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JULEHILSEN 2000

Det, at kunne fantasere sig bort fra 
virkeligheden for en kort stund, er 
nogle gange den eneste mulighed 
for at komme videre, hvorfra man 
står. I fantasien skaber man selv 
handling og slutning. Pludselig bli
ver alt lyst igen, hvor der før var 
mørke. At kunne rejse i sin egen fan
tasi er en måde konstant at søge ny 
inspiration og energi på. Her er alt 
muligt. Men at springe frem og til
bage mellem fantasi og virkelighed 
kræver en hårfin balancegang, lige
som alt andet her i livet. Som men
nesker har vi brug for fantasi, ikke 
for meget, men heller ikke for lidt. Vi 
må bevare forbindelsen til den hver
dag og den virkelighed, vi lever og 
bor i. Lykken ligger i at hente alver
dens farver og uanede muligheder 
fra fantasien når vi har brug for det. 
Bruge det en stund, knibe sig selv i 
armen og finde tilbage igen. Vi var 
bedre til det som børn, hvor vi 
uhæmmet tog for os af glæderne 
som Erik Lindebjerg beskriver i sin 
tekst:

JEG HUSKER SOM BARN

Jeg husker som barn den første sne, 
de magiske snefnug ville jeg se, 
jeg slog armene ud og kiggede op, 
på tungen jeg fanged en hel lille flok. 
Da følte jeg verden kun rummede glæde, 
og mi går jeg ud og prøver igen 
at finde den glæde fra dengang min ven.

Jeg husker som barn den stride vind, 
den bar mig jo frem og bed i min kind, 
den fyldte min lunge og løfted mit hår, 
jog vinteren væk i en pludselig vår.
Da følte jeg verden blev født i min glæde, 
og nu går jeg ud...

Jeg husker som barn den milde regn, 
i træer og buske og markernes hegn, 
jeg så dråber, der sad som perler på snor, 
når solen kom frem, blev glansen så stor, 
at glemt var alverden for sollysets glæde, 
og nu går jeg ud...

Jeg husker som barn de sjove skyer, 
en verden med konger, engle og dyr, 
når jeg kiggede op, så så jeg jo alt, 
og lå jeg på ryggen, i drømme jeg faldt, 
og følte at verden var eventyrglæde, 
og nu går jeg ud...

Jeg husker som barn den gyldne sol, 
den skinnede varmt på græs og viol, 
så løb jeg omkring i nøgen figur, 
og følte en samklang med vores natur, 
så alt her i verden blev lysende glæde, 
og nu går jeg ud...

Dette års elevhold har allerede vist, 
at de magter at springe fra virkelig
hed til fantasi. De er aktive og inter
esserede, men mest af alt positive 
overfor de muligheder vi giver dem. 
Sammen med en kreativ og engage
ret medarbejderstab har det derfor 
været et travlt efterår med mange 
gode oplevelser, der uden tvivl vil 
præge eleverne, også når de forlade r 
os til sommer.
Med denne hilsen vil vi gerne ønske 
en velsignet jul samt et lykkebrin 
gende nytår til alle nuværende og 
tidligere elever samt deres forældre 
- til skolens bestyrelse, nuværende 
og tidligere medarbejdere - til sko
lens naboer og til alle, der med inter
esse har fulgt skolens virke i årets 
løb.

Hardsyssel Efterskole

Lone og Flemming Krogh

Tekst: Erik Lindebjerg



AFSLUTNINGSTALEN
FOR ELEVHOLDET 1999/2000

„GIV OS PLADS TIL 
AT SÆTTE SPOR - 
GIV OS TILLID TIL 
VERDEN OG SE OS, 
SOM VI ER!"
Vi skal netop til at fejre PINSE-festen 
for den hellige ånds komme. Ordet 
pinse kommer af græsk og betyder 

„den 50.“, nemlig den 50. dag efter 
påske. Pinsen kaldes også ofte for 
kirkens fødselsdag, idet disciplene - 
grundet Helligåndens kraft og nær
vær - fik mod og styrke til at for
kynde om Jesus Kristus. Det er det 
samme vi kan mærke i dag. Når en
somme får besøg, når fjender bliver 
venner, så er det Helligånden, der 
stadig virker i og omkring os.

Pinsen fortæller os, at vi mennesker 
er af ånd og ikke blot af krop og sjæl. 
Det at leve er nemlig ikke en tilfæl
dig sag - men en intens sag. Men 
hvad er det så, vi skal udrette i livet? 
- Flytte bjerge? - Bygge broer? - 
Sætte spor? Lige så overbevist jeg er 
om, at der er en mening med os - 
lige så overbevist er jeg også om, at 
der ikke findes noget entydigt svar.
































































































































