tro, at vi gør en forskel. Til at
tro, at ligegyldig hvad, så har vi selv
et ansvar, selv en vilje og selv et
hjerte, der kan føre os, hvis vi mær
ker ordentlig efter. Vi er nemlig no
get. Der er brug for os. Der er nogle,
der er afhængig af dig og mig. Det
har i oplevet gennem et helt år her
på HE. I har fået et netværk spundet

sammen omkring jer, hvad enten I
ville det eller ej.
I har oplevet en samhørighed, sådan et utroligt flot ord, - ”at høre
sammen” - en tæt usynlig forbin
delse, der opstår i samværet med an
dre mennesker. Det er aldrig til at
vide, hvornår den er der. Pludselig
dukker den bare op. Ægte sam
hørighed opstår lige så tit uden ord
som med ord. Den samhørighed
dukker oftest op når man er sammen
med gode venner, og dem har I jo
alle fået flere af gennem sådan et år.
I kan bare kigge jer omkring og
tænke på, hvor få af de andre om
kring jer I kendte sidste år i august.
Alle har brug for venner, der forstår
een livet igennem.
Med sådanne venner hører vi alle til
et sted, er med i et fællesskab.
På en skrammelplads kan man
samle de mest utrolige ting op. En
gammel radio, en stol, der mangler
et ben, et par rulleskøjter, der er ble
vet umoderne og meget mere. Man
skulle tro, at det der ligger på en
skrammelplads havde det til fælles,
at det er skrammel - men sådan er
det ikke. Meget af det kan faktisk

bruges stadigvæk. Det har dog en
ting til fælles: Det hører ikke til no
gen steder! Der er ikke længere no
gen, der spørger efter det, eller tæn
ker på det.
Tænk på, hvad det betyder i jeres liv
- det at høre til et sted.
Vi har alle en pligt og et ansvar for at
tage os af den kammerat, der ikke
hører til et sted.

I har vist hinanden tillid og forstået
at tilgive hinandens fejl, og I har for
håbentlig oplevet, at de bedste ople
velser får man ved at give noget af
sig selv, ved at være aktive og glade.
Eksempler på jeres aktiviteter og
glæder der har styrket fællesskabet
er der mange af.
Lige fra den første forsigtige start i
august og frem mod denne afslut
ningsdag.
Tænk blot tilbage på vores sysseltur
med overnatning i den første uge.
Vores lejrskole på ”Hvide Klit” ved
Lyngså i Nordjylland, der bød på
masser af aktiviteter og godt humør.
Senere kom weekender med: Trom
mebygning, Elevstævne, Anderle
des Uge, Tænketurné, Adventsguds-

tjeneste samt Julepyntning af hele
skolen.
Derudover havde vi Sysselaftener,
Kakaoaftener, Lærerbesøg og De
butkoncert.
Efter en velfortjent juleferie tog vi
alle hul på et nyt årtusinde med utal
lige muligheder for at styrke fælles
skabet. - Vi drog til Indendørs Fod
boldstævne i Agerskov. Både pigeog drengeholdet klarede sig fint og
endnu engang vandt vi ”Heppepokalen”. I uge 4 var alle i Erhvervsprak
tik og ugen efter lavede alle eleverne

et personligt projekt, der sluttede
med fremlæggelse for resten af klas
sen. En uge hvor eleverne følte, at
det var utroligt spændende at ar
bejde koncentreret med et emne,
som man selv havde valgt.
Så blev det forår, og Spring- og Ryt
meholdene skulle træne til de man
ge opvisninger.
Også Tromme- og Akrobatikhol
dene har øvet flittigt hele foråret for
at sammensætte et flot show, som vi
har vist i Struer, Lemvig og Holste
bro.

Vi havde et spændende påskepro
jekt, og inden den skriftlige eksa
men var vi på hike, der gik til Venø.
Så fulgte der 2 uger med mundtlige
prøver, hvor alle gjorde deres bed
ste.
Alle kan med stolthed tage imod
prøvebeviserne om lidt, og dermed
få et synligt bevis på jeres faglige
indsats. Sidste fredag havde vi Open
Air, musik for fuld drøn.
Den sidste uge er gået med ren
gøring både inde og ude og syssel
aften mandag.
Tirsdag var vi på en heldagstur til
Århus, hvor vi lavede vores flotte
show foran Domkirken og om efter
middagen i Tivoli Friheden. I går af
tes havde vi en dejlig afslutningsfest,
hvor vi alle nød det tætte fællesskab
for sidste gang i dette skoleår.
Men dermed er det jo ikke slut.
Tirsdag formiddag vender alle ele
ver tilbage på Hardsyssel for at
drage mod Kroatien.
Efter 11 forhåbentlig spændende og
oplevelsesrige dage vender vi hjem
fredag den 29. juni og afslutter turen
med en Gallaforestilling kl. 19.00.
Bagefter drager 25 elever på FDF’s
Landslejr før de løsriver sig fra fæl
lesskabet.

Så jeg synes, at vi alle kan se tilbage
på et år med stor aktivitet og mange
fantastiske oplevelser.
I skal nu alle videre med jeres liv. I
har valgt forskellige retninger, og
jeg håber, at I hver især har truffet
de rigtige valg. Disse valg vil der
komme mange af fremover. Kast jer
ud i det. Brug Jeres erfaringer, og
brug den tryghed og sikkerhed I har
fået undervejs.
Med disse ord vil jeg gerne sigt TAK
til alle for jeres dejlige måde at være
på.
Pas på det liv I har fået, og de mulig
heder der er givet jer.
Brug livet med omtanke til glæde for
jer selv, og dem der holder af jer.

En stor TAK til alle medarbejdere for
et kæmpe slid, så også dette skoleår
vil blive husket som et godt år for
alle.
TAK skal I have alle sammen.
Flemming Krogh

EN HILSEN FRA SKOLENS

FORMAND Paul erik didriksen

VÆRDIGRUNDLAGET
FOR HE SKAL FOR
MULERES
Nu er vi endnu engang kommet der
til, hvor skolens forstander minder
om, at der skal afleveres en artikel til
årsskriftet 2001 om årets gang i og
omkring bestyrelsen på Hardsyssel
Efterskole.

Som en konsekvens af problemerne
omkring Tvind-skolerne har under
visningsministeriet indført kontrol
besøg på de danske efterskoler.
Ministeriet anmeldte besøg på HE i
begyndelsen af januar måned og for
inden havde man rekvireret forskel
ligt materiale til gennemlæsning og
kontrol, f.eks. bestyrelsesreferater,
ansættelseskontrakter og lønafreg
ningsbilag, kursusplaner og beskri
velser af fagindhold m.v..
Kontrolbesøget omfattede et møde
med repræsentanter for skolens be
styrelse, skolens forstander og se
kretær, desuden samtaler med sko
lens elever om undervisningen, om
boforhold og dagligdagen på skolen.
Efterfølgende har vi modtaget en
rapport, hvor ministeriet har beskre

vet ønsker om nogle ændringer i for
skellige procedurer, hvilket så er
sket.

I februar måned tog bestyrelsen så
den dybe vejrtrækning, holdt vejret
et øjeblik, hvorefter vi besluttede at
igangsætte byggeriet af den store
sportshal og foyer, som er omtalt i
årsskriftet 2000.

Lørdag d. 11. august markerede vi
ibrugtagningen af hallen med en re
ception og en flot opvisning af elev
holdet 2000-2001. Byggeriet var fær
digt, afleveret til tiden og budgettet
holdt - godt gået!
Andet steds i dette årsskrift kan der
læses meget mere om den nye hal
og de muligheder der åbner sig her
med for HE.
Et af HEs specielle tilbud er, at vi kan
modtage elever med fysiske handi
cap.
Det er ikke alle skoler, der er istand
til det og det er heller ikke i alle
tilfælde, at det offentlige system er
lige motiveret til at yde de tilskud,
der ifølge loven skal følge med de
elever, der optages på de skoler, der
kan magte opgaven. Dertil kommer,

at HE hvert år må sige nej til anmod
ninger om optagelse.
Derfor har bestyrelsen besluttet, al
arbejde med etablering af en lands
dækkende
handicapkonference
hvor målgruppen er efterskolefolk
handicaporganisationer og ansatte
hos myndighederne.
Målsætningen er at flere efterskoler
får mulighed for at optage handicap
pede elever, hvilket søges opnået
ved at lægge vægt på de økonomiske
og holdningsmæssige aspekter om
kring dette at have handicappede
elever.
Det er skolens forstander Flemming
Krogh og bestyrelsens næstformand
Jens Birk, der arbejder med denne
opgave.
Som et ekstra tilbud til årgangen
2000-2001 besluttede bestyrelsen at
yde tilskud til de elever, der havde
lyst til at deltage på HEs hold på
FDFs landslejr 2001.
Ingen er efterfølgende i tvivl om, at
de 28 elever og 3 lærere har fået en
på alle måder god oplevelse i lejrens
senior city og spørger vi dem i dag,
vil svaret givet vis være, at de var på
landslejr ”på den fede måde”!

Arbejdet med formuleringen af HE’s
værdigrundlag pågår stadig. Der er
nu etableret en styregruppe for pro
jektet og engageret en supervisor Tove Heidemann - fra Danmarks

Pædagogiske Universitet. Arbejds
planen er tilrettelagt sådan, at vi på
et stormøde - her deltager lærere,
praktisk personale og administration
samt bestyrelsen - formulerer en

række grundlæggende antagelser
om undervisningen og tilværelsen
på HE. Disse udsagn skal styregrup
pen efterfølgende bearbejde og for
mulere færdig til et foreløbigt vær

digrundlag. Herefter skal dette af
prøves hos elever og forældre - kan
de ikke genkende HE i ordene, har
vi ikke udtrykt os godt nok og så må
vi rette endnu engang.
Vi ser frem til at kunne offentliggøre
det endelige værdigrundlag i næste
årsskrift.

Landsforbundet FDF er nu færdig
med at etablere en ny organisations
struktur.
Distrikterne ophører med at eksi
stere pr. 31. december 2001 og her
efter tager landsdelene og lokalnet
værkerne over.
Denne kendsgerning betyder, at der
også sker ændringer i Hardsyssel
Efterskoles bagland, idet Alhede di
strikt ikke kommer med i den lands
del som omfatter de øvrige 4 distrik
ter, der er repræsenteret i skolens
bestyrelse.
Derfor er bestyrelsens forretnings
udvalg pålagt at udarbejde et forslag,
der fortsat sikrer at skolens bagland
består af FDF kredse i et geografisk
område, hvorfra et flertal af skolens
elever kommer. Ligeledes at FDFsamvirkerne og FDFs hovedbesty
relse også forbliver en del af baglan
det.

Forretningsudvalget er også bedt
om at undersøge mulighederne for
at tidligere elever kan blive en del af
skolens formaliserede bagland.
Men der eksisterer ikke en egentlig
elevforening og det er den første for
udsætning for, at tidligere elever kan
regnes med til baglandet eller skole
kredsen om man vil.
Derfor er det vores ønske at under
søge om tidligere elever har inter
esse i at indgå i dette arbejde.
Dette årsskrift er derfor udstyret
med en såkaldt ”slip”, hvor bestyrel
sen stiller tidligere elever to spørgs
mål:

give bestyrelsen nye og nyttige im ■
pulser.
Antallet af besvarelser sammenholdt
med antallet af deltagere i det årlige
elevstævne samt procenten af ja
svar, skal så afdække, om der skal ar
bejdes videre med ideen.

1. Er der interesse for at der stiftes
en elevforening?
2. Hvis spørgsmål 1 besvares med et
ja - vil du så være interesseret i at
blive repræsenteret i skolens be
styrelse?

Bestyrelsen sender hermed en hjer
telig hilsen til alle med interesse for
Hardsyssel Efterskole og en stor tak
til alle samarbejdspartnere, såvel in
denfor som udenfor murene!

Selvom Hardsyssel Efterskole efter
hånden har 30 år på bagen er der
stadig gang i udviklingen, som et
stykke af vejen er styret af impulser
og beslutninger udefra, men også
det indre liv på skolen flytter sig og
derfor bliver det aldrig rutine at
være med i arbejdet på HE.

Glædelig jul og godt nytår!
Vi beder om et svar på spørgsmålene
senest d. 1. februar 2002.
Motiveringen for at tidligere elevers
deltagelse i bestyrelsesarbejdet er
interessant, begrundes i at har man
været en del af skolens dagligdag og
har nogle erfaringer derfra, kan det

På bestyrelsens vegne
Paul Erik Didriksen
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Fredag den 5. januar
Kakaoaften
Kakaoaftnerne arr. af nogle sysler.
Programmet kan indeholde alt, lige
fra smagløs aften til bryllupsfester
og kyllingecurling på handigangen.
Hver aften slutter af med varm
kakao og boller.

Onsdag den 10. januar
Sysselaften
Denne aften arrangere syslet sam
men med syssellæreren. Der hygges
i krogene, bowles, spises og mange
ynder at se en god film.
Mandag den 22.- fredag den
26. januar
Erhvervspraktik
En uge hvor alle elever kastes ud i et
arbejde, som de måske kunne tænke
sig at uddanne sig til, på længere
sigt.

Mandag den 29. januar lørdag den 3. februar
Projektopgaven
I år var projektet delt i 9 og 10 klasse.
9. klasserne kørte den traditionelle
projekt form, hvorimod 10. klasse,
som noget nyt, skulle tage udgangs
punkt i deres uddannelsesplan. Lør
dag fremlæggelse og mange fine
produkter blev præsenteret.

Lørdag den 24. februar
Forældredag
Skolen fik besøg af Anne-Dorthe
Michelsen der gav en herlig koncert
for fuldt hus.

Onsdag den 7. marts
Sysselaften

Fredag den 16. marts
Kakaoaften

April
Vi fik et spændende besøg fra Syd
afrika. De boede hos os hele april og
gav undervisning i sang, dans og
trommespil. Et fantastisk pust i hver
dagen og en stor oplevelse at lære
dem at kende.

Torsdag den 5. april
Melodi Grand Prix
Syslerne optræder til „playback“
musik og gi’r den fuld skrald ti
gamle slagere.
Mandag den 9. - tirsdag den
10. april
Påskeprojekt
Påsken blev på Hardsyssel markerel
med en spændende tur til Vesterha
vet.
Med udgangspunkt i 2. verdenskrigblev langfredag markeret.
Turen sluttede i Vedersø kirke, hvor
vi hørte Kaj Munks sidste prædiken

Onsdag den 18. april
Atlantis
Denne aften var hele skolen af sted
til musical i Herning. Stor og flot fo
restilling.

Tirsdag den 24. april
Sysselaften
Onsdag den 25. april
Gymnastikdag

Fredag den 27. april
Hike
Alle mand af huse og en gåtur til
Venø. Her blev kræfterne og udhol
denheden afprøvet til ud på natten.

Onsdag den 2. maj
Med stolthed kunne vi holde rejse
gilde for vores nye hal.

Mandag den 7. - torsdag den
10. maj
Skriftlig eksamen
Lange timer ventede i stilhed........
Maj/juni
Mundtlige prøver

Fredag den 9. juni
Open air
En afslutningskoncert, som dog
måtte rykke inden døre p.g.a regn
vejr. Men stemningen var i top.
Fredag den 15. juni
Galla
Sidste og afsluttende aften i kjoler og
jakkesæt.

Lørdag den 16. juni
Dimission
Eksamensbeviser blev overrakt og
der blev taget afsked med skolen.
Tirsdag dag 19. - fredag den
29. juni
Tur til Kroatien
Af sted på landevejen. Flot tur, med
en masse gode oplevelser og opvis
ninger.

Tirsdag den 3. - fredag den
13. juli
FDF landslejr 2001
En god flok elever fik vasket tøjet ef
ter turen til Kroatien, og få dage efter
var de afsted på landslejren.

Lørdag den 11. - søndag den 12.
august
Ankomst weekend
Det nye skoleår har meldt sig.
Nye ansigter og navne. De „gamle“
elever tager imod de nye og får hjul
pet et nyt skoleår godt i gang.
Mandag den 27. august
Kakaoaften

Fredag den 31. august
Forældrekaffe
Forældrene droppede ind til en kop
„fyraftens kaffe“
Mandag den 3. - fredag den
7. september
Lejrskole
En uge på FDF’s kursuscenter „Slet
ten“. Sove i telt, sejle i kano, klatre i
træer, lave bolcher, tur til himmel
bjerget og meget mere........

Onsdag den 12. september
Sing Inn
FDF distriktet samles på HE, for at
lære de nye sange i M&L.
Mandag den 24. september
Sysselaften

Lørdag den 29. - søndag den 30.
september
Trommeweekend og Efterskoler
nes dag
De nye trommer bliver produceret i
projekthallen. En stank af døde dyr
spreder sig over skolen. Skindet fra
køer bliver lavet til de afrikanske
trommer. Om Søndagen er skolen
åben for alle, med levende værkste
der og masser af kaffe.

Lørdag den 1. - søndag den 2.
december
Juleweekend
Skolen pyntes op til jul.
Tirsdag den 4. december
Adventsgudstjeneste
Forældre, elever og lærere samles i
Vejrum kirke, for at fejre advent.

Mandag den 10. december
Sysselaften
Mandag den 17. december
Debutkoncert
Eleverne optræder med egne bands
og musikfag.

Lørdag den 6. oktober
Elevstævne og jubilæum
Gamle elever mødes og fejre evt. de
res jubilæum.
Skolen fejrede i denne forbindelse
Harriet og Kittes flotte jubilæum.
Tirsdag den 9. oktober
Sysselrunde

Fredag den 26. oktober
Forældrekonsultation
Forældre, elever og lærere får en
god snak om skoleopholdet.

Torsdag den 1. november
Kakaoaften
Torsdag den 8. - fredag den 16.
november
Musical: „Snedronningen“
Hele ugen lå skolen på den anden
ende, for at få musicalen på benene.
Alle arbejder hårdt og resultatet blev
4 flotte forestillinger.

Torsdag den 20. december
Juleafslutning
En traditionsrig aften. Julen skal fej
res med manér, inden vi holder en
velfortjent juleferie.
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NYE ANSIGTER
PÅ HARDSYSSEL EFTERSKOLE
rose stillet. Det satte en stopper for
min karriere som frisør. Hva' så?
Efter forskellige kurser og arbejdsprøver, blev jeg i januar 2001 fastan
sat i flexjob, her på Hardsyssel Efter
skole, som medhjælper på kontoret,
og hvor der ellers trænger til en
hjælpende hånd.
Min fritid bruger jeg på badminton,
træning, KFUM&K, venner og min
familie.

JANE VINDUM

HENRIKTHISE

SEKRETÆRMEDHJÆLPER

HANDICAPHJÆLPER

Hej jeg hedder Jane Vindum, er 28 år
og bor i et parcelhus i Linde med
min mand og min 3-årige søn.
Jeg er født og opvokset i Linde på en
gård.
Efter 8 år i folkeskolen kom jeg på
Rydhave Slots Efterskole, hvor jeg
gik i 9. og 10. klasse. Derefter star
tede jeg på frisøruddannelsen, og ar
bejdede som svend i faget i 5 år.
1 foråret 2000 blev diagnosen Scle-

„Student, lykkelig og det hele, og
hvad skal man så???“
Jeg var i vildrede. Skulle det være en
butik, fabrik eller hvad...
Jeg havde kendskab til Hardsyssel
Efterskole, men havde ikke tænkt på
den som min kommende arbejds
plads, indtil jeg en dag hørte, at de
søgte en handicapmedhjælper. Jeg
har altid gerne villet have med men
nesker at gøre, og da jeg senere øn

sker at studere videre til psykolog p. i
universitetet, faldt det ret naturligt
for mig at søge stillingen, for at få
mere og erfaring og blive modnet,
samt at få et pusterum fra skolebæn
ken. Da jeg var så heldig at få stillin
gen var min fremtid inden for det
næste år sikret, og jeg kunne se frem
til et år med mange gode og spænd
ende oplevelser.
Mit barndomshjem ligger i Asp,
hvor jeg hele mit liv har boet sam
men med min far og mor og min sto
rebror. Så det at flytte hjemmefra var
i sig selv en stor udfordring. Jeg bor

Min arbejdsdag varierer meget alt
efter hvilken ugedag det er, men kan
indeholde alt fra notattagning, puds
ning af briller, sløjdtimer til byture i
Holstebro eller Struer. Jeg nyder at
være den ekstra hjælpende hånd der
skal til for at give de handicappede
en god efterskoleoplevelse.
Det er en fornøjelse at opleve efter
skolestemningen igen.... dog lidt fra
sidelinien denne gang.
Jeg er utrolig glad for mit arbejde, og
med så mange dejlige mennesker
omkring sig, kan man jo kun gå på
arbejde med et smil...... 1000 tak for
det.

nu på skolen i en tilbygning, som har
fået navnet Langeland. Jeg må tilstå,
at jeg var en anelse nervøs for alle de
nye ting, der skulle ske mig i den
nærmeste fremtid. Kunne de lide
mig? - Ville jeg mon falde til?
Dertil kan jeg kun svare, at jeg er
meget glad for mit nye job, den dag
lige omgang med en masse friske,
glade unge mennesker tiltaler mig
meget. Dertil skal siges, at jeg nyder
at kunne hjælpe andre, f.eks. køre
stolsbrugere, til at få den bedst mu
lige oplevelse af et efterskoleophold.
Mvh. Henrik Thise

CHARLOTTE RIIS
GRAVERSEN
HANDICAPHJÆLPER
Med et arbejde som handicaphjæl
per på Hardsyssel Efterskole vinker
man farvel til et 8-16 job......... og det
gør faktisk ikke noget.

Jeg er født og opvokset i Lind, men
valgte i 10. klasse Vesterlund Ung
domsskole frem for den lokale folke
skole. Det blev bagefter til 3 år på
Herning Gymnasium, hvor jeg i år
2000 sprang ud som sproglig/naturfaglig student.
Jeg har altid gerne villet arbejde
med mennesker, og fremtidsplanen
er derfor en uddannelse som fysio
terapeut. Jeg arbejdede sidste år på
et center for voksne fysisk handicap
pede, og synes derfor at det er utro
lig spændende i år, at få lov til at ar
bejde med en flok der er lidt yngre.

Mange venlige hilsner
Charlotte Riis Gravesen

TEMA 2001 „SNEDRONNINGEN"
Torsdag den 8 november gik vi i
gang med forberedelserne til temae t
år 2001. Efter udvalget havde arbej
det et halvt år med forberedelserne,
var vi nu spændte på om de billeder,
vi havde skabt i vores hoveder
kunne omsættes til virkelighedens
scene.
Snedronningen er skrevet af H.C.
Andersen og er et eventyr skrevet i 7
historier, og vi var enige om, at vi så
vidt muligt ville følge handlingen.
Vores historie kom derfor til at se ud
som i følgende beskrivelse. Over
trolden lig Djævlen starter med at
beskrive et ganske bestemt spejls
funktioner - et såkaldt troldespejl,
som er centralt i eventyret. Hvis spej
let splintres og en stump rammer et
menneske i hjertet, bliver det koldt
og hårdt, og hvis det rammer i øjet,
vil spejlstykket forvrænge billedet af
virkeligheden og gøre den grim
Gerda og Kay, som er de børn vi føl
ger, leger en dag i haven, og pludse
lig bliver Kay ramt af glassplinter, og
han glemmer alt om Gerda, da han
møder Snedronningen, hvis våben
er spejlet. Hun tager ham med til sil
slot, hvor han prøver at samle spej
let, for først da kan han blive fri al'
trolddommen. Gerda leder og leder

efter Kay. Hun spørger blomsterne,
som danser en smuk dans; men de
sender hende videre til kragerne,
der muligvis ved, hvor hun er. De gi
ver hende et sovemiddel, og hun
drømmer om mange mærkelige ting
og ser Kay i sine drømme; men hun
kan ikke nå ham. Gerda fortsætter til
troldene, og en troldepige hjælper
hende videre til Finland, hvor der er
nogle kloge troldkvinder, der mulig
vis kan hjælpe hende. De viser
hende til et slot, hvor Snedronnin
gen hersker og her er Kay - stadig
kold som is og kæmpende med at
samle det splintrede spejl. Selvfølge
lig lykkes det ham til sidst at samle
det, trolddommen hæves og Sne
dronningen er rasende og truer med
at finde et nyt offer. Som i alle even
tyr ender det godt og Kay og Gerda
finder hinanden - det gode har sej
ret.
Vi gik som sagt i gang i grupperne.
Musikkerne med at øve både instru
mental og underlægningsmusik til
sangene. Kostumer kreerede de flot
teste dragter blomster, nutidige
dragter til de personificerede sne
fnug, englekostumer, rappertøj, flot
te enkelt kostumer bl.a. Snedronnin
gens femme fatale kjole med kort

slæb og meget andet. Dem der
skulle have replikker lavede dem, så
de enkelt og klart kunne fortælle,
hvad det gik ud på. Bevægelser
øvede flotte danse og koreografi. Ku
lisser og rekvisitter kæmpede med
spejl, ramper og dukker. Lys og lyd
Hk sat en gigantisk masse ting op.
Onsdag den 14 kl. 10.30 kom det
store øjeblik - generalprøven, som

skulle vises for en masse efter - og
skole elever, og det gik rigtig godt;
men der var nogle ting, der skulle
rettes af. Samme aften var foræl
drene inviteret, og det blev en fanta
stisk oplevelse, alt gik op i en højere
enhed - alt fungerede.
Dagen efter en lidt svær formiddags
forestilling; men det gik fint. Om af
tenen kom naboer og gamle elever -

endnu et brag af en forestilling, der
sluttede af med, at alle lærerne fik
langstilkede roser af eleverne, på
grund af den oplevelse eleverne
havde fået ved at være med i temaet..
Nej, der var ikke et øje tørt.

Harriet

KROATIEN SOMMEREN 2001
- UDENLANDSTUREN
J

En efterhånden lang tradition blev
vedligeholdt også i dette skoleår udenlandsturene med det elevhold,
som netop har afsluttet skoleåret. I
år gik turen for anden gang til KRO
ATIEN - dette pragtfulde land, hvor
vi alle føler os fantastisk velkomne
og modtages med stor gæstfrihed og
venlighed.
Hjemmefra var forberedelserne star
tet tidligt på skoleåret - vi ønskede at
færdiggøre showet tidligere, så det
kunne vises ved de forskellige lejlig
heder i Danmark, bl.a. vores Dan
marksturné, hvor vi bl.a. besøgte
Århus. Det viste sig at være en god
investering at være klar med det
næsten færdige show tidligere end
normalt - både af hensyn til opvis
ningerne i foråret, men også fordi
det gav eleverne mere ro til eksa
menslæsningen maj og juni måned.
Igen blev showet en kombination af
spil på de mange trommer, masser af
akrobatik, dele af gymnastikopvis
ningen bl.a. de to rytmiske serier,
måttespringene samt plintserien,
hvor Maj og Daniel brillerer med
hattenummer og dans. Desuden
havde eleverne lært et nyt folkedan
senummer og også Michael Jackson-dansen blev en del af forestillin

gen. Alt i alt et stort og meget kræ
vende show, som sluttede med en
festlig og livsbekræftende slutserie
med alle de medvirkende.
Vores kontaktperson i Kroatien Drago Mutak - havde igen koordi
neret en fantastisk turné for os.
Vi lavede opvisning to gange i vores
”egen by” Crikvenice og derudover
besøgte vi øen Krk, storbyen Rijeka,
Selce, Vino Dolce samt det lokale
gymnasium, og alle steder begejst
rede eleverne publikum med deres
show. Udover opvisninger og shows
var der også indlagt ture under be
søget. Vi var på heldagstur på et
pragtfuldt gammelt skib - vi sejlede i
strålende solskin rundt langs kysten
og lagde til ved forskellige bade
strande, som blev benyttet flittigt.
Derforuden besøgte vi den meget
charmerende Munkeø, hvor vi blev
budt velkommen på et lille kloster.
Desuden besøgte vi en lille landsby,
hvor vi bl.a. var på spadseretur i de
utrolige smalle gader, vi var til vin
smagning på den lokale restaurant og
sluttede af med traditionel kroatisk
aftensmad på endnu en restaurant.

Efter 7 oplevelsesrige dage vendte vi
tilbage mod Danmark. Hjemturen

gik fint og fredag d. 28.juni var vi til
bage på skolen. Her ventede endnu
et stort program os alle. Efter at have
pakket ud, et tiltrængt bad og aftens
mad skulle vi lave gallaopvisning for
forældre og familie samt indbudte
gæster - omkring 500 mennesker
mødte op for at se opvisningen, der
denne gang kunne afvikles uden
dørs, da vejret var fortræffeligt, så vi
lavede showet for sidste gang på
”den lille boldbane”, og også her be
gejstrede eleverne alle med et med
rivende og humørfyldt show.
Tak til alle, som har bidraget til at
gøre dette show og turen til en real 
tet. En stor tak til elevholdet, som vi
ste et flot engagement og var for
nemme repræsentanter for vores
land og for dansk ungdom, når den
er bedst.

Søren

JULSØLEJR 2001
Julsølejr 2001 var en kæmpe ople
velse. Vi var 25 elever og fire lærere
der boede i Lidenskaben - seniorcity.
Herudover var der et par lærere med
i andre landsbyer, og bestyrelsen var
repræsenteret i udvalg og løsning af
praktiske opgaver. Så vi var med på
lejren.

Vi havde valgt, at vi denne gang ville
deltage som almindelige lejrdelta
gere, og det var ekstra relevant idet
man havde valgt, at lade seniorerne
bo for sig selv i deres eget område af
lejren og godt afsides i forhold til re
sten af lejren. Man kunne så tage
hensyn til denne aldersgruppes

særlige ønsker og behov i program
met og i hele lejrens opbygning.

Vi drog af sted med telt og grejer,
men vi ”snød lidt på vægten”, idet lej
rens øvrige deltagere gik det sidste
stykke til lejren. Det gjorde vi ikke,
fordi eleverne var kommet hjem fra

Kroatien om fredag, og skulle have
været af sted igen om mandagen.
Derfor valgte vi at blive kørt så langt
som muligt, og kun gå de sidste par
kilometer om tirsdagen.

Vi fik etableret en udmærket lejr
plads, der ville være faldet noget
igennem nede i junior lejren, men i
Seniorcity kunne den godt gå an.
Dagenes program var bygget op, så
der ikke var så meget aktivitet om
formiddagen, men om eftermidda
gen skulle seniorerne forberede et
stort løb til den sidste dag, for resten
af lejren, altså ca. 7000 børn. Der
skulle laves en masse poster, og de
skulle placeres rundt på Sletten. Det
gik over forventning.

Om aftenen vekslede programmet
med store lejrbål, ”landsby bål” og
en aften, hvor alle seniorerne kunne
gå rundt og prøve forskellige aktivi
teter på lejrpladserne, som lederne
så stod for. Vi lavede bolcher til den
helt store guldmedalje over bål.
Om mandagen var der natløb, hvor
alle lejrdeltager blev kaldt til den
store lejrbålsplads kl. 22.00, hvor der

var et rigtigt flot natlejrbål. Derfra
blev alle 12000 deltagere sendt på
natløb. En stor logistisk præstation,
som kun blev skæmmet af, at alle
seniorer skulle sejles både frem og
tilbage ved Svejbæk. Det magtede
grejet ikke, og der var al for lang ven
tetid. Løbet i sig selv var ganske ude
mærket, og af en sværhedsgrad, der
levede op til seniorniveau.

Vi synes, det var utroligt dejligt at
deltage som almindelige lejrdelta
gere. Eleverne var fantastisk posi
tive, og nåede selvfølgelig at sætte
deres præg både som positive am
bassadører for Hardsyssel og på den
lille scene i Lidenskaben samt den
store lejrbålsscene.

Vi bringer et udsnit af de billeder der
blev taget - men en landslejr er man
nødt til at opleve selv, for at forstå
hvor godt det er.
Charlotte, Renate,
Niels Jakob og Ole

JUBILARER 2001
5 år

Se og gense jubilarerne fra 2001.
På billederne er tidligere elever fra
jubilæumsårgangene som var med
til elevstævnet den 6. oktober 2001.

I«

HUSK!
Elevstævnet 2002 er
lørdag den 5. oktober.

y

ar
O

15 år

Jubilæumsåret tæller fra det år du
forlod skolen. Derfor er jubilarerne i
2002 følgende årgange:

30 år 1971/72 • 25 år 1976/77
20 år 1981/82 ■ 15 år 1986/87
10 år 1991/92 ■ 5 år 1996/97

20 år
HUSK

at jubilarerne får kon
taktet hinanden til et festlig træf på
HE.

Kontoret kan eventuelt være behjæl
pelig med de nyeste adresser på tid
ligere elever.

25 år

30 år

HUSK

derfor at ændre din
adresse, når du ikke længere flytter
rundt.
Indtil da, råder vi dig til at beholde
dine forældres adresse.
O

DEN NYE IDRÆTSHAL
- ET STORT AKTIV FOR SKOLEM
En længe næret drøm gik i opfyl
delse den dag, den nye idrætshal
blev indviet.
Bygningen er i sig selv flot og virker
indbydende - og det skulle snart
vise sig, at også det at arbejde og
VÆRE i hallen på alle måder er rart
og spændende.

Hallen er ideel til flere forskellige ak
tiviteter, og flere af disse kan faktisk
foregå samtidigt, hvilket er et stort

plus i dagligdagen. Det varede da
heller ikke længe før hallen blev
brugt så snart det lod sig gøre - ud
over den skemalagte undervisning
tog eleverne den i brug til mange fri
tidsaktiviteter.
Når man opholder sig i hallen en
aften ses mange aktiviteter, som
denne nye hal giver mulighed for,
f.eks. klatrevæggen, springgraven
samt mange badmintonkampe på
samme tid.

To elever - Mark og Rune, som
begge er 2.års elever, og som altså
har oplevet ikke at have denne store
og herlige idrætshal, har prøvet at
opregne fordelene derved:
• Pladsen er ikke nær så trang ved
træninger med alle elever.
• Fodbold- og håndboldbanerne har
de rigtige mål.
• Springgraven er alle tiders - sprin
gerne tør lave mange flere spring
og lærer derved meget hurtigere
• Klatrevæggen er også alle tiders i
fritiden - og friluftslinie nyder den
meget.
• Hallen kan deles op, så der kan fo
regå flere aktiviteter på én gang.
• Det er dejligt med det nye red
skabsrum - nu er der plads til alle
redskaber og rekvisitter.
• Motionsrummet er dejlig stort der er plads til flere brugere ad
gangen.
• Der er plads til at arrangere stæv
ner i forskellige sportsgrene, så
det ikke altid er os, der skal køre
andre steder hen.
• Der er plads til mange tilskuere
ved opvisningerne.
• Det nye lydanlæg og det trådløse
anlæg er rigtig godt, nu kan man

altid høre, hvad læreren siger
samtidig med at musikken spiller
- så bliver det nemmere at træne
og øve noget bestemt.
• Nu er der altid plads til at dyrke
noget sport i en af hallerne - er
der undervisning det ene sted, er
der som regel ledigt i den anden
hal.
Der er ingen tvivl om, at også ele
verne er begejstrede for denne nye
hal og de mange flere muligheder,
den giver.
Også pladsen udenfor hallerne er en
vældig god ide.
Vest for hallen er anlagt en mindre
fodboldbane med store projektører,
så den kan benyttes sent om aftenen
og banen er drænet så den kan be
nyttes hele året.
Nord for hallen op mod syslerne er
anlagt en asfalteret multibane, der
også kan benyttes hele døgnet året
rundt. Om sommeren til basketball,
hockey og rulleskøjter. Om vinteren
kan banen overrisles og bruges som
skøjtebane og til ishockey.
Op mod den nye hal er der anlagt
siddepladser til flere hundrede til
skuere, så vi har også fået en sted

hvor vi om sommeren vil lave
udendørs koncerter.
Det er med stor taknemlighed, vi
bruger disse faciliteter i hverdagen.

På idrætsudvalgets vegne
Søren Andersen

NDVIELSE
Uddrag af forstander Flemming
Kroghs tale ved receptionen.

Så kom dagen vi med længsel har set
frem til - Indvielse af vores nye
idrætshal.
Jeg vil starte med at sige tak til sko
lens bestyrelse, fordi de som de øko
nomiske ansvarlige besluttede, at
Hardsyssel skulle have en stor
idrætshal på linie med de mange ef
terskoler omkring os. Byggeudval
get - der består af udvalgets formand
Harald K. Andersen, som desværre
ikke kan være til stede i dag p.g.a.
sygdom, samt Richard Jensen og Pe
ter Ruby fra bestyrelsen, desuden
pedel Niels Egon Søndergård, lærer
Ole Johansen og mig selv, - kunne
trække i arbejdstøjet og komme med
konkrete forslag til byggeriets om
fang.
Byggeudvalget var fra starten ind
stillet på, at det var vigtig, at vi ikke
var bundet af for snævre økonomi
ske rammer og da bestyrelsen gav
en rammebevilling på 12 mill. kr. var
vi klar til at udføre opgaven med
stort gåpåmod.
Tak til byggeudvalget for jeres store
engagement i dette flotte byggepro
jekt.

AF DEN NYE IDRÆTSHAL
Efter mange besøg i idrætshaller
rundt i landet faldt vi flere gange
over firmaet Dansk Halentreprise
i Horsens. De havde opført flere
idrætshaller for efterskoler i det
østjyske område.
Jeg var selv meget interesseret i at
finde et firma, der kunne stå for byg
geriet i en totalentreprise.
Mit første møde med direktør Hans
Erik Frost var utroligt positivt og jeg
mærkede hurtigt, at der var gode
muligheder for et godt samarbejde.
Firmaet fremlagde nogle skitsepro
jekter for byggeudvalget og det
varede ikke længe før vi havde det
færdige byggeprojekt klar til god
kendelse i bestyrelsen.
Tak til Dansk Halentreprise for et
godt samarbejde.
Det var vigtigt for byggeudvalget, at
vi havde mulighed for at få vore lo
kale håndværkere som underleve
randører, og dette lykkedes også i de
fleste tilfælde.
EICenter Vest stod for alt elarbejdet
- Jacobsen og Blindkilde for entre
prenørarbejdet og Yde Larsen for
murerarbejdet.
Tak til alle håndværkerne for et flot
og veludført arbejde.
Alle medarbejdere har med stor in

teresse fulgt byggeriet og er kom
met med mange forslag til byggeud
valget. Disse forslag har vi fået med i
byggeprojektet og specielt idræts
lærerne har undervejs været meget
med i processen - så idrætshallens
indretning er det færdige resultat ef
ter mange og gode forslag til bygge
riet.
Nu har vi fået rammerne og så er det
vores opgave at udfylde dem til gavn
for de kommende elevhold.
Jeg er overbevist om, at det nye elev
hold vil opleve, at dette flotte idræts
anlæg vil bevirke, at mange flere
bevægelsesaktiviteter vil optage ele
verne i dagligdagen.
For hvem kan sidde stille inde på
værelset, når der lige uden for vin
duet er så mange muligheder for at
styrke fællesskabet.

Til sidst TAK for de mange gaver og
hilsener i anledningen af indvielsen.

FOREDRAG
Invitation til foredragaften med Susanne Aabrandt om

DE MANGE INTELLIGENSER
Tirsdag den 15. januar kl. 19.00 - 21.00. Pris: 50 kr.
Den amerikanske psykolog Howard Gardner har med sin teori om et mangesidigt intelligens-begreb åbnet vores øjne for, at vi er intelligente på
forskellige måder samt at vi lærer på forskellige måder. Grundlæggende har Gardner arbejdet ud fra syv forskellige intelligenser: Den musiske den verbalt sproglige - den logisk matematiske - den rimlige - den kropslige - den intrapersonelle og den interpersonelle.

Susanne Aabrandt har gennem flere år arbejdet med disse teorier på Rosenlundskolen i Ballerup. Hvor skolens intelligenser traditionelt primært
har været intelligensen for det verbale sprog og intelligensen for det logisk-matematiske, har Susanne Aabrandt som én af de første i Danmark fo rsøgt at inddrage hele intelligensspektret.

Invitation til foredragaften med Naser Khader om

"DEN FLERKULTURELLE UDFORDRING"
Søndag den 12. maj kl. 20.00 - 22.00. Pris: 50 kr.
Naser Khader, 37 år, er cand.polit., forfatter til bestselleren Ære og skam samt Khader.dk, medlem af Nyt Europas bestyrelse og opstillet til Fol
ketinget. Desuden er Naser Khader medlem af Det Etiske Råd. Naser Khader har boet i Danmark, siden han var 11 år-før da i Damaskus. Naser
Khader er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og var ved det seneste folketingsvalg få hundrede stemmer fra at blive den første ny
dansker med sæde i Folketinget. Naser Khader har været medlem af Det Radikale Venstre siden 1984 og er i dag medlem af den radikale hoved
bestyrelse.
Med bestselleren Ære og skam har Naser forsøgt at fremme dialog og forståelse mellem folk med flygtninge/indvandrerbaggrund og dansk bag
grund. Naser Khader beretter i Khader.dk om sin barndom i en lille landsby uden for Damaskus i Syrien. Om hvordan det var at blive familie
sammenført til Danmark og om de første indtryk af landet. Han fortæller sine personlige erindringer om sin skolegang, hvordan det var at være
indvandrer i 70ernes Danmark. Og om et ægteskab, han var arrangeret ind i fra fødslen. Men khader.dk er også en debatbog. Hvad skal vi stille
op i fremtiden? Hvordan kommer vi videre? Debatten kan vi ikke undgå at tage.

”Den flerkulturelle udfordring” Danmark bliver i stigende grad et multietnisk og multikulturelt samfund - to begreber som skræmmer mangi:.
Men hvad betyder det? Nogle mener at dansk kultur er truet, andre at det går fremragende godt, og at det er fantastisk eksotisk. Sandheden er at
Danmark er under forandring og at det giver både problemer og nye muligheder. Jeg giver mit bud på danskheden anno 2001 og på om man kan
være både dansker og muslim på samme tid.
Citat: Naser Khader

KORSTOG MED
I foråret 2001 startede der et nyt fag
på Hardsyssel efterskole nemlig „Kors
tog“.
Faget gik ud på at lave en ungdoms
gudstjeneste i nogle kirker i nærhe
den.
Vi tog udgangspunktet i bogen ”den
lille prins” af Saint Exepery.
Der skulle øves roller, sange og
danse og til sidst efter mange timers
hårdt arbejde tirsdag eftermiddag
og nogle søndage skulle det hele
samles til en ungdomsgudstjenste.
Gudstjenesten var bygget op over li
turgien (rækkefølgen) i en alminde
lig gudstjeneste med præludium,
sange, nadver, sange o.s.v. men på
en lidt utraditionel måde.
Man fulgte den ”lille prins” på hans
rejse fra planet til planet hvor han
mødte mange mærkelige menne
sker. Nogle forretningsmænd der
talte stjerner, nogle mænd der drak
for at glemme og en forfængelig der
gerne ville tiljubles. Til sidst kom
han ned på den mærkelige planet
”Jorden” hvor han snakkede med en
ræv der ville gøres tam og han
mødte en mærkelig person der
havde en lang sort kjole på. Her kan
du se rævens dialog med denne per
son.

„DEN LILLE PRINS"

Den lille prins (dip): Hvad er du dog
for en og Hvorfor har du sådan noget
mærkeligt tøj på?
Præsten:
Dip: Vil det sige at det her er dit hus?
Præsten:
Dip (sætter sig på knæfaldet): Det er
en lidt underlig sofa du har, og den
passer ikke så godt til sofabordet.
Præsten:
Dip: Det vil altså sige at du byder alle
dine gæster på brød og vin når de er i
kirke, det lyder da meget hyggeligt.
Men hvorfor kunne det ikke være
chips og cola en gang i mellem?
Præsten:
Dip: det tror jeg gerne jeg vil være med
til (den lille prins bliver siddende i
siden af knæfaldet mens præsten ind
stifter nadveren)

Som du kan se er der ikke skrevet
noget ud for præsten for det var
nemlig præsten fra den lokale kirke
der skulle bestemme hvad han eller
hun ville svare den lille prins.
Vi var på besøg i Fredens kirke i
Herning, Idom kirke til midnats
gudstjeneste for en flok konfirman
der og til sidst i Hjerm kirke hvor
alle skolens elever også deltog i
gudstjenesten. Det var en stor ople

velse både for elever, lærere og dem
der deltog i gudstjenesten så det er
forhåbentlig ikke sidste gang dette
fag oprettes.

Her er sangen der blev spillet som
præludium til gudstjenesten
Den lille prins

Han levede godt på en fjern planet
ærlig og kærlig - altid beredt
til at hjælpe og passe på ting i sit liv.
omkvæd
leved i nuet
der hvor han var
spurgte om alting
kræved et svar.

Fløj på en stjerne til en fjern planet
Nysgerrig, åben - han var beredt
til at lære en masse nyt i sit liv.
omkvæd
leved i nuet
der hvor han var
spurgte om alting
kræved et svar.
Den lille prins kom til en grøn planet
Det mærk'ligste han endnu havde set
Stress og jag, kun penge giver velbehag,
omkvæd
leved i nuet
der hvor han var
spurgte om alting
kræved et svar.

Tekst: Karsten K Melgaard
Musik: Jens D Sørensen

ET AVISPROJEKT
HVORDAN ET UN
DERVISNINGSFOR
LØB I O-FAG KAN
SPÆNDE AF
På forhånd havde hele 10. klasse 0fag afsat 5 uger før efterårsferien til
at beskæftige sig med medier.
Mit hold skulle bl.a. arbejde med
film, men vi skulle også arbejde med
avis. Vi havde på forhånd besluttet
at vi selv ville producere en avis. Den
skulle udkomme om tirsdagen og
om fredagen.

Vi afsatte alle O-fagstimerne i en hel
uge og nedsatte de redaktioner som
eleverne synes var relevant.
Bl.a. En lokalredaktion for HE - ny
heder. Der var også en chefredaktør.
Derefter havde eleverne reelt kun 3
timer mandag og tirsdag til deadline.
Det endte dog med at den første avis
først udkom onsdag morgen p.g.a.
„tekniske problemer“.
Den anden avis udkom mandag altså en del forsinkelser i forhold til
planlægningen.

Når eleverne bliver konfronteret
med en deadline, lærer de hvad det
vil sige at udvælge stof og tage no

Der var i forhold til at sætte avisen
op i computerprogrammet ”Publis
her” en del problemer, da eleverne
ikke havde arbejdet så længe med
programmet. I det hele taget bliver
også lærerne konfronteret med vo
res ”uvidenhed” indenfor forskellige
programmer.
Det myldrer frem med gode UVmaterialer, og det kan som lærer være
svært at være ”up to date” med tek
nologien.
Avisen skulle ud og det kom den.
Når man arbejder på denne måde får
eleverne en sjov oplevelse de kan
hænge det faglige indhold op på. Så
ledes er projektarbejdsformen ind
imellem blevet brugt på HE, specielt
i projektugen selvsagt, men i øjeblik
ket har alle klasser gang i et projekt
om kemiske forbindelser, der
tværfagligt bevæger sig ind og ud af
fagene i matematik, fysik og O-fag.
Skolens computerkapacitet bliver
endnu engang brugt fuldt ud idet
eleverne skal fremlægge via ”power
point” - et præsentationsprogram.
Jørgen Bendtsen,
O-fagslærer på HE

o

KUNST PA HARDSYSSEL
Vi efterlyser: Nye kunstnere til ud
stilling på klassegangen. Er du tidli
gere elev eller forældre der ikke bor
for langt væk fra Hardsyssel, - og la
ver du noget spændende i din fritid,
som du kunne tænke dig at vise os,
vil vi meget gerne i kontakt med dig
med henblik på en evt. udstilling.
Vi kan tilbyde: En flot 2,5 m bred og
ca. 40 m lang klassegang med hvide
vægge, grønne planter, hvide pidestaler til skulpturer, keramik osv.
Hjælp ved ophængning i dagti
merne. En udstilling der ses af os
der til daglig færdes i huset, af foræl
dre og af gæster der kommer til di
verse arrangementer, samt af folk
udefra der er interesseret i at se ud
stillingen. Der annonceres ikke. I
stedet for sendes tekst til avisen og
ca. 15 opslag til forskellige steder i
omegnen om åbent hus på udstillin
gen en søndag eftermiddag fra 14 til
17, hvor skolen er vært ved en kop
kaffe. Ligeledes står der i opslaget at
udstillingen kan ses på andre tids
punkter efter aftale med skolen.
Skolens kunstbudget: Ca. 10.000 kr.
om året. - Vi kan desværre ikke love
at købe kunst af alle udstillere, men

køber vi ikke noget, dækker vi kør
selsomkostningerne. - Derfor har vi
ikke „råd“ til at bruge udstillere der
kommer langvejs fra!! - desværre!!
Tidligere udstillinger: Gennem man
ge år har klassegangen på Hardsys
sel været rammen om skiftende ud
stillinger til glæde for både elever,
forældre, ansatte samt gæster i hu
set. Der er ca. 9 forskellige udstillin
ger om året, hvoraf eleverne selv
står for 1 til 2, nemlig i december og
evt.i juni, hvor de viser hvad de har
arbejdet med i løbet af de 2 halvår. Skolen har været vært for såvel
kendte som ukendte kunstnere. -

Andre muligheder i forbindelse med
udstillinger: Skolen har ind imellem
brugt udstilleren som gæstelærer
for krea-linjen, hvis der har været no
get nyt at lære. - Ind imellem har vi
haft fernisering på udstillingen, hvis
kunstneren har haft lyst til at komme
en time i dagtimerne og fortælle om
sine arbejder. - Nogle kunstnere har
i forbindelse med forældrearrange
menter været ude at vise og fortælle
om sin interesse. -1 øvrigt er vi me
get lydhøre for gode idéer, fra Jer
der evt. har lyst at udstille

På kunstudvalgets vegne
Ulla Brosbøl, sekretær

www.hardsyssel.dk
Vi vil godt benytte lejligheden til at
gøre lidt reklame for hjemmesiden.
Adressen ser du i overskriften.
Her kan du følge med i skolens liv.
Der kommer hele tiden nye billeder
og tekst fra indeværende skoleår, og
der er mailadresser til de fleste
lærere; ligesom du kan se hvordan vi
ser ud i dag. Man har også kunnet
følge med i tilblivelsen af hallen.

Du kan også let holde kontoret op
dateret med dine nye adresser, så du
også fremover vil modtage invitatio
ner til elevstævnet og få tilsendt årsskriftet.

Der har været fremsat ønsker om et
billedgalleri fra hver årgang. Det er
en rigtig god ide, og når webredaktørens kalender tillader det, vil jeg
gå i gang med projektet.

Du er også velkommen til at sende
ideer direkte til mig, men du kan
lige så godt lade være med at foreslå
et opdateret adresse register for
gamle elever. Det ville jeg gerne
lave, og teknisk kan det sagtens lade
sig gøre, men registerloven tillader
det kun hvis alle har givet deres sam
tykke, og det projekt kaster jeg mig
ikke over.

Vi ses på www.hardsyssel.dk

Specielt elevforeningens side kan
have din interesse. Her er der mulig
hed for at sende hilsner til de fra
„dengang“, og til os der er på skolen
i dag. Du kunne tilmelde dig elev
stævnet, og det vil du også kunne til
næste år.

Der vil støde nye services til efter
hånden, som ideerne kommer, og
der kan afsættes tid til deres gen
nemførelse.

Ole

/ww.hardsyssel

STEMNING FRA

F RI LU FTS LI NIE N

SÅDAN KAN DUO
KOMME PA HARDSYSSEL
For en ordens skyld skal vi gøre alle
kommende elever opmærksomme
på, at man kan søge optagelse på
Hardsyssel Efterskole 3 år før skole
start. 3 år før kan der altså rekvireres et skema, som udfyldes og retur
neres til os senest den 1. februar,
1 ’/a år før skolestart. Skemaet må
gerne returneres straks efter udfyl
delse, og skolen vil da opbevare ske
maet til den 1. februar 1V år før sko
lestart.

60 NYE ELEVER
Vi har plads til 94 elever. 30 pladser
holdes tilbage til de elever der går i
9. klasse hos os, som ønsker at
fortsætte i 10. klasse. Det betyder, at
vi skal have 64 nye elever ind hvert
år (38 nye til 9. klasse og 26 til 10.
klasse) .
Bestyrelsen har vedtaget, at søs
kende har fortrinsret. Det betyder,
at de elever, der har haft søskende
på Hardsyssel, har fortrinsret. De
bliver først sluset ind. Derefter træk
kes lod om resten af pladserne, hvis
flere har søgt end vi har plads til.

SIDSTE FRIST
RYKKET FREM
Som regel er der flere der søger til
10. klassse end 9. klasse. Dette sam
menholdt med, at vi skal bruge flest
9. klasses elever hvert år gør, at det
bliver sværere at komme ind til 10.
klasse end til 9. klasse. Dette blot
som en konstatering.
Vi har i mange år haft ca. dobbelt så
mange henvendelser som vi kan
tage ind. Dette er medvirkende til, at
sidste frist for at søge er rykket frem
til den 1. februar 1 '4 år før skolestart
i stedet for 1 år før. Det giver dem vi
må skuffe en lidt bedre chance for at
finde en anden god løsning.
Ring endelig hvis I har spørgsmål.

Ulla Brosbøl
Sekretær

EVIGHEDSMEDLEM
Vil du være evighedsmedlem - ud
fyld et girokort som vist nedenfor og
indbetal 100,- kr. Du vil så modtage
årsskriftet og indbydelse til ELEV
STÆVNE, så længe posten kan
finde dig.
Står der et 1-tal i nederste venstre
hjørne af den label med dit navn og
adresse på betyder det, at du har be
talt de 100,- kr.
Er din adresse, evt. navn ændret send venligst ændringen til os.

Skriv tydeligt - brug BLOKBOGSTAVER

Elevnr./nummer (se nederst til højre på label)

For- og efternavn

HE-årgang
Hvis nyt navn hed jeg tidligere

Gade

Postnr./by

BESTYRELSEN FOR
HARDSYSSEL EFTERSKOLE
VALGGRUPPER
FDFS

Viborg PDF Samvirke
Anders Bech
Havrevænget 24
7500 Holstebro
Tlf. 9742 2215

Harald K. Andersen
Nørremøllevej 23A
8800 Viborg
Tlf. 8662 3044
Gunnar Sand Pedersen
Mimersvej 3
8800 Viborg
Tlf. 8662 6568

Herning FDF Samvirke
Lejf Milter Hansen
Ravnsbjerg Hegn 16
7400 Herning
Tlf. 9711 8830
Kjeld Bækgaard
Lehartsvej 12
7400 Herning
Tlf. 9712 9501

Richard Jensen
Mørupsvej 37
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf. 9716 1055

Struer Kommune
Karin Schon
LI. Ørskovvej 1
Humlum
7600 Struer
Tlf. 9786 1684

FDFs hovedbestyrelse
Peter Hundebøll
Ro. Amundsensvej 35
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 4925
Paul Erik Didriksen
Formand
Eidersvej 19
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 5367

KREDSE OG DISTRIKTER

Erik Nielsen
Ølstrupvej 2
6971 Spjald
Tlf. 9738 1639
Jens Birk
GI. Kirkevej 1, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf. 8657 1788

Otto Andersen
Talundvej 9, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9714 3176
Simon Simonsen
Grønningen 24
7620 Lemvig
Tlf. 9782 3215

Peter Ruby
Tapdrupvej 82
8800 Viborg
Tlf. 8660 0023
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