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BRØDERIP BOØEN 1086



Kære venner, gamle elever og 
læsere af vort årsskrift!
I år har vi ved udgivelsen af Brøderupbogen ønsket at behandle temaet: At 
rejse.

For mange har det altid været nødvendigt at kunne rejse. Men for ad
skillige har det været livsnødvendigt at kunne rejse. Derfor har vi følt at det 
var vigtigt at prøve at få afdækket, hvad det vil sige at bryde op og rejse 
mod det ukendte. Det kan så være en rejse mod fjerne eksotiske mål eller 
en rejse der tvinger én til at tage afsked med al det uvante og begive sig på 
lykke og fromme ud i den vide verden, eller det kan være den rejse der ska
ber en ny forståelse af sig selv, og hvad der måske kan give de største oplev
elser eller udfordringer, nemlig rejsen i sit eget indre.

Det er derfor et håb, at vore forskellige indlæg måske kunne være med til 
at give nogle mod til at turde rejse og andre en forståelse for, hvorfor det 
er så nødvendigt at kunne. Måske kan det give det fornødne skub til at vore 
unge ikke bliver stækket, inden de skal flyve ud og selv skabe deres tilvæ
relse i en forunderlig fremtid.

Redaktionsudvalget ønsker sammen med skolens medarbejdere alle en 
god jul og et lykkebringende nytår.

Erik Saul

A t rejse 
er at leve

»At rejse er at leve«. I »Mit livs eventyr« skrev 
H. C. Andersen de kendte ord, som siden blev 
hans valgsprog. Ikke alene rejste H. C. Ander
sen vidt omkring på fantasiens vinger, men også 
mere jordnær rejste han fra han var ung, til 
fods, med diligencer og senere datidens mest 
moderne transportmiddel, jernbanen.

I vore dage tager utrolig mange ud at rejse.
Det der i gamle dage var forbeholdt få, at 

kunne tage en såkaldt »dannelsesrejse«, er i dag 
en mulighed mange unge benytter sig af. Men 
der er også flere og flere der i dag rejser ud i ver

den og opdager at vi egentlig har det ganske 
godt herhjemme, og at man måske kunne bruge 
noget af sin tid og sine kræfter på at hjælpe til 
en bedre verden. I forordet til »Salamalaikum« 
skriver Hendes Majestæt Dronningen »Norden 
er smørhullet i denne verden, og selvom vi må
ske til daglig synes, at vi har nok at besvære os 
over.........Vi kan ikke hver især rejse ud og op
leve alt, hvad verden rummer af vidunderligt og 
forfærdeligt, vi må bruge andres øjne«.

At rejse er at leve og at blive opmærksom på 
livet!
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Karina og Dorthe fik hilst på pave Paul Johan
nes II på vor studietur i Rom.

Vi takker alle som har 
bidraget - uden deres 
positive indstilling ville 
vi aldrig kunne udgive 
vort årsskrift.
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Flygtning 86
Ea Odborg/86

Og jeg troede, du forstod mig, 
- rede til at blive brugt, 
når du så mig mellem andre, 
der, hvor kampen blev til flugt.

Du må ikke tøve mere, 
livets ur går snart i stå, 
- ikke mig, du ser på skærmen, 
det er andre, du skal nå.

Tusindvis af børn er prisen, 
hvis du ikke træder til, 
- tør du stadig være passiv, 
som en part af dødens spil?

Du, fra verdens rige lande, 
ingen spørger om dit mod, 
kun om du vil tænke på os, 
fra dit bjerg af overflod!

Vil du låne mine øjne, 
så du ser, hvad jeg har set, 
eller vil du stadig leve, 
som om ingenting er sket?

Vi har kendt hinanden længe, 
vore øjne mødtes tit, 
i aviserne og TV 
fik vi samme mareridt.

Du behageligt i stolen, 
ventende på dagens gys, 
foran skærmen, med din kaffe, 
i et dæmpet aftenlys.

Jeg var den, der måtte segne 
under vold, tortur og skrig, 
mens du hørte mine bødler, 
kalde det for »hellig krig«!

Du i stolen, - jeg på skærmen, 
vore øjne mødtes tit, 
jeg i mørket, - du i lyset 
af et land, hvor alt er frit!

Vi har begge ret til livet, 
ret til vand og daglig brød, 
du er sikker, - jeg må kæmpe, 
- kun den ene lider nød.

Ingen kender egen rigdom, 
førend alt er tabt og brændt, 
som den sidste rest er håbet, 
- får det lov at være tændt?

Vi har kendt hinanden længe, 
- måske mødes vi igen, 
du i stolen, - jeg på skærmen 
for at hilse på en ven!

Dette digt blev benyttet ved »Flygtning 86«-arrangementet i Fladså og blev bragt i flere aviser. En gruppe iranske flygtninge var vores gæster.
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»Det er som om man bedre påskønner at rejse, jo ældre man bliver. Landets skønhed åbner sig villigt for den, 
som vil se, og gamle øjne ser på mange måder bedre end unge«. »Underligt nok bliver man ikke træt af rejser, 
lige så lidt som man bliver mæt af livet«. jørn Riel. Sangen for Livet - Soré -1985

Flygtning 86
Ea Odborg, lærer, Brøderup

3

»Du kan ryge eller rejse . . . .« 
Erik Saul, forstander, Brøderup
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Rejs - mød dig selv!
Erik Frohn Nielsen, filminstruktør, manuskriptforfatter, Vindbyholt

7

Over grænserne
PoulHärtling, tidligere flygtningehøjkommissær, Charlottenlund

9

1 som kom hertil!
Dorthe Christiansen, elev 1985/86, Præstø

10

At rejse er at overleve
Interview med Abed Hussein ved Mia Jacobsen, Tina Neessen og Bjørn Rasmussen, elever 1986/87

11

Kærlighed og udvandring
Niels Schou, leder af Amtscentralen for undervisningsmidler, Næstved, har været med til at samle 
Søren Petersens manuskript. Den samlede beretning »Kærlighed og udvandring« kan fås på Amts
centralen.

12

At cykle er at leve
Interview med Jørgen Jannerup ved Mads Møller og Ditte Frandsen, elever 1986/87

16

En indre rejse gennem livet ....
Sr. M. Aloisia O. Ss. S., priorinde, Birgittasystarna, Djursholm, Sverige

18

Mindeord over Ejnar Nielsen 19
At vandre
Jens Beck og Claus Nielsen, lærere, Brøderup

20

Malta - nyt og spændende
Jens Beck, Lisbeth og Peder Agersnap, lærere, Brøderup

21

Rejsebrev
Gitte Andersen, Borup, elev 1981/82
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Up with People
Interview ved Patrick, Blovstrød og Helle, Tørslev, elever 1985/86

23

Tunesien
Annette Grothe Petersen, København, formand for elevforeningen, elev 1978/79

24

VM i Mexico
Interview med Jens Larsen, Førslev, elev 1983/84 ved Søren Duelund Jensen, Tureby, elev 1982/84, 
næstformand i elevforeningen.

27

1 n ter-Rail
Interview med Ann Jacobsen, Præstø, elev 1983/84 ved Solveig Tybjerg, Præstø, elev 1983/84, 
medlem af juniorbestyrelsen.

29

USA, rejsebrev
Rasmus Fougt Hansen, St. Heddinge, elev 1982/83

30

Årets brev 
Ea Odborg

31

Hilsen fra de 11 Vi
Beretning fra elevforeningens bestyrelse

36

Hold-fest
Jane, Dorte, Stig, Annette og Tina, elever 1978/79

38

Elevholdet 1986/87 39
Elevmøde/ Oktobertræf - Program 1987 40
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