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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...

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 forlader
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

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...

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.

Grunden til at vi, netop vi, har fået til
delt tid på jorden, afsløres undervejs
i livet fordi Livet er en gave og en
opgave. Derfor er det vigtigt at man
stiller krav til sig selv og et af kra
vene kunne være: Jeg vil have mig
selv forbrugt, før mit liv er ude. Jeg vil sætte spor. Det betyder, at
jeg hver dag skal yde mit bedste, så
jeg lever mit liv til gavn for mine
medmennesker. Et andet krav kun
ne være, at - Jeg vil kende mig
selv og finde ud af mig selv. Det
er vigtig at arbejde med sig selv hele
tiden, at stille spørgsmål som: Hvor
for er jeg født? - Hvad skal mit liv
bruges til? Jeg tror på, at det at ånde
er mere end at trække vejret. Det er
at ville - føle, tænke, sanse, opleve,
bekymres, glædes o.s.v.

Hvad er det så I vil? - Svarene kunne
være mange, men kan sammenfattes
i sætningen „Giv os plads til at
sætte spor - giv os tillid til ver
den og se os, som vi er!“
Giv os tillid - frem for alt for mange
regler og love - lyder det ofte som et
ønske fra jer elever. Regler siger blot
hvor langt man kan gå og derfor skal
det ofte afprøves ud til yderligheder.

Når Jesus blev spurgt om lov og or
den, henviste han gang på gang til
kærligheden. Kærligheden er livs
nerven i hver eneste bud. Hvis den
nerve dør, mister budet sit liv og sin
mening. Love er til for at sætte en
stopper for ondskab og uorden, de
res opgave er at sige, hvordan vi ikke
skal leve. Men det er kærlighe
den, der lærer os at leve !

Mange elever har købt en notesbog
- måske en sort kinabog med rød
ryg, og den forvandles så i den kom
mende tid fra at være anonyme
hvide sider, til at være en personlig
mindebog. Man beder kammerater
og lærere om at sætte et spor skrive noget i ens mindebog og de
sidste nætter skrives der, så blodet
springer. Her skrives der om, hvad
det betød for mig, at netop du kryd
sede mit spor - måske hvordan og
hvornår du blev andet end bare en
tilfældig en fra elevholdet. Der skri
ves om - første gang jeg så dig - el
ler nærmere første gang jeg lagde
mærke til dig fordi du har været der
og jeg har været der. Jeg fik betyd
ning for nogen, og nogen fik betyd
ning for mig. Det er en sær veksel
virkning imellem selv at sætte spor
og at andre gør det i mit liv.

Da vi for 5 uger siden startede med
den skriftlige eksamen, gik det plud
selig op for eleverne, at skoleåret
snart var forbi, og at de skulle spre
des for alle vinde. Derfor var det
pludseligt vigtigt, at få nedfældet de
spor som enhver elev havde sat efter
1 år på Hardsyssel. Hvordan gør
man det? Man skriver mindebøger!!!

En efterskoleelev skrev engang et
digt:
Jeg tænker på, at livet ikke er evigt
Jeg kæmper en umulig kamp for at
opleve og opfylde mit liv optimalt.
Jeg vil efterlade et spor som forvisser
om min eksistens.
Noget som gør, at jeg ikke er endnu
et korn på marken.

Derfor håber jeg også, at I har mær
ket, at vi har prøvet at vise jer stor til
lid gennem hele året fordi
Livet er for kort til dårlige vaner.
Hvis alle lyttede til deres indre og
ville sandheden, behøvede vi ingen
love og bud. Da ville den lov, der står
skrevet i menneskenes hjerter være
nok. Det er jo engang sådan, at er
man ærlig overfor sig selv, ved man,
hvad der er rigtigt og forkert.

Minder er gode nok, men de forsvin
der, om 2000 år vil ingen huske mig.
Jeg er ikke bange for at dø, men jeg er
bange for at forsvinde.
,Jeg er ikke bange for at dø, men jeg
er bange for at forsvinde“ skrev den

ne efterskoleelev, og det er en fø
lelse, jeg tror, mange deler. Den
værste drøm, jeg kunne have som
barn, var når jeg drømte, at noget var
bundløst. En bundløs sø, hvor jeg
bare sank og sank - eller at mine
gummistøvler sad fast i noget kvik

sand og jeg blev trukket ned uden at
kunne gøre noget - jeg forsvandt. I
unge i dag skriver om intethed og
forsvinden som fortrolige størrelser
I kan forholde jer til og diskutere
med jeres kammerater og lærere.

Forfatteren og humoristen Storm P.
skrev:
Livet er et cirkus - man går ind, man
bukker, man laver lidt, bukker og
går ud igen.
Som barn var jeg dybt fascineret af
cirkus - især liniedanseren, der gik
på linen deroppe i luften. Liniedanse
ren er et godt eksempel på et liv i ba
lance, nemlig et eksempel på lige
vægt mellem ting og mellem
mennesker, som noget af det vigtig
ste i alle forhold, hvis forholdene
skal fungere optimalt og til alles
glæde. Hvis linedanserens vægt tip
pede for meget til den ene eller den
anden side, ville han dratte ned, og
magien ville forsvinde. Det gælder
om at holde igen og give til. Holde
igen og give til. At finde balance i li
vet er at kunne give og tage imod
hjælp, at kunne give sig i nogle dis
kussioner, men tage kampen op i
andre. At finde den balance i livet
kan være svær, speciel når man er
ung. Et eller to år på Hardsyssel har
forhåbentlig støttet jer i at få balance
i livet. At få balance handler også om
at kunne give kærlighed fra sig. At
man føler omsorg for andre menne
sker - for det er sådan, at varme hjer

ter kommer nemmere i balance end
kolde hjerner. Når jeg lytter og
diskuterer med jer, kommer det ty
delig frem, hvad det er I ønsker at
udrette i livet. Alle jeres mange kom
mentarer kan samles i dette ene ud
sagn: „Giv os plads til at sætte
spor - giv os tillid til verden og se
os, som vi er!“
Et af emnerne til skriftlig eksamen i
10 klasse var „Et pressefoto“ Dette
billede viser mennesker på flugt. De
er i dyb nød, udhungrede og fortviv
lede. En af eleverne startede sin stil
med disse 5 sætninger: Hvad er det,
vi har gjort ved vores „dejlige“ ver
den? I den verden Gud har skabt,
hvor alle skulle have det godt. Hvor
dan kan vi rige mennesker sidde her
i vores land, hvor vi har alt - mens
andre skal kæmpe hver dag for ikke
at dø af sult. Har vi ikke dårlig sam
vittighed, eller er vi blevet alt for ego
istiske?

Jeg føler, at disse sætninger giver
udtryk for det ansvar og den hold
ning mange elever gerne vil leve op
til. Man skal ikke være sig selv nær
mest, men have kræfter til at tænke
og handle udover egne snævre inter
esser. I vores egen lille verden her

på skolen, har I været gode til at
styrke fællesskabet, til at acceptere
hinandens forskellighed og altid pa
rate til at hjælpe hinanden. I har vist
hinanden tillid og forstået at tilgive
hinandens fejl og I har forhåbentlig
oplevet, at de bedste oplevelser 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 FDF's
center „Sletten“ ved Silkeborg, der
bød på masser af aktiviteter og godt
humør. Senere kom weekender
med: Trommebygning, Elevstævne,
Musikstævne på Unge Hjems Efter
skole, Venskabsweekend samt Julepyntning af hele skolen. Derudover
havde vi Sysselaftener, Lærerbesøg,
Debutkoncert og Adventsgudstjene
ste. Over en hel uge opbyggede vi
„et minisamfund „ på skolen og der
efter var alle i Erhvervspraktik. Efter
en velfortjent juleferie så vi nu frem
til årets Temaforestilling „Narnia“,
der var et kik ind i eventyrets ver
den. 4 flotte totalteaterforestillinger

bygget op som en musical med sang,
drama og bevægelser blev det til, og
over 800 mennesker fik en spænd
ende og lærerig oplevelse at gå hjem
på. Inden davar vi til Indendørs Fod
boldstævne i Videbæk. Både pigeog drengeholdet klarede sig fint og
endnu engang vandt vi „Heppepoka
len“. I uge 12 lavede alle eleverne et
personligt projekt, der sluttede med
fremlæggelse for resten af klassen.
En uge hvor eleverne følte, at det var
utroligt spændende at arbejde kon
centreret med et emne, som man
selv havde valgt. Så blev det forår og
Spring- og Rytmeholdene skulle træ
ne til de mange opvisninger. Deres
flotte resultat har I lige oplevet før
kaffen. Også Tromme- og akrobatik
holdene har øvet flittigt hele foråret
og efter de skriftlige Prøver drog vi
alle på Danmarksturne. Vi lavede en
opvisning på Rådhuspladsen i Oden
se og drog derefter videre til staden
og sluttede dagen med en fantastisk
flot opvisning på den store scene i Ti
voli. Mættet af oplevelser tog vi mid
natsbussen tilbage mod Vestjylland
og var hjemme på H.E. igen den føl
gende morgen. Så fulgte der 2 uger
med mundtlige prøver, hvor alle
gjorde deres bedste. Alle kan med

stolthed tage imod prøvebeviserne
om lidt, og dermed få et synligt bevis
på jeres faglige indsats. Den sidste
uge er gået med rengøring både
inde og ude, Sysselaften mandag.
Onsdag aften havde vi Open Air, mu
sik for fuld drøn - og en dejlig afslut
ningsfest i går aftes, hvor vi alle nød
det tætte fællesskab for sidste gang i
dette skoleår. Men dermed er det jo
ikke slut. Onsdag over middag ven
der alle elever tilbage på Hardsyssel
for at drage mod Den Franske Mid
delhavskyst ved Ste. Maxime. Efter
10 forhåbentlig spændende og ople
velsesrige dage vender vi hjem fre
dag den 23. juni og afslutter turen
med en Gallaforestilling om efter
middagen.

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 for
skellige 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 je
res erfaringer og brug den tryghed
og sikkerhed I har fået undervejs.
Men tiden er nu kommet hvor det er
vigtigt at se fremad. Det er som når

man kører bil:Det er vigtigt at man
ser tilbage en gang imellem og føl
ger trafikken, men kikker man i bak
spejlet hele tiden - kører man galt.
Med disse ord vil jeg gerne sige
TAK til alle for jeres måde at være
på. Pas på det liv I har fået og de mu •
ligheder, 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 foi
et kæmpe slid, så også dette skoleår
vil blive husket som et godt år for
alle.

ELEVTALE

VED AFSLUTNINGSFESTEN
FOR SKOLEÅRET 1999/2000

Vores eventyr starter ude på landet.
Der hvor fuglene kvidrer så skønt,
hvor det gyldne korn svajer sagte i
vinden, hvor bølgernes brusen
høres milevidt, hvor blomsterflo
raen ses ud over engene, og hvor alt
ånder fred og idyl.

Her ved dette helt specielle sted,
som menneskene kaldte dalen,
skete der for et år siden noget helt
fantastisk. I bunden af dalen blandt
ukrudt og blomster, hvor ingens
øjne eller opmærksomhed faldt, le
vede et helt specielt folk. Folk var
kommet fra nær og fjern, nord og
syd, øst og vest blot for at opleve
denne helt fabelagtige begivenhed.
Udefra kunne dette godt ligne et helt
almindeligt folk, men dog var det
helt specielt. Ingen var ens, alle
havde medbragt deres helt egne ev
ner. Nogen havde evner til at få selv
den mindste kvist til den dejligste
fløjte med den smukkeste klang. An
dre mestrede sang og dans, mens
nogen fik folks latter til at fylde da
len.

Ikke alle kunne finde sig tilrette på
dette sted, og selvom alle gjorde de
res bedste for at få glæden frem i

dem, var deres trang til at komme til
bage i vante rammer stor. Andre ville
hellere end gerne slutte sig til folket,
og de blev modtaget med åbne arme.
Dette folk blev knyttet tættere og
tættere sammen, som dagene gik.
Dette var ikke helt nemt, da folk var
meget forskellige, men ved fælles
hjælp fandt de den rette måde at leve
på! Folk elskede hinanden selv i bi
tre og svære stunder.
Lige så stille følte folk sig trygge og
hjemme. De havde vænnet sig til alt
det nye, ingen dage var ens, og hver
dag lærte folket noget nyt af hinan
den. Venskaber opstod, folket fik nye
tanker, oplevelser og erfaringer.
Stærke bånd blev knyttet, og følel
sen af at være en del af noget særligt
blev større og større.
Vinteren nærmede sig, og nu var ti
den kommet, hvor noget helt stort
skulle ske. Nu skulle folket i fælles
skab bruge alle deres evner. Alle
skulle gøre deres bedste, for ellers
ville denne opgave ikke blive fuld
ført. Det lykkedes for folket, og alle
havde været en vigtig brik i det helt
store puslespil. Alle var forbløffede,
de havde pludselig fået øjnene op for,

hvad dette folk egentlig kunne ugrette sammen. Nu havde folket fået
det vigtigste af alt. De havde fået den
største evne af alle. Nemlig evnen til
at få fællesskabet til at blomstre og
bære frugt.

Tiden fløj af sted, så hurtigt at folk
slet ikke bemærkede det. De hyg
gede sig sammen og brugte tiden
fuldt ud. De blev hele tiden mindet
om, at tiden var knap, men ingen
kunne eller ville forstå det. De kunne
mærke, hvor stærke deres bånd var
blevet knyttet, og de vidste inderst
inde, at de altid ville have en fælles
tråd, uanset hvor langt de end kom
fra hinanden. De ville altid have min
derne til fælles, minderne fra dette
fantastiske år.
Inden de skulle helt væk fra hinan
den, blev der holdt en stor fest for
folket. Festen blev holdt i en stor sal.
Salen var blevet ordentligt pudset
op; gulvet var vasket med måneskin,
og væggene var pudset med glans,
så de skinnede som tulipanblade
foran lyset. Alle græd af glæde, og de
sidste farvelknus blev givet. Alle vid
ste, de skulle i gang med noget nyt
hver for sig, og de skulle have den

samme gode indstilling til det nye
for at føre den samme glæde videre
frem i livet.

Her står to fra folket og prøver på at
beskrive dette år med ord; men det
er ikke helt muligt, for hvis man ikke

er en del af folket, vil man aldrig
kunne forstå dette helt specielle.

EN HILSEN FRA SKOLENS
FORMAND PAUL ERIK DIDRIKSEN
Hardsyssel Efterskole har ikke, som
så mange andre efterskoler, et re
præsentantskab eller en formalise
ret skolekreds af nuværende eller
tidligere forældre.

Derfor er det på sin plads, at besty
relsen i skolens årsskrift meddeler
sig til nuværende og tidligere elever,
forældre og andre interesserede for
at fortælle om, hvad bestyrelsen har
arbejdet med i det forgangne år og
hvilke opgaver der er på bedding.
Sidste år kunne vi berette om arbej
det med at formulere skolens vær
digrundlag, et stykke arbejde som
stadig er i gang og som skal forstær
kes, fordi der i den nylig reviderede
lov om frie skoler, nu er nedfældet et
krav om, at værdigrundlaget skal
være indskrevet i skolernes vedtæg
ter. Dertil kommer, at der også skal
udarbejdes værktøjer til at foretage
en årlig selvevaluering, således at
ansatte og bestyrelse i fællesskab
kan vurdere, om man i det daglige le
ver værdigrundlaget ud. Undervis
ningsministeriet har etableret nogle
arbejdsgrupper, der skal fremkom
me med forslag til, hvordan hele pro
blematikken kan gøres operationel

og Hardsyssel Efterskole tilbød at
tage del i dette arbejde. Det var der
også mange andre skoler, der gjorde
og vi blev ikke blandt de udvalgte. Vi
har uden tvivl en spændende opgave
foran os.
I september måned var skolen vært
for et skolemøde, hvor 94 medarbej
dere og bestyrelsesmedlemmer fra
de 4 efterskoler, der er tilknyttet
FDF og Silkeborg Højskole mødtes
til et arrangement, hvor der skulle
hentes inspiration til det daglige ar
bejde og hvor problemstillinger af
menneskelig og undervisningsmæs
sig karakter blev sat til debat. Første
emne var et foredrag om det multikulturelle samfund. Foredragshol
deren var Naser Khadar og han
holdt forsamlingen fanget i et 90 mi
nutter langt indlæg, der på samme
tid provokerede og forklarede om de
forhold, der er baggrund for den
vanskelige proces det er, at inte
grere fremmede i det danske sam
fund. Senere havde vi besøg af di
rektør i undervisningsministeriet
Gert Nielsen, der fortalte om nogle
af de tiltag, man gør i ministeriet om
kring grundskolerne. Arrangemen
tet sluttede med et foredrag ved

forskningsmedarbejder på Dan
marks Pædagogiske Universitet,
Finn Thorbjørn Hansen. Foredraget
havde titlen ”Fra folkeoplysning 11
eksistensoplysning - når uddan
nelse bliver til selvdannelse”.
Ind imellem disse spændende fore
drag var der god lejlighed til en nyitig og uformel snak, hvor erfaringer
og ideer blev udvekslet imellem del
tagerne fra de 5 skoler.
I 1999 færdiggjorde skolens bygge
udvalg byggeriet af boligfløjen til
skolens handicaphjælpere, men her
stoppede arbejdet ikke.
I skrivende stund har udvalget frem
lagt et beslutningsforslag om byg
geri af en 1286 m2 stor sportshal
der tænkes placeret vinkelret på den
eksisterende hal. Hallen tænkes ud
styret med springgrav, tilskuertri
bune og muligvis også en klatrevæg
Mellem de to haller er det planen, al
bygge en hall/foyer med gaderobe
og toiletfaciliteter, ligesom der er
planlagt depotrum.
På arealet mellem sysselbygnin
gerne og hallerne er der projekteret
anlæg af en asfalteret plads, der dels
kan anvendes som rulleskøjtebane
og basketballbane og om vinteren

som skøjtebane, også her er der
planlagt anlæg af tribune. Hvis pro
jektet kan gennemføres - og det er
bestyrelsen i øjeblikket i færd med at
undersøge - vil det uden tvivl blive et
særdeles stort aktiv for vores skole.
Viljen til at gennemføre projektet er
stor og det er alene økonomiske
overvejelser, der er årsag til, at start
skuddet ikke er affyret. Økonomisk
er det den største satsning på skolen
nogensinde, idet projektprisen be
finder sig omkring de 10 mill. kr. Vi
håber, at vi bliver i stand til at forære
os selv dette projekt i fødselsdags
gave, når skolen kan fejre 30 års fød
selsdag i år 2001.
Indledningsvis omtaltes skolens
manglende skolekreds. Skolens bag
land er de 5 FDF distrikter, der om
kranser Hardsyssel Efterskole samt
FDF-samvirket i Herning og Viborg,
dertil kommer Landsforbundet FDF
repræsenteret ved FDFs hovedbe
styrelse. På det netop afholdte lands
møde i Landsforbundet FDF, blev
det besluttet at FDFs nuværende
struktur skal ændres og det inde
bærer, at FDFs distrikter med ud
gangen af 2001 bliver nedlagt. I ste
det etableres nogle større landsdele

og nogle mindre kredsnetværk. Det
betyder, at den del af skolens bag
land, der omfatter distrikterne ikke
vil eksistere og der skal derfor tages
hul på endnu en opgave med at op
bygge et anderledes sammensat
bagland. Det bliver også et spænd
ende arbejde!

Ligeledes en tak for samarbejde med
skolens ansatte.
Endelig et ønske om en glædelig jul
og et godt nytår til alle.

På bestyrelsens vegne

Paul Erik Didriksen

Med denne orientering ønsker be
styrelsen at sende en hjertelig hilsen
til alle med interesse for Hardsyssel
Efterskole.
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DE 4 ÅRSTIDER
ÅRETS GANG PÅ HARDSYSSEL EFTERSKOLE
OPLEV BILLEDER OG
TEKST FRA HØJDE
PUNKTER OG HVER
DAG PÅ HARDSYS
SEL I ÅR 2000
Mandag d. 10. jan. Sysselaften.

Onsdag d. 2. - fredag d. 11 feb.
Tema: Forestillingen om Narnia
blev til.

Lørdag d. 26. feb. Forældredag:
Forældrene kom til skolen og fik en
snak med lærerne.
Onsdag d. 8. marts. Sysselrimde:
En aften, hvor syslet og syssellære
ren snakker om, hvordan det går på
syslet.

Onsdag d. 22. - tirsdag d. 28.
marts. Projekt: En hård uge, hvor
der blev arbejdet intenst for at kunne
fremvise resultaterne tirsdag d. 28.
marts.

Torsdag d. 30. marts. Melodi
grandprix: Syssel og syssellærer
stiller op med et play-back hit, hvor
til der mimes og danses så overbevi
sende, at man næsten tror det er live.

Lørdag d. 9. juni, Galla: Dren
gene var i smoking, pigerne i det
store bal-skrud. Lækkert mad blev
serveret og der blev holdt stor
slåede, sjove og rørende taler.

Torsdag d. 6. april. Sysselaften.

Lørdag d. 10. juni. Dimission
Eleverne modtog deres eksamens
bevis.

Lørdag d. 8. april. Nye elevers
dag: En dag, hvor næste skoleårs
elever kommer på besøg og bl.a. ser
en del af udenlandsholdets show.

Mandag d. 17. - onsdag d. 19.
april. Påskeprojekt: Indholdet var
bla. en tur til Mønsted Kalkgrubber,
lysbilleder blev vist nede i gruberne,
en gåtur v. Hal Sø og Påskeløb.
Mandag d. 8. - fredag d. 12 maj.
Skriftlig eksamen.
Fra Mandag d. 22. maj og frem
efter. Mundtlig eksamen.

Mandag d. 5. juni. Sysselaften.

Onsdag d. 7. juni. Open Air: Som
blev holdt indendørs i foredragssa
len pga. dårligt vejr. Skolens bands
spillede og danseskoene blev rørt.

Onsdag d. 14. - fredag d. 23
juni. Udenlandstur: En dejlig tur
med opvisninger og afslapning.
Lørdag-søndag d. 5.-6. august.
Ankomstweekend.

Torsdag d. 10. aug. Sysselover
natning: En hyggeaften sammen
med sysselmor eller sysselfar, hvor
elever og lærer overnatter sammen.
Nogle sov i telt, andre var hjemme
hos syssellæreren.
Onsdag d. 23. aug. Sing in: De
nye FDF-sange blev flittigt øvet
Nogle elever sang og andre spillede
med i et lille „Sing-in-orkester“.

Mandag d. 4. - fredag d. 8. sept.
Lejrskole: En alle tiders tur til
Hvide Klit, hvor indholdet bl.a. var
primitiv dag, besøg på Nordsømuseet, og OL-dag.

Tirsdag d. 19. sept. Sysselaften:
En aften hvor syslet sammen med
syssellæreren laver noget de beslut
ter i fællesskab. Det kunne være at
bowle, at tage en tur i biografen, at
tage ud at spise sammen, at låne
fjernsyn og video med på syslet og
hygge sig der med en god film, at
tage hjem til syssellæreren og lave
mad sammen og meget, meget
mere.
Onsdag d. 20. sept. Mediariet:
En tur for hele skolen til Århus, med
besøg på Jyllandspostens Mediarie
(hvor eleverne laver deres egen
avis), planetariet og strøgtur.

Lørdag-søndag d. 23.-24. sept.
Trommeweekend og Efterskoler
nes dag: Eleverne fik lavet deres
egen tromme og søndag viste de en
masse besøgende rundt på skolen.

Torsdag d. 28 sept. Kakaoaften:
Denne kakaoaften, som var arrange
ret af Vend, Barrit og Ommer stod i
sportens tegn.
Søndag d. 1. okt. Kirkegang: Alle
eleverne, som var på skolen i week
enden tog med SA i kirke.

Lørdag d. 7. okt. Elevstævne:
Gamle elever besøgte skolen.
Torsdag d. 26. okt. Sysselrunde:
En aften hvor syslet og syssellære
ren tager en snak om, hvordan det
går på syslet.
Onsdag d. 1. nov. Kakaoaften:
Thy, Lover og Vågø stod for arran
gementet, hvor Halloweén blev fej
ret med uhyggelig udklædning,
„græskar-mænd“ og „lys og gys“ i
krea.

Fredag d. 10. nov. Forældreaf
ten: Første forældremøde, hvor for
ældrene kommer og får en snak med
lærerne.
Mandag d. 13. - fredag d. 17.
nov. Anderledes Uge: Skolen laver
sit eget minisamfund i denne uge.

Onsdag d. 22. nov. Messecenter
Herning: Skolen tager på uddannel
ses- og erhvervsmesse, hvor mange
forskellige erhverv og uddannelser
er repræsenteret.
Fredag d. 25. - søndag d. 27 nov.
Tænke Turne: Tænke Turne hol
det lægger sidste hånd på dette års
forestilling, og søndag aften vises re
sultatet. Herefter drager holdet på
turne fra man. d. 28. - tirs. d. 29 nov.
Fredag d. 1. dec. Kakaoaften: Ud
og Almind arrangerer denne aften.

Lørdag d. 2. - søndag d. 3. dec.
Juleweekend: Skolen gøres jule
klar og der er kirkegang søndag.
Tirsdag d. 5. dec. Adventsguds
tjeneste: Hele skolen er i kirke.

Onsdag d. 6. dec. Linjekampdag:
Skolens linjer udfordre hinanden i
diverse aktiviteter.

Mandag d. 11. dec. Sysselaften:
Hyggeaften med syssel og syssel
lærer.

Tirsdag d. 19. dec. Julefest: En
rigtig festlig aften, hvor alle er klædt
fint på og spiser en lækker julemenii.

Torsdag d. 14. dec. Debut kon
cert: Skolens band giver en smags
prøve på det de går og tumler med.

Onsdag d. 20. dec. Juleferie: Da
gen slutter kl. 16.00, hvor alle drager
hjem på juleferie.

Akrobatik-konkurrence på OL-dagen

«SS;

HARDSYSSEL EFTERSKOLE
1999-2000

*
ELSE MOLGAARD ULLA
NIELSEN

BROSBOL

SONDERGAARD IVERSEN

HALGAARD

LENE S.
THORSEN

KAMALALOSANI METTE K.
KRISANARAJAN BJERRUM

TORBEN
PEDERSEN

LISBETH B.
CHRISTIANSEN LARSEN

Mit H.
KRISTIANSEN

O
KRISTOFFER
STEEN
VEJR INGE

KATRINE D
SANNE
SULVESTERSEN SVENDSEN
OKSBOL
l INDE

JENS M.
VESTERGÅRD
RAMSING

METTE R.
VESTERGAARD
HVIDBJERG

MEDARBEJDERNE
PÅ HARDSYSSEL EFTERSKOLE 2000

Lærerne
Forest fra venstre: Niels Jakob Mundbjerg - Charlotte Hastrup - Ole Johansen - Jørgen Risum Nielsen - Linda Eiler Harriet Andreasen - Karin Madsen - Lone Krogh - Jørgen Bendtsen - Heidi Josejsen.
Bagest fra venstre: Jens Dammayer Sørensen - Renate Johansen - Flemming Krogh - Søren Andersen - Karsten K.
Melgaard.

Handicaphjælpere
Fra venstre: Rikke Stokholm - Mette
Bjerrum - Ole Johansen - Mette Kallesøe.

Køkkenpersonale
Fra venstre: Kamala Krisanarajan Kristina Sønderby - Lisa Jensen.
Forrest: Lene Thorsen.
Fraværende: Køkkenleder Jette An
dersen.

NYE LÆRERE
overens med det jeg selv står for da
det præger hverdagslivet og hold
ningerne bag skolen. Jeg glæder
mig til mange gode år i tiden fremo
ver på Hardsyssel Efterskole.

KARSTEN KORSGAARD MELGAARD
Hej jeg hedder Karsten Korsgaard
Melgaard og er ny lærer på Hardsyssel Efterskole og det er jeg meget
glad for. Det er dejligt at have fundet
et godt job som man har lyst til at en
gagere sig i. Jeg underviser i mate
matik, fysik, engelsk, drama-valgfag
og det nye fag „ud i livet”. Derudover
er jeg i år sysselfar for Salling. Jeg
bor i Holstebro sammen med min
kone Jane som også er lærer og ar
bejder på Rolf Krake skolen i Holste
bro. Jeg er meget glad for at Hardsyssel Efterskole er en FDF-skole da
jeg selv har været FDF'er siden jeg
var lille. For mig er det meget vigtigt
at skolens idegrundlag stemmer

KARIN MADSEN
Nu er jeg så herude - i det virkelige
liv og venter på, at det helt store
praksischok skal komme. Det chok,
som jeg de sidste 4 år på seminariet
utallige gange har hørt om, og som
skulle gøre, at jeg ville ligge søvnløs
de første 2-3 år af min lærergerning,
fordi pædagogikken, psykologien og
alle de fine teknikker, vi har lært, er
noget andet i praksis. Virkelighe
den, ja den har bekræftet alle mine
håb: „Efterskolelivet og mig - passer

bare godt sammen.“ Jeg er glad for
at stå op om morgenen, for jeg ved,
at jeg er med til at give 94 unge en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Og så er det, man en gang imellem
kan stoppe op og tænke: Hvornår
kommer chokket mon?.... Måske
kommer det slet ikke!?..... Og det
kan være fordi, vi som noget nyt på
HE, har fået en hest/følordning,
hvor man et par gange om ugen lige
er en tur på græs med sin hest (en
mere erfaren lærer) - og hører lidt
om de mange detaljer og finesser på
Hardsyssel - eller bare livet gene
relt, som man kan tage med på vejen,
for at blive en rigtig god efterskole
lærer. Disse tanker er nogle af de
mange, der kører med på vejen mel
lem Hardsyssel og Holstebro, hvor
min kæreste Henrik og jeg bor. Når
der står Hardsyssel på skemaet, un
derviser jeg i engelsk, idrætslinje,
madlavning, spring, fodbold og Ud i
livet. Ellers bruger jeg i min fritid
mange timer med badmintonketcheren, golfkøllerne, familien og ven
nerne.

kæreste Lone, som læser jura ved
Århus Universitet. Nu passer begre

JØRGEN RISUM
Ja, jeg er så Jørgen, nærmere beteg
net Jørgen Risum. Jeg kommer fra
Aulum, hvor jeg har boet på en gård
det meste af mit, endnu forholdsvis,
unge liv som har varet i 27 år. I mine
yngre år har jeg forsøgt mig både
som fabriksarbejder og bondeknold.
Heraf flere gange i England. Efter
endnu et par år på skolebænken var
jeg så heldig at få en Studenterhue til
at trykke på hovedet. Dette tryk
medvirkede en mere målrettet ind
sats mod lærergerningen, hvilket
førte 2 år i et fritidshjem med sig.
Det hele kulminerede i juni '00, hvor
jeg dimitterede fra Århus Dag og Af

ten Seminarium med liniefagene bio
logi og idræt. Under studiet har jeg
boet i Århus sammen med min

bet „en gang bondeknold - altid bon
deknold“ godt på mig, så da chancen
bød sig købte vi en gammel gård på
34 ha. ved Storåen ikke langt fra Au
lum. Sideløbende med gårdhande
len stod Hardsyssel så og manglede
en lærer. Og da det under studiet gik
op for mig, at efterskoleformen
måtte være noget nær det perfekte
for mig, kunne det jo ikke passe
bedre. Nu efter i nogle måneder at
have prøvet kræfter med fagene 0fag, tysk, idræt, boldspil, spring,
værksted, friluftslinie og jagttegn er
mine forventninger og lidt til blevet
opfyldt. I min fritid spiller naturen en
vigtig rolle for mig, idet jagten, for
mig, nærmest må betegnes som en
lidenskab. Dog har restaurering og
istandsættelse af ældre landejen
domme p.t. optaget megen tid.

HEIDI JOSEFSEN
Mit navn er Heidi Josefsen. Jeg er 28
år. Jeg er født i Holstebro, men
størstedelen af min barndom, har
jeg boet i Humlum. Det at have
stranden og fjorden som sin bar
nelegeplads har gjort mig nærmest
afhængig af at have vand og natur
”lige udenfor døren”. Derfor er det
heller ikke tilfældigt, at jeg efter
mine ungdoms- og uddannelsesår
hvor jeg har boet i Århus, Fredericia
og Horsens, nu er tilbage, hvor jeg
har mine rødder, nemlig i Humlum
Jeg har altid brugt en stor del af min
fritid på idræt og herunder også for
eningsarbejde i forskellige gym
nastikforeninger. Mit ene linjefag er
derfor naturligvis idræt. Mit andet
linjefag er dansk. De første to år af

min studietid læste jeg i Nr. Nissum,
herefter overflyttede jeg til Silke
borg Seminarium, hvor jeg læste
den resterende tid. Dette skyldes
min bedre halvdel, Jeppe, som skulle
læse sidste del af sin uddannelse til
bygningskonstruktør i Horsens. Vi
valgte, at bo i Horsens, og jeg kørte
så til Silkeborg hver dag. I somme
ren 1999 stod vi med vore eksa
mensbeviser i hænderne. Dem fik vi
hurtigt pakket ned bag i bilen sam
men med resten af vore ejendele, og
så kørte vi hjemad mod nordvest.
Jeppe fik arbejde på en arkitektteg
nestue i Lemvig, og jeg startede med
et barselsvikariat på Venø Efter
skole. Da mit barselsvikariat slut
tede i foråret 2000 tog Jeppe og jeg
en tur til USA. Lige umiddelbart in
den søgte jeg stilling som lærer her
på Hardsyssel, og var så heldig at få
jobbet. Så det var med ekstra højt hu
mør, at vi rejste rundt ”over there”.
Nu er skoleåret kommet godt igang,
og jeg er utrolig glad for at være på
Hardsyssel. Jeg underviser i O-fag
sammen med Jørgen Bendtsen. Der
udover underviser jeg i engelsk, ae
robic og linjeidræt. Det er lige mine
ønskefag, så det nyder jeg meget.

Når der er tid til overs sejler jeg (nu
er den sæson jo desværre slut) og en
del af mine weekender bliver brugt
på diverse gymnastik- og aerobickurser.

MIT LIV SOM FLUE PÅ VÆGGEN
Et stille lille insekt som sidder afven
tende på tavlen - eller farer i hælene
efter en der ikke magter at vifte den
væk...

Sådan var mit liv i 10 måneder, hvor
jeg som medtilrettelægger afserien fra
Hardsyssel Efterskole fulgte i hælene
på fem hovedpersoner.

Den første dag...
Når du møder op første dag, sætter
film i kameraet, så har du ingen for
nemmelse af, hvor dette vil ende om

Følg tårerne Søren øgJørgen, etcvcrne Libtn øg MiMøgpaletten
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et lille års tid. Så hvis en flue på
væggen kan have sommerfugle i ma
ven, så var det nok nogenlunde for
nemmelsen, da jeg første dag trop
pede op og fulgte i hælene på Lilian,
der lagde ud med vægttræning og
boksning til gymnastik.
Jeg skulle som „flue“ finde ud af
hvem Lilian var - og hun skulle ikke
mindst finde ud af, om hun kunne
holde mig ud i et helt år...
Det er ikke noget du sådan lige fin
der ud af på få timer, men jeg blev
ihvertfald ikke tværet ud på bokse
bolden, men fik lov til at fortsætte
med at fare efter hende....
Som dagene går, begynder du at
finde ud af, hvornår der er fællesmø
der, hvor KREA-rummet ligger og
dampene fra rygerummet kommer
fra. Du får at vide hvor kaffemaskine
og kopper er - og bliver snart en li
geså ubemærket del af hverdagen
som de hengemte guldfisk ved ind
gangen.

Kun på besøg
Men blik ud af øjenkrogen fra tilfæl
dige elever, der lige skal se hvor ham
kameramanden nu er henne, over
beviser dig om. at du stadig kun er
en flue på besøg og ikke bare en „al

mindelig“ elev der går rundt med et
penalhus, der ligner et kamera.
Havde jeg svært ved at følge i hæ
lene på Lilian som i hæsblæsende
stil jagtede afsted fra time til time, så
var det for ingenting at regne, når jeg
skulle forsøge at indhente Søren.
Han indtager gangene i bedste Ka
mikaze-stil, når han med et fast blik
sætter benene i højeste gear i jagten
på sin kalender, så han kan finde ud
af hvilke aftaler han nu er gået glip
af.
Min aftale med alle hovedpersoner
var, at de ikke skulle tænke på om
jeg nu nåede med, hvis de havde

travlt. Af og til kunne jeg godt for
tryde det et kort øjeblik når de i en
hvirvelvind var smuttet fra mig. Der
kunne man godt ønske sig at være
en „overlyds-flue“ der kan rejse med
lysets hastighed fra hovedperson til
hovedperson.

Hæsblæsende tempo
Det er en efterskole med fart på men samtidig også et sted hvor du
har utrolig meget lyst til at snakke
om tingene. De to ting sat sammen
kan gøre travlheden endnu mere in
tens når der er gået for meget tid
med at snakke....

Som når Jørgen i en fart skal have
snak og forberedelser til årets „Tænketurne“ omsat til handling og virke
lighed i en frygtelig fart - eller Søren
der i sidste øjeblik skal have opfun
det en dans til årets musical.
Skal fluen have ro og lidt fred, så fal
der tempoet i det store eksamens
ræs nogle 100 km/t når man lander
på Mikaels værelse som blot lige
skal checke sine velordnede noter
en ekstra gang.
Og helt til ro kommer man på pe
dellen Niels Egons værksted når
han med en glød i stemmen fortæl
ler om dette års udfordring med udforming af klædeskab og kane til
musicalen.
Da julen var omme og årtusindeskif
tet en realitet, så begyndte tryghe
den også at stige fra begge sider. Nu
vidste vi hvem hinanden var - og to
nen var altid god.
Du blev altid mødt med åbenhed, og
hvis humøret ikke var så højt fra da
gens begyndelse - jamen så var det
noget vi kunne snakke om.
Der var ikke nogen lurende flue
smækker bag ryggen til at tage fluen
af dage med. Men til gengæld en
stor lyst til at være med - og dele tan
ker og oplevelser!

Højdepunktet
For mig at se kulminerede den tillid
da eksamenstiden begyndte at spø
ge. Her kunne jeg uden problemer få
lov til at være en del af spændingen
under forberedelserne men også når
døren blev lukket og eksamen
spørgsmålene skulle besvares. Her
kom vi tæt på eksamensnerver både
for lærere og elever.
Som fluen på væggen var man
næsten lige så nervøs på hovedper

sonernes vegne, for om de nu kla
rede sig godt....!
Og fluen kunne da også godt mærke
lidt vand i øjenkrogene da det hele
pludselig var slut og man igennem
søgeren kunne se at folk var kede af
det og knus og afskedstårer blev delt
ud med rund hånd.
Da kunne man pludselig på kalende
ren se at 10 måneder var gået med ly
nets hast og set i bakspejlet blev det
til et gratis efterskoleophold - et op-

hold som jeg aldrig nåede at få inden
jeg havnede på handelsskolen i ti
dernes morgen.

Jeg vil gerne benytte lejeligheden til
at sige tak for godt selskab - og for
jeres åbenhed og måde at tage imod
os på.

Hilsen fra fluen på væggen
Henrik Helms

HVAD DER GEMTE SIG I SKABET

TEMA 2000 „NARNIA"

Årets brag af en temaforestilling var
„Narnia“. Historien udspillede sig i
England under 2. verdenskrig, hvor
fire børn måtte flygte ud på et stort
gods hos en besynderlig gammel
mand.

Da børnene legede i de mange stuer,
stødte de pludselig på et meget un
derligt fænomen. Inde i det gamle
klædeskab fandt de nemlig en helt
anden verden: Narnia.
I Narnia kom børnene til at spille en
vigtig rolle. Landet lå nemlig øde og

forladt, da den onde heks, Jadis, her
skede overalt. Is og sne var overalt
og børnene blev pludselig en trussel
mod heksens land. Den gode løve
var af heksen blevet trængt ud af lan
det. Landet som han ellers regerede
over.

Men børnene hjalp løven og gennem
hårde kampe og slag lykkedes det til
sidst at besejre det onde. Børnene
blevet slået til prinser og prinsesser
af Narnia og de levede lykkeligt
til...........de en dag gik gennem ska
bet igen og kom tilbage til godset.
Tiden havde stået stille mens de var
i landet Narnia.
Elever og lærere stod i halvanden
uge på hovedet for at få skabt denne
kæmpe forestilling. Kulisser blev
hamret sammen, kostumer blev
skræddersyet og replikker blev øvet
til hudløshed. Tusindvis af lyd og
lys-udstyr blev hængt op i loftet i hal
len og fra musik lød tonerne til san
gene.
Og målet blev nået: En kæmpe ople
velse, hvor det daglige skema blev
afløst og gangene på skolen vrim
lede med dyr og fabler, tømrer og
smede og forvirrede lærere der
skulle prøve at holde samling på
tropperne.
Tak til alle medvirkende i og om
kring „Narnia“ og tak til alle der kom
og bakkede os op som publikum.

Jens Dammeyer Sørensen

TOUR DE FRANCE 2000
- UDENLANDSTUREN
Igen i år blev udenlandsturen med
elevholdet en stor oplevelse, som
forhåbentlig huskes længe af såvel
deltagerne som lokalbefolkningen i
de Sydfranske byer, vi besøgte.
Lokaliteterne var for os „genbrug“ vi har tidligere besøgt netop denne
dejlige del af Frankrig, nærmere be

stemt den sydlige del af Provence
også kaldet „Den Franske Riviera“.
Ligesom tidligere var turen denne
gang organiseret i samarbejde med
vores franske kontaktperson Vivian
Denise samt hendes irske mand lan.
Desuden var det Danske General
konsulat i Luxembourg involveret i

opvisningen på Armée-Place i hjer
tet af Luxembourg by.

Herhjemmefra havde elever og
lærere forberedt sig lidt udover det
sædvanlige; der var lagt virkelig
mange kræfter i udformningen og
øvningen af et meget krævende og

varieret program, som indeholdt
mange vanskelige elementer for ele
verne, så der blev knoklet og svedt i
idrætshallen i løbet af forårsmåne
derne. Samtidig med denne træning
gav eleverne temmelig mange opvis
ninger her til lands med mindre og
kortere udgaver af showet, så der
var meget at skulle holde styr på for
eleverne. Men træningen blev gjort
færdigt og vi gennemførte en flot
gallafest samt dimissionsfest, for så
at mødes onsdag d. 14. juni til en sid
ste træning samt pakning af busser,
og så var det af sted sydpå ad de eu
ropæiske motorveje.

Første stop var den franske by Colmare, hvor vi havde forpremiere på
showet med en forestilling på et flot
torv midt i den travle by midt på ef
termiddagen. Eleverne leverede en
flot præstation her - lidt handicap
pede af afstanden ud til publikum,
som var meget stor, hvilket gjorde,
at det var svært at kommunikere
med publikum og derved mærke op
bakningen og begejstringen fra til
skuerne.
Efter opholdet i Colmare gik turen
videre sydpå til kysten, hvortil vi an-

kom tidligt fredag morgen og efter
indkvarteringen på hotellet ventede
de svalende bølger i dels pool'en og
dels ved stranden. Det var tiltrængt
for alle at blive skyllet efter en lang
køretur og strabadserne ved opvis
ningen. Efter nu at have vænnet os til

hotellets rytme, omgivelserne, var
men og den franske mad oplevede vi
en uges uforglemmelige oplevelser
på kysten. Vi optrådte 6 gange, og
alle opvisningerne gik fantastisk
godt, publikum var meget begejst
rede og mødte meget talstærkt op -

flere af stederne var mere end tusind
mennesker forsamlede. Specielt af
tenshowet på strandpromenaden
„vores egen by“ St. Maxime var er
stor oplevelse, da publikum her viste
særlig stor begejstring, og showe
„kørte bare“ derudad; men også

Cavailiere var der hundredvis af
mennesker og en fantastisk stem
ning på en herlig sommeraften, hvor
eleverne endnu engang viste et
meget flot show bestående af trom
mespil, akrobatik, folkedans, gym
nastikindslag, pigefunk og drenge

Vandakrobatik i bjergsø

funk med basketindslag - alt sam
men i højt tempo, så publikum hele
tiden oplever nye indslag.

gårdsbesøg, strandture med bad
ning og shopping samt afslapning
ved hotellets dejlige swimmingpool.

Udover at lave shows blev der også
tid til kulturelle ture, en flot heldag
stur op i det bjergrige bagland, vin

Hjemturen gik som før nævnt over
Luxembourg, hvor vi gjorde et ni-timersophold, og bl.a. lavede en sidste

opvisning på den store Place Armee
midt i det hektiske byliv; i øvrigt star
tede Hardsyssel-eleverne faktisk
festlighederne i anledning af Natio
naldagen på denne plads. Det skulle
senere vise sig, at byen blev fyldt
fuldstændig op med mennesker,
som kom for at fejre denne dag og af
ten! Men efter endnu en vellykket
opvisning og en gang aftensmad
drog de efterhånden trætte og mæt
tede elever mod den dansk-tyske
grænse, hvor vi fredag morgen spi
ste morgenmad for så at ankomme
til Vejrum ved frokosttid. Her ven
tede nu et måltid varmt mad, et bad
samt forberedelser til den store Gal
laopvisning for forældre, familie og
venner samme eftermiddag.

Ved denne lejlighed er der traditio
ner, der skal overholdes. Først og
fremmest er der tradition for, at vir
kelig mange mennesker møder op,
og for det andet er det her, at ele
verne benytter chancen for at drille
lærerne en smule ved at indflette
små overraskelser undervejs i
showet. I øvrigt nød alle den sidste
forestilling, hvor eleverne for sidste
gang viste deres fabelagtige forestil
ling, flot og varieret og i højt tempo.

Opvisning - klovnene underholder i pauserne

Tak til alle, som har medvirket til at
gøre denne tur mulig og sidst, men
ikke mindst tak til elevholdet, som

Klar til heldagstur til Monaco

igen har været fornemme repræsentanter for vores land og for dansk
skoleungdom.

Tak for en fin tur.
Søren

FRISKE FISK OG STRANDSILD
LEJRSKOLE PÅ HVIDE KLIT
I år foregik Hardsyssel Efterskoles
lejrskole på Hvide klit i nærheden af
Sæby. Den første dag skulle stedet
indtages og alle skulle finde ud af
hvad det var for et sted de skulle op
holde sig den næste uge. De første
dage var de mest aktive og friske
strandsild og løver (og et par lærere)
dem, der lagde hårdt ud den første
morgen med at morgenbade på den

skønne sandstrand neden for lejren
men antallet af friske morgenbadere
dalede i løbet af ugen.
Temaet for de næste 2 dage var „Fri
ske fisk“. Den ene dag skulle alle
selv lave deres mad over bål og det
indebar bl.a. at alle skulle rense de
res egen ørred og stege den på bålet.
Det var ikke alle der var lige vilde
med at skulle tilberede maden helt

fra grunden, da de fleste er vant til at
få maden serveret og derefter spise
Men nu har alle da fundet ud af hvor
dan en fisk ser ud når den er helt
frisk.
Vi var også på udflugt for at se le
vende friske fisk i mange størrelser
Nordsømuseet i Hirtshals. Man kar
vist godt sige at der var alt godt fra
havet og klimakset var da en dykker
fodrede fiskene i et kæmpe akva
rium.
I anledning af OL-året blev der på
Hvide klit afholdt verdens første
KLIT-OL. Onsdag aften var der en
fremragende og flot åbningscere
moni der var fuld på højde med den
Sydney.
De lækre strandsild og løver kom
igen frem på stranden torsdag da de
skulle kæmpe mod hinanden i ver
denskendte KLIT-OL discipliner
som Klitspring, Strandakrobatik, bodybowling og krabbestafet.
Der blev kæmpet så sandet sprøj
tede om ørerne på deltagerne og de:er ingen tvivl om at der er mange deihungrer efter revanche næste gang
strandsildene og løverne skal luftes
til KLIT-OL 2004.

De nye lærere, fra venstre Karsten, Jørgen, Karin og Heidi
samt Charlotte og Harriet med deres flotte sandhund (Frigg)

ÅRHUSTUR
Besøg på Jyllandspostens Media
ne - Planetariet og strøgtur
D. 20 september var dagen, hvor
hele skolen tog på Århus-tur. Turen

havde først og fremmest et fagligt
formål. Nemlig, at eleverne skulle på
Jyllandspostens mediarie og lave
avis. Eleverne blev delt op i tre store
hold, da mediariet kun kan have ca.
30 elever ad gangen. De tre hold
skiftede så mellem dagens tre aktivi
teter; mediariet, planetariet og strøg
tur. De blev kørt rundt af busser fra
sted til sted. De medbragte madpak
ker blev spist undervejs.
Mediariet er bygget op sådan, at der
er en lille by bygget op i kulisser
med både hospital, folketing, cafe,
privatboliger, fodboldstadion mm.
Derudover er der avisen, som er delt
op i forskellige redaktioner der tager
sig af sport, forbrugerorientering,
indland m.m. Først samledes ele
verne på ”Stadion”, hvor der er en
storskærm. Her blev vist et billedshow med underlægningsmusik.
Dette blev diskuteret og derfra
nåede man frem til en snak om, hvad
en god avis skal indeholde. Eleverne
kom ud på hver deres redaktion og
fik travlt med at nå rundt og opsamle

nyheder og faet fra diverse steder i
”Byen”. Deres deadline var på for
hånd sat, og der var høj intensitet,
for at nå at få avisen færdig til tiden.
Da der er 15 min. til deadline lyder
der advarselssignaler og røde lam
per blinker, alle bliver kaldt sam
men. Der er sket et stort trafikuheld
på Fyn (nej, heldigvis ikke rigtigt,
kun i mediarieverdenen), så forsi
den skal ryddes og en ny forside
med informationer omkring uheldet
skal med i trykken inden deadline.
Eleverne går herefter ud og skaffer
informationer, og hver redaktion
vælger en forside, de mener passer
til beskrivelse af uheldet. Da tiden er
gået samles alle foran storskærmen,
og de forskellige redaktioners forsi
der diskuteres. Dette lagde op til en
god diskussion omkring presseetik.
På Planetariet blev der vist film om
bl.a. efterårets stjernehimmel, og
der var en rundvisning af guider.
Her så vi bl.a. Danmarks første com
puter, der er fra sidst i 70érne og fyl
der sådan cirka et par kvadratmeter,
dette var eleverne og vi andre noget
imponerede over. Der blev også for
talt om udviklingen af atomkraft og
atombomber, og det ledte til en snak
om nogle af denne udviklings følger.

Til slut blev vi vist rundt i en afde
ling, som omhandlede tid. Her blev
fortalt om de første former for ure
fra sandure, solure og frem til de mo
derne ure. Vi så også en tids
tavle/model, der viste jordens udvik ling og arternes levetid fra Big Bang
og frem til i dag. Det gav lidt til efter
tanke at se, hvor lidt det moderne
menneskes levetid fylder i forhold til
universets, jordens og andre arters
tid.
Om strøgturen kan der siges, at det
var en kold fornøjelse. Det regnede
ikke, men vind var der masser af og
den sidste sommervarme havde for
ladt den. Da alle havde været igen
nem dagens program, gik det hjem
ad med busserne. Der blev holdt
pause på vejen, hvor den medbragte
aftensmad blev spist. På resten af
køreturen var der flere, som tog sig
en lille velfortjent lur ovenpå ople
velserne.

TÆNKETURNEHOLDET
OPFØRER „MILLENIUM"
„Tænketurné“ er et decideret teater
fag på HE, hvor vi arbejder med en
forstilling i efteråret, for at komme
på turné. Vi arbejder med moralske
dilemmaer og modsætningsforhold
imellem mennesker, så der skulle
være noget at „tænke“ over, efter at

man har set forestillingen. 25 elever
har sammen med et par lærere selv
skrevet stykket.

Prolog „Millenium“
Dette er historien om 4 perso
ner, der fik mulighed for at

ændre nogle skæbnesvangre be
givenheder i deres fortid.

Nytårsaften 1999 oplevede de
alle sammen noget tragisk. De
havde på hver deres måde en for
nemmelse af skyld eller ansvar,

der stadig efter 10 år lader dem
tilbage med spørgsmålet: „Kun
ne jeg have handlet anderledes“?

De kommer i kontakt med en
person, der via en tidsmaskine
kan lede dem tilbage præcis til
kl. 24.00 på overgangen til det
nye årtusind. Herefter tager de
tragiske begivenheder en ny drej
ning, da de vender tilbage og
genlever situationerne med øn
sket om at ændre dem.
Der er musikledsagelse. I år har vi
valgt at spille „unplugged“. Musik
ken lægger op til det.

Eleverne har i dette fag mulighed for
at gennemleve et helt forløb med
teater fra processens start til forestil
lingens berusende afslutning. Et rig
tigt levende publikum ser forestillin
gerne, idet vi tager på turné med en
overnatning og spiller stykket 3
gange på forskellige efterskoler.

ET INDLÆG FRA EN TIDLIGERE

MEDARBEJDER

Jeg er blevet spurgt af skolens for
stander, Flemming Krogh, om jeg vil
skrive et indlæg til årsskriftet. Og
selvfølgelig vil jeg det. For så får jeg
nemlig muligheden for at betale til
bage for alle de gode oplevelser, jeg
har fået i forbindelse med Hardsys
sel Efterskole - om end det ikke ræk
ker mere end en brøkdel.
Mit navn er Lars Bo, og i min tidli
gere funktion på HE fungerede jeg i
en periode på to år som handicap
hjælper. Det er nu over 1 år siden, og
i dag befinder jeg mig i Ålborg, hvor
jeg læser til lærer på 2. årgang.

Da jeg blev ansat på HE tilbage i
1997, havde jeg ikke rigtig nogle
forventninger til hvad det ville sige
at være en del af en medarbejder
stab.
Jeg var ung og havde kun ringe erfa
ring, og kom fra et højskoleophold
lige ind i det lille og lukkede sam
fund, som en efterskole jo er. Nu var
jeg, som man siger, sprunget over på
den anden side af hegnet, hvor jeg i
springet havde taget en masse idéer
og tanker med mig om, hvordan
man som individuel person er med
til at drive en efterskole. I fællesska
bet på HE (lige fra lærergruppen
over det praktiske personale til ele
verne) blev jeg mødt med en velvilje
og en åbenhed overfor mig og mine
idéer, der virkede som gødning for
mit indre kim.
Udover at fungere som handicap
hjælper, fik jeg lov til at bistå nogle
lærere i deres undervisning - dog
ikke boglig orienterede fag, men fag
som fodbold, spring og akrobatik.
Her igennem fik jeg nogle kanon
gode oplevelser med såvel lærere
som elever, om det så har været til
fodboldstævner, gymnastikopvisnin
ger eller i forbindelse med uden
landsturene.

Jeg har altid haft en idé om, at jeg
gerne ville læse til lærer, når jeg
”blev voksen”. Men set i bakspejlet
ligger samværet i det fællesskab jeg
oplevede på Hardsyssel Efterskole,
som afgørende faktor for, hvad jeg
beskæftiger mig med i dag. Og sand
synligheden for at jeg ender som ef
terskolelærer, når jeg er færdiguddannet, er cirka lige så stor som
sandsynligheden for, at juleaften i år
falder på en søndag, og det takket
være Hardsyssel Efterskole og men
neskene omkring den. Derfor glæ
der jeg mig også utrolig meget, til at
skulle genopleve denne specielle at
mosfære i forbindelse med min 2.
års praktik, som vil finde sted fem
uger i januar på HE.
Lars Bo Selmer,
Handicaphjælper 1997-99

PRAKTISK GRUPPE
Skolens praktiske gruppe hjælper til
med de praktiske opgaver. Der er i
år 19 elever i gruppen. Vi kører af
fald væk hver dag, og om sommeren
står vi for al græsslåning på hele sko
lens grund. Derudover laver vi alle
mulige praktiske ting, når vi har fri f.eks. har vi kørt meget flies ud i be
dene, vi har hjulpet til med at fælde
træer, grave ud til nye haver osv. Alle

eleverne i gruppen har nøgle til vo
res havetraktorer, og hvis man ikke
kører ordentligt, bliver nøglen og
medlemskabet i gruppen inddraget.
Vi holder møde hver uge, hvor formændene sammen med SA laver en
dagsorden. Til alle møder bliver der
skrevet referat, så man altid kan se i
mappen, hvad det var, man skulle
lave.

Udover formænd og sekretær er der
valgt en kaffemand, som sørger for
kaffe til alle møder, og lige før jul hol
der vi julefrokost, hvor både for
mænd og Flemming Krogh holder
taler, og vi ønsker hinanden god jul
og godt nytår.
Vi synes, vi har en rigtig god gruppe
og at vi får lavet en masse opgaver.

FÆLLESMØDEUDVALGET
Fællesmødeudvalget fungerer som
en slags elevråd. Det vælges på de
mokratisk vis af alle elever ved op
stilling af kandidater, som har accep
teret at blive opstillet. Afstemningen
er derefter skriftlig og hemmelig.
Der vælges et udvalg bestående af
tre elever, og den fjerde deltager i
udvalget er en lærerrepræsentant,
som lærerne har udpeget.
Udvalget sørger for en dagsorden til
det ugentlige møde, som afholdes
hver fredag kl. 15.30, hvor der er mø
depligt for alle.
Udover fællesmødet om fredagen
står udvalget også for elev-lærermø
der samt de rene elev-møder. På
disse møder kan vi diskutere ind
komne forslag, problemer på skolen
eller tage stilling til spørgsmål, som
dukker op - det kan faktisk være
næsten alt lige fra rengøring til for
holdet mellem elever og lærere eller
Amnesty International.
Vi, der har siddet i udvalget, synes,
det har været sjovt og spændende; vi
mener, det er en god ting, at man
som elev lærer at styre et møde og
ser, hvordan demokratiet fungerer.

JUBILARER 2000

HUSK!
Elevstævnet 2001 er lørdag den
6. oktober.

Jubilæumsåret tæller fra det år du
forlod skolen.
Derfor er jubilarerne i 2001 følgende
årgange:

30 år
25 år
20 år
15 år
10 år
5 år

25 år

1970/71
1975/76
1980/81
1985/86
1990/91
1995/96

Husk at jubilarerne får kontaktet
hinanden til et festlig træf på HE.
Kontoret kan eventuelt være behjæl
pelig med de nyeste adresser på tid
ligere elever.

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

GLIMT FRA UDENLANDSTUREN

TOUR DE FRANCE 2000

Pause på heldagsturen til „Grand Canyon"
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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 rekvire
res et skema, som udfyldes og retur
neres til os senest den 1. februar,
1 ’/s år før skolestart. Skemaet må
gerne returneres straks efter udfyl
delse, og skolen vil da opbevare ske
maet til den 1. februar 1 ‘/z 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 ti
10. klassse end 9. klasse. Dette sam
menholdt med, at vi skal bruge fles
9. klasses elever hvert år gør, at de:
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 1V 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 FDF 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
Gotfred Larsen
H. C. Ørstedsvej 77
7400 Herning
Tlf. 9712 2304
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
Ellehammervej 100
7500 Holstebro
Tlf. 9742 2949

Ole 0. Lauritsen
Solvænget 21
7400 Herning
Tlf. 9722 5043
Simon Simonsen
Grønningen 24
7620 Lemvig
Tlf. 9782 3215
Peter Ruby
Tapdrupvej 82
8800 Viborg
Tlf. 8660 0023
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