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JULEHILSEN 1999
Århundredets værste storm fyger i
skrivende stund ind over os. Den for
skrækker os og minder os om, hvor
små vi er i den verden, der omgiver
os. Alligevel er vi heldige her på vo
res del af kloden. Vi kan genop
bygge det ødelagte, og vi har råd til
det ! Desto større er også vores an
svar overfor andre, der ikke har den
mulighed for at genoprette deres til
værelse.
Erik Lindebjerg har skrevet en smuk
og tankevækkende tekst om den
jord, som vi sommetider tager for gi
vet:

2. Vi tro'de på, at lykken var
de ting, vi skabte til os,
og glemte, at naturen har
en større rigdom til os.
En rigdom, som vi ikke så,
fordi vi var så blinde,
og derfor er det nu vi må,
os på vort liv besinde.
Og jorden er en ...

AT LEVE PÅ

3. Genfinder vi det eventyr,
der ligger gemt i livet,
det liv der blev til alle dyr
og alle planter givet.
Så har vi fundet frem til det,
der bærer håbet i sig,
og gør, at vi fra nu vil se
vor jord som en genistreg.
Ogjorden er en ...

1. Vi fik en jord at leve på,
hvor alt var i balance,
et sted, hvor livet kunne få,
den allerbedste chance.
Vi hk en jord at passe på,
et lod vi sku’ forpagte,
men Hk så travlt med blot at flå,
de gaver den os bragte.
Ogjorden er en dejlig jord,
men ha’ det på det rene,
at selv om den måske er stor,
så er der kun den ene!

4. Så vil vi atter tænke på,
at værne det der lever,
at se det store i det små,
og det naturen kræver.
Så vil vi atter ånde frit,
fra vinden drikke duften,
så vil vi gå med sagte skridt
og sejr til fornuften.
Ogjorden er en dejlig jord,
men ha’ det på det rene,
at selv om. den måske er stor,
så er der kun den ene!

Vi fik en jord

Vi er ca. halvvejs inde i skoleåret på
nuværende tidspunkt. Som sædvan
ligt har det været et spændende og
travlt efterår, hvor engagerede med
arbejdere har været med til at give et
aktivt elevhold nogle gode oplevel
ser, som forhåbentlig får en plads
rygsækken, når de drager herfra til
sommer - ikke materielle ting, men
livsholdninger, der senere vil præge
deres voksenliv.
Hermed vil vi gerne ønske en velsig
net jul samt et godt nytår til alle nu
værende og tidligere elever samt de
res forældre - til skolens bestyrelse,
nuværende og tidligere medarbej
dere - til skolens naboer og til alle,
der med interesse har fulgt skolens
virke i årets løb.

Hardsyssel Efterskole
Lone og Flemming Krogh

ELEVTALE

VED AFSLUTNINGSFESTEN
FOR SKOLEÅRET 1998/1999

1. Engang for længe siden - ja faktisk i dette rum!
Sad vi i ly af vore forældre og fulgte
opmærksomt men stum,
hvordan en ny verden lod sig åbenbare
et skønt virvar, som man skulle klare
en verden fuld af ansigter, usikre eller kåde smil
- længslerne gik mod det velkendte betræk
i den trygge bil...
2. Vi blev præsenteret for den allerede åbnede dør
indtil oplevelsesuniverset - for den der tør
bevæge sig i dette rum, kan komme længt
i løbet af et sekund.
Tilværelsen vil være en anden, end den plejer at være.
Man er ængstelig for, om personligheden
en så drastisk ændring kan bære.
I alt det nye er det vigtigt ikke at glemme sit „jeg“
- men med åbent ansigt gå ad den nye og spændende vej.
3. Med disse ord printet på indersiden af hjerneskallen
så vi hinanden an - første gang til dans i hallen.
I forskellige forbindelser har vi siden set hinanden an,
lært om svaghed, lært om styrke,
lært om vilje og forstand.
Som vi blev konfronteret med hinandens
forskellige sider,
groede respekten frem for de enkelte individer.
4. Mange bække små, løber ud i en fælles å
- dette ordsprog har vi ofte levet på.
Eksemplerne er utallige på de episoder,
hvor vi i fællesskab har skabt

- det gælder sport såvel som noder ...
Den mindste kan ikke tabe
i et fællesskab, der vil skabe.
5. At være en del af et fællesskab
At føle sig unik.
At lukke op for andre
og spille med sin brik.
Til fordel for andre - til fordel for sig selv.
Spillepladen var HE - det blev vort held.

6.1 dag er skolen vores
sommeren og livet er vort,
når vi tænker på det forgangne år,
synes det så ufattelig kort.
Nummeret på elevlisten, der nu gennem et år
har angivet „mig“
bliver snart byttet ud med et ukendt
og underligt klingende „dig“.
Nogle får lov til at beholde sit nummer endnu et år.
I de trygge rammer skal I være med til
at skabe gode kår.
7. Nu vore veje skilles, og denne gang ej blot for en stund.
En rygsæk har vi pakket - tungt belæsset og rund.
Udover pakkenelliker har vi med os på ryggen
minder om de værdier, der skaber lykken.
Selvom vi bevæger os i nye retninger, vil minderne bestå
- og hvis denne vision skal ske fyldest,
må vi alle stole derpå.

HANDICAPHJÆLPERNE
Anna Arnfjord
Christiansen
Jeg hedder Anna Arnfjord Christian
sen. Jeg er handicaphjælper her på
Hardsyssel, og jeg er lige ved at
runde de 21 år. Jeg kommer oprinde
ligt fra Esbjerg, men flyttede til Hol
stebro i 1987, og har boet der lige si
den. I skoleåret 1994/1995 vovede
jeg mig dog et stykke væk hjemme
fra, og tog på Bisnapgård Efterskole
i Hals. Det var, som et efterskoleop
hold jo er, en enormt stor oplevelse.
Da året på efterskolen var slut, star
tede jeg på gymnasiet i Holstebro på
sproglig linie. I starten var jeg meget
usikker på, om det var det jeg ville.
Jeg fandt dog hurtigt ud af, at gym
nasiet ikke var så ringe endda. Det
endte faktisk med, at jeg blev ret
glad for det. På et tidspunkt i 3.g, be
gyndte jeg at overveje, hvad der så
skulle ske bagefter. Alle muligheder
stod åbne, jeg skulle jo faktisk bare
vælge. Det jeg valgte var, at tage ud
at rejse. Men det skulle ikke være
med rygsæk, så jeg skrev en ansøg
ning til Folkekirkens Nødhjælp om
at blive frivillig udsendt. Svaret fra
Folkekirkens Nødhjælp var positivt,
så på den måde kom jeg til et mindre

syd-øst afrikansk land, Malawi, og
var der i 4 måneder. Der var jeg, i
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp’s partner-organisationer, ude
at besøge nogle af de landsbyer, der
havde fået hjælp til en brønd eller til
voksenundervisning af Folkekir
kens Nødhjælp. Et sådan ophold
giver en utrolig stor indsigt i et
u-land’s problemer, kultur og hver
dag. Det styrker også en personligt,
da man bliver mere moden, beslut
som og åben.
Da jeg kom hjem arbejdede jeg på
MD flødeost i Holstebro. Da jeg
havde gjort det i 8 måneder, og solen
begyndte at skinne igen, syntes jeg
at det kunne være nok. Jeg søgte
derfor stillingen som handicaphjæl
per her på Hardsyssel, og var så hel
dig at blive ansat.
Til næste år søger jeg nok ind på læ
rerseminariet, men hvor er endnu
uvist.

Lisbeth
Bulig Larsen
Hejsa!! Mit navn er Lisbeth Bulig
Larsen. Jeg er 20 år og er handicap
hjælper her på Hardsyssel Efter
skole. Før jeg flyttede til Vejrum

storstad, boede jeg sammen med
min familie på Thyholm. Der har jeg
tilbragt det meste af min barndom,
indtil jeg som 15-årig fik lyst til at
prøve noget nyt og udfordrende. Det
resulterede i, at jeg tog på Blidstrup
Ungdomsskole, hvor jeg havde to
fantastiske år. Derefter flyttede jeg
igen hjem til skjønne Thyholm for at
starte på Struer Gymnasium. Også
der havde jeg nogle gode år, hvor jeg
ud over det „altid spændende“ skole
arbejde blandt andet deltog i skolens
kor, musical og forskellige elevtid
valg. Jeg har været og er stadig ar
rangeret i spejder/FDF - arbejde
Hvidbjerg og kommer også lidt på
Struer musikskole. Desuden læser
jeg for tiden psykologi på VUC.
Jeg ønskede at blive handicaphjæl
per, fordi jeg gerne ville tjene nogle
penge og godt kan lide at arbejde
med mennesker. Desuden kan jeg
godt lide at færdes i efterskolemil
jøet blandt en masse dejlige efter
skoleelever!! Jeg ved endnu ikke
hvilken uddannelse jeg vil tage, men
jeg ved, at jeg på en eller anden
måde vil arbejde med mennesker
Jeg ved også, at jeg inden uddannel
sesstart gerne vil på højskole og ud
og se den store verden.

Mie Havskov
Kristiansen
Hej, jeg hedder Mie Havskov Kristi
ansen og er 20 år gammel. Jeg er en
af de 5 handihjælpere på HE i år. Op
rindelig kommer jeg fra Nr. Nissum,
hvor jeg er født og opvokset på en
gammel slægtsgård, som min store
bror nu har overtaget. Efter 9. klasse
på Nr. Nissum skole tog jeg 10. kl. på
Rydhave Slots Ungdomsskole. Her
var jeg utrolig glad for at gå, og fik et
suverænt godt år. Tiden går og året
var desværre alt for hurtigt ovre.
Som så mange andre stillede jeg mig
selv spørgsmålet: „Hvad skal jeg
nu?“ Jeg ville gerne ud at rejse, men
var alligevel ikke helt klar til at tage
rygsækken på og så bare tage af
sted. Derfor fik jeg arbejde som aupair i Oslo, hvilket var en god måde
at komme hjemmefra på, samtidig
med at jeg stadig havde en familie
omkring mig. Jeg vendte tilbage til
Danmark og skulle så i gang med
skolen igen. Efter et år i Oslo syntes
jeg Nr. Nissum var en utrolig lille by
at vende tilbage til, derfor valgte jeg
at gå på HF i Holstebro. De sidste,
godt og vel, 2 år har jeg derfor boet i
Holstebro, men omkring juletid flyt

ter jeg her ud på skolen i de nye lej
ligheder. Store dele af min fritid til
bringerjeg i hallen i Mejdal, hvor jeg
både er håndboldtræner for et hold
puslinge-piger, men også selv spiller.
Jeg søgte jobbet som handihjælper,
fordi jeg godt kan lide at arbejde
med mennesker og samtidigt vil jeg
gerne bruge det som en hjælp til at
fuldføre mine planer om at studere
videre til fysioterapeut.

Torben
Pedersen
Hej med jer, mit navn er Torben
Pedersen, jeg er 21 år, og handicaphjælper her på Hardsyssel Efter
skole, hvilket også indebærer, at jeg
prøver at holde styr på det, som
nogle med rette vil kalde hønsegår
den, altså de 4 meget kvindelige
handicaphjælpere. Jeg vil dog lige

sige, at det slet ikke er det værste,
man kan forestille sig. Jeg har trådt
mine barnesko i Herning, men da de
efter 8. Klasse efterhånden blev
udtrådt, tog jeg på Blaakilde Ung
domsskole. Det var noget, jeg blev
meget glad for, og blev der derfor i 2
forrygende år. Nyt fodtøj skulle der
til, og da jeg gerne ville tilbage til
Herning på gymnasiet, blev det til et
par træskostøvler, da der var 4 års
garanti på disse. Heldigvis tog det
mig kun 3 år at blive matematisk
student, og det selvom jeg både var
med i fest- og revyudvalget, og mere
husker tilbage på fritiden end på
timerne. I 2 V* år brugte jeg bl.a.
fritiden på at være fodboldtræner for
nogle 6-10 årige gutter i Herning
KFUM. Det var meget sjovt og
lærerigt, og da drengene var ret
vilde med at skyde til måls efter mig,
fik de i det mindste lært at skyde
hårdt og præcist. Da der stadig var
et års garanti på træskostøvlerne,
og da jeg samtidig fik et par farvede
gummistøvler i studentergave,
tænkte jeg, at en naturbørnehave
lige var mig. Sådan en fandt jeg i
Ikast, og det var cykelturene til og
fra Herning mange gange værd. At
være ude i naturen det meste af

dagen, samtidig med at du bliver
dus med himmelens fugle og børn,
som lige meget hvor meget du
kaster rundt med dem bare griner,
var mildt sagt kanon godt og lige
mig. Der havde i mange år været en
lille virus rejsefeber i mig, og da den
efter 13 mdr. i naturbørnehaven gik i
udbrud, måtte jeg afsted. Jeg fik
købt mig et par vandrestøvler og en
rygsæk, og tog med 2 gymnasievenner til Billund. Da Legoland de
sværre var lukket, og det derfor blev
for kedeligt, fløj vi et smut til
Moskva, tog den transsibiriske
jernbane gennem Rusland til Kina,
og rejste det næste halve år rundt
i Asien. Det blev til ubeskrivelige
oplevelser i Kina, Nepal, Burma,
Thailand, Indonesien og til sidst
USA, hvor jeg lærte alle mulige og
umulige ting om mig selv, fremmede
folkeslag, kultur o.s.v. Efter at jeg
var kommet hjem, og min mor
efter 2 uger havde givet mig mit
hvalpefedt tilbage, rejste jeg til
Israel for at prøve lykken. Her
boede og arbejdede jeg i 4 mdr.
sammen med 70 andre unge fra hele
verden i en Kibbutz, som lå lige ned
til Det Døde Hav. En Kibbutz er en
slags minisamfund, hvor man som

løn for sit arbejde får kost og logi og
1 'A kr. i timen. Det var utroligt sjovt
og spændende at leve i et sådan
multinationalt samfund, og her fik
jeg knyttet mange venskaber, både
til Israelerne og til de andre unge. Ja,
og nu bor og arbejder jeg altså i Vej
rum Kirkeby - verden er nu lille.
Nogle vil måske påstå, at Vejrum
Kirkeby ikke er det vildeste sted,
men så må det være fordi de ikke
kender Hardsyssel Efterskole. Pul
sen er så utroligt høj blandt elever og
medarbejdere, og det er nok en af
grundene til, at jeg er så glad for job
bet som handicaphjælper. Jeg har
også fået æren af at være med til at
træne drenge- og pigeholdet i fod
bold, hvilket er meget morsomt, og
ikke afviger ret meget fra, da jeg
trænede de 6-10 årige. Bl.a. kan ne
derlagene desværre være mindst
lige så store. Hvilke sko jeg skal
betræde i fremtiden, er endnu uvist,
men mon ikke jeg finder på noget.

NY LÆRER
Charlotte
Hej, mit navn er så fantastisk langt,
at det gør brug af hele 32 bogstaver.
Jeg hedder Charlotte Cecilie Steenkjær Hastrup og er 28 år.
Jeg bor i én af HE’s lejligheder sam
men med min kæreste Mick og
vores stribede kat.
Mine første sko trådte jeg på Samsø,
indtil den dag kom, hvor mine foræl
dre havde fået nyt job.
Vi skulle flytte og bo på herregården
Kaas, der ligger ved Lihme kun 30
km. fra HE.
På Kaas, hvor der både er sø, fjord,
køer og sågar et spøgelse voksede
jeg op, og blev så stor, at jeg en dag,
efter at være blevet matematisk stu
dent, rejste til USA. Der boede jeg et
år og prøvede derefter også Schweiz
af, før jeg besluttede mig for, at ville
være noget så enestående som
lærer.
Jeg dimitterede sommeren 98 fra
Silkeborg Seminarium med linje
fagene matematik, biologi og friluft
som valgfag. Medens jeg læste mit
sidste år på seminariet, havde jeg job
som både folkeskolelærer og på et
plejehjem. Jeg var glad for Silke
borg, med mit studie,- arbejds- og

FDFliv, men besluttede
mig for at se en for mig
helt ny landsdel nemlig
Sønderjylland.
Jeg blev klasselærer
for en 1. kl., og en dag
jeg stod ved tavlen og
underviste i at læse
„abe“, tænkte jeg, at der
måtte være en anden og
højere mening med mit
liv, derfor søgte jeg til
HE.
Udover at jeg mangler
og savner de midtjyske
høje bøgetræer til at
klatre i, er jeg glad for at
være her. Jeg er så hel
dig, at have fået lov til
at undervise i fagene;
dansk, matematik, fri
luft, o-fag's idræt og
foto.

INGEN KLUMPER I SOVSEN
at komme igen en anden dag, men
Lene siger dog, at vi er meget vel
kommen til at tage et billede af
hende i action.

På en af de dage, hvor det virkelig
dufter af noget godt ude fra køkke
net, sætter vi os i sinde at finde ud af,
hvad der er bag facaden - bag
dørene ud til køkkenet.
Da vi kommer derud, møder vi den
daglige køkkenleder Lene Thorsen.
Hun har temmelig travl, så vi aftaler

Klokken 11.30 dagen efter vender de
to reportere tilbage i køkkenet.
„Der går ca. 23 kr. pr. elev pr. dag in
klusiv alt fra morgenmaden og til det
æble i får til eftermiddagskaffen“
starter Lene med at fortælle.
Normalt er det Lene der bestemmer
menuen, men hun vil meget gerne
have gode forslag fra eleverne - for
som hun selv siger, kan det godt
knibe med gode forslag en hel
måned ad gangen.
„Vi gør meget ud af at få det hele til
at passe sammen. Det hjælper ikke,
at der er 2 retter mad, hvis de ikke
passer sammen i farve og form. Det
er vigtigt, at det hele er i orden.
Rygtet siger, at Hardsyssel er den ef
terskole i Danmark, der har den bed
ste mad - og til det siger Lene:
„Måske er det fordi vi altid serverer
salat og hjemmebagt brød til middag
eller måske fordi vi laver retter som
Pizza til alle elever - det er ret ual
mindelig til middag på en efterskole.
Om aftenen er det eleverne, der la
ver maden - det gør måske også, at

der næsten altid er noget, man kan
lide og maden er pyntet lidt mere,
end hvis det var de samme, som la
ver mad til middag.“
Lidt ind i vores samtale spørger vi
om der aldrig bliver sløset med hygi
ejnen i køkkenet ? - Men nej
„Hygiejnen er vi meget strenge med,
og 7, 9, 13 har vi aldrig haft madfor
giftning eller lignende.
Dyrlægen kommer jævnlig og tager
prøver, så vores køkken hele tiden er
tip top ! „
I løbet af de år Lene har været ansat
i køkkenet, har der kun været ansat
en mand eller rettere en køkken
knægt. Lene tror, at det skyldes, at
de unge mænd synes, at det er et
pigejob.
Pigejob eller ej - kræfter skal der til
- for når der laves frikadeller skal
der rent faktisk 10 kg. fars til, og det
er ikke for de „slappe tøser“ at lave
frikadeller ud af så meget.
Det er helt sikkert, at køkkenet på
Hardsyssel er til et 13 tal, for i de
næsten 2 måneder, vi har været her
på skolen, har der endnu ikke været
klumper i sovsen.

Helle og Kühlmann

ADVENTSGUDSTJENESTE
I VEJRUM KIRKE
En af de tilbagevendende traditioner
på HE er adventsgudstjenesten.
I år var det et O-fags hold som påtog
sig denne opgave.
Også i år mødte forældrene tal
stærkt op, på trods af regn og blæst,
så kirken endnu en gang var fyldt til
bristepunktet.
Gudstjenesten byggede på nogle af
de læsninger og profetier fra biblen,
der handler om forventningen til
Kristi fødsel.

Oven på disse læsninger blev der
dramatiseret. Vi mødte bl.a. den for
tvivlede Maria, som havde fået bud
om at hun skulle føde en dreng ved
navn Jesus.
Vi så også de forventningsfulde hyr
der, der fulgte den klare stjerne og
fandt den lille dreng i stalden. Her
bergsværten var helt rundt på gulvet
da de mødte op, men hyrderne for
talte, at noget stort var hændt. Da de
fandt det lille barn i stalden, blev de
forundret. Var det virkelig Messias?

Skolens kor bidrog med det musikal
ske og vores sognepræst Vagn Ove
Høgild stod for kærlighedsmåltidet.
Efter Gudstjenesten var der advents
hygge og kaffebord på skolen.
Tak til alle der medvirkede og bak
kede op om arrangementet.

AfJens Dammeyer Sørensen

"KAMMERAT NAPOLEON"
Alle er lige,
men nogle er mere lige end andre ...

Efterårets tænketurné byggede på
George Orwells roman af samme
navn.
Den oprindelige historie handler om
nogle dyr på en farm, der gør oprør
mod det onde menneske. Farmeren
blev smidt ud af dyrene og nu vil de
så opbygge deres eget demokratiske
samfund. Men demokratiet styrter i
grus, da magten alligevel havner i de
forkerte hænder.

Tænketurnéen skrev historien om,
så den nu handlede om en gruppe
børneslavere som arbejder på en
fabrik. De gør oprør mod den onde
Mcdown og får ham smidt ud af
fabrikken. Da børnene selv må be
stemme, sker ting og sager. Den
onde Napoleon overtager magten,
med hjælp og bestikkelse af bl.a. en
flok hip hoppere fra gadens dystre
mørke. Den gode Snowball, forsøger
at opretholde demokratiet, men det
mislykkedes og også Snowball bli
ver smidt ud fra fabrikken.
Historien ender dystert og stiller en
række spørgsmål, der bl.a. henleder
til nutidens diktatur og kommu
nisme.

Efter en flot premiere for forældre
og skolens elever, drog turnéen mod
det nordjyske. Her spillede vi fore
stillingen på Klejtrup Musikefter
skole, Lynghøj Efterskole og slut
tede af med en forestilling på Farsø
Efterskole.

Tak til hele holdet bag „Kammerat
Napoleon“.
AfJens Dammeyer Sørensen

JULEWEEKENDEN
En af de meget traditionsbundne
weekender på skolen er „juleweek
enden“, som altid ligger på den lør
dag-søndag, hvor 1.søndag i advent
falder.
Vi starter lørdag formiddag med at
køre i samlet flok i skoven for at
samle gran, kogler og mos. Det er en
dejlig start på weekenden, fordi man
der, foruden at få frisk luft, kan lade
op til al julehyggen derhjemme på
skolen. Efter at have fyldt den store
trailer fuldstændig op med grene og
andet, drager vi hjem til den ven
tende frokost.
Først på eftermiddagen mødes alle i
foredragsalen, hvor programmet
præsenteres, og hvor man melder
sig til de forskellige pyntegrupper.
Her mærker alle første gang, at der
er mange traditioner også omkring
pyntning på Hardsyssel - en del af
pynten skal selvfølgelig hænge på
samme sted som sidste år - præcis
som derhjemme.
Lørdag eftermiddag er afsat til pynt
ning af alle skolens fællesområder
og til bagning af masser af jule
småkager samt knas og andet godt i
køkkenet. Det er i øvrigt en af favo
rit-aktiviteterne at komme ud til
Lene i køkkenet og bage og smage

til på alle lækkerierne. I foredrag
salen bliver der flettet stjerner i mas
sevis - de skal bruges til at hænge
op i loftet, så vi får den berømte stjer
nehimmel over „hønsepindene“. I
spisesalen produceres juledekoratio
nerne både til borde og klasseloka
lerne, og derforuden hænges der
pynt op i hallen samt på alle gange.
En uundværlig ting er julemusikken,
som drøner ud af højtalerne dagen
lang og så selvfølgelig at smage alle
kagerne og knaset tilpas. Om afte
nen vises altid julefilmen „Far til 4 i
sneen“ inden der julehygges ved
bordene i spisesalen med pebernøddespil og andre former for spil.
Søndag følges alle i Vejrum Kirke, og
søndagsmiddagen er denne gang
gjort ekstra festlig - vi får flæskesteg,
rødkål, ris a lå mande og mindsanten
om der ikke også er en mandel i!
Eftermiddagen bruges til udsmyk
ning af syslerne. Her er det at alle
guirlanderne, glanspapirhjerterne
og de fine sysseldekorationer bliver
produceret. Denne dag er der også
tradition for det store vaffelspisning
kl. 15. En gruppe elever har bagt vaf
ler til den store guldmedalje, og
disse fortæres med stor fornøjelse.

Weekenden slutter med den store
oprydning, hvorefter alle kan gå
rundt og glæde sig over al julehyg
gen og -pynten, som er med til at
skabe en festlig ramme om decem
ber måned på Hardsyssel.
Den sidste detalje i forbindelse med
denne weekend er, at der på mystisk
vis dukker en pakkekalender op i
foredragsalen, som nissen hvert år
diskret hænger op. Hvert syssel får
en pakke - og i pakken er der lagt en
lille opgave, som syslerne skal ud
føre i løbet af december måned
- f.eks. kan nogle blive bedt om at
lave et julesangkvarter, flette Vej
rums største julehjerte eller noget
helt andet.
En dejlig weekend er nu ved at være
forbi - alle traditionerne er ført vi
dere, og vi kan alle glæde os over ad
ventstidens forventninger og forbe
redelserne til den forestående
højtid.

Søren Andersen

I
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TIDENS TYRANNI
Min afslutningstale har i år fået over
skriften

Tidens tyranni
Jeg vil starte med at læse fra „Prædi
kerens Bog, kap. 3“
Alting har en tid, for alt,
hvad der sker under himlen
er der et tidspunkt.
En tid til at fødes en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel,
en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned,
en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage,
en tid til at danse.
En tid til at sprede sten,
en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne,
en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen,
en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu,
en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.

Nu står vi på kanten til et helt nyt og
ubrugt årtusinde, som vi skal have
fyldt ud med alle de nye ting og mu
ligheder, der vælter ned over os.
Vores kultur er præget af accelera
tion. Vores muligheder for hver især
at vælge det forbrug, den livsstil, de
synspunkter og de informationer vi
har lyst til, er vokset næsten eksplo
sivt i de senere år. Mængden af pro
blemstillinger vi skal tage stilling til,
og som vi i et vist omfang må føle os
ansvarlige for, er vokset enormt.
Vi overvældes af muligheder og vi
fanges i friheden til at vælge næsten
hvad som helst. Som forbruger når
vi ikke at overveje, kun at reagere.
Vi er til daglig omgivet af tidsbespa
rende teknologi: Biler, vaskemaski
ner, mobiltelefoner, flyvemaskiner,
computere, fast food og meget mere.
Vi bruger teknologien til at kompri
mere tiden og fylde livet med mere
og mere.
Det er skønt at kunne opleve så me
get. Det er skønt at have gang i den.
Vi farer rundt fra den ene aktivitet til
den næste.
Vi omsætter ting og oplevelser i sti
gende fart, i mange henseender langt
hurtigere end hvad mange menne
sker føler, at de kan følge med til.

Vi drives frem af frygten for ikke at
fylde tiden ud, før den forsvinder for
evigt.
For mange af os har ikke nok af den.
Kun 24 timer i døgnet.
Kunne man bare sove lidt mindre fjerne tidens store pauseslag.
Derfor er en tidstypisk klagesang:
Bare jeg havde mere tid ...

Men der er kvaliteter som ikke kan
opleves hurtigt og effektivt: Kærlig
hed - børneopdragelse - kunstne
risk fordybelse - omsorg og venskab
er dybtgående menneskelige vær
dier, som kræver tid og pauser.
Uden dem forvandles verden til et
flimmer af ligegyldigheder.
Engang havde mennesker netop tid:
Tid til at tale, tid til at hvile, tid til at
arbejde, tid til at lege, fantasere,
drømme, le.
Vi har ikke tid. - Vi har sat tiden over
styr.
Samtidig ved vi jo godt, at det eneste
der giver glæde ved arbejdet er det,
der gøres grundigt og ordentlig.

Et år på Hardsyssel Efterskole har
forhåbentlig givet jer elever meget
med i rygsækken, som kan bruges

til at give jer kvaliteter i tilværelsen.
Meget af tiden er brugt til samtale
og til at lytte.
Det er vigtig i vores fællesskab at vi
forsøger at forstå hinanden, ikke nød
vendigvis for at vi altid skal blive
enige, men for at respektere hinan
den og respektere andres holdninger.

Noget af det vigtigste er, at turde
dele sit liv med andre.
At have en ven, man har tillid til og
som man kan tale med alt om, ellers
har tilværelsen det med at blive helt
uoverskuelig.
Oplevelsen af at have en ven, som
man kan sidde i haven sammen med

og bare dele solskinnet med, uden at
sige et ord, og så gå fra hinanden og
føle, at det har været den bedste
samtale man har haft hele dagen er
vigtig at opleve.
Tillid mellem mennesker er by
dende nødvendig for opretholdelse
af tryghed.

Jo mere vi stoler på hinanden, jo vi
dere og tættere kan vi bringe fortro
ligheden og kærligheden.
Vi har sikkert alle oplevet, at tilli
den blev misbrugt og man føler sig
svigtet.
Sådan et tillidsbrud glemmer man
aldrig.
De fleste venskabsbånd skabes ved,
at man er nærværende i hinandens
liv i meget lang tid.
Derfor brug jeres tid på kvaliteter
som nærvær - fordybelse - samtale
- fællesskab og vis ansvarsfølelse og
skab tillid med respekt for andres
meninger.
Forfatteren Benny Andersen har i et
digt på forunderlig måde sat tiden i
et spændende perspektiv - det lyder
sådan her:

Det er på tide - vandet koger - jorden
brænder - verden venter
Da Alexander var på Cæsars alder
var han allerede Den Store
Da Cæsar var i min alder var han
allerede færdig
De spildte ikke tiden - tiden spilder
ikke dem
De brugte tiden som en skjorte
Sov med den på - spiste med den på
- blev begravet i den.
Og her sidder jeg - holder avis - hol
derjul - holder igen
Lader bedrifter gå min næse forbi i
håbløs restance med opdagelser.
Verden venter ikke.
Da Mozart var fem år - da Jesus var
tolv - da Columbus lettede ankerDa Homer - da Rembrendt - da Pa
steur - da Darwin
Da Galgas - da Vinci - da Gama Damokles
Det er på høje tid - det er over tiden
Min hat - min frakke - mine cykel
spænder
Det er nu eller aldrig.

I en julesalme af Grundtvig hedder
det:
„Da vågne de midt i morgengry, og
tælle mer ej timer. “
Jeg tror, det er de smukkeste linjer
jeg kender om menneskelig lykke.
Ulykken består i, at vi næsten ikke
bestiller andet end at tælle timer.
Først tæller vi timerne i skolen, hvor
længe er der til vi skal have fri ?
Så under uddannelsen - og på ar
bejdspladsen.
Så begynder vi at tælle os frem til
pensionen, hvornår kommer tiden,
da vi kan få rigtig fri ? Og så begyn
der man måske at tælle på en for
skrækket måde, nedtællingen:
Hvor langt mon jeg har tilbage ?

Forleden dag var jeg på kirke
gården.
Det fik mig til at tænke på en artikel
jeg læste i et kirkeblad hvor over
skriften var:
Bare en streg ... eller hvad ?
Da jeg gik rundt på kirkegården
strejfede mit blik en tilfældig sten og
min tanke blev fanget af et navn og
en streg mellem to årstal.
Denne tilsyneladende ubetydelige
streg rummer en hel verden i sig.
Den vidner om et gennemlevet liv

med glæder, sorger, kampe, neder
lag og sejre. Pludselig stod jeg der
omgivet af talrige streger, der hver
på sin måde har en historie at for
tælle.
Engang skal mit navn også stå på en
sten med en streg mellem årstallene
for mit livs begyndelse og afslutning.
Denne streg er vist en tanke værd.
Der kan være så mange forhold, som
har indflydelse på vort liv, som vi
ikke er herre over - men jeg tror, at
jeg i høj grad bestemmer holdnin
gen til mit liv.
I H.C. Andersen’s historie „Sneglen
og Rosenhækken“ fortælles om to
diamentralt modsatte livsholdnin
ger. Sneglens holdning er „Verden
kommer ikke mig ved, hvad har jeg
med verden at gøre. Jeg har nok
med mig selv og nok i mig selv.“ Og
Rosenhækken svarer: „Jeg blom
strede i glæde, jeg kunne ikke andet.

Solen var varm, luften forfriskende,
jeg åndede, jeg levede. Alt blev mig
givet. Derfor blomstrede jeg.“
Sangeren Lars Liholdt udtrykker no
get af den samme holdning, når han
synger:
„Jeg tror, vi er her for at tænde lys for
hinanden. “
I vores travle dagligdag kredser vi
rundt om og mellem hinanden som
måner i et tilsyneladende mere eller
mindre tilfældigt system.
Skal vi være mere end mørke og
golde måner, må vi lade Guds
kærligheds lys fylde os, så vi kan
være et genskin af det for vore med
mennesker, og derigennem tænde
lys for hinanden.
Livet igennem er vi omgivet af Guds
kærligheds lys. Det var tændt ved
vor dåb, det lyser for os livet igen
nem, og det brænder stadig, når vort

livs streg er tegnet og det sidste års
tal føjet til.
Brug jeres tid på livsglæde.
Brug jeres tid på at se til den side,
hvor livets skønhed udfolder sig, og
luk ikke øjnene for, at der også er an
dre sider af tilværelsen, der er min
dre skønne.
Livsglæde er et valg.

Med disse ord vil jeg gerne sige TAK
til alle for jeres måde at være på.
En stor TAK til alle medarbejdere for
et kæmpe slid, så også dette skoleår
vil blive husket som et godt år for
alle.
Og til sidst vil jeg gerne ønske alle
jer elever et held og lykke med jeres
fremtid.

Flemming Krogh

EN HILSEN FRA SKOLENS
FORMAND PAUL ERIK DIDRIKSEN
Når jeg på bestyrelsens vegne er ble
vet bedt om at se tilbage på begiven
hederne i 1999 er der selvfølgelig op
gaver og begivenheder, der træder
mere frem end andre.
Af de mere praktiske har igangsæt
telsen og færdiggørelsen af et byg
geri af boliger til vore handicaphjæl
pere været den største og mest
omfattende opgave.
Byggeriet omfatter 5 værelser + et
fællesrum i alt ca. 200 m2.
Byggesummen andrager omkring 2
mill. kr.

Når arbejdet er iværksat, er der flere
grunde.
Den væsentligste er naturligvis, at
give vore handicaphjælpere de bedst
mulige boligforhold så tæt på deres
arbejdsplads som muligt, men også
en mulighed for at skaffe mere plads
til lærernes forberedelsesarbejde,
der jo efter den nye tjenestetidsaftale
i et vist omfang skal ske på skolen.
Ligeledes kræver det teamsamar
bejde der er udviklet, også plads til
møder. Handicaphjælperne har hid
til boet helt eller delvis i nogle loka
ler, der egentlig bedst egner sig som
arbejdsrum og ved at frigøre dem fra

Den nye bygning er opført i forlæn
gelse af handicapsyslerne og falder
flot ind med skolens øvrige bygnin
ger.

I løbet af 1998 nåede bestyrelsen
frem til formulering af nogle prin
cipielle betragtninger omkring
spørgsmålet og disse blev overdra
get til skolens lærerråd, der heref
ter fik til opgave at tage stilling til
dem.

Efter en indbudt licitation har det
været skolens normale håndvær
kere, der har forestået byggeriet og
byggeriet har været ledet af arkitekt
Poul Lodbergs tegnestue i Århus.

På samme tid formulerede Landsfor
bundet FDF nogle grundlæggende
værdier, der indgår i FDFs arbejdsog handlingsplan for perioden 19992001.

Skolens eget byggeudvalg, der er
sammensat af ansatte og bestyrel
sesmedlemmer har naturligvis også
taget aktiv del i arbejdet.

I overskriftsform omhandler de føl
gende:
Det kristne livssyn
Leg og fantasi
Identitet og fællesskab
Ansvar og pligter
Udholdenhed og robusthed
Visioner og drømme
Selvstændighed og indflydelse
Brugbare færdigheder.

beboelse, får vi de ønskede gruppe
rum.

På det mere „åndelige plan“ har be
styrelsen arbejdet med skolens ide
grundlag.
I årsskriftet for 1998 bliver der i et in
terview nævnt, at bestyrelsen alle
rede i februar 1998 tog fat på en de
bat om dette emne.

Der var på dette tidspunkt kommet
flere nye personer ind i skolens be
styrelse og der var derfor behov for
at få en samtale om, hvad en „FDF
skole“ er for en størrelse.

Lærerrådet foreslog derfor, at vi
også inddrog disse grundlæggende
værdier i den videre debat, fordi de
rammer meget tæt på de pædagogi 
ske ideer lærerådet ønsker at ar
bejde udfra.

I maj måned samledes så bestyrel
sens medlemmer med lærerne til en
temadag, hvor vi i fællesskab satte
principformuleringerne og FDFs
værdigrundlag til debat.
Det blev en meget spændende efter
middag og aften!

FDFs forventninger til skolerne blev
sammenfattet i følgende:
• Aktivitetsmæssigt og undervis
ningsmæssigt bør der være en af
smitning af FDF i skolerne.
• Åbenhed overfor FDFs arbejde lo
•

For at få uddybet indholdet i FDFs
værdigrundlag og få et bud på, hvad
FDFs hovedbestyrelse har af for
ventninger til FDFs skoler, havde vi
FDFs formand højskoleforstander
Helga Kolby Kristiansen med som
indleder.

I formandens indlæg blev det slået
fast, at FDF og skolerne ikke har alt
til fælles, men at der er forhold, hvor
ringen omkring FDF og ringen om
kring skolen griber ind i hinanden.

Som eksempler herpå er:
Det fælles menneskesyn - ligeværd,
respekt for alle.
Lære de stærke at tage ansvar for de
svage.
At alle regler skal kunne begrundes
i ligeværd og respekt.
Det kristne livsgrundlag skal for
midles i hverdagen og vi skal stå
inde for det.

•

•

•

•

•

•

kalt og nationalt.
En del af de ansatte bør have til
knytning til FDF.
FDF skjoldet er ikke en betingelse
for, at skolen er en FDF skole.
Den enkelte skal have reel indfly
delse i dagligdagen - men med
begrænsning.
Skolefagene og deres indhold
skal være med til at støtte værdi
grundlaget.
Der skal skabes sammenhænge
historisk, socialt, fagligt, økolo
gisk og religiøst.
Skolen skal være et hjem - de an
satte skal være skolehjemslærere
- være forældre, skal kunne ud
vikle og flytte noget hos eleverne.
Vi skal være kristne.

Et meget spændende oplæg som
blev efterfulgt af tre indlæg fra nogle
af lærerne.

Her blev der givet bud på, hvordan
eleverne møder FDFs værdigrund-

lag i dagligdagen, eksempelvis i den
fælles kristendomsundervisning og
ved morgenandagterne.
Den populære aktivitet - akrobatik
og trommer - blev belyst udfra nøg
leordene - samarbejde, selwærd/ligeværd, respekt, opdragelse og dan
nelse.
Endelig blev arbejdet med Temapro
jektet belyst og hvoraf det fremgik,
at her kan der flyttes holdninger
også hos de elever, der ikke i den
nære samtale virker modtagelige for
argumenterne omkring et kristent
livssyn.

Indlæggene blev efterfølgende be
handlet i gruppesamtaler, hvor
lærere og bestyrelsesmedlemmer
mødtes for at grave dybere i lagene
omkring de foreliggende formule
ringer og de indlæg, der havde sat
tankerne i gang.

Et plenum samlede op på den sidste
del af programmet og her blev for
slag til aktiv handling og til en videre
formulering af arbejdsmål fremlagt.
Som nævnt blev det en meget
spændende og udbytterig dag. Ar
bejdet med formuleringer er ikke

færdig og bliver det måske heller al
drig, men en samtale har taget sin
begyndelse og den er det vigtigt at
holde i gang for en stadig fælles for
ståelse af mål og midler.

Den foreløbige konklusion er, at
Hardsyssel Efterskole også i fremti
den skal være et tilbud til alle unge i
Danmark, men et sted hvor man udfordres på det menneskesyn, der
bygger på det kristne livsgrundlag,
som er en del af FDFs værdigrund
lag.

For bestyrelsen har 1999 været et
spændende år, hvor arbejdet med
HE har udviklet sig i en positiv ret
ning og i godt og konstruktivt sam
arbejde med skolens forstanderpar,
lærerrådet og alle øvrige medarbej
dere og tak for det.

En hilsen og tak til jer forældre, der
har betroet Hardsyssel Efterskole
det bedste I har - jeres børn!
Sidst men ikke mindst en hilsen til
skolens elever. Det er dejligt at møde
jer og jeres glade smil og fornøjelige
„Hej“, når vi ses på skolen.

En glædelig jul og godt nytår til
alle med tilknytning til HE.

På bestyrelsens vegne.
Paul Erik Didriksen

FÆLLESMØDEUDVALGET
Hvad

laver fællesmødeudvalget?

Vi er tre elever, som er valgt af elev
holdet til at styre vores fællesmøder
og udfærdige disse møders dagsor
den. Vi mødes hver uge og aftaler de
praktiske ting ved hvert møde hvem skal være ordstyrer? hvem
medbringer musik? og hvis tur er
det til at vælge fællessangen? Det
vigtigste er selvfølgelig at lave „dags
ordenen“.
Vi er en slags elevråd, som eleverne
kan henvende sig til, hvis de har
noget, der skal diskuteres.
- man kan også lægge punkter i vo
res postkasse, som vi tømmer inden
mødet.
Hver fredag slutter med „fælles
møde“, og vi synes, det er en god af
slutning at have på ugen.

Fællesmødeudvalget sidder i perio
den fra sommer til jul, derefter væl
ges et nyt udvalg.

Jens, Lilllian, Jakob
og lærer Søren Andersen

PRAKTISK GRUPPE
Praktisk gruppe er stadig den
gruppe, der tager sig af praktiske op
gaver rundt omkring på skolen. Vi er
i år 23 frivillige elever, som mødes
hver mandag aften for at planlægge
den kommende uges arbejde; ved
alle møder får vi kaffe og engang
imellem får vi også lagkage.

Der er tre ledere, som styrer grup
pen sammen med SA. Der bliver al
tid lavet en dagsorden og Maja tager
referat, så vi altid kan se, hvad der
egentlig er blevet bestemt.
I år har vi fået meget ros bl.a. fordi
græsplænerne er slået meget fint og
fordi opgaverne er blevet ordnet
hurtigt og godt. I øvrigt har pedel
lerne lavet en ny stolevogn, så vi nu

kan køre med 80 stole på en gang. V
har jo fået to nye traktorer og en ny
vogn, så det går rigtig godt.
Vi er i øjeblikket i gang med et
større projekt i Lone og Flemmings
have, hvor vi har fjernet et bed, og så
skal der nyt flis på hele Kærligheds
stien, så der er nok at gå i gang med

„DANMARKSTURNÉ"

KROATIENTUREN
ven, og som havde lyst til et
krævende samarbejde.

Som så ofte før startede forberedel
serne til denne udenlandstur ganske
ydmygt. De respektive ambassader
blev kontaktet, og såvel på den kroa
tiske som på den danske blev fore
spørgslen modtaget meget positivt på den kroatiske endda med stor be
gejstring. Ingen af ambassaderne
havde dog mulighed for at organi
sere et så stort projekt, som det
trods alt er, når 100 personer be
søger landet med en opvisning af en
times varighed.

På den danske ambassade i Zagreb
overgav man derfor opgaven til en
for os ukendt person, men som se
nere skulle vise sig at blive noget
nær den perfekte kontaktperson,
Drago Mutak.
Allerede ved telefonsamtaler for
nemmede vi, at her var en person,
som var yderst kompetent til opga

Midt i den kolde januar måned drog
vi fire lærere afsted mod Kroatien inviteret af Drago. Hensigten med
besøget var research - at se, om det
var en realistisk mulighed at rejse til
Kroatien med elevholdet. Og ret hur
tigt blev vi overbeviste om, at det
ville blive alletiders oplevelse at
rejse til dette smukke land, hvor vi
bare på få dage mødte en sjælden
gæstfrihed, venlighed og et smukt
og charmerende land.

Derhjemme gjaldt det nu om at re
klamere for bestemmelsesstedet og
samtidig berolige de, der forståeligt
nok var betænkelige ved at rejse til
et område, der ifølge medierne var
krigshærget. På besigtigelsesturen
havde vi jo imidlertid selv erfaret, at
det nordlige Kroatien - nærmere be
tegnet kystegnene omkring øen Krk
- overhovedet ikke var mærket af
krigshandlingerne på Balkan.
Drago besøgte senere skolen og
mødtes her med alle forældre, hvil
ket også var med til at sælge ideen
og projektet.

I løbet af foråret trænede elevholdet
og arbejdede ihærdigt på at lave så
flot og varieret et show som muligt,
og selv med et hårdt eksamenspro
gram og en del opvisninger her i lan
det bl.a. i Tivoli i København og på
Rådhuspladsen i Odense, blev det til
et flot show.
Tirsdag d. 15. juni drog hele kor
tegen så afsted - to store busser, to
minibusser til de handicappede ele

ver samt vores teknik- og udstyrs
bus. Ruten gik gennem det centrale
Europa og tog denne gang „kun et
døgn“, så tiden var til at overskue.
Onsdag først på eftermiddagen rul
lede vi op foran det store hotel i „vo
res by“ Crikvenica.

De kommende 8 dage skulle nu
vise sig at blive til lige netop den
fantastiske oplevelse, vi havde
håbet på; først og fremmest p.g.a. et

fantastisk elevhold, som havde en
yderst positiv holdning til såvel op
hold som vores opvisning. Hotel
personalet var ligeledes yderst
hjælpsomme og imødekommende både her og rundt omkring i områ
det mødte vi en fantastisk gæst
frihed og begejstring. Eleverne
var virkelig stjerner i de dage,
publikum var ellevilde ved vores op
visninger og mange oplevede begej
strede tilkendegivelser fra lokalbe-

folkningen i vores by, når vi færde
des rundt her.
Vi lavede i alt 8 opvisninger - to
gange måtte vi rokere om på pla
nerne p.g.a. vejret, som i øvrigt for
det meste viste sig fra sin pæne side.
Og ved alle opvisninger oplevede vi
publikums store interesse opbak
ning. Showet varede godt 60 minut
ter, og var også for eleverne ret
krævende. Alene de mange omklæd
ninger og det barske underlag (til
bare tæer) var en udfordring - men

hver gang forløb alt fint og planmæs
sigt og de seje elever høstede stor
ros.
I havnebyen Opatitje blev showet op
taget til kroatisk fjernsyn og er se
nere blevet vist på landsdækkende
TV i kroatien samt udsendt på Euro
visionsnettet og vist i 20 europæiske
lande. Også i TV-avisen på danske
DR1 er der vist et klip, så pr-mæssigt
er der gjort meget ud af turen.

med hotellet og med Drago torsdag
d. 24/6. Hjemturen stod for døren hjemme ventede forældre og venner
til gallaforestilling fredag aften. Og
køreturen forløb igen planmæssigt dog måtte der betales lidt bøde
penge til de østrigske myndigheder
for at køre over et bjergpas, som
egentlig var ulovligt, men der var lidt
forvirring herom p.g.a. en ulykke i
en tunnel længere nordpå.

Det var derfor også vemodigt at
skulle tage afsked med området,

Fredag d. 25/5 rullede vi ind på sko
len sidst på eftermiddagen og blev

modtaget af Lone, et måltid varmt
mad og et hurtigt bad for så at gøre
klar til det sidste show for et stort
publikum igen - næsten 500 menne
sker var mødt op for at nyde det fan
tastiske show for sidste gang; og
igen levede eleverne til fulde op til
de forventninger, som efterhånden
var ret høje.

Havde det været vemodigt i Kroa
tien, så var det endnu mere vemo
digt nu, hvor der skulle siges farvel,
afleveres tøj og så med mor og far
hjem til en tiltrængt rolig nattesøvn
og sommerferie.

ciel tak til elevholdet 1998-99 for en
flot og imponerende indsats, for
jeres gode humør og flotte måde at
repræsentere Hardsyssel Efterskole
samt de danske farver på i udlandet
- I var dygtige ambassadører.

En stor tak skal lyde til alle for deres
store indsats for at Kroatiensturen
blev den store succes, den blev. Spe

Søren Andersen

FORÆLDRELEGEDAG
En augustdag ikke længe efter, at ele
verne er begyndt på skoleåret 99/00,
bliver skolen invaderet af forældre,
der glæder sig til at få et indblik i de
res børns nye hverdag. Der kommer
rigtig mange, der hver for sig er med
til at gøre dagen til en god dag.
I den livlige snak ved kaffen lærer vi
hinanden at kende og opdager, at det
venskab, der er mellem eleverne
smitter af på forældrene og er med
til at give en god stemning. Venskab
og fællesskab er en meget vigtig del
af et efterskoleophold.
En halv time efter ankomsten er der
stor aktivitet på skolen.
Der var rigtig mange på vandretur.
En tur i skoven ved Kærgaardsmølle
er sund og afstressende. Her snak
ker man godt sammen, får frisk luft i
lungerne, motion og en dejlig natur
oplevelse.
I køkkenet laver forældre og elever
god mad, klarer opvasken og rydder
op i spisesalen.
Andre elever og forældre er på
kanofart på Storåen - lidt nysgerrig
er man på skolen, da vi vender til
bage for at høre, om der var nogle,
der kæntrede lige som sidste år. Hel
digvis var der ikke det, og vi havde
en rigtig god tur.

På medieholdet danner forældre og
elever „TV1“ og „TV2“, og de kon
kurrerede om at lave de bedste opta
gelser af dagens begivenheder, og
begge hold viste reportager, der gav
fine stemningsbilleder og meget
præcise kommentarer. Afrikansk
trommeslagning, kor og band - alt
gik op i en højere enhed , og det var
en stor fornøjelse at høre de gamle
60'er melodier, og vi blev alle rørt,
da vi hørte „Mustang Sally“ på guitar
med Hebsgaard.

På værkstedet var der fin aktivitet
og i kreativ gav Ulla en grundig in ■
struktion i maling af akvareller, og
det blev til nogle fine resultater fra
både elever og forældre.
De enkelte sysler var med forældre
og lærer samlet for at lære hinanden
rigtigt at kende. I leg og muntert
samvær kunne man glæde sig over
det venskab, der udvikler sig og er
grobund for et godt år for eleverne.
En god dag og et vellykket arrange ■
ment sluttede i hallen med forevis
ning, sang og afslutning.

VED BENT HVIID'S BEGRAVELSE
- LØRDAG DEN 24. JULI 1999
Noget af det vigtigste her i tilværel
sen er at sætte spor. Spor som man
selv fik glæde af, men vigtigst af alt spor som ens næste fik glæde af at
følge.
Sådanne spor har Bent efterladt sig.
Fulgte man sporet mødte man:
Efterskolenlæreren - F.D.F.’eren Musikeren - Tegneren - Familiefa
deren m. m.

Hardsyssel Efterskole fik den byg
ningsmæssige udformning og det
holdningsmæssige indhold fordi
Bent havde en finger med i spillet
ved skolens opstart. Han havde nem
lig en spændende og alsidig bag
grund samt en livserfaring som sko
len drog nytte af i mange år.
Han var en værdsat og respekteret
kollega, der altid talte skolens sag.
I F.D.F. brugte Bent al sin fritid til
glæde og gavn for tusindvis af børn
og unge mennesker.
Når Bent tog harmonikaen frem var
der „Vind i sejlene“.
„Sæt sejlene til og kom, hvis du vil,
for nu lægger vi ud med harmoni
kaspil ..." Er en blandt mange FDF
sange lavet af Bent. - Den er kendt
og elsket af enhver FDFér.

Tegneren - Grafike
ren Bent har med
sin tuchpen tegnet
mange flotte motiver
fra den Vestjyske na
tur. Han har gennem
mange år illustreret
Kirkebladet og sko
lens Årsskrift samti
dig med at han udgav
et væld af sine tegnin
ger til glæde for
mange.

Men alle disse mange
aktiviteter udsprang
af et dejlig familieliv.
Bent vidste godt - „at
ude er godt, men
hjemme er bedst.“
Med sin Kitte og 2
dejlige piger havde
Bent „hjemmestyret
på plads“ og derfor
tror jeg, at han havde
den store energi til at gøre så mange
ting til glæde for andre mennesker.

Ære være Bent’s minde.

Lone og Flemming Krogh
Bent er savnet af mange, men vil al
tid blive husket på de spor han satte
hvor han færdedes.

TEMA 1999
- „DEN FORTABTE SØN„
Årets forestilling tog sit afsæt i histo
rien om den fortabte søn. Ham der
bruger hele sin fædrene arv på svir
og druk. Således digtede udvalget
frit over essensen i historien.
Det endte med, at historien foregik i
Sydamerika med samba og diktatoer.

Sønnen Keito skabte sig en politisk
karriere og endte med at blive en for
hadt præsident.
I midlertid fandt han sig selv i en
somhed og magtrus, erkendte sin
diskurs og vendte hjem til faderen,
der tog imod ham med åbne arme
trods landsbyens mishag.
Faderen åbnede sine arme, men var
nærmest stum i situationen.
Det skyldes ikke, som man skulle
tro, manglende replikker, men syg
dom blandt eleverne.

TEMA 2000
OPLEV HARDSYSSEL EFTERSKOLES
TEMA 2000
Forældre og søskende er velkomne
9. FEBRUAR KL. 19.30

FDF

LEDERE OG TIDLIGERE ELEVER ER VELKOMNE

10. FEBRUAR KL. 19.30

Efter forestillingen er der kaffe og afslutning

VEL MØDT!

Lærerne måtte gå ind som stand in
for faderen og således formede sce
nen sig derefter.
I denne halvanden uges tid var over
halvdelen af lærerne syge på skift,
samt 1/3 af eleverne.
Trods dette massive fravær holdt vi
skruen i vandet, og eleverne leve
rede en fornem præstation.

Således får hver eneste år sit eget
forløb af spændingsmomenter.
Hvad mon år 2000-temaet bringer
med sig ?
Udvalget har i hvert fald bagt et
stykke tid på historien om „ Narnia“
- eventylandet.
I skrivende stund er dette hemme
ligt og selve stykkets udformning er
på trapperne.
Lærerne er blevet præsenteret for
historien og har ladet ideerne
sprudle, så nu er det bare med at
komme derudaf, så det bliver klar til
fremlæggelse inden jul.
Jørgen Bendtsen

LEJRSKOLE PÅ FDF'S CENTER
„SLETTEN" VED SILKEBORG

JUBILARER 1999
5 år

20 år

HUSK!
Elevstævnet 2000
er lørdag den 7. oktober

Jubilæumsåret tæller fra det år du
forlod skolen.
Derfor er jubilarerne i 2000 følgende
årgange:

25 år 1974/75
20 år 1979/80
15 år 1984/85
10 år 1989/90
5 år 1994/95

Husk at jubilarerne får kontaktet
hinanden til et festligt 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.

HARDSYSSEL EFTERSKOLE
1998-99

MEDARBEJDERNE PÅ
HARDSYSSEL EFTERSKOLE 1999
Lærerne
Fra venstre
Lærer Jens D. Sørensen - Søren An
dersen - Peter Baungaard - Charlotte
Hastrup - Harriet Andreasen - Ole
Johansen - Renate Johansen - Per
Skovgaard - Linda Eiler
Kitte Hviid - Niels Jakob Mundbjerg
og forstanderparret Lone og Flem
ming Krogh.

Praktisk personale
Fra venstre
Pedeller: Per Iversen og Niels Egon
Sønderskov
Køkkenet: Kamala Krisanarajan Lene Thorsen - Heidi D. Poulsen Linda D. Nielsen - Elise Halgaard
og yderst til højre Julie Andersen
Kontoret: Else Mølgaard Nielsen og
Ulla Brosbøl

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'/? 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 90 elever, ca. 30 plad
ser 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 ca. 60 nye elever ind
hvert år (36 nye til 9. klasse og 24 til
10. klasse).
Bestyrelsen har vedtaget, at
søskende har fortrinsret. Det bety
der, at de elever, der har haft
søskende på Hardsyssel, har for
trinsret. De bliver først sluset ind.
Derefter trækkes 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 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.

Skiiv 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
Viborg FDF Samvirke
Henry Pedersen
H. C. Andersensvej 20
8800 Viborg
Tlf. 8662 2560
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

FDFS KREDSE OG DISTRIKTER
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

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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