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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:

Vi fik en jord
AT LEVE PÅ

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 ...

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 ...

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.

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!

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.











































































LEJRSKOLE PÅ FDF'S CENTER 
„SLETTEN" VED SILKEBORG





5 år

JUBILARER 1999



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

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

FDFS 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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