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Sådan begyndte det
Gennem et landsdækkende arbejde på Folkekirkens grund havde en
kreds af unge og ældre gennem flere år med mødekampagner,
telefonandagt, teenagelejre og mødevirksomhed haft den glæde at se
nye komme med på vejen.
Mennesker blev standset af Guds ord, og mange fik nåde til at
modtage Kristus som deres personlige frelser.
Langsomt blev ønsket om et møde- og kursuscenter, evt. kombineret
med skolevirksomhed, stadig større. Behovet var indlysende.
-Økonomisk set en umulighed, men overbevisningen om opgavens
vigtighed og kaldet til det kunne ingen være i tvivl om. Der måtte
tages et initiativ til løsningen af denne opgave.
Der blev indkaldt til det første møde med drøftelse af denne sag som
eneste punkt på dagsordenen. Mødet blev afholdt den 18/4 1973
hos Klara og Arnild Poulsen, Grenå, hvor sagen blev lagt frem for
Gud i inderlig bøn om vejledning.
Vi forsøgte på dette møde at indkredse opgaven. Dets økonomiske
omfang, hvor vanskelig det end kunne være. Beliggenhed af et evt.
center m.m. Vi gennemgik loven om oprettelse af en efterskole, og
ud fra den, hvordan vi kunne gribe sagen an.
Nogen afklaring kom vi ikke til, men der var begyndt. Der blev
nedsat en arbejdsgruppe, og næste møde berammet til den 27/5
1973.
På dette møde enedes man om, at planerne skulle omfatte skole- og
kursusvirksomhed, Stedet skulle gerne give plads for afholdelse af
bibelcamping m.m.
Beliggenheden blev indkredset til Silkeborg - Horsens
-trekantområdet, evt. Djursland.
Så kunne vi begynde at se os om efter egnede steder, og allerede i
Juli 1973 blev gården i Fjellerup til salg.
Vi så på flere andre muligheder, men kunne ikke komme fra dette
naturskønne sted i Fjellerup med dets dejlige beliggenhed, nær ved et
af Jyllands største sommerhusområder med den meget fine
badestrand. 43 tdr. land i et helt roligt område. Skov og
lyngområder, med masser af plads, også til senere udvidelser.
Derfor blev der udarbejdet vedtægter for den selvejende institution
»Kristent Skole- og Kursuscenter«, som blev godkendt hos de
respektive myndigheder.
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Stedet var virkelig ideelt. Da man havde bestemt, at der skulle bygges
ved frivillig arbejdskraft, var der her en mulighed for at bo i det
eksisterende stuehus imens.
Der var dog en mængde hvis’er, idet stedet var fredningsplanbelagt
område, loven om by- og landzone var ny, ophævelse af
landbrugspligt etc.
Da Nr. Djurs kommune hovedrystende modtog det første skitseforslag
til den nye skole medio september 1973, var det nogle »små« mænd,
der gav håndslag på købet omkring 1/10. Købesum 400.000,00 kr.
kontant.
Vi måtte tro på, at Gud ville give de fornødne midler og tilladelser,
og vi er aldrig blevet gjort til skamme, selv om vi kunne være
utålmodige, inden vejen var klar. Som oftest først i den ellevte time.
Den første week-end i efterårsferien 13-14/10 1973 strømmede
hundredevis af venner til det første »åbenthus arrangement« for at se
»vores sted«, og alle fattede kærlighed for det.
Det ville have løbet os koldt ned ad ryggen, hvis vi havde kendt
investeringernes størrelse, inden vi begyndte. Men det stod hurtigt
klart for os, at vi for at klare de økonomiske realiteter, renter, afdrag
og materialer til ombygningen, måtte satse på at starte skolen med få
elever allerede i august 1975.

Efter første kontakt til undervisningsministeriet viste der sig straks en
masse forhindringer. Bl.a. kunne en tilfældig bestyrelse bag K.S.K.
ikke starte skole, men der skulle være en folkevalgt, og det vil sige en
bestyrelse, valgt af en kontingentbetalende skolekreds.
Ved en stiftende generalforsamling den 14/9 1974 blev skolekredsen
for »Djurslands Efterskole« oprettet, og de i forvejen udarbejdende
vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen.
»Djurslands Efterskole« var nu en ny selvejende institution, der kunne
leje lokaler af K.S.K. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er
nævnt andet sted i jubilæumsskriftet.
Allerede i januar var ombygningen startet, og hver fredag og lørdag
var der livlig aktivitet på stedet. I somrene 1974 og 1975 var
arrangeret kombineret arbejdslejr og bibelcamping. Der blev arbejdet
fra tidlig morgen til sen aften i fire uger, afbrudt af en bibeltime om
formiddagen og to offentlige møder om aftenen i hver uge.
Men det viste sig nu også, at undervisningsministeriet ville blande sig i
indretningen af bygningerne, idet man sagde: »Der må ikke

undervises i en sovesal, men man kan faktisk godt sove i et
undervisningslokale«. (Bedes overset af elever).
Som årene er gået, bliver det mere og mere ufatteligt for os, at det
kunne lade sig gøre. Det lod sig også kun gøre, fordi Gud ville, og vil
det. Det er vor overbevisning.
En stor TAK til den venneflok, der stod bag og støttede, ikke mindst i
forbøn.
Vi så Guds ledelse, og vi fik lov at erfare Guds englevagt.
Vi var nogle gange tæt på en ulykke under byggearbejdet, men Gud
var med i det og greb ind.
Selv om byggeriet i perioder midt på ugen stod tomt, blev der aldrig
øvet hærværk, eller fjernet materialer eller værktøj.
Snesevis af sjove episoder undervejs er nu minder. I det sammenhold
og åndelige fællesskab, der opstod i arbejdsfællesskabet, er der noget,
der aldrig kommer igen.
Stor var den dag, da de første 37 elever rykkede ind.
Stor var takken til vor Himmelske Far, den dag da »Djurslands
Efterskole« blev indviet i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Da så Jesus på dem og sagde: »For mennesker er dette umuligt, men
for Gud er alle ting mulige«. Mattæus 19, 26.
Peter Balle Kristensen
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Skolens formål
Djurslands Efterskole er som de fleste efterskoler en holdningsskole
med et klart formuleret formål.
Skolens formål er:
- at drive efterskole på bibeltro grund indenfor den evangelisk-lutherske
kirkes bekendelse - Den danske Folkekirke.
- at give unge almen opdragelse og undervisning.
- at hjælpe dem til at træffe afgørelse for Kristus.
- at vejlede dem til at leve et rigt og sundt kristent ungdomsliv.

Bibelen - vort fundament
Det kirkelige tilhørsforhold er Den danske Folkekirke og Bibelen er for
os fundamentet for kristen tro, liv og lære. Det bærer vores hverdag
også præg af, idet vi ønsker at danne rammen om et kristent hjem,
hvor den enkelte elev trives og udvikles til selvstændighed og ansvar
overfor Gud og mennesker.
Vi er skabt i Guds billede og døbt til at tilhøre Ham. Og kun
Skaberen ved, hvad der tjener til skabningens bedste. Derfor er Guds
Ord også, som Paulus udtrykker det overfor sin unge ven Timoteus gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i
retfærdighed, så at Gudsmennesket kan blive fuldt beredt, velskikket
til al god gerning. Det er altså Guds Ord, der skal lære os at leve i
det rette forhold til Gud vor Skaber og Far i Himmelen og til vor
næste. Guds Ord drager os opad - mod Ham selv og opdrager os til
at leve livet efter dets sande bestemmelse.

Livsglæden i Jesus
Der bliver sagt om vore unge i dag, at de er holdningsløse. Dette
medfører, at de bliver normløse. Manglende normer giver rodløshed,
og rodløshed fører til modløshed.
Vi trænger alle til noget at holde os til. Noget, der ikke forgår. Noget
som kan give os normer, så vi står fast og derved undgår at blive
kastebold for alle de mange påvirkninger, vi udsættes for livet
igennem. I denne forbindelse siger Paulus, at vi skal rette vort blik
mod Jesus, for at vi ikke skal blive trætte og modløse i vore sjæle.
Det er netop det, vi ønsker for vore unge, at de ved at rette deres
blik mod Jesus og ved tro på Ham må få livsmod og glæde ved livet.

6

Det kristne fællesskab
Det kristne fællesskab kommer til udtryk gennem hele vor hverdag.
Ved morgen- og aftenandagter, bordvers ved alle måltider, i
kristendomsundervisningen, i bibeltimer og kirkegang om søndagen.
På frivillig basis kommer en del af eleverne til forskellige
arrangementer i missionshuset, til bibelgrupper og det ugentlige
bedemøde, som de selv arrangerer. En trediedel af eleverne er med i
sangkoret. I fritiden hygger vi os ofte med sang og musik.
Vi ønsker, at eleverne må trives og udvikle sig, så de menneskeligt er
rustet til at klare livet, men vi ønsker også, at de får lært noget.

Undervisningen
I undervisningen lægges der vægt på, at den enkelte elev får udnyttet
sine evner bedst muligt, både i boglig og praktisk henseende.
I kristendoms- og orienteringsfagene søger vi at give eleverne en
positiv holdning til sig selv og det omgivende samfund og miljø.
I prøvefagene stiles der mod folkeskolens afgangsprøver.
I de kreative og praktiskbetonede fag opøver vi eleverne til at arbejde
efter »gør det selv«-princippet, så de på egen hånd bliver i stand til at
klare de reparations- og vedligeholdelsesopgaver, som forekommer i
ethvert hjem.
Praktisk arbejde indgår som en naturlig del i hverdagen og
undervisningen, da skolen er elevernes hjem, som de er ansvarlige
for at holde i orden. Alle elever har derfor på skift husgerning i
skolens køkken samt ved rengøring og havearbejde.

Vejlede
Efterskolen er for mange unge en mellemstation, inden de skal ud i
livet og stå på egne ben. Livet er en kampplads, hvor de unge selv
må vælge side på godt og ondt. 1 denne valgsituation ønsker vi
gennem vejledning ud fra Guds Ord at udruste vore unge, så de må
gå sejrende ud af denne kamp.

D.E. - et godt tilbud for unge
Djurslands Efterskole er et tilbud til alle unge i alderen 14-18 år, som
kan tænke sig at fuldende deres skoleuddannelse i et kristent
fællesskab. For disse unge ønsker vi, at skolen ikke blot må give gode
faglige og praktiske kundskaber og færdigheder, men at den frem for
alt må blive skolen for livet.

Efterhånden som kristendomsundervisningen træder mere i
baggrunden i folkeskolen, kan vi som kristen efterskole være et
alternativ til folkeskolen ved at lade de unge konfronteres med det
kristne livssyn.
Bibelen siger, at vi er til, fordi Gud elsker os. Vort ønske er derfor, at
Guds tale i Bibelen om Jesu tilgivende og frelsende kærlighed må
blive det faste holdepunkt i de unges liv.

Ejvind Nejsum

Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død,
O Gud, ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!
D.sl. 359

Modelbygning: Opsætning af svævefly

En kristen
efterskoles muligheder
»Kristendomsundervisningens centrale kundskabsområde er den
danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom« hedder det i
loven om folkeskolen, og i en bekendtgørelse om formålet med
undervisningen i folkeskolens fag hedder det om kristendom:
AT eleverne skal erhverve viden om kristendommen og dens
baggrund,
AT det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte
bibelske tekster og vurdere udsagn, der bygger herpå,
AT undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af
religiøse begreber og problemer og derigennem et bedre grundlag for
at erkende og tage stilling til menneskelige livsspørgsmål af såvel
individuel som social art.
Såvel lovteksten som bekendtgørelsesteksten om formålet bygger på
kristendomsundervisningskommissionens betænkning fra 1971, og
man kan med et kort citat fra betænkningen karakterisere, hvad
folkeskolens opgave herefter begrænser sig til:
»Det er den evangelisk-lutherske folkekirkes opgave at forkynde troen
som sandhed for den enkelte. Det indgår i folkeskolens opgave at
gøre rede for, at kirken anser troen for sandheden. Den gør det ved
kundskabsmeddelelse«.
Det er meget illustrerende for kristendomsundervisningens stilling i
skolen i de seneste 2-3 generationer at betragte tidligere
formålsbeskrivelser.
1 kirke- og undervisningsministeriets cirkulære af 6. april 1900 hedder
det:
»Formaalet for Skolens Religionsundervisning er først og fremmest i
kristelig Aand at udvikle Børnenes religiøse Sans og opdrage den
religiøse Følelse til en Livsmagt, der giver det sædelige Liv Kraft.
Hovedsagen ved Undervisningen er derfor den personlige
Paavirkning, som den Lærer, der selv lever sit Liv på Kristentroens
Grund, kan øve på Børnenes Hjerte- og Villiesliv. Men til Livets
sunde Vækst er Tilegnelse af en sand kristelig Erkendelse nødvendig.
Det kundskabsmaal, der da bør søges naaet, er: Sikkert Kendskab til
det væsentlige Indhold af den bibelske Historie og de vigtigste
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Begivenheder af Kirkens Historie samt til den kristelige Børnelærdom
efter den evangelisk-lutherske Bekendelse.
I Overensstemmelse saavel med Kristendommens eget Væsen som
med Sjælelivets naturlige Udviklingsgang bør Kristendommens
Historie være Grundlaget for Undervisningen, men denne Histories
Betydning bør lægges Børnene indtrængende paa Hjerte, idet de
ledes til en forstaaende og hjertelig Tilegnelse af den kristelige
Børnelærdom, som den er indeholdt i Luthers lille Katekismus, og
saaledes oplæres til at holde alt, hvad Herren har befalet dem (Math.
28,20)...«.
60 år senere - i undervisningsministeriets cirkulære af 6. april 1960 beskrives det generelle formål for folkeskolens undervisning med
skyldig hensyntagen til kristendomsundervisning således:
»Skolen må gennem sin virksomhed foruden at være
kundskabsmeddelende være opdragende og karakterdannende. Den
bør udvikle og styrke børnenes sans for de etiske og kristelige
værdier, give dem ærbødighed for menneskelivet og naturen,
kærlighed til hjemmet og vort folk og land, respekt for andres
meninger, følelse for fællesskab mellem folkene og samhørighed med
de andre nordiske folk. Skolen må således bidrage til at give børnene
idealer, hjælpe dem til at sætte sig mål i livet, øge deres respekt for
oprigtighed i tale og adfærd og styrke deres pligtfølelse. Gennem
sund disciplin læres god opførsel og udvikles sans for orden«.
Skolen er kirkens barn, men i løbet af et par generationer er
forbindelsen de to imellem kappet. Kirke- og undervisningsministeriet
er delt, præstens rolle i skolen er udspillet, lærerens rolle i kirken
ligeledes og skolens fysiske beliggenhed tæt op ad kirken er ikke
længere hverken selvfølge eller sædvane.
Skolens kristendomsundervisning er begrænset til det
kunskabsmeddelende, og det er erkendt, at selv som sådan er faget i
vanskeligheder.
Jeg skal ikke her foretage en vurdering af denne udvikling, dens
afvendelighed eller dens konsekvenser. Ej heller en vurdering af, om
folkeskolen på disse præmisser kan gøre det bedre, end det sker. Jeg
kan blot konstatere, at situationen for børns og unges opvækst i
denne henseende er helt anderledes end tidligere.
Med denne udvikling som baggrund er det en naturlig reaktion og let
at forklare, at ikke så få af de mange nye frie skoler - friskoler og
efterskoler - der er kommet til i de seneste årtier, ønsker at drive
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skole på et klart kristent grundlag, hvor kristendomsundervisning er
sat i højsædet og forkyndelse ikke alene er tilladt, men en del af
skolen.
Den frie skolelovgivning rummer en ret, ja, en mindretalsbeskyttelse,
til at drive skole efter egen overbevisning. Derfor er den enkelte frie
skole ikke for alle, og derfor er den enkelte frie skole forpligtet til at
oplyse om sig selv og sit grundlag, inden den tager mod elever.
Omskifteligt og nu i smult vande har Djurslands Efterskole
gennemlevet de første 10 år. Husene er blevet større og flere,
eleverne vokset i tal, og samhørigheden om skolen har stået sin
prøve. Profilen er ren og pur, og vi kan ønske lykke til fortsat »at
drive en efterskole på bibeltro grund inden for den evangelisk
lutherske kirkes bekendelse«, som det er udtrykt i skolens
formålsparagraf.
Jørgen Olsen
Undervisningsministeriet

Hilsen fra
Nørre Djurs kommune
- en skole for unge mellem 14 og 18 år,
- en skole med et klart standpunkt,
- en klar holdning og et fast ståsted.
I en tid hvor man nu og da må ængstes ved den hastige materielle
udvikling, som på mange måder gør både unge og ældre usikre og
famlende over for, hvad fremtiden vil bringe, er det velgørende at
møde en skole med klart sigte.
Djurslands Efterskole har nu bestået i 10 år.
Nørre Djurs kommune vil gerne i den
anledning gratulere med jubilæet.
I løbet af de 10 år har skolen formået at
manifestere sig på en særdeles god og
positiv måde i lokalsamfundet.

Skolens placering i et smukt naturområde tæt ved skov og strand
giver de bedst tænkelige betingelser for unges personlige udvikling i
arbejde og fritid.
Nørre Djurs kommune er meget tilfreds med, at man i sin tid valgte at
etablere sig i Fjellerup.
Djurslands Efterskole supplerer på smukkeste måde kommunens
skolebillede, som foruden efterskolen består af 6 folkeskoler, 1
specialskole og 1 observationsskole
Hertil kommer, at Djurslands Efterskole p.t. giver beskæftigelse til 22
ansatte medarbejdere.
Skolen udgør dermed en betydningsfuld arbejdsplads i kommunen.
Jer finder derfor anledning til at rette en tak til de initiativtagere, som
for 10 år siden tog det første spadestik til opførelse af den nye skole.
Tillykke med jubilæet!
Med venlig hilsen
Evald Andersen
(Borgmester)

SMa&t tf frtAm W-13
tfllp 16*18

9

Nyt Livs betydning
for skolen - skolens
betydning for Nyt Liv
Derfor har Gud ophøjet Jesus så højt
og givet ham et navn over alle navne,
for at alle knæ skal bøje sig i Jesu navn,
i himmelen, på jorden,
for at alle tunger skal bekende,
at Jesus er Herre.
(Hl.

2:9-10)

Sådan synger de unge i teen-clubben i Tranum præstegård.
Bibelverset er også baggrunden for Nyt Livs opståen og fortsatte
virke.
Djurslands Efterskole har en bestemt identitet og dermed formål og
holdning. Det er vi glade for - og vi vil her i jubilæumsåret også være
os vort store ansvar bevidst. Det har, om noget, betydning for en
skole, at man i hverdagen ved, man ikke står alene - en stor flok
bærer med i kærlighed og forbøn.
Allerede i 1979 ansatte Nyt Livs landsudvalg den første ét-årige
ungdomssekretær: Ole. Siden er det blevet til mange: Steen, Birgit,
Eskild, Erik, Margaret, Troels, Jens Jørgen, Jane-Lis, Viggo, Bente,
Birger, Flemming og Robert. En højt prioritet opgave for dem har
været - og er stadig - en nær kontakt til gamle og nuværende elever
på skolen.
I ca. en uge ad gangen bor de på skolen, og er således til rådighed
for samtaler, i frikvarterene, ved middagsbordet, i fritiden...
Ofte drejer det sig om, hvordan man kommer til tro, og om glæder
og problemer i kristenlivet. Af eleverne fornemmes det usigelig godt
(det er ihvertfald de meldinger, vi får!), at de kan tale med en ung på
ca. deres egen alder, der altid har tid på det nødvendige tidspunkt.
Selvom lærerne i høj grad opfylder deres sjælesørgeriske funktioner,
lukker deres stramme tidsplan måske ind imellem for et og andet
behov hos eleverne. Endelig er der jo elever, der bedre kan betro sig
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til én, der ikke er hans/hendes lærer. Og jeg tror nok, at sekretæren
også i nogle tilfælde optræder som elevernes »tillidsrepræsentant«
overfor lærerne!
I mange tilfælde holdes de etablerede kontakter ved lige efter
skoleopholdet. Det sker ved privat brevveksling/telefonsamtaler og
gennem »månedsbrevene« p.t. ca. 350. En »gammel« D.E. elev kan
aldrig vide sig sikker - pludselig kan den forhenværende eller nye
ungdomssekretær stå i hans/hendes værelse: »Hej, hvordan går det?
Vi har ikke set dig længe - vil du ikke med på ungdomsweek-end?«
Ja, for nogles vedkommende er sekretæren den eneste kristne
kontakt, den tidligere elev har!
Det er den enkelte, det gælder! Der er behov for stadig kontakt, for
nye indbydelser til at være med i det kristne fællesskab, for kærlighed
og medleven i den enkeltes situation. Der skal strides for den enkelte,
for Djævelen slipper aldrig sit tag!
Så iagttager vi også til vor store glæde, at D.E.’ere i stigende tal
holder »hele familiens blad Nyt Liv« - og strømmer til vore lejre, hvor
de beriger fællesskabet!
Fra Nyt Livs landsudvalg siger vi tak for det altid dejlige samarbejde,
at vore ungdomssekretærer bliver så godt modtaget af alle på skolen.
Til sidst ønsker vi alle på skolen rigtig hjertelig tillykke med jubilæet.
Chris Rauff

Skolen ved skov og strand

Indre Missions samfund
i Fjellerup lykønsker
I anledning af Djurslands Efterskoles 10 års jubilæum vil vi gerne her,
fra Indre Missions samfund være med til at ønske jer alle på skolen,
elever, medarbejde og forstanderparret, Jytte og Ejvind Nejsum rigtig
hjertelig tillykke.
Først vil vi gerne sige jer tak, fordi I er så flinke til at møde op i
Missionshuset, når vi holder møder eller andre arrangementer. Det er
vi meget glade for.
Også når 1 møder op med musik og sangkor.
Vi ønsker og håber, at I vil fortsætte med dette i årene fremover.
Det er vor bøn, at også I må få glæde og velsignelse gennem
samværet.
I skal vide, I er med til at støtte og opmuntre os, netop ved at I
møder op. Vi må jo desværre indrømme, at opbakningen omkring
arbejdet ud fra Missionshuset kan være lille. Vi trænger netop til, at I
fra efterskolen kommer.
Hvad betyder det ikke også for søndagsskolearbejdet, at I er her.
Vi siger en stor tak for hjælp fra medarbejdere, og tilslutning fra
medarbejderbørnene .
Vi er mange, der siger tak for hver gang, vi får lov til at være med til
»Åbent Hus« på skolen, møder, m.m. Det er en stor oplevelse hver
gang, enten det er eftermiddag eller aften.
TAK, - også for KAFFEN.
Rigmor og jeg vil også gerne personligt sige jer alle tak for alt godt
gennem årene.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over arbejdet i årene fremover.
»Hvad skal vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være
imod os? Han som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen
for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med
ham?« (Romerbrevet 8. v. 31-32).

Aksel Kristensen
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Vort andet hjem
Tegner man en cirkel på Danmarkskortet, ligger Fjellerup faktisk midt
i cirklen. Så centralt er det.
Og her i Fjellerup fandt vi denne skønne perle, midt i Guds frie
natur. En sand Guds gave til os var, og er dette sted.
Fra os i bestyrelsen for Kristent Skole og Kursuscenter skal der
gratuleres på det varmeste med de første ti år for Djurslands
Efterskole.
Det er os magtpåliggende, i anledning af dette jubilæum, at alle
ansatte på skolen skal vide, at vi sætter umådelig pris på det gode
samarbejde, der har været gennem årene.
En særlig tak til forstanderparret. Tak for al imødekommenhed,
overbærenhed, og hjælpsomhed i årenes løb, også når det ikke altid,
fra vores side, var som det skulle være.
Vi kan kun glæde os over den store aktivitet, der udfolder sig på
stedet året rundt.
Ligeså at vi har kunnet imødekomme jeres behov og tale os til rette
om de indretningsmæssige ændringer, der er sket hen ad vejen,
hvilket også vil komme os selv til gavn, når I ad åre flytter op på
bakken.
Det er vort ønske og vor bøn, at Djurslands Efterskole må stå fast på
Ordets klippegrund i årene fremover, som den har gjort det i det
første tiår.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over arbejdet, så det må kunne stå i
Verdens kolde vind.
Hjertelig tillykke!

P.b.v.
Verner Andersen, Herning

Tanker og glimt
fra skolens hverdag
I disse år tales der meget om, hvorvidt efterskolerne er ved at miste
deres identitet og egenart, eller om de lige så stille er ved at glide bort
fra det grundlag, de engang blev startet på. Det samme gælder
lærerne på de enkelte skoler. Er vi stadig fyldt med den idealisme,
der i sin tid fik os til at gå ind i efterskolearbejdet, eller er skolen blot
blevet en arbejdsplads, hvor man tjener til de daglige fornødenheder.
Jeg har, afbrudt af en treårs periode, været med siden august 1975,
hvor Djurslands Efterskole så dagens lys og blev sat ind på landkortet,
der viser de danske efterskolers geografiske placering, og jeg må ofte
spørge mig selv, om jeg stadig har den samme kærlighed til arbejdet,
eller om hjertet med årene er begyndt at banke knap så ivrigt i
samværet med de unge på skolen.
Når jeg ser tilbage på de forløbne 10 år, må jeg sige, at jeg er blevet
velsignet rigt gennem arbejdet med de unge, der har været på
skolen. De ydre rammer er undergået en utrolig udvikling, og
fagtilbudene er forøget år for år. Efterhånden er det blevet sådan, at
der er rig mulighed for at få skemaet fyldt ud såvel for de elever, der
er udpræget bogligtorienterede som for de elever, der trives bedst med
noget praktisk mellem hænderne. Selvfølgelig er vores hverdag stærkt
præget af, at eleverne, når de forlader os, ønsker at få et stykke papir
(og nogle kundskaber) i hænderne, der giver adgang til en læreplads
eller en videregående uddannelse. Derfor stiler mange fag mod
folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens udvidede afgangsprøve,
men hvis det var det eneste, var der i og for sig ingen grund til at
drive efterskole.
Vores styrke er imidlertid, at vi ikke skilles midt på eftermiddagen,
men kan fortsætte undervisning og samvær i døgnets 24 timer.
Gennem valgfag som f.eks. idræt, foto, modelbygning, minidiakoni
og skov/landbrug får eleverne mulighed for at forene hobbies og
undervisning. Mange af de ting, der foregår i valgfagene, er
igangsættere for positive og konstruktive fritidsinteresser, således at
undervisningen bliver mere end tilegnelse af bestemte færdigheder.
Skoleopholdet her skulle gerne være med til at udbygge den enkelte
elevs livskvalitet, så han/hun står bedre rustet til at leve livet

fremover. - Når man taler om livskvalitet, kan det være et relativt
begreb, alt efter hvilken ideologi eller politiske overbevisning man
antager. Hos os er der ingen tvivl om, at vi med livskvalitet mener et
liv, vejledt og inspireret af Bibelen og Jesus Kristus, selv om dette
lyder som tågesnak for mange danskere. Vi oplever imidlertid, at
mange elever gennem et skoleår får øjnene op for, at mennesket ikke
er ladt alene, men at vi har en Gud, der har skabt os, og som har
omsorg for den enkelte. For mig at se er dette det vigtigste, vi kan
give de unge. Hvad hjælper det, at man har succes i erhvervslivet og
er sikret tip-top materialt, hvis man er ved at gå til - rent
menneskeligt? 1 vort samfund er der i hvert fald intet, der beviser, at
materiel velstand alene skaber lykke og tryghed. Derfor sætter jeg
fællesskabet og det sociale samvær med eleverne meget højt. Vi er
alle påvirkelige af de omgivelser, vi er sat i, og dette gælder ikke
mindst teenagere, der i høj grad er ved at skulle forme deres egen
identitet. Derfor er det så vigtigt, at de unge får et ret forhold til Gud
og et livsgrundlag, der kan bære såvel i succes som i nederlag.
Vores hverdag er da også præget af, at vi ønsker, at skolen skal
fungere som et kristent hjem (en storfamilie om man vil). I et kristent
hjem oplever man fest og glæde, og man oplever ind imellem
uenighed og modgang, men prøver alligevel at bevare åbenheden
både over for Gud og over for hinanden. På skolen oplever vi dage,
hvor det bare er dejligt at være sammen, og vi oplever dage, hvor
det er, som om kærligheden er blevet en smule kold - lærerne er
dumme og gammeldags, og eleverne er provokerende og dovne!!!
Når man ser tilbage på et skoleår, er der mange ting, der har været
med til at knytte os sammen lærer/elev. Der er de daglige oplevelser,
man får bare ved at være tilstede som vagthavende lærer. Aftenerne,
hvor eleverne kommer på besøg hos os, og de forskellige
fællesarrangementer i årets løb, cykleturene om efteråret, fisketurene,
udenlandsturen, featureturene, idrætsarrangementerne og
skolebesøgene, hvor vi enten får besøg af en efterskole, eller selv
tager på besøg. Det er disse aktiviteter samt det daglige kristne
fællesskab, der giver Djurslands Efterskole indhold - ikke først og
fremmest matematik og engelsk. Det er jo heller ikke
fysikundervisningen, tidligere elever mindes, når de mødes til
gensynsweekend, men det er de mange fælles oplevelser af forskellig
art, der har givet skoleopholdet kvalitet. De elever, jeg husker bedst,
er ikke dem, der var specielt gode til fysik, men det er de elever, der

enten selv undergik en stor personlig udvikling, eller elever, der var
med til i det kristne fællesskab at præge deres kammerater i positiv og
konstruktiv retning.
Vi må daglig minde hinanden om, at mennesket også har en ånd, og
at ånden kun lever, når vi fungerer i et levende fællesskab med Jesus
Kristus og med de mennesker, vi er sammen med i dagligdagen.
Børge Larsen

Fra klasseturen: Det gør godt med et lille hvil
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10 år som lærer på
»Djurslands Efterskole««
Der er mange minder - for at få styr på dem må de vist inddeles i
kategorier. Lærer på en kristen skole indbefatter relationer til elever,
kolleger, forstander, Gud.
Hvor mange elever mon der er gået gennem systemet i de 10 år
-500? Der er stor forskel på det første elevhold og det tiende vi har
nu, 84-85. Det første hold havde:
Stor overvægt af problemdrenge, der for eksempel godt kunne sende
en stol tværs gennem salen i et anfald af raseri.
En tiende klasse, der bestod af tre drenge, som havde klasseværelse i
spisesalen.
Nogle ganske få elever, som var stærke vidnesbyrd overfor deres
kammerater. Dette tiende hold, som har:
Mange modne, velafbalancerede unge, som også har deres
problemer, men som er med til at skabe et miljø, hvor vi alle kan
trives - med gensidig respekt og overskud til at hjælpe de svageste.
Mange enkeltpersoner kommer op til overfladen i tankerne:
Solveig - med tykt rødt hår, hun travede Kanneshøjvej flad, højt
snakkende med sig selv.
Kim Nilausen - musiktalent, som samlede mange omkring flyglet, og
som senere blev køkken »pige« i to år.
Søskendetrioen Carsten, Torben og Hanne fra Valby - med alt, hvad
det indebar af charme og temperament.
Barfodede Bent - som aldrig helt lod sig indordne, - i hvert tilfælde
ikke under reglen om fodtøj indendørs.
Niels - som jeg gav min første, og eneste lussing - og som i dag er en
stor flot landpost.
Peter - som jeg fik lov til at opleve komme til personlig tro - en sen
vagtnat.
Roland - som holdt os ud i fire år, som den eneste hidtil.
Fra de seneste år er det de elever, jeg har haft i kontaktgruppen (mine seks syv piger), der har sat sig spor i hukommelsen, fordi de
har været i tankerne tiest. - Det var en stor hjælp, da
kontaktlærersystemet blev indført - hvor man kan koncentrere sin
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ansvarsfølelse om nogle få - ansvar for 70 elever er for
overvældende.
Med hensyn til kolleger knytter der sig også særlige minder til det
første år. Vi var - foruden forstander - fem, der aldrig havde prøvet at
undervise før. Tre lige fra seminariet, en fra børnehaveseminariet, og
en ingeniør. Det var meget spændende at skulle være med til at
starte en skole, starte fag op, købe bøger hjem, tage stilling til
ordensregler m.m. - og det gav en tæt samhørighed med kollegerne alene på grund af størrelsen af lærerværelset!
Eigil huskes bedst for sine evner til at opfinde slangudtryk. Selvom
han var vestjyde, var han københavnerdrengene langt overlegen. - I
dag ville han nok have fået en reprimande fra højere sted!
Emma - der aldrig blev sur, selvom der næsten konstant var elever
på besøg hjemme.
Næsten nygifte Børge derimod kunne godt ind imellem ønske sig lidt
mere privatliv - men han var for flink til at sige nej til elevers besøg.
På skolen spredte han godt humør med guitaren og var ked af sine
(efter eget udsagn) manglende evner som engelsklærer. - Hvorfor
han også senere rejste udenlands for at forbedre sig.
Finn var den eneste rigtige voksne af os fem - og det var godt med
en, der altid var fornuftig.
Han havde tegnet forstanderboligen og sit eget hus, og havde som
den eneste familie. Tænke sig: Dengang var der kun 2 lærerbørn på
skolen. I dag er skolefamilien vokset til 22 ansatte, og børnetallet er
vokset til 30.

I de følgende år var der ret stor udskiftning blandt lærerne. Først for
to år siden kunne vi starte et skoleår uden nye lærere. Efterhånden er
lærerne jo nærmest blevet stavnsbundne.
Et ord som »kald« vil jeg ikke bruge om mit arbejde på skolen.
Som alle andre har jeg et ansvar overfor Gud til at passe mit arbejde og alt hvad jeg foretager mig - samvittighedsfuldt, og søge at gøre de
ting, som jeg tror, Gud vil have gjort netop i den situation, jeg er i.
Det kristne fællesskab, jeg har oplevet på skolen, har været af
uvurderlig betydning for mig, og jeg er taknemmelig for at måtte
være i en meningsfyldt arbejdssituation.
Med hensyn til fremtiden er jeg lidt usikker - mon man også egner sig
som efterskolelærer, når man engang bliver 50?
De fleste af mine kolleger har også en tanke om noget andet

engang..., én vil være fotograf, én koncertarrangør, én kørelærer, jeg selv måske voksenunderviser i tysk.
Men lad os se til 25 års jubilæet - måske sidder vi der allesammen
endnu??
Bente Aabenhus

Elev i Jubilæumsåret
Vi er to piger, som går i henholdsvis 9. og 10. klasse på Djurslands
Efterskole. Vi vil fortælle lidt om, hvordan vi synes, det er at gå på
skolen, og hvorfor vi har valgt at tage på efterskole.
Grunden til, at vi har valgt at tage på efterskole, er vel først og
fremmest, at vi ikke befandt os godt i folkeskolen. Det var for
ensformigt og kedeligt, og der var også mange gange problemer med
kammeraterne, fordi vi som kristne tit havde andre interesser end de.
Og fordi vi enten var for unge eller ikke havde lyst til at gå i
gymnasiet, så valgte vi at tage på efterskole. Vi kendte i forvejen lidt
til Djurslands Efterskole gennem Nyt Livs lejre, derfor valgte vi den.
Der er masser af fordele ved at gå på Djurslands Efterskole og det, vi
først vil fremhæve, er det gode fællesskab, vi har. Vi står faktisk alle
på lige fod, der er ingen, som dominerer over andre, og vi har
næsten ingen kliker. Men der er også så mange ting, som gør, at vi
har et godt fællesskab, som stadig bliver styrket. Eksempelvis er vi
kun 10-12 elever i hver klasse, og det synes vi er meget væsentligt,
da lærerne så har mere tid til den enkelte. En anden ting er de
mange aktiviteter, der foregår. Der kan bl.a. nævnes
fødselsdagsfester, besøgsaftener, tur til Århus musikhus, hvor vi så
operetten »M.M.S. Pinafore« o.s.v.
Djurslands Efterskole er en kristen skole, og det giver sig udtryk på
mange måder. Vi har andagt morgen og aften og bibeltime en gang
om ugen, og så holder vi elever bedemøde en gang om ugen.
Derudover har vi frivillige bibelgrupper hos lærerne, og der er stor
tilslutning både til bedemøderne og bibelgrupperne.
Selvfølgelig opstår der også mange problemer på en efterskole, men
for det meste bliver de hurtigt løst på en tilfredsstillende måde. Det,
der gør, at det er så godt at gå her på skolen, er, at der sker så
meget forskelligt, og fællesskabet bliver styrket fra dag til dag.
Kort sagt: At gå på efterskole er en oplevelse for livet!

Tove og Merete Poulsen
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Tre brødre
og Djurslands Efterskole
Det hele startede i foråret 1975, da jeg fik lyst til at komme på
efterskole. Jeg var dengang 15 år, og vi havde søgt ind flere steder,
men alt var optaget. I en søndagsavis var der pludselig en annonce,
og det blev begyndelsen til to gode år på Djurslands Efterskole.
Fra det første møde med skolen husker jeg, at vi blev modtaget og
budt velkommen af en ung mand, som viste mig, hvor min cykel
skulle stå. Jeg spurgte ham, hvilken klasse han skulle gå i? - Den
unge mand var lærer Børge Larsen.
Det første år på skolen var en tid, hvor jeg blev modnet og lærte
meget - ikke mindst i mit kristenliv. Der blev lagt meget vægt på, at vi
lærte Jesus Kristus at kende som vores personlige frelser. En aften
midt i skoleåret kom den vækkelse vi havde bedt om. En del overgav
sig til Jesus, og vi kunne virkelig mærke at Han selv var til stede. Alle
var glade, vi bad til Gud og priste Ham for det, som han havde gjort.
Mange andre dejlige oplevelser og minder er forbundet med
Djurslands Efterskole, og når jeg ser tilbage, er det en tid, som jeg
meget nødigt ville have undværet.
Bjarne

Da jeg midt i august 1977 begyndte på Djurslands Efterskole, var jeg
ikke i tvivl om, at.det ville blive et skønt år. Bjarne havde fortalt så
meget godt fra skolen, og det blev et helt fantastisk år.
Her mødte jeg udfordringer og opgaver, som jeg pludselig selv skulle
klare. Det var lærerigt, specielt alle de gange, hvor jeg ikke handlede
korrekt.
På Djurslands Efterskole fik jeg selvfølgelig også en masse nye
skolekammerater. Mange af dem ser jeg måske aldrig mere, men
nogle stykker er til gengæld også blevet venner for resten af livet.
I dag - 8 år efter - er jeg klar over, at min tid på Djurslands Efterskole
har haft utrolig stor betydning for mig. Åndeligt blev jeg bundet mere
til Jesus. Et efterskoleophold udvikler også meget på det
menneskelige plan. Jeg ville nødigt have undværet mit kendskab til
Djurslands Efterskole.
Birger
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En morgenstund kunne f.eks. forløbe således vinteren 80:
Det hele ligesom ånder af stilhed og ro. Alt er fredfyldt. Men ak og
ve. Pludselig afbrydes harmonien af en skingrende, skrigende og
iøvrigt uidentificeret lyd. To store, fede røde ordbøger kyles med en
sådan kraft mod den formodede fredsforstyrer - naboens utålelige
vækkeur. Det er klart for enhver, at det er gårdsdagens sidste
reserve, der her blev fyret af, da det jo på denne tid af døgnet er
umuligt at mobilisere nogen form for energi. Det ventede resultat
udebliver. Langsomt begynder det at dæmre - måske var det klokken
ude på gangen? Desværre er der denne gang en dør imellem, men
der må jo handles. To af hovedpudernes hjørner presses langt ind i
øregangene. Efter et par minutter genskabes freden og idyllen - alt er
som før. Det hele ligesom ånder af stilhed og ro. Alt er fredfyldt. Men
en elev har haft mareridt.
Hakon

10 år
Jeg fylder 10 år
endnu er jeg enebarn, men ikke spoleret
så mange har mig i årene gratuleret,
med alt hvad jeg får,
fra fætre - kusiner - onkler og tanter
modtar’ jeg både hjælpsomhed og janter.

Men jeg ved, at de gør,
for jeg har set det før.
Ved eksamenstide er alle elever på pletten,
og får et bevis 7-9-13.
Om end det i året er tungt og svært,
så får de dog alle noget lært,
til ansvar med mindre og større succes
går alle igennem en modningsproces.

Mit formål biir’ opfyldt hver eneste sommer,
med dem, jeg tar’ afsked, og nye, som kommer.

Mine teenage år jeg snart skal betræde
personalet - elever - familien til glæde.
Eet skridt ad gangen er alles parole.
Tillykke! Længe leve! Djurslands Efterskole.

Ik’k

En flyvende start har man sagt, at jeg fik,
der var ej langt til handling fra det øjeblik
jeg var fostret som tanke, og elsket frem
af min familie, og fik dette hjem
i en dejlig natur.

Man køber et skur,
for jeg trives og vokser og synes at sprænges,
man tysser mig ned, når jeg drømmer og længes
mod bakkens top,
når jeg derop?
At indfri mine drømme og høje visioner
vil koste familien fler millioner,
så det må jeg tro,
og slå mig til ro.

Der er da idyllisk på dette sted,
var jeg blot alene, sikken ro og fred.
Men jeg fyldes med støjende, larmende unge(r)
fra morgen til kvæld mine hvælvinger runger,
og nogen, man kalder for lærere, skal passe
og undervise en flok af dem i en klasse.
Da ofte jeg undres for aktivitet og aktivitet,
er ikke det samme fra enhver vinkel set,
man taler om fag - semester og skemaplaner,
og det synes, som om ungerne slet intet aner.
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Fra Elevforeningen
Også fra Elevforeningen skal der hermed lyde et hjerteligt tillykke
med de 10 år.
Selv om disse 10 år har budt på mange nye ting, nye omgivelser,
nye medarbejdere og selvfølgelig nye elever er der visse bestanddele
der ikke har ændret sig i tidens løb: Skolen er stadig et hjem for dem,
der dagligt færdes i og omkring den - et hjem, der oven i købet kan
tilbyde en rigdom, som efterhånden kun findes i få »rigtige« hjem.
Her tænker jeg på det åndelige fællesskab, der hersker på Djurslands
Efterskole; mange har her fundet et holdepunkt, man ikke kunne
finde i de omgivelser, man kom fra.
I 1981 blev der fremsat et ønske om at starte en elevforening bl.a. for
netop at kunne bevare den før omtalte kontakt med skolen. En
Initiativgruppe bestående af en elev fra hver årgang blev nedsat, og i
begyndelsen af ‘82 udkom det første elevblad. Dette blad, som senere
blev kaldt »GLØDEN« udgør den største del af vort arbejde; bladet
udkommer 4 gange årligt.
Gennem »GLØDEN« forsøger vi som nævnt at bevare forbindelsen til
skolen. Derudover mener vi også at kunne skabe et bindeled mellem
de gamle og de nye fhv. elever, der selvsagt ikke har haft chancen
for at lære hinanden at kende. For at formidle kontakterne skole-elev
og elev-elev er det derfor nødvendigt at bringe nyheder om
adresseændringer, evt. giftemål, Nyt Livs ungdomsarbejde m.m.,
hvilket vi da også prøver at holde styr på.
Elevforeningen tæller nu ca. 125 medlemmer, men selvfølgelig så vi
gerne, at endnu flere ville slutte op om vort arbejde.
1 håbet og troen på, at Djurslands Efterskole må forblive i mange år
endnu, vil vi endnu en gang ønske tillykke med ordene fra Esajas 58,
ll-12a; »Herren skal altid lede dig, mætte din sjæl, hvor der er
goldt, og give dig nye kræfter; du bliver som en vandrig have, som
rindende væld, hvor vandet aldrig svigter. Da bygges på ældgamle
tomter, du rejser, længst faldne mure«.

Med venlig hilsen
Poul Verner Kristensen
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Hyggestemning ved flygelet

»Væn drengen til
den vej, han skal gå«
Væn drengen til den vej,
han skal følge,
da viger han ikke derfra,
selv gammel
(Ord. 22,6).

Bibelen lærer, at det er forældres opgave at opdrage deres børn i
Herrens tugt og formaning, så de helt fra små af lærer at holde alt
det, som Herren har befalet. Han har sagt til sit folk: »Du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din
styrke. Disse bud, som jeg pålægger dig idag, skal du tage til hjerte;
og du skal indprente dine børn dem, både når du sidder i dit hus, og
når du går på vejen, både når du lægger dig, og når du står op«.
Læg mærke til, at forældrene først skal have deres eget forhold til
Herren i orden og selv tilegne sig hans ord. Dernæst skal de
indprente deres børn at følge den samme »vej«. Det er først, når
forældre selv er indstillet på at være et forbillede for deres børn i tale,
i livsførelse, i kærlighed, i troskab og i renhed, at børnene kan se
betydningen af at frygte Herren og elske og tjene Ham af hele deres
hjerte.
Bibelen lærer, at børnene skal opdrages til at leve som mennesker,
som mænd og kvinder, her på Guds jord i overensstemmelse med
Skaberens vilje. Det er Hans vilje, at børnene skal vokse op til at
ligne Ham og gøre sig til herre over jorden og herske over alt
levende. Det er derfor i overensstemmelse med Hans vilje, når vi
søger at uddanne os og vore børn og søger at dygtiggøre os ved at
søge kundskaber om den verden, vi lever i, så vi bliver i stand til at
opfylde Skaberens befaling.
Bibelen lærer, at mennesket er skabt som en treenighed, der omfatter
ånd, sjæl og legeme. Opdragelse og undervisning af børnene skal
derfor omfatte hele mennesket, for at barnet ikke skal vokse op og
blive en forkrøblet mand eller kvinde.
Barnets legemlige tilstand indvirker såvel på dets sjælelige som på

dets åndelige tilstand. Det er derfor forældrenes ansvar at give barnet
et hjem og mad og klæder, så barnet får mulighed for at vokse op
under så gode forhold som muligt. Men det er også vigtigt, at barnet
lærer sig selv og sit legeme at kende og opøves til at bruge og
beherske sit legeme i leg, sport og arbejde.
Barnets sjæl er dets »jeg-bevidsthed«, som omfatter forstand, følelser
og vilje. Efterhånden som barnet vokser, må forstanden have
kundskaber for at udvikles, og det er ikke nok, at det lærer at læse
og skrive og regne. Barnet må i videste forstand have orientering om
den verden, det lever i. Det må lære, hvem det selv er, og hvorfor
det er på jorden. Det er nødvendigt, at barnet undervises om
Bibelens moralske og etiske normer, så det får et vurderingsgrundlag
at gå ud fra, når det skal vurdere, om noget er godt eller ondt,
sandhed eller løgn. Barnet har ikke et sådant vurderingsgrundlag i sig
selv. For at barnets følelsesliv kan udvikle sig harmonisk, må det
møde kærlighed, tryghed og tillid hos forældrene. Barnets vilje må
opøves, vejledes og disciplineres for at kunne blive en støtte og hjælp
for barnet. Bibelen lægger vægt på, at barnet lærer lydighed i
forholdet til forældrene, der overfor barnet er i Guds sted.
Forældrene har af Gud fået delegeret myndighed over barnet med
medfølgende ansvar. Er barnet ulydig mod forældrene, er det Gud,
barnet er ulydig mod. Lærer barnet ikke at adlyde far og mor, er der
fare for, at det aldrig kommer ind i et lydighedsforhold til Gud, når
det ikke længere er under fars og mors myndighed.
Barnets ånd kaldes i Bibelen for en »Herrens lampe«. Ifølge Bibelen
er mennesket skabt til at være et tempel for Guds Ånd. Mennesket er
skabt med evnen til at tage imod Gud, for at han gennem
menneskets ånd kan påvirke menneskets forstand, følelser og vilje på
en sådan måde, at det giver sig udslag i den måde, mennesket lever
på. Det er forældrenes ansvar at drage omsorg for, at »Herrens
lampe« bliver tændt i barnet. Bibelen lærer, at Herrens frygt er
kundskabs begyndelse.
Forældre, der er kommet til tro på Herren Jesus Kristus, har lært
ham at kende, der sagde om sig selv: »Jeg er vejen og sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig«. Sådanne forældre
ved, at »Herrens lampe« kun tændes i barnet, hvis det tager imod
Guds Ånd, og der kan kun ske ved, at barnet hører Herren Jesu ord
og vænnes til at gøre efter det.

Bent Ryborg
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At kende Kristus
- og gøre ham kendt
»Det bedste, vi kan give vore børn med ud i livet, er en god
uddannelse. Når man har en god uddannelse, så kan man få en god
stilling, og når man har det, kan man tjene godt, og så kan man
sagtens klare sig i livet« sagde en far til fire teenagere engang ved en
middag.
Havde han ret?
En gæst ved middagen kunne ikke lade være med at give sin mening
til kende:
»Der er noget, som er vigtigere end en god uddannelse, og som vi
ikke må forsømme at give vore børn med ud i livet; vi må undervise
dem om Gud, fortælle dem om Jesus Kristus, så de kan få en
personlig tro på ham«.
Havde han ret?
Døm selv.
Hvornår vil mennesker få øjnene op for, at kristentroen og livets
mange gøremål udmærket godt kan forenes, ja, at det hele først
kommer i balance og lykkes, når Gud ikke bliver holdt udenfor, men
får lov til at råde i vort liv?
På Djurslands Efterskole vil vi gerne arbejde på at forene disse to
sider. Vi vil gøre alt for at give vore elever den bedst mulige
undervisning, så de i fortsættelse heraf kan få en god uddannelse og
senere en god stilling. Samtidig vil vi gøre alt for at undervise i
kristentroen, så vore elever kan lære Jesus Kristus at kende og få et
personligt forhold til ham.
Betingelserne er til stede; vi har et forstanderpar og et
lærerkollegium, hvor alle er personlige kristne og indstillet på at gøre
Kristus kendt for eleverne. Mange af eleverne er søgende og
modtagelige for undervisning om troen på Gud. En stor part har
allerede i deres hjem fået en kristen opdragelse og er derfor
interesseret i at udbygge kendskabet til det bibelske budskab om
frelsen i Kristus. Også i år har en del af vore elever fået deres
gudsforhold afklaret i positiv retning. Troen på Jesus Kristus er blevet
noget personligt og nærværende for dem. Det er meget stort og
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glædeligt og gør os taknemmelige. Så får bestræbelserne med at drive
en kristen efterskole mål og mening. Senere, når eleverne efter endt
skolegang vender tilbage til deres hjem og til gamle kammerater, kan
de slet ikke lade være med at fortælle andre om deres store
oplevelse. Hvor de end befinder sig, vil de være optaget af at gøre
Kristus kendt for andre. På den måde vil flere og flere mennesker i
vort folk blive vundet for Guds rige, og det er et stort behov og har
altid været det. Allerede for mange år siden bad digteren og
ungdomspræsten Olfert Ricard søndag efter søndag fra prædikestolen
i Garnisonskirken: »Herre, lad det blive de unges tidlige lykke at
kende Jesus Kristus og være ham bekendt over for andre«. Det er
også min bøn og mit ønske for Djurslands Efterskole i forbindelse
med 10 års jubilæet.
Herbert Neimanas

Skole
billedet i
jubilæums
året 1985
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Skolens personale 1985

Ejvind Nejsum
Forstander

Jytte Nejsum

Niels Medom
Sekretær

Jens J. Thomsen
Pedel

Arne Willumsen
Lærer

Birthe Willumsen
Lærer

Ingerlise Sølvsten
Lærer

Bente Aabenhus
Lærer

Elsebeth Høegh
Lærer

Børge Larsen
Lærer

Birthe Larsen
Sygeplejerske

Helge Kjærsgaard
Lærer

Sonja Kjærsgaard
Sygeplejerske

Anna M. Hansen
Lærer

Hans J. Hansen
Lærer

Flemming Kousholt
Lærer

Lisbeth Kousholt
Husmor

Aage Ernstsen
Lærer

Thyra Ernstsen
Lærer i folkeskolen

Lis Poulsen
Lærer

Henry Poulsen
Lærer
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Stefan Maksten
Lærer

Lis Andersen
Lærer

Inger Lise Kristensen
Køkkenleder

Irene Andersen
Køkkenleder

Emanuel Andersen
Murer

Hanne Sejrsbøl
Køkkenassistent

Agnethe Jensen
Altmuligdame
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Byggeri

I 1983/84 fik vi opstillet en 360 m2 træbygning som stammer fra
Jakobsskolen i Århus. Denne bygning er indrettet med fysik, biologi,
bibliotek samt normalklasser.

Da Djurslands Efterskole startede den 20. august 1975 med 36
elever, var det i lejede lokaler på Kristent Skole og Kursuscenter og
på Folkeskolen. Derfor gik bestyrelsen straks i gang med at få
udarbejdet et skitseprojekt til 72 elever. Det første projekt udarbejdet
af Christian Pedersens tegnestue i Ålborg, blev imidlertid ikke
godkendt i byggedirektoratet, da det ikke var etapevenligt, så det
kunne tilpasses de såkaldte rentetilskudsportioner. Et nyt projekt
måtte derfor på tegnebordet.

I årene 1981 til 1985 har eleverne i faget praktisk håndværk været
med til at opstille og indrette en tidligere tennishal fra Risvangen
stadion i Århus. Hallen er på 320 m2 og rummer motorlære,
cykelværksted, sløjdlokale, pedelværksted samt toiletter og
omklædningsrum.

Elevboliger
I perioden 1978-82 har vi med velvilje fra ministeriet fået
færdigbygget pigeafdelingen i det nye projekt, som indeholder 18
dobbeltværelser med eget bad, pejsestue, fritidsrum, køkken og
vaskerum.

Fremtidsplaner
I overskuelig fremtid håber vi at kunne få statslånsmidler til at opføre
drengeafdelingen og en del af den nye hovedbygning med
kostafdeling, administration og undervisning.
Arbejdsvilkårene har i de første år været meget trange. Men med stor
forståelse fra Kursuscentret og de kommunale myndigheder har vi
fået lov til at ændre de bestående bygninger efter skiftende behov,
ligesom centret i 1980 opførte en miniidrætshal og i 1984 udvidede
og moderniserede køkkenet efter vore ønsker.

Forstanderbolig
Forstanderboligen var ligeledes lejet af kursuscentret. Men i 1980 fik
vi tilladelse til at konvertere lejebeløbet til et rentetilskudslån og fik
således bygget en forstanderbolig for rentetilskudsmidler.
Den tidligere forstanderbolig lejes fortsat, men uden tilskud og
benyttes som elevbolig og til administration.

Undervisningslokaler
For at klare vore lokalebehov med det voksende elevtal fra 40 til 72
elever købte vi i 1978 en tidligere fremmedarbejderpavillon fra
Avedøre Holme, som blev indrettet med 4 undervisningslokaler.
Samme år var eleverne med til at bygge cykelskuret.
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Værkstedsbygning

Sekundær udbygning
Formålet med denne sekundære udbygning ved siden af den
planlagte skoleudbygning har for det første været at løse de akutte
lokalebehov og for det andet været af pædagogisk karakter.
Når vi inden 10 års jubilæet har udbygget elevkapaciteten til 72
elever og har fået så forholdsvis gode lokaleforhold, skyldes det
velvillighed og god forståelse fra undervisningsministeriet, de lokale
myndigheder og Kristent Skole- og Kursuscenter, som vi er en stor
tak skyldige.

Skolens byggefond
Skolens byggefond tager med glæde imod ethvert beløb, stort eller
lille til den fortsatte udbygning.
Det resterende byggeri vil koste ca. 20 millioner kr. i dagspriser.
Heraf skal vi selv præstere ca. 3,5 millioner kr. som egenkapital for at
få del i stats- og rentetilskudslån. For at nå dette beløb har vi brug for
en hjælpende hånd fra skolens venner.
Skolen er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver i henhold
til ligningslovens §8 a. og §14 stk. 2.
Man kan således anvende både 1300 kroners reglen og
gavebrevsordningen.
Nærmere oplysninger vedrørende fradragsordningen fås ved
henvendelse til skolen.
Tak for ethvert bidrag.

Djurslands Efterskole juni 1985

25

Bestyrelsesmedlemmer
fra skolens start
For at få det rette overblik må vi nødvendigvis begynde med den
bestyrelse der blev nedsat i 1973.
Medlemmer var:
Lau Overby, Ikast - Jørgen Gram, Lendum - Thomas Thomasen,
Skibby - Herbert Neimanas, Tølløse - Verner Andersen, Herning
Villy Stampe, Herning - Jørgen Nielsen, Thorning - Henning Ejsbøl,
Jerup - Jørgen Andreasen, Dronninglund - Finn Berggrein, Vester
Hassing - Gelardi Mikkelsen, Røjle - Peter Balle Kristensen, Ramten og Poul Degn, Hvide Sande.
Disse 13 personer stod som bestyrelse for Kristent Skole og
Kursuscenter.
Under arbejdet med oprettelse af skolekredsen, og udarbejdelse af
forslag til vedtægter for Djurslands Efterskole, delvis i samarbejde
med Undervisningsministeriet, fik vi på skolekredsens stiftende
generalforsamling den 14/9 1974 godkendt følgende sammensætning
af skolens bestyrelse, nedfældet i vedtægternes paragraf 7:
Generalforsamlingen vælger af sin midte, seks medlemmer, medens
tre medlemmer udpeges af bestyrelsen for Kristent Skole og
Kursuscenter.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har gennem
årene været:
Christian Rauff. Tranum 1974.
Ellen Thomasen, Skibby 1974-1984.
Charlotte Ejsbøl, Jerup 1974-1975.
Ellen Møller, Nr. Sundby 1974.
Verner Christensen, Dronninglund 1974.
Poul Nørgård Nielsen, Nr. Sundby 1974.
Vagner Christiansen, Vivild 1975-1978.
Finn Berggrein, V. Hassing 1978-1980.
Troels Hansen, Hinnerup 1980-1984.
Vita Kjærgård, Ans 1984.
Niels Aage Christensen, Ørding 1984.
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Kristent Skole og Kursuscenters udpegede bestyrelsesmedlemmer har
været følgende:
Jørgen Nielsen, Thorning 1974-1982.
Herbert Neimanas, Tølløse 1974.
Peter Balle Kristensen, Ramten, nu Kjellerup 1974.
Peder Hovgård Nielsen, Lading 1982.
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