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UNGDOMSSKOLE



Balle Fri- og Ungdomsskole



Elevarbejde. Karina Sørensen.

BALLE FRI- OG UNGDOMSSKOLE 
7182 Bredsten

Telefon 75 88 12 05

Trykt i Jelling Bogtrykkeri A«S

Forsidebillede er malet af malermester Folke Petersen, 
som havde malerentreprisen på skolen. 

Billedet er over døren til gymnastiksalen.



Føden og klæden, hus og hjem, 
skulle Guds børn gå vild om dem? 

Mennesket lever af Guds ord, 
hjemme har børn, hvor fader bor.

N.F.S. Grundtvig.

Lørdag den 1. nov. ’97 fejrede vi Halfdan’s fødselsdag (19 år), alle dren
gene (4) var hjemme. Vi havde det meget hyggeligt, som vi altid har det, 
når kyllingemor har kyllingerne omkring sig.

Det kan ikke forklares, hvilken værdi der ligger i dette fællesskab, 
men det er ikke nogen selvfølge at sammenholdet er så stærkt. Senere på 
aftenen (ca. kl. 23.00) besluttede Henrik og Halfdan at tage til Vejle for 
at møde nogle af deres kammerater. Den ældste af vore drenge og hans 
pige (Søren og Birgit) kørte dem derind, og jeg havde lovet at hente 
dem, når de ringede. Sådan har vi altid haft det. Altid rede til at hjælpe 
hinanden.

Klokken ca. 03.00 ringede telefonen, og jeg kørte til Vejle (12 km). 
Jeg skulle hente Henrik og Halfdan ved ”Me Donald”. Jeg nyder i grun
den at komme op og se lidt på nattelivet i Vejle. Hvad sker der, hvilke 
mennesker er der på gaden (der er mange)? Meget hurtigt fandt vi hinan
den og var på vej hjem, da Halfdan pludselig siger: ”Vi skal have en 
mere med hjem, vi skal lige se om vi kan finde ham.” Jeg tænkte, dette 
her kan blive spændende. Vi kørte rundt på Vejle Banegårdsterræn, også 
steder, hvor der var indkørsel forbudt og hvor der var et enormt bygge
rod. Vi kunne ikke finde ham, men Halfdan påstod hårdnakket, at han 
måtte være her!

I et skur, som var skjult bag paller og mursten og andet byggemateria
le så jeg pludselig to tennissko på et par fødder ligge på en bænk, resten 
af kroppen var skjult af skuret. Halfdan sprang ud og gik hen til skuret. 
Det varede noget, inden han fik ham vækket og på højkant. Han lå der 
mutters alene (1. nov. kl. 03.15). Drengen var lidt meget bedugget, men 
ellers O.K. Halfdan fik ham ind i bilen, og vi begyndte at køre, men 
måtte holde ret hurtigt, da han lige skulle have hovedet lidt udenfor.
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Vi kom da langt om længe af sted. Halfdan vidste, hvor han boede og 
gik med ham op til huset for at være sikker på, at han kom ind. Derefter 
kørte vi hjem.

Årsagen til at jeg skriver dette, skyldes den kommentar Halfdan kom 
med på det sidste stykke vej, vi kørte. Han sagde: ”Der mangler vist lidt 
i det hjem!”

Det er i dag onsdag den 5. nov. Jeg har hver eneste dag siden den ople
velse tænkt mere på, hvilke vilkår vokser børn og unge op i? Har foræl
dre og børn ikke tid til hinanden mere? Tid er penge, det ved alle, men 
ikke alle er opmærksomme på, at denne ”tid” ikke kan gøres op i penge.

På et netop afholdt lederkursus (i uge 44) hørte vi om, at der er mindre 
tid til at tjene de penge ind, som det koster at udvikle og fremstille et 
produkt (computerprogram m.v. det forældes lynhurtigt!). I børns (min
dre børn) leg er der ikke tid til mere at ”bygge” kranen (sammen med far 
eller mor), så kan børn ikke nå at lege med den. Så knap er tiden!

I dag bruges der mere tid på at sortere og vurdere oplysninger, medde
lelser og informationer, der er så uhyggeligt mange af dem!

For fem - ti år siden konkurrerede (kappedes) man om penge, nu kon
kurrerer man om tid! Mange siger: Må jeg låne lidt af din tid - har du tid 
et øjeblik - har du lidt tid tilovers? Undskyld vi bruger lidt af din tid.

Det giver et helt andet fællesskab, når ”tiden” bliver gjort til økonomi!
Samtidig med det er familien blevet ”funktionstømt”, ingen er afhæn

gig af nogen, enhver klarer sig selv, vi har ikke tid.
Det skaber midlertidige fællesskaber, som har en meget kort levetid. 

Det er for mig en af årsagerne til, at så meget går i opløsning og ender i 
vold m.m. Vi har her i Norden tradition for at uenighed og stridigheder 
løses med samtale og vedvarende forsøg på at forstå modpartens argu
menter ved at få indsigt og viden om andre menneskers adfærd og opfat
telse af godt og ondt, men det er der ikke tid til mere.

Jeg håber (og tror) på, at personligheden i fremtiden igen får større 
betydning og kommer i højsædet. Et helt menneske med både hjerte og 
hjerne, og så kommer effektivitet, produktivitet, uddannelse og alt det 
andet i anden række.
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TROSKAB
Vil Du elske mig, naar hvad jeg loved 
Viser sig at være ufuldbragt;
Naar det ses, at Hjerte mer end Hoved 
Har jeg haft, og mere Mod end Magt; 
Naar jeg vrages som en rusten Klinge, 
Nu for sløv, men engang alt for hvas, 
Og den store Hob kun agter ringe, 
At jeg dog engang har fyldt min Plads?

Carl Ploug
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”Juletræet med sin pynt, 
venter på, vi får begyndt”
En god bekendt af mig, der er sagfører og bosat i Københavns omegn, 
fortalte mig engang, uden at bryde sin tavshedspligt, at det var de mær
keligste ting folk var optaget af i forbindelse med arvesager. Og dog! - 
var dette i grunden så mærkeligt ? Hør nu:
I et tilfælde havde han fået brev fra en dansker i Canada. Hans far var 
død herhjemme, og han bad nu min gode bekendt om, at han - ud over at 
ordne det sædvanlige - endelig ville tage sig af en vigtig ting for ham: 
Han skulle sikre sig barndomshjemmets kasse med julestadsen. En kasse 
der i værdifortegnelsen var anført med det sigende lille nul, men altså 
for denne mand dyrebar og værdifuld. Fordi den kasse rummede minder 
om alle de juleaftener drengen inde i ham aldrig ville kunne glemme. 
Hvor arvinger normalt rager til sig for at få så meget som muligt, bad 
denne mand om noget tilsyneladende værdiløst..

Da han var kommet hjem med kassen, skulle den nødvendigvis pakkes 
om inden forsendelsen til Canada, men min gode bekendt var ærlig at 
indrømme, at det også var nysgerrighed efter at se hvad der dog var så 
vigtigt, der havde bevæget ham til at se nærmere på kassens indhold.

Og hvad var der så i kassen ?
En af de sædvanlige stjerner til at sætte i toppen af træet, hjerter og 

kræmmerhuse. Jakobsstiger, lyseholdere med små nedbrændte rester af 
julelys, - kort sagt forgængeligt stof, men af uforgængelig karakter, ting, 
der biir’ hængt på julen, fordi de hører julen til.

Men man behøver såmænd ikke at have så mange år på bagen, før 
man opdager, at der i tidens løb blev hængt ting på julen, der slet ikke 
hører julen til.

Nu er det ikke min mening at ødelægge jeres søde juledrømme. Tvært
imod ..., men det var sikkert den kendsgerning der for nogle år siden fik 
svenske studenter til - kort før jul - at hænge transparenter hen over 
Kungsgatan i Stockholm, og de forundrede stockholmere kunne læse: 
JEG FRABEDER MIG JULEGAVER I ÅR
KÆRLIG HILSEN
VOR HERRE
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Det var en barsk, men egentlig en passende hilsen til alle de velpolstrede 
mennesker, der har glemt julens egentlige budskab til fordel for en 
købedille, der ofte omfatter ting, man enten ikke har brug for eller ligeså 
godt kunne købe uden for juletiden. Som en god ven, der stod foran jule
indkøbene sagde: Der er helt ærlig talt noget helt vanvittigt i, at jeg i 
anledning af menneskesønnens fødsel giver min kone en elektrisk 
pålægsmaskine - selv om den hedder EVA.

Men udfra en relativ betragtning er det knap så sindssygt som gaven 
“til ham der har alt”, når det udarter, — som den københavner der intet 
manglede, og som derfor fik en whiskyblender i guld og med mono
gram.

Tænk at være så fattig, at man intet savner,- ja, der er i sandhed hængt 
meget på julen, der ikke kommer julen ved.

Da jeg nu skulle igang med dette indlæg er der vel ingen der vil for
tænke mig i, at jeg hentede vor egen kasse med julepynten frem, og dens 
indhold minder påfaldende livagtigt om canadierens.

Og hvad sagde alle disse tilsyneladende livløse ting mig så ?
Der var først den store glimtende gyldne stjerne, der gennem 50 uger 

har ligget på loftet, og var blevet noget krøllet og skæv. Jeg gav mig til 
at rette den ud og pudse den af, så den kan fremtræde i al sin glans i 
juledagene - for derefter at blive overgivet til den skæbne der er beredt 
al julepynt når nytåret er ovre: Glemsel og manglende aktualitet i nye 50 
uger.

Underligt som sådan en stjernes skæbne minder om vor egen, for vi 
pudser også vor egen glorie op til juledagene og fremtræder for et par 
dage helt ukendelige, idet egoismen synes at have forladt os til fordel for 
altruismen; menneskekærligheden blomstrer !.

Der lå kassen med alle julehjerterne af papir. Flade som pandekager 
endnu, men om kort tid nok fyldt med pebernødder,mandariner, choko
lade og konfekt.

Jamen, også disse hjerter har noget at sige til os, - dette, at i julen svul
mer disse hjerter. De pumpes kraftigt op for en uges tid. De gamle slægt
ninge inviteres, der skrives rørende julekort til folk man ikke har skæn
ket nogen dybere tanke i årets løb. Der gives til indiske børns fodbek
lædning og naboens kære missekatte - de får resten af julegåsen.

Vi er allesammen så gode som dagen er lang - men - dagene er også 
årets korteste.

Det mærkværdigste er dog kræmmerhusene. Dér ligger de - runde og 
udspilede, parat til at fyldes, som symbol på menneskets kræmmersjæl 
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og til minde om, at vi aldrig kan få nok. Hvor mærkværdigt, hvor talen
de symbolikken er med de flade hjerter og de opspilede kræmmerhuse i 
årets 51 uger.

Kræmmerhuse. En talende betegnelse. Er vort livs bygning, vort eget 
indre, også i de fleste af årets uger kræmmerhuse ?

Dér ligger Jakobsstigerne, som jeg allerede som barn havde den 
største besvær med. I en periode af vort liv, - også som bekendende 
kristne, tiltror vi os evnen til at krybe op ad denne Jakobsstige og nærme 
os lyset og himmerige, og vi glemer helt vor børnelærdom - at det var 
Jakobsstigen, der blev sænket ned til mennesket, det menneske, der end 
ikke evnede at løfte sin far fra den jord der optager ham så meget. Har I 
forsøgt at rejse en stige midt på græsplænen og stige op ad den? Jo, 
jordbunden er et meget talende ord..

Endelig var der alle lyseholderne med resterne af sidste års lys. 
Udbrændte lys - og jeg fik den vemodige tanke, at som vi ofte, efter en 
god aften slukker lysene på festbordet, og som vi gør det efter gudstje
nesten, således er det også Guds vilje, at vort lys engang skal slukkes - 
og ingen tør love os, at det først sker når lyset er brændt naturligt ned. - 
Og så meldte linierne sig helt af sig selv:
Hvis du vidste, hvad du ved, 
når dit livslys er brændt ned, 
så var meget mindre drøjt, 
mens det endnu brænder højt;

Krybbespil ved julemødet.
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Vi burde vide det allesammen - mens vi tror , at vort livslys brænder højt 
- at vi burde stræbe efter at få lyset til at brænde klart frem for at ose. —

Se - det var kassens indhold! og ligeså naturligt, indholdet er i julen, 
lige så uaktuel er det efter jul, medmindre man erindrer sig, at julens ret
te baggrund ikke bare skal vare til påske, men leve inde i os selv hele 
året.

At julen uden for juletiden er noget unaturligt, det har givet os vendin
gen: Du ligner jo et pyntet juletræ, - og ophavsmanden til bemærknin
gen har muligt haft i tankerne, at den pågældende med al stadsen - har 
hængt noget på sig, som ligesom ikke helt hører mennesket til, - så selv 
et barn må udbryde: Jamen, han har jo ikke noget på !

Barnet gennemskuede os straks og så, at dette måtte være en leg, siden 
vi pyntede os, åndeligt talt, med krøllede stjerner, flade hjerter, kræm
merhuse med opspilet gab, Jakobsstiger med trin, der aldrig har været 
betrådt af menneskefod,- og lys, der var nedbrændte og udbrændte eller 
måske brændt i begge ender.

Og så kommer denne aften - den 24 december - hvor stadsen er hængt 
på den gran, der helt naturligt er julens træ, sådan som digteren siger 
det:
Se granen- det er troens træ
den har jo kors så mange
og peger med sin ranke top
frimodig mod Guds himmel.

Men hvor er vore tanker - vi, store børn, der aldrig bliver voksne. 
Såmænd som de jordbundne mennesker vi er - ved træets rod, ved alle 
gaverne. Vi skulle hellere løfte blikket fra disse gaver til stjernen, hvis 
centrale placering på træet - siger os, hvor den største af alle gaver - vort 
liv - kommer fra.

Vi burde erindre os, at Gud har skabt os - har skænket os livet - med 
alt, hvad dette indebærer, at vi bør gå efter stjernen og formindske 
afstanden mellem den vi burde være, og den vi er. At vi må huske, at 
som afsender på livets gave står der: “JEG ER Herren din Gud.”

Som modtager står der blot: “Jeg, et menneske”.
Den dag, vi indser, at vi skal rette takken opad, og at vi aldrig bliver 

andet end modtagere, skyldnere, da har vi fattet livets og julens budskab.
Der er ingen tid på året, Gud og mennesket forstår hinanden bedre end 

i julen. Der ligger nemlig en dyb sandhed gemt i det gamle sagn, der for
tæller, at kirkeklokker, der ved skibsforlis er sunket i havets dyb, giver 
sig til at ringe dernede juleaften.
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Vel er det kun et sagn, men sagn indeholder gerne en eller anden sand
hed, og her er det den, at på bunden af ethvert menneskehjerte findes en 
klokke, der kan bringes til at ringe, når de toner den engang blev stemt 
efter, igen lyder.

Lad os få disse toner til at lyde, ikke bare juleaften, men hver eneste 
dag i vor tilværelse.
“Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet.

Glædelig jul
Kresten Justesen 

valgmenighedspræst

Konfirmanderne maj 1997.
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Uddrag fra skolens protokol

BESTYRELSESMØDE DEN 12. NOVEMBER 1996
Salg af lærerboligen på Jellingvej 8 blev drøftet og bestyrelsen var posi
tiv overfor salget til lærerparret.

Formanden og forstanderen havde gennemgået skolens forsikringer 
sammen med forsikringsselskabet.

Til Friskolefonden blev det besluttet at yde 1000 kr. i støtte.

BESTYRELSESMØDE DEN 16. DECEMBER 1996
Kursusplanen for skoleåret 1997/98 blev fremlagt og godkendt med 41 
kursusuger. Ligeledes blev den overordnede undervisningsplan for skol
eåret 1997/98 fremlagt og godkendt.

Der var allerede indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 23. 
december for at få skolekredsens godkendelse af salget af lærerboligen.

En tiltrængt renovering af skolens køle/fryserum blev drøftet og god
kendt, og det ville blive ordnet i det nye år.

I friskolen så elevtilgangen fin ud. idet det forventedes, at der ville 
starte 12 elever i såvel 1. klasse som i børnehaveklassen i det kommende 
skoleår.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 23. DECEMBER 1996
Eneste punkt på dagsordenen var salget af lærerboligen på Jellingvej. 
Det blev enstemmigt godkendt af de 10 fremmødte, efter at formanden 
kort havde orienteret om salget.

BESTYRELSESMØDE DEN 22. JANUAR 1997
Februar/marts er mødetid i efterskoleverdenen, så bestyrelsen kunne del
tage i møder i Vandel, Ejstrupholm og Nyborg, og der kom bestyrelses
medlemmer afsted til disse møder.

Kursusplanen for 1997/98 blev suppleret med forventede flyttede kur
susdage (typisk lang weekend og i stedet skoledage på lørdage og søn
dage), perioder for lejrskole og erhvervspraktik.
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BESTYRELSESMØDE DEN 19. MARTS 1997
Ministeriet havde igen krævet nye vedtægter efter en “standardmodel”, 
på trods af at vi for 2 år siden netop havde fået lavet nye vedtægter, som 
ministeriet havde godkendt. Hvis der skulle laves nye vedtægter, skulle 
de indsendes inden den 1. august 1998.

Ministeriet havde godkendt skolens regnskab for ... 1994.
Der var købt nye møbler til fysiklokalet.

BESTYRELSESMØDE DEN 17. APRIL 1997
Sammen med revisoren blev regnskabet for 1996 gennemgået. Der var 
fyldige specifikationer og protokollen, der ligeledes blev gennemgået.
Der var blevet indkøbt inventar til musik og syning. Endvidere var der 
indkøbt forsøgsudstyr til fysik.

Det kedelige problem med halgulvet blev drøftet. ligesom det sikkert 
også ville være nødvendigt at anskaffe udsugning til sløjdlokalet af hen
syn til arbejdsmiljøet.

GENERALFORSAMLING DEN 22. MAJ 1997
Inden den “alvorlige” generalforsamling var deltagerne inviteret i gym
nastiksalen for at se Billedskolens udstilling. Det var imponerende, hvad 
Mette Kramer havde fået lært børnene på eet år.

Til generalforsamlingen var det mødt ca. 50 fra skolekredsen.
Til dirigent blev Holger Johansen valgt, hvorefter formanden fortalte 

om årets gang, hvor den store begivenhed naturligvis havde været byg
geriet af ny elevfløj og renovering af stueetagen herunder. Formanden 
nævnte det positive, at man kunne fortsætte med det samme lærerteam, 
og at elevsituationen var god i såvel ungdomsskolen som i friskolen. 
Starten af børnehaven “Solstrålen” betød ganske givet allerede nu en 
øget tilgang til friskolen. Max Kramer gennemgik herefter de væsentlig
ste aktiviteter og begivenheder siden sidste års generalforsamling. Der 
kunne stadig bruges mange penge på forbedring af skolens bygninger, 
biler, inventar og undervisningsmidler.

Revisoren gennemgik herefter regnskabet.
Beretningerne blev godkendt og kontingentet blev fastsat uforandret 

50 kr. pr. år.
Til sidst blev valgene afviklet, som resulterede i en uændret bestyrelse.

BESTYRELSESMØDE DEN 27. MAJ 1997
Bestyrelse mødtes kl. 17 for at gennemgå skolens bygninger. Der var på 
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forhånd lavet en uprioriteret liste på ønsker til nybyggeri, ombygning og 
vedligeholdelse.

Det var en fin måde for bestyrelsen at få skolen gennemgået på denne 
måde, for da man selvfølgelig ikke havde råd til at opfylde alle ønsker, 
skal skolens midler bruges i den rigtige rækkefølge.

Af de store ønsker er det hal nr. 2 i internationale mål og sammenbyg
ningen med den eksisterende, der så skal forsynes med springgrav. Hal
gulvet i den gamle hal skal enten fornyes eller repareres. Endvidere 
ombygning af 50- og 60- gang og ombygning af gamle gymnastiksal til 
en tiltalende foredragssal.

BESTYRELSESMØDE DEN 17. JUNI 1997
Arkitekten viste skitseforslag til evt. ombygning af huset, men på grund 
af prisen, ville det næppe blive til noget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Poul Erik Antonsen som formand, 
Johannes Lyng som næstformand og Flemming Sølund som sekretær.

Traileren ville forsøges byttet med en lukket model. Den bruges bl.a. 
til gymnastikopvisninger.

BESTYRELSESMØDE DEN 24. SEPTEMBER 1997
Sommerferien var som vanligt benyttet til reparationsarbejder og lignen
de. Der var lagt nyt tag på huset, og et avanaceret udsugningssystem var 
installeret i sløjdlokalet.

Udbygning af fysiklokalet var så småt kommet i gang.
Der var indkøbt nye stole til gymnastiksalen.
Lokalaftaler med lærerne var forhandlet på plads og underskrevet.
Arkitekten arbejder videre med springgrav, redskabsrum og ny hal.
Kursusplanen for skoleåret 1998/99 blev fremlagt og godkendt med 

41 ugers kursusforløb.
Man satser på 66 drenge og 66 piger til dette skoleår.

BESTYRELSESMØDE DEN 23. OKTOBER 1997
Et kreditforeningslån er lagt om til en lavere rente.

Til- og ombygning af fysiklokalet er sat i gang og det forventes afslut
tet til jul. Der var kommet tilbud på renovering af halgulv og lægning af 
et helt nyt. Det er et meget dyrt projekt, så tiden ses an.

Flemming Sølund 
sekretær
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Et tilbageblik på årets gang/
oplevelser i Solstrålen
Et år med mere plads og stor kursusaktivitet.
Tak til alle for samarbejdet i året der er gået, og tak til alle de hjælpende 
hænder vi har fået i årets løb.
Her er et lille tilbageblik over nogle af de oplevelser vi har haft i det for
løbne år:

JANUAR:
Den 5. var der juletræsfest på friskolen hvor mange børnehavebørn del
tog.

Den 10. fejrede vi SOLSTRÅLENS fødselsdag. Om formiddagen 
festede vi med børnehavebørnene, og efter middag kom alle de børn 
som var gået ud af børnehaven i sommeren 1996 på besøg, og så blev 
der festet videre og hygget. Børnene så alle ud til at nyde det meget.

Den 20. havde vi besøg af landbetjenten og en kollega, der kom med 
en hundepatrulje som vakte stor nysgerrighed blandt både børn og voks
ne. Politihunden hed Nero, den var stor, men meget rar. Alle de børn der 
havde lyst fik lov til at sidde bag rattet i politibilen.

FEBRUAR:
Før mange gik på vinterferie lavede børnene nogle flotte fastelavnsris, 
de klippede og klistrede med stor lyst.

Den 6. var nogle af børnene på dyrehospitalet, hvor vi så mange 
spændende ting

Den 18. var der fastelavnsfest på friskolen, hvor alle gør et stort arbej
de med udklædning!

Den 28. var vi alle på friskolen for at se en meget flot opførsel af 
“Folk og røvere i Kardemommeby”

MARTS:
Den 11. tog vi alle til Vejle, hvor vi besøgte en bager. Alle børnene bagte 

14



en krokodille, som de fik med hjem.

APRIL:
Den store fødselsdagsmåned der blandt mange fine fester sluttede med 
en ret snavset indianerfest hos Andreas.

MAJ:
Den 5. til 7. var der lejrtur til Højen Hule. Turen var et ønske fra de 
børn der var med året før. Der blev kravlet på skrænter, lavet bål, gået i 
vand så gummistøvlerne blev våde indeni. Vi opfandt også et nyt træ et 
“tøj-træ”, som blev brugt til at hænge børnenes tøj til tørre på. “Selvføl
gelig” var det regnvejr, men det var alligevel en god lejr.

JUNI:
Højdepunktet var Cirkus-sommerfest. Det var en måned med stor travl
hed, maling af kulisser, finde kostumer, øve numre og få gjort klar til 
fest. Det blev et flot cirkus, hvor alle gjorde deres bedste.
Tak for den store interesse så mange viste vores forestilling.

Nogle børn holdt sommerferie efter sommerfesten, nogle var med ved 
Kvark Mølle, og nogle var med i Vejle for at besøge bedemanden - som 
var en dame - og derfor blev hun til en “bedekone”.

Solstrålen.
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JULI:
Var en stille måned, da vi ingen børn havde i 3 uger. Vi startede dog 
langsomt op i uge 31.

Den 31. var en underlig dag. Vi holdt afskedsfest for de kommende 
børnehaveklassebørn. Alle børn der skulle forlade børnehaven kom om 
eftermiddagen hvor vi festede med “disko - dasko”. Da det blev lukketid 
i børnehaven fortsatte vi på friskolen, hvor vi havde lånt køkkenet og 
spisesalen. Børnene hjalp med at lave mad, og pynte op til afskedsfest.

Det er mærkeligt, for det er en sorgens dag, men også en glædens dag. 
Børnene bliver store og skal videre på deres vej. Vi ønsker dem selvføl
gelig al mulig held og lykke.

AUGUST:
Den 1. velkommen til nye børn og forældre. August måned er en “stille” 
måned i børnehaven, for vi skal alle igang. Nogle skal vænne sig til at 
gå i børnehave, og andre skal vænne sig til de nye børn.

SEPTEMBER:
I september startede vi med at gå i hallen hver onsdag.

Den 25. blev vi kørt til Grene Sande i skolens busser. Den “nye” fød
selsdagsmåned sluttede med besøg hos Anne- Mette.

OKTOBER:
Tømreren kom, og vi har fået et ekstra rum “tumleren”. Det var dejligt, 
men også et stort arbejde både før- og bagefter med oprydning og 
rengøring.

Den 10. sov vi allesammen i børnehaven. Lørdag morgen var vi 73 til 
morgenmad, så det gamle ordsprog: “hvor der er hjerterum er der ....” 
var meget på sin plads den dag.

Der sker selvfølgelig mange andre ting i børnehavens hverdag, og der 
bliver lavet mange ting med stor kærlighed til een man holder af.

Else Pedersen 
“SOLSTRÅLEN”
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Forældredag i ungdomsskolen.

- Dagen sluttede med underholdning af glasspiller Erik Hansen og guitarist Laif Lauridsen.

Mortens aften.

I



Julehygge i friskolen

og ungdomsskolen.



Adventsgudstjeneste i Balle 
Valgmenighed.

Max’s bamsejuletræ.



Julemøde hos os med underholdning af skolens sangkor.



Julemødet i hallen - skuespil

Sangkoret.



- Friskolens juletræsfest.

- Skuespil.



Fastelavnsfest.

- i ungdomsskolen

- og friskolen.



Forårsopvisning på BFU - fælles indmarch.

Folkedans - Squaredance.



Dagbog 1996/97
Klokken slår, 
tiden går, 
håbet Guds børn dog fejl ej slår, 
det har vinger af engleart, 
flyver til himmels med bønnens fart, 
kommer tilbage med svar.

Klokken slår, 
tiden går, 
kærligheden ej tæller år, 
den kan gøre det gamle ungt, 
gøre det let, som synes tungt, 
vand den omskaber til vin.

Ja, sådan vælger jeg at begynde dagbogen i år.
Jeg vil begynde med at takke for alle breve og kort, vi i årets løb har 

modtaget fra jer. Det er rart at høre fra jer. Det er også rart, når vi får 
breve, hvori man takker skolen, fordi man lige akkurat på rette tidspunkt 
har fået det ”spark” der skulle til for at komme godt i gang. Det er 
sådanne tilbagemeldinger der gør, at man stadig tror på, at det ikke er 
helt forkert, det man gør.

Der kommer desværre også tilbagemeldinger, der er knap så gode. I 
øjeblikket har vi en elev til at ligge på Odense Sygehus. Det er Annika, 
som også gik her sidste år. Hun har en sjælden sygdom og oveni den 
kom menigitis. Annika har det lidt bedre nu, men det varer nok længe, 
før hun kommer tilbage.

I sommer læste vi i avisen at Kim Christensen fra Give var omkommet 
ved en trafikulykke. Æret være hans minde.
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November ’96
5 .: Forældredag - og aften i friskolen.
6 .: Der var besøg af konfirmander og forældre fra Givskud.
8 .-9.: Max og jeg var i Fuglsø til et folkeligt kursus.
10 .: Glasspiller Erik Hansen og guitarrist Laif Møller Lauridsen under
holdt os. Det var vældig festligt.
11 .: Selv om vi blev underholdt selve mortensaften, holdt vi altså traditi
onen tro vores egen mortensaften med alle elever, skolens personale og 
alle ”vore” små poder. Efter spisningen var der bankospil.
18 .-20.: Skolen var praktikværter for elever fra Viborg gymnastikhøj
skole.
20 .: Dilettant i Balle Forsamlingshus. Generalprøve for skolens elever. 
Denne gang spillede de: ”Enden på komedien”.
23 .-24.: DGI -Århus havde et kursus for motionsdamer på skolen. I pro
grammet indgik bl. a., at skolens lærere både havde gymnastik, folke
dans og en sangtime. Max og jeg fortalte dels om skolen og om den 
franske kunstmaler Henri Matisse.
29 .-30.: Springballerne trænede.

December ’96
1.: Børnehaven lånte skolens spisesal, hvor børn, forældre og pædagoger 
julehyggede sig
4 .: Lisbeth og Morten fik en lille søn. Til lykke.
6 .-7.: Volleyboldkursus for skolens elever. Mange tog mod tilbuddet. 
Andre tog med gymnastiklærerne til Viborg Gymnastikhøjskole til et 
kursus der.
9 .. Vi fik tidlig aftensmad, og drog derefter i tre busser af sted til Århus 
Teater, hvor vi så: ”Jul i Nøddebo præstegård.” En lidt anderledes 
opsætning end vi er vandt til fra Odense, men det værste var dog, at 
nogle replikker var lavet om. Sådan er det, når man har set det samme 
stykke så mange gange, som vi nu altså har. Men det var selvfølgelig en 
god aften.
IL: Om aftenen holdt ”Familie og samfund ” julemøde hos os. Denne 
gang var også ungdomsskolens kor på banen med et repertoire af jule
melodier. Max og jeg læste og fortalte historier.
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13 .: Personalejulefrokost. Denne gang hjemme. Det er det billigste, og 
når vi hjælper hinanden, går det jo også. Køkkenet gør det hele klar, og 
vi har hjælp udefra til selve festen.
15 .: Adventsgudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke. Skolens musik- 
og sangkor medvirkede. Bagefter kunne alle der ønskede det gå med hen 
på skolen, hvor der blev serveret æbleskiver og gløgg. Også her benytte
de vi lejligheden til at synge et par julesange/salmer.

Juleklip.

16 .: Bestyrelsesmøde.
17 .: Forældredag i Billedskolen, hvor der samtidig var udstilling. Der 
var god tilslutning. Børnene skulle selv præsentere deres billeder, dels 
for familien og dels for pressen.
Vi havde nok forestillet os, at vi fra kommunen kunne få lidt tilskud, 
men det giver man ikke til den slags i Egtved kommune. Jeg har indtil 
videre tre afslag. - Men altså Billedskolen kører alligevel.
19 .: Julemiddag for eleverne, skolens personale samt påhæng m. børn. 
Vi var over 200 i alt. Det er det man kalder en rimelig stor familie.
20 .: De foregående dage har der været øvet, øvet og atter øvet. Men den
ne dag var alt klappet og klart til julemødet. Om eftermiddagen dækkede 
vi borde til 620 personer. Aftenens program var som traditionen tro med 
skuespil, luciaoptog, sang/musik, oplæsning af juleevangeliet og til slut 
krybbespil med de små klasser fra friskolen. Ind imellem en masse san
ge.
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21 .: Alle lærere og friskolens elever hjalp med oprydningen i hallen. 
Bagefter var der tid til julehygge i klasserne og til sidst en fælles afslut
ning, hvor vi også kunne ønske friskolebørnene ”glædelig jul”. De druk
ner lidt i vores julemøde. Derefter var der en bid brød til personalet, så 
vi også kunne ønske hinanden ”God jul”, inden vi skulle hjem og i gang 
med de sidste forberedelser før juleaften.
JULEFERIE.
28 .: Bestyrelsens julefrokost, som blev holdt i vores mødelokale. Det er 
både for nuværende og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer. Squaredancerne 
fra Ødsted holdt også deres årlige ”julebal” i vores hal samme aften.
29 .: Max og jeg tog til Norge på skiferie. Allerede 3. Juledag var vore 
børn, pigerne og lille Josefine taget af sted. Vi skulle fejre nytårsaften i 
Bjorli. Det var et ønske fra vore børn, og vi var selvfølgelig med på den. 
Vi havde en dejlig uge med masser af sne og mange uforglemmelige 
oplevelser.

PIGEFODBOLD
Pigerne var også ude og spille fodbold på Vandel. Jubii ! Skader, nisse
huer, vendelige fejl?, hvid streg, skinneben = krykker.

Balle stillede med 3 pigehold, og som de selv sagde: Der var et seriøst 
hold, som nok skulle klare sig. Et hold som bare var med, og til sidst et 
sjovt hold.

Men i det hele taget var alt sjovt. Dommeren havde det vist også sjovt, 
for på et tidspunkt grinede han så meget, at han ikke kunne finde ud af 
kampen mere. Der blev grinet og lavet sjov ud af aftenen. Og resultater
ne blev flot nok en 2. plads, en 3. plads og til sidst en 5. plads.

Så fik vi aften-drik på Vandel, og turen gik igen hjem til Balle. Efter et 
dejligt, hurtigt bad var det tid til at sove lidt, for alle var vist godt trætte 
efter at have løbet op og ned ad den bane efter en bold, som 8 menne
sker sloges om. Men alt i alt var det en dejlig dag.

Sabine og Mette L.
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Koldnålsradering (elevarbejde). Bodil.

Januar ’97
5 .: Friskolens juletræsfest. I forhold til tidligere år var der denne gang en 
større ændring. I stedet for at holde det om aftenen, holdt vi det om 
eftermiddagen fra kl. 16 til kl. 19. Begrundelsen var, at der er mange 
børnefamilier med små børn, og når de så skulle i skole dagen efter, var 
det for sent at komme i seng ved 22 tiden. Vi fornemmede, at det var det 
rigtige i øjeblikket, så det bliver næsten lige sådan næste gang.
TV-syd ville gerne optage lidt fra festen, da der ikke bliver afholdt julet
ræsfester ret mange steder mere. Det kan 1 læse om efter dagbogens 
januar.
Programmet var som det plejer. Først dansede vi om juletræet, bagefter 
spillede de mindste klasser skuespil, så var der kaffe, og derefter under
holdt Syderne børnene med dans og leg.
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8 .: Besøg fra Kalø Landbrugsskole. Det var nogle afrikanske udvek
slingsstudenter, som skulle se på forskellige skoleformer i Danmark.
10 .: 2. og 3. kl. havde besøg af sundhedsplejersken.
15 .: Forældredag- og aften i friskolen.
18 .: Elisabeth og Henrik fik en lille søn. Til lykke.
Springballerne trænede.
20 .-22.: Terminsprøveri ungdomsskolen.
20 .-21.: Emnedage om sundhed i friskolen.
21 .: Skolen var inviteret til Vestbirk Efterskole til en musicalopførelse.
22 .: Bestyrelsesmøde.
24 .-26.: Friskoleforeningen afholdt kursus på skolen.
27 .: Første møde om en eventuel kunst- og kulturtur til Bretagne.
30 .: EDB-brugs kursus på skolen.
31 .-2.: Folkedanserkursus.

JULETRÆSFESTEN 5/1 1997
Forberedelserne.

Vi lavede juletræspynt (hjerter), dertil brugte vi papir, sakse, lim, bly
ant, skabelon, farver og tallerkener. Vi lavede også guirlander til klasse
værelset. Julepynten blev i første omgang hængt op i klasseværelset, lidt 
blev gemt i en kasse til det store juletræ.

Vi øvede også på et skuespil. Anne Mette begyndte med at fortælle 
hele stykket. Nogle fik lov til at læse selv. Julestykket hed “Jul hos 
Bagermester Nissen". Vi fik for, hvad vi skulle sige. Sommetider gik vi 
ned i gymnastiksalen og øvede på scenen. Det var meget sjovt.

Juletræsfesten.
Søndag den 5. jan. skulle vi så møde klokken 14.00 for at stille stole og 
borde op i gymnastiksalen. Så skulle der dækkes bord og laves julegod
teposer. Vi skulle også øve os på skuespillet. Det store juletræ blev pyn
tet med alle de flotte ting, vi selv havde lavet!

Kl. 16.00 kom musikken, og så skulle vi begynde med at danse om 
juletræet. Bagefter skulle børnehaveklassen - 3. kl. spille skuespillet “Jul 
hos Bagermester Nissen". Det handler om Bagermester Nissen, der har 
travlt i bageriet. Om natten kommer 450 mus og spiser alt, hvad der er i 
bageriet. Bagernisserne og en nisse fra butikken løber ned og henter de 
andre nisser, og alle hjælper Bagermester Nissen. 1 stykket skulle vi 
også synge nogle sange.

Bagefter kom julemanden og delte godteposer ud. Tre nisser fra skue-
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spillet hjalp ham, derefter gik vi ned til vores far og mor og fik kaffe.
Vi dansede buggie wuggie og lavede konkurrencer med blandt andet 

toiletruller. Da vi var færdige med at danse, fik vi pølser og brød, vi ryd
dede op og gik hjem.

TV-SYD kom og filmede dansen om juletræet, julemanden og vores 
skuespil, og de snakkede med Kathrine, Ole og Trine fra 2. kl. og Mette 
Kramer. Næste dag kom juletræet, julemanden og Trine og Mette Kra
mer i fjernsynet, men vores skuespil kom ikke med!

2.-3. kl.

EMNEDAGE OM FØRSTEHJÆLP
21.-22. januar ‘97
Den 21-22/1 havde vi emnedage om førstehjælp. Det var både sjovt og 
svært.
Det bedste jeg kunne var aflåst sideleje, selvom det vist er første gang, 
jeg har førstehjælp. Vi så også en film, der hed “Alle og Koli ? “. Den 
var bare så sjov.

Line 4. kl.

Om tirsdagen havde vi et stjerneløb, hvor vi gik rundt på skolen og fandt 
sårede. Elever og lærere var også med. Mette Kramer lå, som om hun 
havde næseblod - det var bare sjovt!

Katharine 4. Kl.
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KOMMUNEMESTERSKABER I SKAK
Agård Ungdomsskole den 29. Jan. ‘97.
Holdmesterskaberne blev i år afviklet på Agård Ungdomsskole, hvor de 
76 deltagere i tre aldersgrupper havde en god og hektisk dag. Da vores 
tidsramme er begrænset fra kl. 12 til kl. 16, skal alting fungere, for at vi 
kan nå de syv runder.
Betænkningstiden var 15 min. pr. spiller pr. parti, men det forkortede til 
gengæld ventetiden for de spillere, der røg i den velkendte skomager
mat. hvor det hele kan være afgjort på få træk.

A-gruppen bestod udelukkende af ungdomsskoleelever. Folkeskolen har 
desværre ikke ret mange i den aldersgruppe, der spiller skak.

Resultaterne var flg.:
Nr. 1 Vandel Ungdomsskole 25 points.

2 Balle I 21 -
3 Balle II 21 -
4 Ågård 1 15,5 -
5 Balle III 11,5 -
6 Ågård 11 10 -
7 Ågård III 9

B-gruppen havde tilmelding fra fire skoler. Her blev der spillet en dob
beltrunde, så det blev til i alt seks partier.

Resultater:
Nr. 1 Egtved 23,5 points

2 Øster Starup 13,5
3 Vandel 8
4 Nørup 3

Som fordelingen viser, var der stor forskel i spillestyrke mellem top og 
bund. Netop i en kamp mellem Egtved og Nørup var det en Egtved-spii- 
ler, der fortalte mig, at hans modstander havde slået en af sine egne brik
ker, hvilket jo ikke er helt efter reglerne. Det fortalte du ham vel ? Nej, 
det måtte han da selv om, så jeg sagde ham mat, lød svaret.
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Det er i de yngre årgange, at tilslutningen er bedst. Det er også her, at 
der høres en livlig snakken under partierne. Man er ikke bleg for at give 
sin modstander et godt træk, hvis det kniber med ideerne. Det sociale liv 
udfolder sig både under og efter opgørene. Et af de vigtigste spørgsmål 
var: Hvornår åbner slikboden?

Resultaterne:
Nr. 1 Egtved I 27,5 points

2 Vandel 1 18
3 Vandel 11 16
4 Egtved II 15,5
5 Nørup 14,5
6 Egtved III 11
7 Vandel III 9,5

På hvert hold var der fire spillere. Hvor det tilmeldte antal ikke fandtes i 
firetabellen, måtte de overskydende spille mod hinanden i en reservernes 
gruppe.

Resultater:

Nr. 1 Michael Hansen, Bredsten
2 Christian Jensen, Egtved
3 Dan Hansen, Nørup
4 Morten Precht, Egtved

4,5 points
4
3,5
0

Egtved kommunes Skoleskak takker Ågård Ungdomsskole og forstander 
Ole Sørensen for husly og service. Også en tak til Karsten Olsen fra 
Vandel skole, fordi han klarede både individualisterne og B-gruppen.

Næste arrangement i skoleskakken er amtsmesterskaberne for hold, 
der afvikles lørdag den 1. marts i Kolding. Vi håber, at mange afjer også 
vil møde op der, så vi igen kan vise, at der er god gang i skoleskakken.

Venlig hilsen
Martin Knudsen, Egtved

Koordinator for skakken i Egtved kommune og Vejle amt.
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SKOLESKAK
Onsdag d. 29/1 omkring middagstid tog 11 unge håbefulde drenge og en 
håbefuld pige afsted fra Balle. Kursen var sat mod Ågård, og missionen 
var: Skak. Det startede godt med, at vi kom for sent, men heldigvis var 
de så flinke at vente på os derude. Efter vi havde fået de mest elemen
tære regler at vide, måtte vi slå på uret. Vi kæmpede alle det bedste, vi 
havde lært, og det var tydeligt, at der var nogen, som havde lært mere 
end andre. Og det var ikke dem, jeg var iblandt.

Kampene skred mere eller mindre planmæssigt frem, og de forskellige 
hold kom længere og længere fra hinanden i points. De 3 i toppen var 
Vandel, Balle 1 og Balle 2. Det hele endte i et brag af et opgør mellem 
Balle 1 og Balle 2, det vil sige 1. pladsen havde Vandel - med mange 
points forspring allerede besat, så det blev kun til kamp mellem 2. og 
3. pladsen. Balle I og Balle 2 lå åpoint, da de sidste kampe var spillet. 
Desværre for Balle 2 havde det andet Ballehold ét luset matchpoint 
mere, så det hele mundede ud i, at Balle 1 kom på 2. pladsen og Balle 2 
kom på 3. pladsen. Der var også et tredje Ballehold, men dets bedrifter 
blev ikke til den store guldmedalje.

Da hele turneringen var overstået, blev præmierne delt ud, og der var 
præmier til alle! Efter præmieoverrækkelsen regnede de 12 Balle-elever 
med, at Max ville hente dem. Det gjorde han også...en time efter, de var 
færdige! Der er dog intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, så 
ventetiden blev udnyttet med en lille rundvisning. Det var en sjov dag 
med masser af hjernegymnastik og tidspres. De vil sent glemme os ude i 
Ågård.

På skoleskakspillernes vegne
Rasmus Raun

BERETNING FRA HÅNDBOLDSTÆVNE FOR EFTERSKOLER 1
VEJLE AMT I KOLDING
Vi var nervøse, og vi havde virkelig trænet hårdt i de sidste to uger op til 
stævnet. Vi var et hold på ni spillere af sted. Med os havde vi en skadet 
spiller, som skulle være vores træner.

Vi kørte fra Balle lørdag morgen kl. ca. 9.00 . Humøret var højt, og vi 
var sikre på, at vi med lethed kunne vinde det hele. Men det viste sig nu 
hurtigt at volde problemer; vores angreb fungerede ikke supergodt, og 
det gjorde forsvaret faktisk heller ikke. “Men hvad gør det, når bare vi 
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har det sjovt!!”. Det var vores motto den dag. Vi spillede 2 kampe og 
tabte desværre begge. I den første kamp mødte vi Kolding Idrætsefter
skole, som spillede på hjemmebane. Vi tabte 12 - 1 . Men vi var ligegla
de. Vi blev enige om, at i den næste kamp ville vi ændre taktik; vi ville 
begynde at score mål i stedet for at håbe på, at vores modstandere heller 
ikke kunne få bolden i kassen.

Det hjalp lidt, at vi ændrede taktik. Vi tabte kun 4 - 3 , så det var 
egentlig en meget god slutning på dagens strabadser. Da vi var færdige, 
så vi vores drengehold spille. De er nok omtrent dobbelt så gode som 
os......

Skrevet af Mette Gerber og Karina Kristensen.

Elevarbejde.
Louise Pallesen.

35



Februar ’97

2 .: Springballerne trænede.
3 .: Friskolens basketstævne.
Uge 6.: Halvdelen af personalet afspadserede, der i blandt os. Vi tog os 
den frihed at rejse til Gran Canaria i to uger, da uge 7 jo var vinterferie. 
Vi nåede at få læst en masse, dyrket meget motion og jeg nåede at lave 
timefordeling til det kommende skoleår, så det er ikke ”bare” ferie, men 
vi nød det alligevel. Var der noget, der skulle ordnes, ringede kontoret 
bare til os.
Vi modtog dog også en hel del fax, da der var nogle lokale annoncer, der 
skulle læses korrektur på. Men bare det i februar at kunne sidde udenfor 
på terrassen og nyde sin morgenmad med udsigt over Atlanterhavet og 
ikke en sky på himlen. Det var bare dejligt. Lyset og solen er helt klart 
mine energikilder.
7 .: Sundhedsplejersken til 7.kl.
Uge 7. VINTERFERIE.
16 .: Fastelavnsfest i friskolen. Det blev også afholdt om eftermiddagen, 
hvad vi i øvrigt har gjort i flere år.
17 .: Fastelavnsfest i ungdomsskolen. Begge steder var det selvfølgelig 
med udklædning og en masse konkurrencer.
21 .: Forældredag i ungdomsskolen. Først var der forældre-, elev-, lærer
samtaler, derefter underholdt John Engelbrecht os en times tid, hvorefter 
samtalerne fortsatte. Vi har de sidste mange gange holdt disse arrange
menter i hallen, hvor lærerne sidder ved små borde langs væggene i hal
len og hvor der i midten er café. Forældre, der er kommet her gennem 
mange år, synes også det er bedre, end da vi sad i et klasselokale. Her 
tager man mere hensyn til den tid, man har fået tildelt.
Desværre er det ikke så mange minutter, man har til rådighed, men det 
er jo også sådan, at man til enhver tid kan kontakte skolen eller bestemte 
lærere, hvis man har noget på hjertet.
21 .-22.: Springballerne trænede.
24 .: Møde i aktivitetsudvalget.
26 .-27.: Friskolens 4.-7.kl. spillede ”Folk og røvere i Kardemomme by” 
i alt 5 forestillinger.
Det var Bredsten skole, Strellev, Hedegård, Karstoft og Hestkær frisko
ler, ungdomsskolen og til sidst for forældrene og pårørende.
Det var et stort arbejde. Jeg vil her gerne takke alle der hjalp til. Vi ved 
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udmærket godt hvilken arbejde der ligger bag. Det var Niels, der var 
instruktør, men var omgivet af mange hjælpere. Tak.

Folk og røvere i Kardemomme.

FODBOLDSTÆVNE
Onsdag den 19.2. 1997 var samtlige drengefodboldspillere til indendørs 
fodboldstævne på Vandel Ungdomsskole. Vi stillede med 4 hold, hvoraf 
2 af holdene var i samme pulje. Der var deltagelse af 2 hold fra Agård 
Ungdomsskole, 4 hold fra Vandel Ungdomsskole, 1 lærerteam samt altså 
4 hold fra Balle.

Hvert hold spillede mindst 3 kampe, hvorefter det var muligt at kvali
ficere sig til finalerunden. Det lykkedes alle hold at hive en sejr med 
hjem. Oven i købet nåede et hold i finalerunden, hvor det dog blev til 
nederlag mod lærerteamet. Andenpladsen blev det til foran Ågård. Alt i 
alt en god aften.

Daniel Lauridsen og Michael A. Mortensen

37



Marts ’97
1.-2.: Efterskolernes årsmøde på Nyborg Strand. Beretningerne ved 
generalforsamlingerne kan jo godt være lidt kedelige, men vi får altid de 
sidste nye tiltag fra ministeriet og efterskoleforeningen med, det er i 
hvert fald rart. Desuden er der om søndagen altid to gode og folkelige 
foredrag, som jeg nødig ville gå glip af. Lørdagens aftenunderholdning 
er som regel også på et kunstnerisk højt niveau. Desuden når vi også at 
tale med andre efterskolefolk, både tidligere kolleger og nogle vi i vores 
unge dage har læst sammen med.
Alt i alt et godt møde.
3 .: Balle Billedskoles udstilling blev hængt op på Egtved Rådhus.
5 .: Fernisering af Balle Billedskoles udstilling på Rådhuset. Mange 
forældre og pårørende var mødt op, og da kulturudvalget holdt pause, 
blev de også vist rundt.
Ole Schøler med Åbybros ungdomsskole, viste nok en gang et drama- 
stykke, de selv havde forfattet.
8 .: Forårsstævne i Vingsted. Springballerne deltog denne weeekend.
13 .: Max og jeg var på kursus hele dagen. Emnet var 90’ernes børn og 
deres opvækstmuligheder og foredragsholderen var professor Per Schul
tz Jørgensen. En fantastisk god dag, vi fik samtidig en aftale med ham 
om, at han skulle komme her til et forældremøde og tale for os.
15 .: Forårsopvisning i Vingsted. Vores elever lavede efter vores mening 
en superflot opvisning.
Om aftenen var der Squaredance kursus.
18 .: Gary Snider underholdt eleverne et par timer. Altid en frisk ople
velse, at have ham på besøg.
19 .: Bestyrelsesmøde.
20 .: Forældredag i friskolen. Om aftenen vores egen gymnastikopvis
ning her på skolen. Der er mange hold og mange gæster, så det kan kni
be lidt med pladsen, men det går selvfølgelig alligevel. _ Vi bliver altså 
nødt til at spare sammen til en stor hal med tilskuerpladser!!!!!!!
21 .: Forlænget lærermøde. Vi skulle tale skoleåret 97/98. Efter endt 
arbejde var der lidt mad til de implicerede.
23 .: Elisabeth og Henriks lille Mads blev døbt. Til lykke.
30 .: Lisbeth og Mortens lille Frederik blev døbt. Til lykke.
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HÅNDBOLD I GREJSDALEN - tirsdag den 18/3
Det var en mørk og stormfuld aften. Temperaturen nærmede sig nul
punktet. Sneen hvirvlede rundt i et virvar af kaos, og i det svage lys fra 
garagen kunne man se den kridhvide røg fra to ballebusser og 19 for
ventningsfulde balleelever.

Missionen var sejr i disciplinen: Håndbold. Modstanderne var Grejs
dalens Ungdomsskole. Kampen skulle foregå i Grejsdalshallen kl. 
20.00.

Første slag skulle stå imellem pigerne, og Balles jernhårde ladies 
kæmpede bravt i 2 gange 20 min., men som Jens sagde: ”Det gælder 
ikke om at vinde men om at være med og have det sjovt.”

Sidste slag var mellem de sejrsvante balleboys og grejsdalens drenge. 
Kampen udviklede sig dramatisk på det mindre bløde betongulv, men 
efter hård og intensiv kamp hev Balles drenge en sikker sejr hjem.

Trods kulden, sneen, blæsten, de uopvarmede sæder i bussen holdt 
drengene humøret oppe i busserne på vej hjem.

Derhjemme ventede dog ingen belønning, da aftendrikken var for
tæret.

Alt i alt var det en god og sjov tur, som bestemt bør gentages, især det 
med sejren. Ikk’ piger ?

Sejrshilsener fra Rasmus Raun og Henrik Jensen

Peter Nissens Jazzband med sangerinde.
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April ’97
1 .: EDB-brugs kursus her på skolen. Billedskolens udstilling blev hentet 
hjem fra Egtved. Vi pakkede ikke billederne ud, men fragtede dem få 
dage senere videre til BDO- scanrevision i Herning, her hang udstillin
gen til første uge i maj.
4 .: Forårskoncert med Peter Nissens jazzband og en meget dygtig ung 
sangerinde. Det var en dejlig aften, hvor alle ”swingede” inden koncer
ten var forbi.
7 .: Forstandermøde på Vestbirk Efterskole. En dejlig dag sammen med 
vore efterskolekolleger her i Vejle amt.
8 .: Jeg var til censormøde med de øvrige skoler i Egtved kommune. Om 
eftermiddagen var der håndboldstævne i Vandel, hvor nogle af vore ele
ver deltog. Om aftenen fortalte Hans Østergård om AIDS.
10 .: Gymnastikstævne for efterskolerne i Vejle Amt. Stævnet blev 
afholdt i Idrættens hus i Vejle.
12 .: Familieudflugt med friskolens børn og forældre. Som altid med 
god tilslutning. Det var lidt tidlig på året, men på grund af konfirmatio
ner, skæve helligdage blev aktivitetsudvalget enige om at det også kunne 
lade sig gøre på denne årstid. Turen gik denne gang til Fyn. Første stop 
var Ladbyskibet, derefter mod Kerteminde, hvor vi fik lov at spise vores 
medbragte mad på Husflidshøjskolen. Forstander, Frederik Christensen, 
er fra Balle, så han fortalte børnene lidt om hans skolegang i Balle Fri
skole, og også om hvordan man, dengang han var barn, tog på familie
udflugt.
Derefter gik turen til Johannes Larsen museet. Efter kaffen begyndte til
bageturen. Vi kørte til Glavendrupstenen, videre til Bogense, hvor alle 
blev udstyret med bykort, så man på gå-ben kunne iagttage byens sevær
digheder.
Det sidste vi så, var iskiosken ved den gamle Lillebæltsbro. Der har vi 
før været.
De fleste mente nok, det var en god tur, nogle ville have haft mere tid de 
forskellige steder, andre syntes, der var for meget tid nogle steder.
Vi forsøger at gøre alle tilfredse og konklusionen er nok, at blander vi 
alle meninger og dividerer med deltagerantallet, så var det nok godt nok. 
Undervejs sang vi flittigt fra friskolesangbogen.
13 .: Vi var til Sofie Christensens 95 års fødselsdag. Det var så før nævn
te Frederik Christensens mor. Når jeg nævner det her, er det fordi fami-
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Budapest

Fra turen til Budapest.

Bespisning og morgensang.
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Budapest.



Fra en kirke og fra et gymnasium.



Udsigt over Budapest.

Fra Donauknæet.



Alle på Heltenes Plads.

Pigerne.

Henrik og Tina. Keld.



Friskolens lejrskole til Grønnegården -b.h.-5. kl.

På Himmelbjerget.

Silkeborg Kunstmuseum.



Fra toget og på legepladsen.



Hygge.

Bespisning.



lien helt tilbage til skolens start i 1866 har været en af skolens trofaste 
grundpiller.
Om aftenen var der møde med elevholdet 97/98, hvor det nuværende 
hold startede med en gymnastikopvisning og derefter dansede henholds
vis kommende og nuværende elever folkedans med hinanden. Efter kaf
fen var der orientering om valgskemaet til det kommende år.
14 .: Sofie Christensens rigtige fødselsdag. Alle friskolebørn sang fød
selsdagssang hos hende. Det bør fortælles, at Sofie er et af de menne
sker, der trods sin høje alder klarer sig selv.
16 .: Budapestdag. Forberedelser til den forestående lejrskoletur til Buda
pest.
17 .: Alle ungdomsskoleelever cyklede til Mobilium i Billund, hvor der 
var tilbud på en rundvisning.
Bestyrelsesmøde med revisoren. Skolens regnskab blev fremlagt. Det 
var lidt spændende ovenpå vores byggeri, men det så helt godt ud.
Besøg af Kenneth Ellis fra Sydafrika. Se omtalen efter dagbogens april 
måned.
19 .-20.: DGI’s danseudvalg afholdt kursus på skolen.
29 .: Sammen med nogle af lærerne pakkede vi mad til Budapestturen.
30 .: Natsvømning i Vingsted. Der var mange, der nåede mange km., 
men ingen har slået vores gamle rekord på 22 km.

BESØG FRA SYDAFRIKA DEN 18.4.97.
I dag havde vi besøg af en mand fra Sydafrika. Hans navn var Kenneth 
Ellis, og han kom fra byen Durban.

Han fortalte om skolesystemet og om sit hjemland. Han var vicein- 
spektør på en skole i Durban. På skolen var der 1070 elever. Skolen er 
selvstændig og må derfor selv rejse de penge, den skal bruge. Pengene 
og andre nyttige ting kom fra fonde og andre steder fra. Kenneth selv er 
leder for en fond.

Børnene starter i skolen omkring 5-års alderen. Fra 1.-7. klasse hed
der det primary school, 8.- 9. klasse junior high og 10.- 12. klasse senior 
high. Et stort antal børn dropper ud.

Lidt om regeringen: De har mindst 3 ministerråd. Det centrale med 
præsidenten Mandela, Provinsens råd med premierministeren (dem er 
der 9 stk. af), til sidst den lokale forsamling (råd). Det er her borgme
strene sidder.

I 1989 smuldrede Clarks apartheid. Han havde ændret landets situa- 
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tion fra total kaos. Hvis han ikke havde gjort det, ville landet have lignet 
det tidligere Jugoslavien. Han løslod også Mandela efter 28 års fængsel. 
Fra 1962 til 1990 sad Mandela i fængsel. 1 1994 blev Mandela valgt til 
præsident. Valget fandt sted i april måned.

Vi fortalte også lidt om vores skolesystemer. Lidt om folkeskolen, fri- 
og efterskoler og de videre uddannelsessteder. Han virkede meget imø
dekommende og interesseret i vores skoler og dens system - måden de 
bliver styret på.

Efter at vi tog afsked med ham, blev han vist rundt af Gerber og Als
ing.

VH. 97.

Familieudflugt (v. Ladby skibet).
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Maj ’97
1.: Afrejse til Budapest. Turen fortælles der om andet steds i årsskriftet.
4.: Denne gang kunne vi ikke deltage i 4.-maj festlighederne da vi var 
med på lejrskole, men det blev selvfølgelig holdt alligevel. Højtidelighe
derne startede i Valgmenighedskirken, hvorefter man fik kaffe på skolen 
og bagefter underholdt V. Skerninge koret.
11 .: Konfirmation i Valgmenigheden. Her fra Friskolen blev følgende 
konfirmeret: Claus Andersen. Kristian Antonsen, Martin Hansen, Lars 
og Per Jensen, Dorthe Rasmussen, Lee Hauge Sørensen, Stefan Wraa, 
Maria Blimp Worm og Rasmus Jørgensen.
12 .-16.: Skriftlige prøver.
12 .-14.: Friskolens små klasser på lejrskole. Derom fortælles senere.
15 .: Besøg af en flok sportsfolk fra Agård ungdomsskole. Man dystede 
mod hinanden i forskellige boldspil.
16 .-17.: Friluftsholdet på overlevelsestur.
20 .: Ingerlise i køkkenet blev 50 år. Vi var med til festen og I kan nok 
tænke jer, at vi fik noget godt at spise. En hyggelig fest, undtagen for 
Max. Han måtte tage hjem, da han var ved at få en tand rodbehandlet og 
der var gået betændelse i den.
21 .: Hellebjergstævne. Vejrguderne var ikke rigtig med os denne gang. 
Men vi har stadigvæk vores faste bespisningssted.
22 .: Skolens generalforsamling.
25 .: ”En familie på farten” fortalte og viste lysbilleder fra deres jordom
rejse. En meget spændende aften.
27 .: Bestyrelsesmøde m. påhæng. Vi gik først en tur rundt på skolen og 
kiggede på de forbedringer der var tiltrængt, og som vi gerne ville have 
lavet. Vi havde på lærermøderne også bedt lærerne komme med bud på 
ombygninger og moderniseringer. Alt det, der var kommet frem blev 
målt og vejet, men slutresultatet er blevet, at vi i første omgang er i gang 
med en udvidelse og modernisering af fysiklokalet. Det næste bliver nok 
et eller andet med et redskabsrum og springgrav, men det er ikke helt 
færdigprojekteret endnu.
28 .: Sidste lektion i billedskolen for denne omgang. Dagen afsluttedes 
med udstilling i gymnastiksalen og forfriskning til alle der mødte op.
Max’s far døde. Opa havde ikke været helt på toppen siden jul. Det var 
gået lige så stille ned ad bakke. Heldigvis blev det således, at Max var 
hos ham de sidste timer han levede.
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Men mærkeligt er det. Vi har altid haft et tæt forhold til Max’s mor og 
far (Oma og Opa), og i løbet af få år er her ikke mere. Hvor mange gan
ge har vi ikke ringet til dem og bedt dem passe vore børn, når der var 
tryk på her i Balle, men også inden vi kom her til, og aldrig havde de 
undskyldninger for ikke at kunne nå det. Der har vi andre noget at lære. 
Vi har alle så mange dejlige minder om deres hjem i Slesvig, der var 
ikke meget plads, men der var HJERTERUM og der var altid plads til en 
mere, selv om der aldrig havde været meget at gøre med. Børn, sviger
børn og børnebørn var det vigtigste for Oma og Opa, for os kunne de gå 
gennem ild og vand. Vore børn har haft mange gode og uforglemmelige 
oplevelser der. Når vi kører forbi Slesvig får jeg en underlig fornem
melse i maven, der savnes noget. Vi tog altid ind til Oma og Opa inden 
vi drog på ferie og sluttede altid vores ferie der, så vi kunne fortælle, 
hvad vi havde oplevet.
Da eleverne fik at vide, at Opa var død, kom de med en buket blomster 
til Max, det var utrolig sødt gjort, de viste godt hvilke følelser der rørte 
sig i ham. Tak for det.
Også en stor tak til alle, der viste opmærksomhed ved Opa’s begravelse, 
det varmer utrolig meget, at sognet også støtter os i den situation. TAK. 
29.: Forældreaften i friskolen.
30 .: Forældredag i friskolen.
31 .: Friskolens 6.-7.kl. drog til Bornholm på lejrskole med Max og jeg. 
Det fortælles der om senere.

BH.- 5. KL. PÅ LEJRSKOLE

Lejrskole på “Grønnegården” i Bryrup 12.-14. maj 1997

MANDAG DEN 12. MAJ
Vi pakkede busser og kørte til Bryrup. Vi pakkede ud. Vi spiste madpak
ker, og vi fik lov til at lege. Bagefter kørte vi ned til veterantoget og kør
te med det fra Bryrup til Vrads.

Kevin

Toget var 70 år gammelt. På turen i toget fortalte damen - togføreren - 
en hel masse om toget. Vi kørte forbi to store søer, som hed Kvindsø og 
Kulsø. Og da vi kom til endestationen, stod vi af toget og gik en tur i 
Vrads Skov og hen til Snabe-Igelsø.

Anders H.J.
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Så gik vi ned til toget og kørte hjem med toget. Vi gik i Brugsen, og jeg 
købte Caps. Så kørte vi hjem til lejren og var på stjerneløb. Det var 
sjovt. Så fik vi aftensmad. Det smagte godt. Bagefter fik vi lov til at lege 
lidt, og så sang vi fødselsdagssang for Aigars og fik lagkage. Bagefter 
børstede vi tænder og gik i seng. Vi hørte om Jens P.’s myrer ? , inden vi 
skulle sove.

Kevin

TIRSDAG DEN 13. MAJ
Da vi havde spist, kørte vi til Silkeborg Museum og så Tollundmanden. 
Vi så en film om Tollund- manden. Bagefter prøvede jeg en ringbrynje.

Kristian

Så gik vi til Indelukket. Vi fik brød af en mand til ænderne. Så spiste vi 
nede ved vandet. Efter vi havde spist, gik vi hen på en legeplads og lege
de. Så skulle vi på Silkeborg Kunstmuseum. Først blev vi vist rundt af 
en dame. Bagefter måtte vi gå rundt selv. Daniel N. og jeg kunne godt 
forstå et billede, der forestillede en bro, der gik i stykker.

Ole

Efter vi havde været på kunstmuseum, skulle vi spise. Bagefter skulle vi 
til Himmelbjerget. Og da vi havde været deroppe, måtte vi gå hen til 
legepladsen.

Susan

Da vi kom hjem, skulle vi varme pølser og brød over bålet. De smagte 
super-duper-godt. Så kom vi i seng. Jeg sov først efter en halv time.

Kristian

ONSDAG DEN 14. MAJ
Vi stod op og spiste morgenmad, tog tøj på og pakkede. Vi gik ned til 
Bryrup-langsø. Nogle af os prøvede at lave smutsten. Vi lavede sivbåde 
og satte dem i vandet. Så gik vi hjem igen. Så kørte vi til Velling-Koller 
Eventyrpark. Så kørte vi tilbage til lejren og fik kage, og så kørte vi 
hjem.

Anders A.
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H.C. Andersen læser for 6.-7. klasse.
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6.-7. KL. PÅ LEJRSKOLE PÅ BORNHOLM FRA D.31. MAJ
TIL 5. JUNI 1997

FØR TUREN
Alle i klassen havde fået en mappe med ting og oplysninger om Born
holm, som vi skulle læse igennem.
Vi læste f. eks. Noget om edderfugle, så der er mange æg, der bliver 
trådt på, og mange af fuglene bliver forstyrret. Det er synd, men det er jo 
også svært, når der er så mange edderfugle.

Vi brugte nogle regnetimer, hvor vi gennemgik, hvad vi skulle se, og 
hvor og hvordan vi skulle bo o.s.v. Jeg glædede mig allerede.

SELVE TUREN
Lørdag .31. Maj.
Vi skulle mødes på Vejle banegård kl. 10.15. Vi havde alle lidt proviant 
med. Det skulle Max have i skolebussen, han skulle også have vores 
bagage, så vi kun havde en lille taske, vi selv skulle passe på.

Vi skulle med toget 10.42 og Mette rejste med os. Vi skulle skifte i 
Nyborg, og vi skulle gå om bord på færgen. Det var sidste dag jernbane
færgen sejlede, så når vi skulle hjem, skulle vi gennem tunnelen.

Om bord på færgen spiste vi vores frokost. I Korsør fandt vi toget til 
København og også vores kupe. Vi var i København ved 15 tiden og 
havde godt en time, inden vi skulle videre. Vi gik om til Rådhuspladsen, 
hvor vi så HT terminalen, kikkede lidt på bygningerne. Der var en byg
ning med et tårn, hvor man kunne se, om det var godt eller skidt vejr. 
Hvis det var godt vejr kom der en person med cykel ud,og hvis det var 
skidt vejr, kom en person med paraply ud. Vi så også H.C. Andersen 
statuen.

Inden vi skulle skynde os tilbage til Hovedbanegården gik vi en lille 
strøgtur- til første iskiosk.

Ved Hovedbanegården skulle vi finde Bornholmerbussen. Rejsen fort
satte derefter over Dragør, Linhamn, Ystad, hvorfra vi sejlede til Rønne.

På færgen spillede vi kort , spiste resten af vores madpakke og slik. 
Max var med samme færge.

Da vi kom i havn i Rønne skyndte vi os videre til spejderhytten Elles
høj ved Åkirkeby. Vi var blevet lovet den lille hytte, men vi fik den sto
re, så vi havde masser af plads.

Inden vi gik i seng, skulle vi have burgere til natmad.
GODNAT
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Søndag d. 1. juni.
Dagen startede med morgenmad og morgensang. Vi skulle også smøre 
madpakker, for vi skulle til Christiansø. Vi kørte til Gudhjem havn, 
hvorfra vi skulle sejle til Christiansø. Humøret var højt- og bølgerne 
ligeså, men for mit vedkommende faldt humøret hurtigt til O-punktet, 
der var nogle af os, der måtte ofre til havguderne. Bortset fra at det 
blæste var det fint vejr.

Da vi efter halvanden times sejlads kom til Christiansø, startede vi 
med at hvile os lidt, så alle fik jordforbindelse igen.

Mens vi spiste vores madpakker fortalte Mette om øen, og det vi skul
le se. Først fulgtes vi ad øen rundt, derefter gik vi på egen hånd. Vi skul
le alle sammen tegne noget fra øen.

Da vi skulle hjemad blæste det stadigvæk meget, vi sejlede til Tejn i 
stedet for Gudhjem, da havnen i Tejn er lettere at lægge til ved. Vi blev 
kørt i bus til Gudhjem, for der stod vores skolebus.

Vi fik en time på egen hånd i Gudhjem, så vi kunne få masser af frisk 
luft.

Tilbage til Elleshøj. Inden vi skulle se mere, skulle vi have aftensmad.
Aftenturen gik til Ekkodalen, Rytterknægten, som er Bornholms høje

ste punkt, en tur op i tårnet ”Kongemindet”, hvor nogle af os konkurre
rede om at komme først op. Til sidst en tur til Lilleborg. Så var vi også 
trætte, men først sad vi udenfor og fik knækbrød og saftevand.

GODNAT

Mandag d. 2. Juni.
Vi stod op kl. 8, spiste morgenmad, vi skulle på skift lave mad og vaske 
op. Efter morgensang kørte vi til Moseløkke granit. Vi prøvede at hugge 
en brosten over med hammer og mejsel. Vi fik en virkelig god rundvis
ning af en sjov mand, han var bestemt ikke kedelig, og til sidst en 
opskrift på, hvordan man laver krudt. Han tilbød os også snus- føj hvor 
det smagte.

Turen gik videre til Madsebakker, hvor vi så en masse helleristninger.
Vi spiste vores frokost ved Hammerknuden ved Sandvig strand- der 

var nemlig læ. Så var det Hammershus, der stod på planen. Efter en gen
nemgang af ruinerne måtte vi selv gå rundt. Vi tog videre til Johns 
Kapel, Vi fik rigtig brugt vore ben. nogle hurtigere end andre. Efter alle 
de trapper fik vi kage og saftevand og Max og Mette drak deres kaffe. 
Nogle af os købte en is.

Sidste punkt om eftermiddagen var Østerlars Rundkirke, som er den 
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største af alle rundkirker på Bornholm. Her var der også nogle opgaver, 
der skulle løses. Det var let, hvis man havde hørt godt efter.

Efter aftensmaden kørte vi til Paradisbakkerne, gik ud til Rokkeste
nen, igen en lang, men god gåtur. For nogle af os en løbetur. Derefter 
kørte vi til Neksø, hvor vi skulle se på de sandstengærder, som Krølle- 
Bølle omtaler i bogen om Bornholm.

Dagen sidste punkt, var Dueodde, hvor vi legede i klitterne og så sol
nedgang. Vi skulle også tegne noget herfra. Hjem til hytten, aftendrik.

GODNAT.

Østerlars kirke.

Tirsdag d. 3. juni
Startede som sædvanlig med morgenmad, morgensang. Kl. 9.30 kørte vi 
mod Døndalen, hvor vi skulle se Danmarks største vandfald. Jeg gled på 
de våde sten og skvattede i vandet og blev beskidt. Bagefter kørte vi til 
Helligdomsklipperne, hvor vi bl.a. så Lyseklippen og Blod Egil sten. Vi 
skulle tegne nogle af dem. Nu var det Stefans tur til at få våde sko, han 
gled også på en våd sten. Heldigvis slog hverken Stefan eller jeg mig.

Ved Gudhjem brugs skulle vi proviantere, og da der både var læ og sol 
spiste vi frokost på par

keringspladsen. Mens vi var i gang med det, kom en repræsentant og 
forærede os frugtdrik. Det var da pænt gjort.
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Så var det endelig Brændegårdshaven. Vi glædede os meget. Først tog 
vi alle i havens vandland og tumlede der længe. Bagefter prøvede vi de 
andre ting i haven. På hjemturen kørte vi forbi Helligkvinde, Luisenlund 
(70 bautasten) og holdt ind ved et glaspusten. Der var rigtig mange flot
te ting, det dyreste kostede 12000 kr. Vi så også, de pustede glas. Vi hav
de ikke alle fået købt gaver til vores familie, så vi fik lov til at gå rundt i 
Gudhjem en times tid, inden vi tog ud til hytten igen.

Vi havde ikke noget specielt på programmet i aften, vi trængte bare til 
at slappe af. Nogle af os gik dog en tur ned til Åkirkeby, mens de der var 
hjemme sang, legede og lavede bål. Da alle igen var samlet spiste vi pøl
ser og hyggede os, inden vi skulle i seng.

GODNAT

Onsdag d. 4. juni
Det første vi skulle se i dag var Åkirke, som er berømt for den fine 
døbefont med Jesus’s historie. Vi var også oppe i tårnet. Derefter kørte 
vi til Brogårdsstenen, som er Bornholm største runesten.

Så gik turen til Hasle Museumsrøgeri. Efter en fælles rundgang skulle 
vi tegne nogle af skorstenene derfra. Max og Mette syntes også, vi skul
le smage de nyrøgede sild, nogle af os delte i første omgang en, men fle
re af os skulle have flere. Lee spiste f. eks. 4 stykker.

Vi spiste frokost i nærheden af Safirsøen- dog ikke Lee, hun var så 
mæt. Vi så nogle firben, de var så søde.

Vi kørte til Rønne, hvor vi selv skulle gå rundt. Mette havde fortalt os, 
hvor vi kunne finde specielle keramikbutikker. Pludselig kom der 
havgus ind over byen, og det blev noget så koldt, vi frøs og kørte videre 
før den aftalte tid.

Vi kørte forbi Arnager jættestue, videre forbi en af de mange stubmøl
ler på Bornholm og ud til varperne, hvor vi fik historien om sønnen og 
søstrene. Her midt på øen var der solskin igen, men vi kunne ikke se 
vandet på grund af havgusen.

Ved 4-tiden var vi atter hjemme ved hytten. Der fik vi hver et område i 
huset, som vi skulle gøre rent. Stefan og jeg gjorde vores værelse rent. 
Så fik vi aftensmad, og det var frikadeller, kartofler og persillesovs, det 
smagte godt. Så blev der vasket op og vi kunne lege hele aftenen. Vi fik 
lokket Max og Mette til at spille fodbold med os. Og holdene blev Max, 
Mette, pigerne (-Maria) og Per mod resten af drengene. Vi vandt 4-2, så 
gad de ikke mere, så vi lavede bål i stedet for. Vi fik også pandekager.

58



Det stod Stefan og Maria for. Det var hyggeligt. 
GODNAT.

Sildespisning.

Torsdag d. 5. juni.
Vi blev vækket ved 6 tiden og inden morgenmaden skulle vi sørge for at 
få al bagage ud til Max. Vi spiste morgenmad, sang fødselsdagssang for 
Lars og Per, smurte madpakke og ryddede fint op efter os. Vi mener, der 
var renere da vi tog af sted, end da vi kom.

Vi kørte til Rønne og skulle sejle til Ystad kl. 8. Ombord på færgen 
gav Per og Lars is i dagens anledning.

Fra Ystad retur med Bornholmerbussen til Linhamn, sejlede over med 
Cat-Link til Dragør, videre med bussen til Købenshavns Hovedbane
gård.

Vi havde et ophold på halvanden time. Mette prøvede at få os gratis 
ind i Tivoli, men det gik ikke. Vi gik hen til Rådhuspladsen, hvor vi satte 
os på nogle bænke og spiste vores madpakke. Det vi ikke kunne spise 
fik duerne.Vi gik derefter ind på Rådhuset og fik lov at se Jens Olsens 
Verdensur for et meget lille beløb.

Da vi kom ud, var der en cubansk folkemusikgruppe, der underholdt, 
(det var jo grundlovsdag), det kiggede vi lidt på. Så var tiden inde til, at 
vi måtte tilbage og dernæst finde vores tog og kupe.
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På perronen stod en kendt fotomodel og blev fotograferet. Mette skul
le også lige have købt en farsdagsgave til Max.

Vi skulle køre gennem tunnelen under Storebælt på vej hjemad. Det 
var spændende. I Odense skulle vi skifte tog. Så var der kun en time til, 
at vi var hjemme. På banegården i Vejle stod vore forældre og tog imod 
os.

EFTER TUREN
Jeg synes, det var sjov og spændende, men også hårdt, når vi skulle gå 
rundt i bakkerne. Det var sjovt at køre gennem tunnelen.

Jeg synes, det har været en sjov, spændende og lærerig tur vi har haft 
med Max og Mette.

Jeg synes, det er en af de bedste ture, jeg har været på med skolen 
nogensinde, bortset fra sejlturen til Christiansø.

Erik, Joris, Lee, Dorthe, Maria, Lars, Per, Kristian,
Stefan, Martin og Claus.

Hele dagbogen fra Bornholm er udpluk fra alle dagbøger, så der kom så 
meget med som muligt.

Foruden det der er med, var der en del tegninger, fortællinger og bro
churer om seværdighederne, vi nåede at se.

Jeg vil gerne takke 6.-7. kl. for en rigtig god tur. Som før fortalt, havde 
vi et dødsfald i familien umiddelbart før vi skulle af sted, hvilket betød, 
at der var et par småting, vi ikke nåede at få klar, inden afrejsen. F.eks. 
havde vi ikke fået lavet madhold. Det viste sig at være unødvendigt at 
tænke på. Det ordnede børnene bare selv, og det blev retfærdigt - alle 
var tilfredse.

I øvrigt bar turen præg af et ualmindeligt godt sammenhold. Vi har 
været på Bornholm med friskolebørnene mange gange, men denne tur 
har bestemt været den letteste.

TAK FOR TUREN.
Max og Mette
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Juni ’97

2.-12.: De mundtlige prøver blev afholdt.
5.: Friskolens 6.-7.kl. kom hjem fra Bornholm.
12 .: Friskolens ”afslutning”. Vi mødtes sidst på eftermiddagen, hvor 
klasserne med forældre spillede fodrundbold mod hinanden. Det blev 
festligt, forældrene gik lige så meget op i det som børnene.
Bagefter skulle vi ”grille” den medbragte mad. Det nåede vi lige, inden 
der kom en ordentlig regnbyge. Resten af programmet skulle alligevel 
være indenfor, så når det skulle være, var det et ganske udmærket tids
punkt. I gymnastiksalen sang og spillede friskolens klasser for os, og der 
var lavet en udstilling af de ting børnene havde fremstillet i de forskelli
ge værksteder. Arrangementet sluttede med kaffe.
Dermed har friskolens elever selvfølgelig ikke ferie, det er bare for, at 
de kan have en ”afslutning”, hvor det udelukkende er dem, det drejer sig 
om.
14 .-15.: Jeg blev færdig med skemalægningen til det kommende skoleår.
15 .: Amtsfest i Vingsted. Alle elever deltog i gymnastik- og folkedans
opvisning.
16 .-17.: Cykeltur til Kolding Fjord. Undervejs var der forskellige sevær
digheder, men det sjoveste var nok sejlturen på fjorden. Eleverne skulle 
bo i teltlejr, men det blev en halvkold fornøjelse, men de hyggede sig 
selvfølgelig.
Morten og jeg hjalp hinanden med skrivearbejdet vedrørende elevernes 
og lærernes skemaer. Det blev stort set færdig her.
17 .: Bestyrelsesmøde.
18 .-20.: Hovedrengøringen gik så småt i gang. Gardinerne var blevet 
vasket. Nu gjaldt det selve rengøringen af klasseværelserne og værkste
derne. Til sidst var det elevværelserne. Det betød, at skolen blev afleve
ret stort set som elevholdet modtog det. Køkkenpersonalet har næsten 
kun gulvene tilbage, dog tjekker de, om vi har set ordentlig efter elever
ne, mens de hjalp os.
19 .: Festmiddag for elever og personale. Samtidig var der uddeling af 
diverse diplomer fra idrætsaktiviteter. De pæneste værelser o.s.v.
Derefter almindelig hygge, afskedstagen og hvad dermed følger, snøft, 
snøft. Hen ad midnat gik vi i fakkeltog jorden rundt. Efter turen blev 
faklerne sat i grønnegård omkring springvandet.
20 .: Morgenmad til sædvanlig tid, og de fleste lærere var til stede. Der
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efter sang friskolens og ungdomsskolens elever morgensang ved flag
stangen ud mod Ballevej.
Afslutning i ungdomsskolen. Programmet bød på folkedansopvisning, 
spring, sang/musik, taler og gaveoverrækkelser. En stor tak til elevhol
det for grillen. Den skal bruges i week-ender, når det er for meget at 
tænde bål til kæmpegrillen i grønnegård. Efterhånden har vi mange ting 
til at stå rundt om på skolen, som er tidligere elevholds gaver. Desværre 
går der noget itu engang imellem.
Til sidst var der afsked, og det var som altid en sørgelig forestilling.
21 .: Friskolens elever hjalp med oprydning i hallen. Bagefter hyggede vi 
os sammen med dem. Her var der også uddeling af diverse diplomer i 
svømning og idræt og børnene skulle have deres sidste ting med hjem 
inden ferien.
Så kunne vi efterhånden sige god ferie til resten af børnene. Personalet 
samledes til en lille frokost. Vi havde bestemt, at vi ville holde en ”start
fest” i stedet for en ”slutfest”. Vi følte os vist nok lidt brugte, nogen var 
allerede på vej på ferie, og vi skulle helst være der alle sammen.
Så var det officielt ferie, men selvfølgelig havde vi hver især noget, vi 
skulle være færdige med.
23 .: Set. Hans fest. En afslappet aften, hvor mange af friskolens familier 
og andre skolekredsmed
lemmer samt naboer mødte op.
24 .: Max og jeg drog over Normandiet til Bretagne med en busfuld turi
ster. En kunst- og kulturtur, som vi kalder det. Det er tredje gang vi 
arrangerer en sådan tur. Det er næsten, som når vi tager på lejrskole med 
eleverne. Vi holder os selv med tørkost og også et par varme måltider. 
Denne gang havde vi fundet et hotel i badebyen Bénodet i Bretagne, 
hvor værtsparret var dansk/fransk. Vi fik en så hjertelig modtagelse og 
opvartning, mens vi var der, at vi bestemt må derned igen. Vi kan på det 
kraftigste anbefale hotellet. Vi boede der i fire dage,. På hjemvejen tog 
vi bl.a. over Verdun, Luxemburg og til Berleburg, hvor vi overnattede 
den sidste nat på turen. Inden afrejsen hilste vi lige på Prinsesse Bene
dikte - -.
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Elevarbejde. Lisa.

Juli ’97
3 .: Sent om aftenen kom vi hjem fra Bretagneturen. Vejret havde ikke 
været det bedste undervejs, men rimeligt, når vi nu skulle se så meget.. 
Først da vi var vel hjemme igen begyndte sommeren, og den blev ved - 
ja næsten til november. Det er mange år siden, at vi har kunnet være 
udenfor så meget, som netop denne sommer og efterår.
5 .: Jeg havde lovet at tage et stenhuggerkursus på Elbæk Folkehøjskole. 
Derefter tog vi selv på en 14 dages tur til Sydfrankrig til ”vores ” cam
pingplads. Denne gang kun med et barn, Halfdan. For at han ikke skulle 
kede sig for meget, havde han en kammerat med.
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August ’97

I.: Vi startede dagen med at køre til Ålborg, hvor vi skulle overvære 
Henriks udnævnelse til MP sergent. Det var en festlig og højtidelig dag. 
Vi skulle skynde os hjem, for om aftenen skulle vi fejre at Søren et par 
dage tidligere var blevet 30 år. I øvrigt er Søren og Birgit flyttet til 
hovedlandet igen efter fire år i det sjællandske. Søren har været med til 
at starte Brejning Efterskole ved Vejle fjord, og Birgit blev overflyttet til 
Føtex i Vejle. De bor her i Balle i vores ”gamle hus” ind til videre. De 
har ikke fået ejerlejligheden i Kalundborg solgt endnu, og så længe de 
ikke har det, må de ”nøjes” med Ballevej 53. Vi nyder nu også at have 
dem som naboer.
6 .. Så var vi i gang igen. Lærermøderne startede og vi fik tjekket de sid
ste småting, inden eleverne skulle komme. Heller ikke i år var der 
udskiftning på lærersiden bortset fra, at nogen skulle barsle og andre 
kom tilbage fra barselsorlov.
8 .: Klar til at modtage eleverne, selv borddækningen til 520 personer var 
færdig. Derfor drog vi til Hotel Legoland i Billund om aftenen, hvor der 
var bestilt festmiddag til os. Vi synes, at vi havde en rigtig dejlig aften. 
Der blev sørget godt for os. Vi takkede af med Thomas Lemvig, som 
gennem de sidste tre år havde været barselsvikar for os.
10 .: Fra morgenstunden kom nogle af lærerne og hjalp med at ordne 
blomster til bordene i hallen.
Ved 17 tiden ankom de ”gamle” elever og deres forældre. Det er nemlig 
”gamle elevers” opgave at tage mod de nye elever og vise dem til rette. 
Ved 20 tiden sad alle forventnings spændte i hallen. Det er akkurat lige
så spændende for os som for jer. Men altså- holdet 97/98 blev budt vel
kommen.
11 .: Friskolens Bh.kL- 7. Kl startede. Mange forældre havde taget sig tid 
til at tage med. Vi har fået en del nye elever i friskolen, foruden vi kan 
mærke, at mange der bruger vores børnehave, også får kendskab til fri
skolen, og derfor bruger den.
Mange roser til Else, som er leder i børnehaven. Det er rare børn, vi får 
fra dig. De er livlige og glade, men har lært, at man skal tie stille, når der 
bliver givet meddelelser, og at man skal tage hensyn til hinanden, så det 
ikke bare er den stærke, der overlever.

(fortsættes side 73).
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Friskolens lejrskole på Bornholm - 6.-7. kl.

Christiansø.

Nyboderhusene.

III



Hasle Museums røgeri.

Varperne.



Helleristningerne studeres.

Brogårdsstenen.

Åkirke døbefond.



Friskolens afslutning.

Grillen er ved at være varm.



Friskolens udstilling.



Familieudflugt i friskolen.

Glavendrupstenen.

Frokost på Husflidshøjskolen.

- os iskiosken.



Amtsfesten i Vingsted.

Ved Kolding Fjord.

Morgensang den sidste morgen

i dette skoleår.



Fra børnehaven ”Solstrålen”.

Cirkusforestilling.



12.: Legestuen startede.
Ungdomsskolens elever havde forskellige aktiviteter de første dage. Ind 
imellem blev der uddelt skoleskemaer, og vi fik en snak med hver enkelt 
elev derom. Aktiviteterne bestod blandt andet i gangmøde med værel
seslærere, skoleløb, forskellige lege og konkurrencer på sportspladsen, 
”gør dig kendt”- løb i Balle /Bredsten, nåle på kort og ved samme lejlig
hed skulle man fortælle, hvem man var, aftenhygge og sang omkring 
bålet i grønnegård, og så var der arrangeret en cykeltur i Vejle Ådal.
1 stedet lejede vi tre busser og kørte på en heldagstur til Hvidbjerg 
Strand. Det gjorde lykke. Cykelturen tog vi så en aften en uges tid sene
re.
14 .: Forældreaften i friskolen. Det blev bestemt, at vi i lighed med sidste 
år skulle lave en miniudflugt med madkurv til Legoland.
19 .: Aftentur med friskolen til Legoland. Der var over 100 deltagere, det 
var flot med så kort varsel.
22 .: Ungdomsskolen på HIKE til Kulsølejren. Inden de cyklede af sted 
skulle de lige hjælpe med at rede senge og lægge madrasser ud i skole
stuerne, da skolen i denne week-end blev invaderet af knap 500 Unibank 
ansatte. Det er ingen sag, når der er så mange hjælpere. Tak skal I have. 
Takken gælder også lærerne, og sidst men ikke mindst køkkenet, der 
både lørdag og søndag lavede morgenmad til gæsterne.
24 .: Eleverne kom trætte og udmattede tilbage fra turen.
27 .: Nogle af friskolens elever var til idrætsdag i Strellev.
29 .-31.. Knap 400 BG-bank ansatte overnattede. Dog skulle der ikke 
redes op denne gang, men de skulle have morgenmad.
30 .: Squaredancekursus i gymnastiksalen hele dagen.

Tryk. Friskolen.
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September ’97
2.: Foreningen for frie ungdoms- og efterskoler og Efterskoleforenin
gens lærerforening afholdt kursus for forstandere og lærere her på sko
len. Der var omkring 200 deltagere, vi kunne være i hallen til hele 
mødet, så eleverne blev ikke berørt af det. Ellers kunne vi jo heller ikke 
holde et sådant møde midt i ugen.
Samme dag var der forstandermøde på Agård ungdomsskole. Max tog 
derned, og jeg tog derned, da mødet her på skolen var færdig, og vi hav
de ryddet op.
5.-7.: Squaredancekursus.
13 .-14.: Bestyrelsen til sensommermøde på Langeland. Søndagens 
udflugt gik denne gang til Skovsgårds hovedbygning, hvor der etter
hånden er mange rum, man kan se. Det var spændende, ikke mindst kæl
deren, hvor der var køkken,og hvor man kunne se, hvordan tjenestefol
kene havde boet.
15 .: Forældredag i friskolen.
17 .: Billedskolen 2. Sæson. Samme tilslutning som sidste år. Men stadig 
ingen tilskud fra kommunen.
20 .. Elevholdet 96/97 holdt aktivitetsdag. Det var en rigtig god dag, hvor 
vi både startede og sluttede med fællesaktiviteter i hallen. Gensynsglæ
den var stor.
24 .: Bestyrelsesmøde.
26 .: Høstfest i friskolen.
Denne gang blev det i hallen, nu kan vi altså ikke være i gymnastiksalen 
mere. Der blev dækket borde i den ene ende af hallen, og i den anden 
ende havde friskolelærerne stillet en springbane op. Det var alle tiders. 
Forældrene mødte op i god tid, og alle hjalp til med pyntning. Derefter 
var der spisning og kl. 19.30 startede det egentlige program med at 3.- 
7.kl. dansede folkedans og 1.-3 kl. underholdt med sang og musik. Som 
sædvanlig var der også amerikansk lotteri, og de fleste fik også gevinster 
med hjem.
Til slut skulle børnene lære forældrene nogle danse og lege.
En hyggelig aften. Vi havde Josefine med og hun hyggede sig vældig 
med alle børnene. Nogle af friskolens mindre piger tog sig også godt af 
hende.
Det er så dejligt at Ulla og Kåre bor så tæt herved, så vi kan se vores lil
le Josefine rimelig ofte. Hun kender os i hvert fald.
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28.. Efterskolernes dag. I år var det fint vejr, hvilket betød ualmindelig 
god tilslutning. Vi holder åbent i alle værksteder, og i hallen er der for
skellige aktiviteter. Undervejs orienterer Max om skolen.
Samme dag holdt vi orienteringsmøde for det kommende hold. Der var 
for længst fyldt op til skoleåret 98/99, men det viser sig altid, at nogle 
elever har meldt sig til på flere skoler. På den måde bliver de nødt til at 
tage stilling til, hvor de vil være elever, og det mener vi er rimeligt, så 
ved vi også, hvor vi står.
Men vi har alligevel fyldt op til kommende skoleår.
30.: Orienteringsmøde for de familier der ikke havde mulighed for at 
møde på efterskolernes dag.

Klar til folkedans på plejehjemmet.

75



IDRÆTSDAG FOR BH.-2.KL. DEN 2. SEPTEMBER
Vi kørte fra skolen kl. 8.15, og vi kom til Hestkær Friskole kl. 9.00.

Først sang vi morgensang, og så blev vi delt ind i hold sammen med 
børn fra andre friskoler.

Så gik vi ud til forskellige poster. Vi skulle bl.a. prøve at vælte nogle 
kasser ved at ramme dem med bolde. Vi trak også en traktor og pustede 
balloner op og gik på line. En af de sjoveste poster var at klatre op ad en 
bakke med plastik og sæbevand på. Det var svært at stå fast.

Da vi havde prøvet alle posterne, gik vi ind i gymnastiksalen og spiste 
vores madpakker. Bagefter skulle vi have været på stafetløb, men det 
regnede meget, så vi fik en historie i stedet for.

Så var dagen gået, og vi kørte hjem. Vi synes, at det var en god og 
sjov dag, selvom det regnede (meget).

1. klasse

Den 2. september var vi til idrætsdag i Karstoft og Hestkær. Bh.kl. - 2.kl 
var i Hestkær, og 3. - 5.kl var til kappestrid i Karstoft.
I Karstoft lavede vi en hel masse ting. Vi lavede længdespring og læng
dekast med tennisbold, kapløb og kastede ærteposer ned i ringe. Vi lave
de højdespring og bowling, hvor vi skød til sodavandsflasker med vand. 
Vi lavede pustebold. hvor vi pustede med sugerør til en bordtennisbold, 
og det gjaldt om at puste bolden ned af bordet, og vi lagde puslespil, 
hvor vi hurtigst muligt skulle samle et puslespil lavet af papkasser.

I Hestkær pustede vi balloner op og gik på line. Vi fik en plastikpose på 
og skulle gå op ad en bakke med plastik og sæbe på, og da vi kom op, 
skulle vi rutsche ned. Vi skulle trække en traktor ! Vi var 14 på holdet, 
og vi skulle trække i et tov og få traktoren til at rulle. Vi kastede med 
bolde mod nogle kasser, som vi skulle vælte. Vi kastede med æg. Vi 
lavede et lagen og holdt i hvert hjørne og skulle prøve at kaste ægget op 
og ned. Vi skulle huske nogle ting, der lå på en bakke og lege med hulla- 
hopringe, og vi skulle gå på et tov og holde balancen. (Der var et tov, vi 
skulle holde i) Vi skulle finde nogle dyr. Der var 2 heste, 3 påfugle, 4 
kaniner, 1 marsvin, høns og en ged, der lignede et får.

Det var en våd idrætsdag. I Karstoft blev rundbold og fodbold aflyst.
Det var en god og en dårlig dag. Dårlig fordi det regnede, og rundbold 
og fodbold blev aflyst. God fordi de ting, vi lavede, var sjove.
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Kristian synes, det var sjovest at kaste langt med en tennisbold.
Katrine synes, det var sjovest at kaste med ærteposer.
Anders A. synes, det var sjovest at løbe om kap.
Mette P. synes, det var sjovest at trække en traktor.
Trine synes, at bowle var sjovest.
Daniel N. synes, længdespring, højdespring og kast med tennisbold var 
sjovest.
Kevin synes, at længdespring og kapløb var sjovest.
Anders H.J. synes, det sjoveste var højdespring og længdespring.
Ole synes, det bedste var at komme hjem og få tørt tøj på.
Simon synes, det bedste var at være med.
Daniel W. synes, det hele var sjovt.
Mette D. var syg, og nu glæder hun sig til næste år.

Vi synes, at det bedste er at være med til idrætsdag, undtagen Trine og 
Kathrine, der synes, det var kedeligt.

Kærlig hilsen 2. og 3. klasse, Balle Friskole.

Tomas Møllehave.
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Oktober ’97

3 .: Evalueringsaften med deltagerne fra Bretagne turen. Af det medbrag
te mad lavede vi ta’selv bord, så hinandens album og sang selvfølgelig 
også- ligesom på turen.
5 .: Efterårsmøde med Bjarne Nielsen, Brovst, der fortalte om Martin A. 
Hansen.
Mødet blev afholdt sammen med Balle Valgmenighed og Balle Forsam
lingshus.
7 .: Anna Ahier på kontoret fyldte 50 år og i den anledning holdt hun 
”Åbent hus”. Det er godt, at Anna og Rudolf har et stort hus, ellers hav
de der ikke været plads til alle de. der fulgte opfordringen.
Uge 41.: Nogle af eleverne var i erhvervspraktik og halvdelen af perso
nalet afspadserede. Så der var en lidt anderledes uge for den resterende 
tlok. Det gjaldt både i friskolen og i ungdomsskolen.
11.: Orienteringsmøde.
Uge 42.: Efterårsferie. Vi startede med at have vores lille vidunder, Jose
fine, på ”ferie” et døgn, da forældrene skulle i byen. Det hygger vi os 
med. Men vi havde skumle planer, vi ville gerne ned i varmen, men 
hvor. For det måtte heller ikke koste for meget, så noget med fly kunne 
ikke lade sig gøre.
Det endte med at blive Provence. Jeg fortæller andetsteds om selve turen 
og oplevelserne på de kunstmuseer vi så i denne omgang.
20 .: Grænseforeningens generalforsamling. Først var der foredrag ved 
tidligere leder af Gottorpskolen i Slesvig, som fortalte om sine unge 
dage, hvordan det var, at være med i anden verdenskrig som dansksin
det men som tysk soldat.
23 .: Bestyrelsesmøde.
25 .: Elevmøde. Jubilarerne mødtes kl 12. Og de øvrige tidligere elever 
kom ved 14 tiden. Programmet bød på sangtime, gymnastikopvisning af 
Springballerne, boldaktiviteter og denne gang sluttede elevmødet med 
aftensmad.
De fleste tager alligevel årgangsvis i byen bagefter, så vi sparede 
musikken denne gang, og det hørte vi ingen klager over. Men for de 
nuværende elever, som havde skoleweek-end, var der diskotek i gym
nastiksalen.
26 .: Ungdomsgudstjeneste i Valgmenigheden, hvor alle her fra skolen 
deltog. Om eftermiddagen var der gangvolley. Lærerne stillede også 
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med et hold. Eleverne lod lærerne vinde turneringen, de ved jo, at de 
ellers bliver kede af det.
27 .-31.: Max og jeg på lederkursus for forstandere i efterskolerne. Den
ne gang blev kurset holdt i Billund, så det var ikke så langt væk. Det var 
et godt kursus.
31 .: Forældredag i ungdomsskolen. Halvvejs var det denne gang Tomas 
Møllehave, der fortalte om at være ordblind. Foredraget havde han kaldt 
. ”Vær realist- gør det umulige”.
Der var ingen tvivl om, hvor han stammede fra. Tomas talte uafbrudt i 
tre kvarter, det han fik sagt ville andre nok have brugt halvanden time 
til.- Men det var godt og svarede til titlen.

STENHØJ STRAND DEN 20. OKT. ‘97
Sammen med naturskolen skulle vi (4. - 7. kl.) til Stenhøj Strand ved 
Vejle Fjord.

Da vi kom derned, sagde Ole (naturvejlederen), at vi skulle finde ud 
af, hvorfor Danmark ser ud, som det gør nu.

Først gik vi en lang tur, hvor vi snakkede om istiden og om, hvordan 
den har “bulet” jorden. Vi gik op ad en bakke og ned ad en bakke, og så 
mange træer, der var gledet ned i vandet. Andre træer var buede, fordi 
de rakte efter solen.

Senere gik vi ned på stranden, hvor vi spiste madpakker og samlede 
forskellige slags sten. Vi trak også isgletscher nedover Danmarkskortet, 
som vi havde tegnet i sandet. Bagefter skulle vi hjem og have musik.

Katharina, Ditte, Line og Malene 4. - 5. klasse

Elevarbejde friskolen.
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November ’97

2.: DGI gymnastikkursus på skolen.
5.. Besøg af mexikanske gadebørn som gennem drama viste, hvordan 
deres hverdag var hjemme i Mexico. Gribende, men vanskeligt for unge 
i dagens Danmark at forstå, at forholdene kan være sådan.
7.-8.: Friskoleforeningen holdt kursus her på skolen for nye medarbejde
re i de frie skoler.

Det var så det, det er rart at få repeteret, hvad et år er gået med. Engang 
imellem kan man ikke forstå, hvor et år bliver af, og hvad man egentlig 
har nået. Det hjælper lidt, når jeg går i gang med dagbogen, for et og 
andet har vi da foretaget os.

Til slut vil jeg gerne sende en hilsen til alle der læser årsskriftet. Sam
tidig vil jeg takke alle ansatte for den indsats, der er ydet. Også en tak til 
de ægtefæller, som ikke er ansat på skolen.

En særlig tak til bestyrelsen for samarbejdet det forløbne år.
Denne gang vil jeg slutte med nedenstående vers, jeg synes det siger 

ret meget om vores hverdag.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær 

på trods af det der smerter, 
og kærligheden er og bliver 

og hvad end verden si’r, 
så har den vore hjerter.

Mange julehilsener fra hele familien 
Mette K

Elevarbejde. Lisa.
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Kunsttur til Provence
-Efterårsferien 1997

Egentlig ville jeg have flettet dette stykke ind i min dagbog, men jeg 
synes alligevel, det blev for meget.

Vi havde altså skumle planer, men hvilke. Det måtte ingenting koste, 
og der skulle være rimelig varmt. Expres rejser var gået konkurs, så alle 
charterrejser var aldeles udsolgte.

Det endte med en tur i Saaben til Provence.
Vi tog her fra Balle søndag eftermiddag, kørte gennem Tyskland, hvor 

der som sædvanlig var regnvejr- noget af vejen. Vi kom over græsen ved 
Mulhouse i Frankrig ved godt midnat og fandt så et for mange af læser
ne velkendt hotel FORMULE 1 i Belfort. Da var klokken efterhånden 
blevet 1.30. Vi tastede ind på displayet, at vi gerne ville overnatte en nat. 
have et værelse og morgenmad til to personer. Ud kom en strimmel med 
en sekscifret kode til hotellets dør og til vores værelse. - Værs’go. Det er 
jo smart.

Næste morgen stod vi tidligt op, fik morgenmad, kørte en lille histori
etur i Belfort. Byen er en gammel romersk forpost. Her er udkæmpet 
mange slag i tidens løb. Under den fransk/tyske krig i 1870 var byen 
belejret i over 100 dage, og til minde herom er rejst en rød sandstens
løve, der er 22 m lang og 11 m høj ved foden af fæstningen. Løven er 
udført af samme kunstner, som lavede Frihedsgudinden i New York.

Vi kørte mod Lyon, hvor vi var ved frokosttid og ved kaffetid kørte vi 
forbi Chateuneuf du Pape, Avignon og kørte til det Formule 1-hotel i 
Aix-en Provence, som vi havde udsøgt os. Bagefter kørte vi ind til byen, 
hvor vi ville besøge Cézannes atelier.

Cézanne blev født i Aix-en Provence i 1839 og døde der i 1906. Ateli- 
eet står som da han forlod det. Mest kendt er Cézanne nok for alle hans 
billeder af St. Viktoriebjerget og ”De badende kvinder”. Cézanne var, 
som alle andre kunstnere i Paris på malerskole, hvor han jo også mødte 
både van Gogh, Monet, Renoir, Gauguin og flere fra samme tid.

Vi ville også gerne have set den ungarske maler Vasarelys museum, 
men vi valgte i stedet for at følge Cézanne-vejen ud til Viktoriebjerget, 
fandt nogle af de steder, han kunne have stået og malet.

Tirsdag morgen tog vi til Marseilles, gik en tur ved havnen og kørte 
derpå op til Basillique Notre Dame-de-la-Garde, som ligger højt hævet 
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over byen. Foruden at kirken i sig selv er et besøg værd har man den 
flottest tænkelige udsigt over byen. Bl. a. kan man se den lille klippeø 
med borgen Chateau d’If, som var statsfængsel i mange år og kendt fra 
romanen Greven af Monte Christo.

Kørte videre af små veje til La Ciotat, hvor vi spiste vores medbragte 
mad og solede os ved stranden. Det var så varmt midt på dagen, så vi 
badede hver dag. Vandet var ca. 20 grader.

Turen gik videre gennem Toulon, videre til Hyéres, som kaldes pal
mernes by, ned til Tour Fondue, videre til St. Tropez. Derefter gik turen 
tilbage til hotellet over bjergene gennem byen Grimaud, hvor der findes 
mange korkegeskove.

En dag med mange naturindtryk og forholdsvis få kilometer. Fandt en 
billig restaurant, hvor vi spiste aftensmad.

Onsdag kørte vi mod Nice, men tog en lille afstikker op til Les Arcs til 
klosteret Roseline. Desværre var klosteret lukket, vi skulle have set en 
mosaik af Chagal, og et velbevaret lig af en from helgeninde ved navn 
Roseline. Til gengæld var der åbent i klostrets vinbutik.

Næste stop var Valleris en forstad til Antibes. Valleris er kendt for sine 
mange pottemagerier, og glaskunst, men der er også et Picasso museum. 
Der stilede vi hen.
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Flotte platantræer ved Chapel Roseline.

Derefter tog vi en tur op i bjergene, hvor vi ledte efter den tidligere 
danske skuespillerinde, Birgitte Reimar og hendes mand Ole Borne- 
mann’s dansk/franske restaurant. Vi fandt stedet, men der var ferieluk
ning. Vi kørte ned til strandpromenaden i Antibes, hvor vi fik et måltid 
mad på en fortovsrestaurant med udsigt over Middelhavet og fuldmåne. 
Det var bare hyggeligt. - Og så var det billigt.

Torsdag morgen kørte vi til Vence, hvor vi skulle se Matissekapellet. 
Henri Matisse var i mange år syg af astma, og havde på et af sine mange 
sygehusophold mødt en nonne, som senere kontaktede ham og bad han 
hjælpe med udsmykningen af et kapel. Stedet ligger med en dejlig 
udsigt over byen, og selve kapellet er så smuk,at det er ubeskriveligt. 
Alt, hvad der findes af udsmykning er lavet efter Henri Matisses 
papirklip, lige fra messehageler til den mindste detalje.

Næste stop var Fondation Maegh. Frankrigs svar på Louiseanne. Aimé 
Maeght, som er museets grundlægger havde næse for at købe værker af 
unge kunstnere, selv vores Asger Jorn er repræsenteret. I øvrigt var der 
næsten alle genre af kunst.

Så dasede og badede vi ved stranden i Antibes, her sprang vi over 
Picassomuseet, da vi havde været der ved tidligere lejlighed.

Biot var næste mål, her var et Légermuseum, som udelukkende er hel
liget den kubistiske maler Fernand Léger, født i Normandiet i 1881 og 
død i 1955. I sit maleri forsøger han at gengive den moderne maskinin
dustris hårde virkelighed.
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Fredag formiddag havde vi bestemt, at skulle nå to museer i Nice. Det 
var henholdsvis Chagal museet med en stor samling af Marc Chagals 
religiøse billeder. Chagal stammede fra Rusland og levede i årene 1888 
til 1985. Han boede i mange år i St, Paul. Han skænkede ved sin 85 års 
fødselsdag en stor samling af sine billeder til den franske stat.

Desuden skulle vi også se Matissemuseet, det var på en måde en skuf
felse, da udstillingerne virkede lidt rodede, men ved nærmere eftersyn 
var det også et godt museum. I øvrigt hang de originale papirklip til 
messehagelerne til Matissekapellet der, og også et par gobeliner, som 
Matisse har tegnet kartonerne til.

Så var det stranden i Nice, vi besøgte i nogle timer. Sidst på eftermid
dagen efter at vi havde tanket vand, rugbrød og franske smørkiks 
begyndte hjemturen så småt. Da vi nu var helt henne i hjørnet nær Itali
en kunne vi ligeså godt køre den vej hjem. Vi holdt dog en lille sen-kaf- 
fe pause på den sidste rasteplads i Frankrig, herfra kunne vi se ned over 
Monaco. Der skulle vi ikke ned i denne omgang, der var vi sidst, vi var 
på disse kanter, det er en ret dyr affære at køre ind i det lille fyrstendøm
me, men smuk er det. - Også fra denne virkel.

Turen til Genova virkede lidt rodet i forhold til Frankrig, men fra Gen
ova til Milano kører man gennem et smuk landskab, inden man kommer 
til Podalen, som er ligeså flad som landskabet i marsken. Den er også 
smuk, det er bare på en anden måde.

Vi kørte ind i Svejts ved Como, og ved Luganosøen fandt vi et hotel, 
hvor vi kunne overnatte. Det var lidt dyrt, men så havde vi også bilen i 
garage og en pragtfuld udsigt over Luganosøen, mens vi spiste morgen
mad.

Egentlig kunne vi godt have kørt helt til Tyskland, inden vi fandt et 
overnatningssted, men vi var kede af at køre gennem så smukt et land 
ved aften/ nattetide.

Lørdag skulle vi så bare hjemad. Vi tog over St. Gotthard passet, hvor 
der en en tunnel på 17 km. Umiddelbar før tunnelen holdt vi en formid
dagspause og nød den friske, lette bjergluft og den smukke udsigt op til 
St. Gotthard.

Videre til Zürich, Stuttgart, Kassel, Hamburg og Balle.
En for os på mange måder god tur. For de, der ikke gerne kører i bil, 

lyder det helt vild, at vi kan finde på den slags, men vi slapper af ved 
det.. Vi når også at få talt om mange ting, som kommer vores omgivelser 
til gode i sidste ende. Vi får ideer og inspiration til andre gøremål. Får 
også ideer til nye lejrskoleture. Det er ikke første gang vi er på tur til
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La Croisette Plage ved Cannes.

Provence, og der er endnu meget vi ikke har set. Men der findes noget 
for alle aldre.

Der er også mange ting vi ikke har set i Danmark, der er bare det, at 
det nu er rart, at vejret også er rimeligt. Og i Danmark er afstandene 
efterhånden så små, at man nemmere kan tage et sted hen. Vi fortæller 
nok bare ikke, når vi har været en tur på Vejle museum, Trapholt, Kol- 
dinghus, Horsens kunstmuseum eller andre steder.

Vi nød det i hvert fald. Max fik ind imellem lov til at køre stærk og jeg 
fik set så meget kunst, så Max er fri for at blive slæbt på museer fore
løbig.

Mette Kramer

St. Gottardo i Schweiz.
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BIBELHISTORIEOPGAVER FRA 2.-3. KL.
I bibelhistorie har 2.-3. kl. arbejdet med kirken, både selve bygningen og 
det, der sker i kirken.

I den forbindelse har vi besøgt Bredsten Kirke og Balle Valgmenig
hed. I foråret viste Kathrines far, Kurt, os rundt og fortalte om Bredsten 
Kirke. Vi fik sodavand og tegnede ting fra kirken.

Efter sommerferien var vi i Balle Valgmenighedskirke, Hvor Kresten 
Justesen viste os rundt og fortalte.

Her er uddrag af det. eleverne skrev efter besøget i Balle Valgmenig
hed.

(Tegningerne er fra Bredsten.)
Anne Mette Haugaard

Fredag den 19/9 1997 var 2.-3. klasse i kirke. Vi besøgte præsten Kre
sten Justesen i Balle Valgmenighedskirke. Vi så døbefonden og altertav
len, og vi så orglet.

Daniel W

Vi talte med præsten, Kresten Justesen. Vi talte om dåb, konfirmation, 
bryllupper, begravelser, alteret og altertavlen, om nadver og klokken og 
klokketårnet og døbefonden.

Mette D.

kW

Våbenskjold fra Bredsten kirke. Susan N. 4. kl.
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At teret I Arie

3

Alteret i Bredsten kirke. Anders J. 3. kl.

Da vi kom over i kirken, fortalte præsten os en hel masse om kirken og 
om barnedåb og begravelser.

Bagefter var vi oppe og sidde på knæ ved alteret.
Derefter fortalte præsten om altertavlen, bagefter måtte vi komme op i 

klokkerårnet.
Trine

Det var sjovt at være oppe i Klokketårnet, og udsigten var god. Det var 
svært at komme ned. Der var en stige til loftet, og vi skulle ud af en lem, 
og trappen var stejl.

... så satte vi os på plads, og præsten kom med dåbsfadet og en kande, 
og så snakkede vi om døbefonden.

Simon

Vi var oppe i klokketårnet, og vi fik lov til at kikke ud af lugerne, og så 
gik vi ned igen. Og så begyndte vi at stille 37 spørgsmål til præsten.

Jesper og Anders H.J.

Ovre hos præsten, så vi en vugge, der har ligget sådan cirka 1000 børn i. 
Det var et kæmpestort hus, de boede i. Vi så også Krestens høns og duer. 
Han havde mega-lange solsikker, som hans høns spiste.

Da vi havde set hans høns, fik vi is af præstens kone, og så gik vi hjem 
til skolen.

Trine

2.-3. klasse synes, at det var en god tur.
Daniel W
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DIGTE OM STJERNER (3. KL.)

Når det er vinter
vil Anders fortælle mig 
om månen og stjernerne 
Daniel N. 3.kl.

Stjerner får mig til 
at tænke på fremtiden 
Ole 3. kl.

Jeg kan godt lide stjerner, 
når det er nat, 
så står jeg ved vinduet 
og kikker ud 
og håber, der kommer et stjerneskud. 
Jesper Bjørn La Cour 3. kl.

Jeg kan godt lide stjerner. 
De er flotte.
Stjerneskud og stjerner, 
som er lavet af fomer ligesom Karlsvognen. 
Kathrine, 3. klasse

Stjerner skinner på mig 
så du ved 
jeg elsker dig.
Trine Milland, 3. klasse

Stjerner er store og gule og lyser meget.
Jeg kan godt lide stjerneskud, stjerner, stjernetegn, 
karlsvognen, månen, planeter og ønskestjerner.
Anders Johansen, 3. klasse
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Elevholdet 97/98.

Den første uge.

Der gøres klar til Unibank.

IV



Fra cykelturen til Kulsølejren

Kulsø.



Tømmerflåderne afprøves.



Høstfest i friskolen.

Først danses der på Steensvan;

dernæst fællesspisning i hallen



- så spiller og synger børnene

og endelig måtte de lege.



Kim og Max leger.



Opvarmning til Skolernes Motionsløb.

Fra gangvolley.



Folk og Røvere

Fra Kardemommefesten.

Hos røverne.

På Politistationen.



Jeg ville ønske 
jeg var en stjerne 
- en moto-cross-stjerne. 
Det er sjovt at køre cross 
når man flyver i luften 
kan man se blå himmel.
Kristian Urskov Sørensen, 3. klasse

En stjerne-klar nat er ligesom 
universet eksploderer i det ydre.
Rummet består af uendelig mange stjerner, 
det er da stjerne-klart.
Anders Kousgaard Amdi, 3. klasse

Når solen siger på gensyn 
og lader månen komme til, 
og stjernes vrimmel spreder lys på den mørke aftenhimmel. 
Daniel Wraae, 3. klasse

Stjerner er store og gule 
men når jeg står en sommernat, 
så pludselig kommer et stjerneskud.
Kevin, 3. klasse

Stjerne
En stjernehimmel er så flot, 
når den er skyfri.
Og når du kigger op på himmelen, 
så ser du på stjernerne, 
om du finder et eller andet, 
som former sig som en Karlsvogn og en kriger.

Mon du kan finde Mælkevejen ?

Midt i stjernerne finder du månen, 
og midt på månen er der 
en næse og en mund, 
og mellem stjernerne kan du finde en komet.
Simon Berg Pedersen, 3. klasse
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Et lille glædesudbrud fra 
”Det gamle elevhold”
Jeg sidder i denne skrivende stund (21. okt. 1997) og ser tilbage i de 
gamle elevskrifter, hvor jeg nøjagtig på side 107-108 i 1990-udgaven 
finder de første ord om “gi. elevhold”. Et pudsigt lille minde, som får 
tankerne til at gå helt tilbage til.... ja, hvornår var det nu, det var, da jeg 
gik på Balle, og den slags overhovedet ikke eksisterede.

Set i bakspejlet har efterhånden mange tidligere elever fra Balle holdt 
sammen ved at dyrke gymnastikken og fællesskabet en gang eller to om 
måneden med Leo, Lene, Lisbeth, Morten, og nu Henrik og jeg som 
trænere. Nu som et “RENT” Gammelt Elevhold.

Der har både været modgang og medgang for holdet, men ser vi på til
slutningen i dette herrens år 1997 (ca. 40 gymnaster i alt), må man 
indrømme, at ideen er en ubegrænset succes. Vi træner stadig i weeken
derne ca. hver 3. uge, og det er helt fantastisk at se, hvordan venskaber 
“vedligeholdes” og nye opstår.

Det er en stor oplevelse for mig som træner, men tydeligvis også for 
“de gamle” at skulle lave en lille fremvisning af det, vi arbejder med, til 
elevmødet her sidst i oktober. Selv om sæsonens program langt fra er 
indlært endnu, giver det en god reklame for holdet og en skæg oplevelse 
“at stå på de skrå brædder”. Der er en del “genbrug” fra sommerens tur 
til Bianes, Spanien (som Susanne vil skrive et par ord om herefter), man 
har naturligvis også lidt nyt. “De gamle” har knoklet hårdt for at nå der
til, hvor vi er nu. Det synes jeg er flot.

Tak for indsatsen alle sammen.

98



Gamle gymnastik-Baller 
i Spanien
BFU’s gi. elevhold tog i sommerferien på tur med Tirstrup Idrætsefter
skoles gi. elevhold til gymnastikfestival i Bianes, Spanien. Det blev en 
tur med gymnastik, sol, strand, beachvolley, drink og kamp om at få 
flest T-shirts, nye venskaber og et underligt kært forhold til en gammel 
bus!

Vores to chauffører Leo Jensen og Søren Kramer og de gamle elever 
fra Tirstrup kom og hentede os på BFU søndag d. 29. juni sent på efter
middagen i den føromtalte bus. Den kendte heldigvis turen; havde været 
turbus til Callella, Spanien i sine unge dage. Ikke så meget plads til 
bagage, ikke så hurtig, men der var god benplads, og sidespejlet kunne 
sagtens tapes på igen. Vi var i alt 21 fra Balle inkl. Mette Nielsen som 
træner og 24 fra Tirstrup. Turen gik sydover med 8 timers stop i Stras
bourg, så chaufførerne også kunne få en chance for at sove.

Tirsdag eftermiddag ankom vi så til Bianes, som ligger på Costa Brava 
ca. 100 km. nord for Barcelona. Det viste sig, at det hotel, vi skulle bo 
på, åbnede i anledning af, at vi skulle komme. Vi var simpelthen de 
første sæsongæster og havde hotellet for os selv. Bedre kunne det jo ikke 
være. Personalet kunne ikke tale ret meget andet end spansk, men vi 
havde heldigvis Irene Jakobsen med, som kunne brillere lidt med sit 
fremragende spansk. Vi fandt hurtigt bruserne og noget pænt tøj, deref
ter stranden og noget at spise. Vi stødte på Henrik Søgaard, der var kom
met lige fra ferie på Ibiza og havde været et par dage alene i Blanes for 
at vente på os.

Festivalen startede med en parade langs stranden fra lystbådehavnen 
til sportshallerne, hvor opvisningerne skulle foregå. Alle hold stillede op 
bag hinanden og fulgte efter et lokalt tamburkorps (?) og Sønderbor- 
ggarden, der tilfældigvis var i Bianes. Meget festligt. Hvert hold gav 5 
minutters smagsprøve på opvisningerne. Der var en del store danske 
hold; sommerhold og juniorhold fra bl.a. Midt- og Nordjylland med 
gymnastik, som vi kender det. Derudover var der et stort hold børn fra 
Slovakiet med et fantastisk Peter Pan-Show, elitegymnaster fra Brasilien 
og Portugal, et hold dansepiger fra Litauen (Palliet og Palliot), et hiphop 
danseteam fra Italien (?) og en hel del lokale spanske hold. I alt omkring 
300 deltagere.
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Vi skulle give opvisning onsdag og fredag aften. Om formiddagen 
kunne vi øve os i hallerne. Onsdag eftermiddag tilbragte de fleste på 
stranden og i vandet i et mere eller mindre desperat forsøg på at blive 
solbrune. Det var ellers af og til lidt overskyet. Alligevel lykkedes det 
Lars Rasmussen at blive rød på rekordtid. Der blev spillet beachvolley, 
frisbee og strandtennis i vandkanten. Rent Bay watch?! Før opvisningen 
var hele holdet ude at spise på en af de utallige fortovsrestauranter. Rig
tigt hyggeligt.

Opvisningen foregik i to haller på samme tid. Den ene var noget min
dre end den anden, og der var ikke plads til nær så meget publikum. Der 
skulle vi lave opvisning. Vi var ærlig talt lidt skuffede, for vi var opsat 
på at vise, hvad vi kunne, og så sad der 5 mennesker og kiggede. Men 
lige pludselig midt i første fællesserie væltede det ind med mennesker, 
og stemningen steg. Det viste sig, at der havde været et andet dansk hold 
på gulvet i den store hal, som de øvrige danskere havde støttet - og nu 
var turen kommet til os. De klappede og hujede som en gal og gav os 
det bedste bifald. Det måtte vi selvfølgelig gengælde torsdag, hvor vi 
ikke selv skulle på gulvet.

Torsdag var vi desuden i Barcelona. Først så vi “Temple Sagrada 
Familia”, som er en kæmpe kirke og meget speciel. Byggeriet startede i 
1882, og de bygger stadig. Vi tog derefter ud på stadionet “New Camp”, 
hvor nogle fik taget computerfanfotos sammen med fodboldstjernerne 
fra FC Barcelona. Søren Kramer fik sneget sig helt ind på græsset og fik 
en lille tot med ud som bevis. Sidst men ikke mindst var vi i zoologisk 
have, som var meget stor og havde et omfattende sortiment at alverdens 
dyr, bl.a. verdens eneste albinogorilla. Han var godt 30 år, enorm og 
majestætisk. Der var også et ganske godt delfinshow med 3 legesyge 
delfiner. Kun få nåede ned på Barcelonas strøg “La Rambla” for at shop
pe inden turen gik hjemad til Bianes igen.

Fredag formiddag trænede drengene lidt spring. De tog derefter i 
badeland, og pigerne brugte dagen på at shoppe sommertøj og postkort 
og få sol på maveskindet. Vores opvisning havde vi fået flyttet til den 
store hal. Vi skulle være det sidste hold, og vi havde fået 2 fra et nord
jysk juniorhold til at optage os på video. De gik vildt op i det og havde 
indsamlet kommentarer og opløftende stemning fra publikum og filme
de os under opvarmningen. Vi var ikke mindre end totalt tændte på at 
lave alletiders opvisning. Og det gik rigtig godt. Fed oplevelse! Det 
skulle fejres, og det blev det. Vi var alle på disco og dansede og morede 
os. Jo mere man købte at drikke i baren, jo flere T-shirts kunne man få.
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Det gik der totalt sport i, og de hårde og overbevisende fik ydermere 
både kasket og en rest? Vi sov måske i gennemsnit 1-2 timer den nat.

Lørdag morgen skulle vi nemlig tidligt op. Vi havde meldt os på en lil
le cruise på havet langs kysten til Tosse de Mar og tilbage igen. Alle var 
imponerende nok kommet ud af sengen, men havde svært ved at holdt 
øjnene åbne trods den friske havluft. En lille fin tur. Da vi kom tilbage 
skulle vi pakke sammen og forlade hotellet lidt pinagtigt. Personalet 
havde regnet med, at vi forlod stedet inden kl. 11.00...Vi fik pakket bus
sen og tog vores gymnastiktøj med ned på stranden, hvor vi stillede op 
til fællesbilleder. Det var enormt varmt. Nogle kunne ikke stå for fristel
sen og hoppede i havet med gymnastiktøjet på. En alletiders afslutning 
på en kanondejlig tur. Nu ventede kun 1 1/2 døgn i drømmebussen. 
Næste år går turen formentlig til Riccione, Italien. Vi glæder os allerede!

På vegne af BGF
Susanne Møller Andersen

Elevarbejde. Maria B. Worm.
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Australien den 1. oktober 1997

Kære Gamle Baller!
Dette brev er til alle, som kunne have interesse i at læse det.

Jeg sender det som en hilsen til alle Gamle Baller, som møder op til gl. 
elevmøde, ikke mindst 5-års jubilarerne, som jeg selv havde været 
iblandt, hvis jeg da ikke lige befandt mig på den anden side af kloden, 
samt til skolen.

Jeg har nu været afsted i 2 måneder og rejser sammen med en gym
nastikveninde, Anne Lund Jacobsen - Peter Leths lillesøster. (Peter Leth 
88/90)

Rejsen startede i LA, USA, hvor vi tilbragte 10 varme dage. Vi fik set 
Disneyland, Universal Studios, Venice Beach og hvad man ellers skal 
se, når man er i Hollywood. Derudover var vi på en 4-dages tur til Las 
Vegas og Grand Canyon. Det var et stort hit, og vi blev ramt af en for
færdeligt kodak syndrom. Grand Canyon er ubeskrivelig smukt og stort, 
og Las Vegas lugter langt væk af penge, men wauv! det er fascinerende. 
Nå men selvom livet i USA var skønt, måtte vi jo videre. Can’t stop rig
ht now! Show must go on!

New Zealand var næste stop. Her har de den smukkeste natur, selv når 
det er koldt. Det var svært at vænne sig til kulden efter 10 dage, hvor vi 
var blevet flotte nationale med rød-hvide farver. Vi rejste rundt først 14 
dage på sydøen og derefter 14 dage på nordøen.

Nu befinder vi os i Australien. For godt 3 uger siden startede vi i 
Darwin, hvorfra vi har været på en 4-dages tur ud i Kakadu. 9 pers, i en 
4WD og så afsted ud i den bare natur. I 4 dage levede vi med; kompost
toiletter, bad i søer og ved vandfald, madlavning over bål og seng under 
åben himmel. I selskab med tusindvis af fluer, myg, krokodiller, kæn
guruer, fugle, slanger og firben. Det var alle

tiders tur, og uret var pakket langt væk. Alt foregik efter Kakadu-time; 
før og efter solopgang og solnedgang. Jeg havde 4 helt perfekte dage, 
lige med undtagelse af, at mit danske blod smager så godt, at myg og 
fluer ikke kan holde sig væk.

Videre til Alice Springs og derfra til Australiens hjerte. Her er vi så 
den dag i dag for at opleve og ikke bare se den røde sten, også kaldet 
Ayers Rock eller Uiuru. Vi camperer herude, hvor man ikke kan bruge 
udtrykket: “Den må du længere ud på landet med”. Det er rart til en 
afveksling ikke at bo på de ellers udmærkede hostel’er, hvor det næsten 
er tvunget at være en fest-abe. Mandag besteg vi så den 3,6 km lange 
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stejle “sti” til toppen af Uiuru. Vi gjorde det om eftermiddagen og var 
derved fri for alle turisterne. Tirsdag, i går, tog vi så derud til solopgang 
for så at tilbringe hele dagen med at gå rundt om stenen. Vi så lidt for
skellige dyr på vores vej, en thorny Devil (et firben, der ligner en kak
tus), en Joanna på 1 meter, 4 dingoer og et firben (en af de store). Det er 
helt specielt at opleve dyrene her i deres frie natur. Vi har nydt/nyder at 
være travellers frem for tourists. Vi oplever istedet for bare at se, og der 
er ingen bus, der går til en bestemt tid.

På lørdag går turen videre til Cairns og så ned ad østkysten til Sydney. 
Derfra en uge til Fiji hvorfra jeg så skal til USA - Chicago lowa, hvor 
jeg skal holde jul St. Louis hvor jeg skal besøge Alex Pedersen (elev i 
92-93). Tilbage til DK-Ammitsbøl den 16. feb. ‘98.

De varmeste hilsner
Irene Jakobsen (90-92)

Der gøres klar til at ”grille” ved friskoleafslutningen.
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Stil

“Jamen, hvordan startede det hele?” Acacia så spændt på Anne-Lene.
Anne-Lene sad og kiggede ned i plænen. Den var fuldstændig grøn. 

Perfekt nærmest. Men ikke kunstig. Den var perfekt på en naturlig 
måde. Og det var ikke kun plænen. Sådan var alting her. Træerne, blom
sterne og himlen. Alt. Her kendte ingen til ord som forurening og mil
jøskader. Det var dejligt. Selv Acacia, der stadig så spændt på hende, var 
en skønhed, men stadig på en naturlig måde. Anne-Lene vidste ikke 
helt, hvor hun skulle starte og hvad hun skulle fortælle. Acacia vidste 
sikkert det hele. Eller gjorde hun? Anne-Lene begyndte alligevel.

“Det er lang tid siden. Jeg husker ikke helt de første år så tydeligt. Ser 
du, jeg var jo kun et lille barn”. Anne-Lene så op fra plænen. Lige ind i 
Acacias smukke øjne. “Jeg husker, jeg var med min mor til læge. Han 
sagde noget om et svar. Men jeg vidste jo ikke, hvad det betød. Et par 
dage efter ringede telefonen. Det husker jeg altså tydeligt. Vi sad nemlig 
alle fire og spiste og havde det hyggeligt. Men da telefonen ringede, gav 
det et sæt i mor. Hun kiggede over på min far, som om telefonringen var 
det værste, der kunne ske”. Anne-Lene tav igen. Hun kiggede lidt rundt i 
Haven. Den var smuk. Meget smuk. Fuld af mennesker, dyr og planter. 
Naturlige blomster, der voksede på mange naturlige måder. Naturlige 
gamle mennesker, der snakkede om naturlige ting. Naturlige børn, der 
legede og havde det sjovt på naturlige måder.

Denne gang var det Acacia, der fangede Anne-Lenes lysebrune øjne. 
“Ja”, sagde hun, “bare fortsæt, jeg vil gerne høre det hele”.

Anne-Lene besluttede sig for at fortælle Acacia det hele. Hun virkede 
som om. hun virkelig mente, hun ville høre det hele. Og ikke bare som 
én, der var blevet sat til at høre på hende, fordi nogen skulle gøre det. 
“Jo altså, min mor tog telefonen. Men jeg husker ikke noget om selve 
samtalen. Bagefter så min mor mærkelig ud. Som om hun var ved at 
græde, men det gjorde hun ikke. Hun kiggede på min storebror, Lars- 
Ole og jeg, mens hun forsøgte at smile. Men jeg ved, hun græd i hjertet. 
Vi blev begge sendt i seng, selvom det var for tidligt. Bagefter listede 
jeg ned på trappen og lyttede. Jeg kunne høre mor græde, mens far sag
de, at det hele nok skulle gå. Mor nævnte noget med, at det var slemt, 
når først børnene var væk. Men jeg var kun syv år, jeg forstod ikke, 
hvad hun mente. Men jeg savner hende. Hun var en god mor. Jeg savner 
selvfølgelig også Lars-Ole og far, men mor var stadig noget specielt.
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Forstår du?” Anne-Lene så spørgende på Acacia. Ja, hun forstod det, og 
det var ganske naturligt. Naturligt for hende og naturligt for alle andre i 
Haven. Det var også ved at være naturligt for Anne-Lene. Hun skulle 
lære alt det naturlige. Men hun var godt begyndt, eftersom hun kun hav
de været her i et par uger.

Anne-Lene og Acacia sad lidt og bare så på hinanden og de andre. 
Hver dag kom der nye. Man kunne lige så godt snakke med dem fra 
starten. Sådan var man selv blevet modtaget, og det var jo det mest 
naturlige. Acacia så igen på Anne-Lene. “Jamen, hvad så. Hvad sagde 
din mor til dig?”

Anne-Lene var glad for. hun spurgte. Hun kunne godt lide Acacia. 
Man kunne se på hendes blå øjne og på den måde, hun satte hendes 
mund på, at hun ikke kedede sig. Hun interesserede sig virkelig. Hendes 
hår var halvlangt, glat og gyldent. Hun virkede så ren og rigtig. Hun var 
virkelig en engel. Når hun gik, ja, selv når hun sad, flagrede hendes lyse 
kjole og hår rigtig engelagtig.

Mens Anne-Lene sad og beundrede Acacia, rømmede hun sig. Anne- 
Lene havde helt glemt, hun spurgte, men nu huskede hun det igen. “Jo 
altså, dagen efter var det kun Lars-Ole, der kom hjem fra skole. Jeg 
skulle blive hjemme. Mor og jeg gik så en dag og hyggede os sammen. 
Hun fortalte mig, at jeg i en tid ikke skulle i skole. Hun sagde, jeg havde 
en sygdom i mig. Det var en anderledes sygdom end forkølelse og hals
betændelse. Man skulle nemlig på sygehuset og have noget stærk medi
cin. Det var så stærkt, at håret ville falde af, men det ville komme igen, 
når jeg blev rask. Jeg kunne ikke lide, at håret ville falde af, for jeg hav
de altid ønsket mig langt hår. Mor fortalte også, at jeg kun sjældent måt
te besøge mine to bedste veninder, Julie og Marthine. Jeg kunne nemlig 
nemt blive smittet med forkølelse og andre sygdomme, og det ville jo 
være farligt. Jeg forstod ikke, hvorfor f.eks. forkølelse kunne være far
ligt, men når mor sagde det, måtte det jo være rigtigt”.

“Hvad med Lars-Ole, afbrød Acacia pludselig, “hvad sagde dine 
forældre til ham?”

Det var et godt spørgsmål, men Anne-Lene var ikke helt sikker. “Jeg 
ved det faktisk ikk’. Lars-Ole var ældre end jeg. Han var på dette tids
punkt 11 år og vidste det samme som jeg, men senere..... senere vidste 
han noget, jeg ikke vidste. Det var efter, jeg var blevet rask”.

“Vent nu lige lidt”, afbrød Acacia på ny, “efter du var blevet rask?”
“Ja”, sagde Anne-Lene. “Altså, da jeg var syv, blev jeg syg”. Acacia 

nikkede. Anne-Lene fortsatte. “Jeg var i kemoterapi, til jeg var IL Så 
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blev jeg erklæret rask. Her var Lars-Ole 15. Han var en dygtig drømme
bror. Han fortalte mig alt. Han var en dygtig ishockeyspiller, og alle 
pigerne var fuldstændig skudt i ham. Som 16-årig kom han på ungdoms
holdet. Jeg var rigtig stolt over ham. Og det var mine forældre også. Vi 
levede igen som en rigtig normal familie. Jeg var også kommet tilbage 
til skolen”.

“Undskyld jeg spørger”, sagde Acacia lidt flovt, “men hvad med dit 
hår?”

“Hmm”, Anne-Lene smilede lidt. “Jeg begyndte i skolen to måneder 
efter de sidste kemobehandlinger, så jeg havde lidt hår på hovedet, men 
det var selvfølgelig ikke meget. Selvom vi kun måtte have hat på uden
for, fik jeg alligevel lov i timerne. Men der gik ikke lang tid, inden jeg 
gik uden. Jeg var, som jeg var, og det respekterede de andre. Desuden 
voksede mit hår hurtigt”.

“Det var godt, de var så gode ved dig”. Acacia så glad på Anne-Lene 
og hendes brune krøllede hår. “Jeg har nogle gange snakket med nogen, 
der er blevet drillet”. Hun så trist ud ved tanken.

“Jeg var også glad”. Anne-Lene så med lysende øjne på Acacia. “Vi 
havde det rigtig godt i vores klasse. Og da jeg kom tilbage, blev jeg 
taget godt imod, som her. Det var egentlig utroligt, eftersom vi kun var 
11 år. Vores gode sammenhold fortsatte. Heldigvis da”.

“Hvornår opdagede du det, du fortalte til Lars-Ole. Det han vidste...?” 
Acacia var ved at være nysgerrig. Men det gjorde ingenting. Anne-Lene 
nød bare, at nogen interesserede sig og gad høre på hende.

“Det var kort før min 15-års fødselsdag. Lars-Ole var netop blevet 19. 
Jeg havde været på sygehuset til tjek, som man nu skal. Men denne gang 
havde de fundet en ny knude. Det var uheldigvis en ondartet knude. Så 
meget fik jeg da at vide - efter lang tids spørgen. Men jeg måtte ikke få 
at vide, hvor længe de troede, den havde været der. Mor så ikke glad ud, 
så den havde sikkert været der et godt stykke tid. Jeg skulle ikke have 
kemo denne gang. Jeg fandt aldrig ud af hvorfor. Mor og far fortalte 
mig, at jeg skulle opereres. Men lægerne skulle først finde ud af hvor
når”.

“Lars-Ole begyndte at være mere hjemme. Han snakkede mere med 
mig og var altid nærmest oversød. Det var her, jeg følte, at han gemte på 
en stor hemmelighed. Han vidste noget, jeg ikke vidste. Men jeg var jo 
ikke dum, vel!” Anne-Lene så på Acacia, som ville hun have bekræftet, 
at hun godt selv kunne tænke. “Ser du, Acacia, jeg havde været syg i fire 
år før og vidste godt, hvad det drejede sig om. Jeg vidste godt, jeg ingen 
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chance havde. Tænk engang. En ondartet knude. Du får ikke kemo. Kun 
morfin til at holde smerterne ud. Du får at vide, du skal opereres, men 
efter 3 uger finder du ud af, at hvis det skulle have hjulpet, skulle du for 
længst have været på operations-bordet. Din storebror bliver pludselig 
oversød og vil være hos dig hele tiden, som om hvert eneste sekund tæl
ler. Dine forældre forkæler dig dobbelt så meget. De var bange, Acacia! 
Meget bange. Og de vidste, jeg selv kunne tænke, men ingen turde sige 
noget. Sådan er det”.

Acacia så helt bedrøvet på Anne-Lene. Og alligevel, der var noget ved 
hende, der fortalte, at hun godt vidste, Anne-Lene kunne regne det hele 
ud. Men det var ikke kun Anne-Lene. Selv de små børn på fem år kunne 
selv tænke i sådanne situationer.

Anne-Lene fortsatte. “Så en dag, faktisk en måned efter min 15-års 
fødselsdag, havde jeg det meget dårligt. Jeg var begyndt at have meget 
stærke smerter og fik mere og mere morfin. Pludselig var det som om 
jeg faldt i søvn igen. Men det var slet ikke smertefuldt, som det plejede 
at være. Jeg havde det, som om jeg fløj. Du ved, gennem tunnelen med 
den mærkelige stille musik, som ingen rigtig kan forklare, men alle vil 
høre”.
Acacia forstod udmærket, hvad hun mente. Hun havde jo selv prøvet det 
engang, men det var længe siden.

“Jeg vågnede op her. Du kender selv resten af historien, for du sad jo 
ved min side”.

Acacia smilte, hun kendte udmærket historien. De sad begge og kigge
de på de legende børn. Gad vide, hvor lang tid de havde siddet og snak
ket her. Det var der ingen, der vidste. Det var også helt uden betydning. 
Heroppe var der ikke noget, der hed tid. Heroppe blev det aldrig mørkt. 
Derfor skulle man heller ikke skynde sig. Man havde altid tid til at lytte 
til hinanden. Hvis det endelig skulle ske, at man ikke havde noget at 
lave, kunne man tage sig en lille tur i Haven.

Acacia spurgte pludselig. “Hvad har du så tænkt dig nu?”
Anne-Lene så på Acacia. “Tjaa.... der er et godt spørgsmål. Jeg vil 

gerne ned igen, ned til mor, far og Lars-Ole selvfølgelig. Men jeg ved 
min hukommelse heroppe fra vil blive slettet fuldstændigt. Og det vil 
fortiden også. Jeg kommer aldrig til at kende dem på samme måde igen. 
Måske vil jeg vente på dem her. Det er de værd”.

Susan Blomstrand
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Skuld gammel venskab rejn forgo 
og stryges fræ wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo 
med dem daw så læng, læng sind? 
Di skjønne ungdomsdaw, åja 
de daw så svær å find!
Vi’el løwt wor kop så glådle op 
for dem daw så læng, læng sind!

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan årar?
Vem kan skiljas från vännen sin 
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind!
Jag kan ro utan årar!
Men ej skiljas från vännen min 
utan att fälla tårar!

Museumsrøgeriet i Hasle (Bornholm).
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Make of our hands one hand.
Make of our hearts one heart.
Make of our vows one last vow 
only death will part us. 
Make of our lives one life 
Day after day, one life 
Now it begins, now it starts, one hand, one heart, 
Even death won’t part us now.

Gå ikke foran mig, 
måske vil jeg ikke følge dig. 
Gå ikke bagved mig, 
måske vil jeg ikke føre dig. 
Gå ved siden af mig 
og vær blot en ven.

Din ven er en, 
der ved alt om dig 
og alligevel holder af dig.

Hvis du vil have venner, 
så vær en ven.

Over hav og over bølge 
hvor du lægge skal din vej, 
himlens kærlighed dig følge 
håbets fakkel lyse dig.
Tarzan trives bedst blandt lærerne!
-Han er jo abernes konge.

Som en strint af en dråbe 
får vi lov til at håbe 
på de ting, som skal komme 
førend livet er omme.

109



BUDAPESTTUREN FRA D. 1. TIL D. 7. MAJ.

Torsdag d. 1. maj 1997
“Turen går til Budapest og Ungarn” - sådan hedder én af Politikkens mange rej

sebøger, som giver gode råd om rejser verden over. Titlen passer fortrinligt på 
Balle Fri- og Ungdomsskoles lejrskole 1996/1997. Turen har været under forbere
delse i lang tid. Vi har fået mange oplysninger om alt muligt; det ene hotel er ble
vet skiftet ud med et andet, da prisen var steget meget p.g.a. ejerskifte. Jes har for
talt meget om endnu mere. Vi har haft en “ungarsk formiddag” på skolen, hvor vi 
fik en masse at vide om det land, hvori vi skal opholde os de næste dage. Også på 
afrejsedagen fortalte Jes os om busser, pakning af bagage, penge o.m.a. En svensk 
pølseret og en banan senere, samt et par ekstra hop på en ulykkelig kuffert, var vi 
rede til afgang. Busserne ankom og blev hurtigt fyldt op med forventningsfulde 
efterskoleelever og -lærere. Ca. kl. 12.30 torsdag d. 1. maj 1997 drog vi afsted 
mod ukendt land.

Hurtigt nåede vi Padborg ved den dansk-tyske grænse. Kl. var 14, og vores 
chauffør Jan kom til at sige, at vi igen skulle mødes kl. 14. Nogle brokkede sig, og 
han sagde: “Nå, men hvis I ikke kan nå det. kan vi godt sige kl. 15!” Han er en 
helt fin chauffør, som kan lave skæg med mange ting.

Grænsekiosken Otto Duborg blev nu invaderet af en masse Balle-elever og - 
lærere, nogle i rødt og hvidt, andre i civilt. Hylderne blev ikke tømt - det er vist 
ikke muligt - men det var godt på vej! Det er utroligt så store mængder, man køber 
ind, når man er ved grænsen. Det skal nok ende med. at vi kan spare bussen hjem 
- vi kan trille hele vejen.

Kl. 15 var retningen stik syd, i første omgang mod Hamburg. Nu var vi for 
alvor på vej.

Det, Jes nævnte i fortælletimen om dagbogsskrivningen, kunne såmænd godt 
have passet. Han gav nogle eksempler på, hvad dagbogen skal indeholde - ikke 
kun “tørre facts”. F.eks. at Mads Lambertsens guitar sad på tværs i midtergangen, 
og fire mand faldt over den oven på hinanden. Vi faldt nu ikke, men Mads havde 
guitaren fremme. Vi sang meget i de sene eftermiddagstimer. Først højskolesang
bogen og dernæst “Balles bedste” blev afprøvet - både med og uden guitarakkom- 
pag- nement. Det var dejligt. Vi “quizzede” også med spørgsmål fra “Ude og 
Hjemme”. Et af spørgsmålene lød: “Hvor lever Europas eneste vilde abeart?” Bal
le Ungdomsskole blev foreslået - men svaret var nu Gibraltar - som for øvrigt til
hører Storbritannien, hvilket var svaret på et andet spørgsmål.

Kl. godt 18 stoppede vi på en tysk rasteplads for at få noget lidt mere nærende 
og solid føde i maven. Problemet var bare, at bussen med maden (Max & Mette’s 
bus 3) endnu ikke var ankommet. De var kørt forkert, men det skærpede bare 
appetitten endnu bedre. En - to - tre - borde var stillet op, og der var rugbrødsmad
der til alle. Toiletbesøg blev der også tid til.

Længere nede ad de tyske motorveje kørte der en lille tysk lastbil lige bag ved 
vores bus. Chaufførerne var ikke ret gamle; de var temmelig underlige!! De sad og 
lavede mærkelige tegn og fagter, overhalede os, hvorefter vi overhalede dem på 
ny. Med ét var de væk.

Endnu et stop: Der kom gnister ud af vores udstødning, og det gav et kvarters 
pause. Men det var vist ikke noget alvorligt.

En film blev sat på - efter lidt flimmer og rullende billeder kom der gang i 
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maskineriet.
Ved 23.30-tiden holdt vi ind for at “gøre os klar til natten”. Jeg er imponeret 

over tilstanden af de tyske rastepladser og “Rasthäuser”. Der er pænt, poleret og 
rent overalt, og ofte er det også muligt at handle der i dagtimerne. Det er dejligt at 
opleve det sådan, i modsætning til f.eks. de franske motorvejes rastepladser og 
“toiletter”, som i bogstaveligste forstand er huller i jorden!

Lyset blev slukket, og mere eller mindre behagelige sovelignende stillinger blev 
indtaget.

Fredag den 2. maj
Natten var lang. Det var svært at sove i bussen. Man skulle ikke flytte meget på 
sig, før man fik et vildfarent ben i hovedet el. lign. Enkelte knævrede løs nede 
bagi, og lærerne måtte flere gange vove liv og lemmer ved at prøve at komme 
levende ned gennem midtergangen mellem sovende ben, arme, hoveder og kroppe 
for at nå ned til uromagerne og lukke munden på dem. Efterhånden faldt alle dog 
mere eller mindre til ro; og endelig ved 7-tiden, var det blevet “næste morgen”. 
Det var lyst, og vi befandt os tæt på Wien i Østrig. Vand i hovedet, tandbørste i 
munden og mad i maven gjorde godt. Midt i det hele sang vi morgensang, og Max 
spurgte vanen tro om fødselsdage, med- delelser o.s.v.

Turen gik videre; vi kom lige forbi Wien. Jeg så nogle sporvogne - det er en 
skam, de er afskaffet herhjemme. Det kunne være rigtig hyggeligt at køre med 
dem. Man kunne også se de fly, der skulle lande i Wien, meget tæt på. Pludselig 
blev vi vinket ind til siden af det østrigske “Polizei”. Vi holdt der længe, og hver 
bus måtte af med 500 Mark for en eller anden vejafgift. Noget ville de jo have 
penge for! Jeg forstår ikke, de kan tillade sig at kræve så meget.

Før Wien var det østrigske landskab bakket og bjergrigt; på den anden side af 
hovedstaden var der lige så fladt som i Danmark.

Den ungarske grænse nåede vi midt på formiddagen. Grænsebetjenten var inde 
at tjekke og stemple samtlige pas - de var noget mere strikse her end ved de andre 
grænser. Udenfor gik vagterne med maskinpistoler. Vi fik også et øjeblik til at 
veksle og gå på toilet. Man kunne med det samme mærke, at standarden var 
anderledes end i Østrig og Tyskland. Der var pænt og rent, men det var af noget 
ældre dato. 200 km tilbage til bestemmelsesstedet Budapest, Ungarns hovedstad.

De 200 km forløb uden problemer. Vi kunne begynde at øjne en masse bygnin
ger i det fjerne, og snart kom skiltet: “Budapest”. Målet var nået.

Vi kørte over Donau og ind i bydelen Pest, hvor vores hotel skulle ligge. Ved 
13-tiden vendte chaufføren bussen midt på vejen (Jeg tror, vi stoppede trafikken 
lidt!) og parkerede på modsatte side. Der blev lynhurtigt sat nogle borde op, og 
der var frit slag blandt rug-, fransk- og pølsebrød, tomater og agurker. Her mødte 
vi for første gang det sande Ungarn; folk, som var fattige og så chancen for at 
skaffe sig lidt ekstra mad og muligvis også blive mæt den dag. Både kvinder og 
børn kom og trak os i ærmerne og så bedende på os. Den ene fik vist en juice og 
noget mad.

Vi fik anvist vores værelser og fik en halv time til at pakke ud i. Det var dejligt 
at kunne skifte tøj og slappe af med fast grund under fødderne.

Vores guide Laszlo (rigtigt stavet???) gav os en masse nyttige oplysninger. Om 
transport, penge, visse forholdsregler, vi er nød til at tage med hensyn til lomme
tyve o.s.v., om ugens program m.m. Det tog lang tid, men det var meget brugbart. 
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Penge vekslede Laszlo også gerne, og det blev gjort flittigt.
Vi tog allesammen bus nr. 7 ind til centrum. Det var noget af en oplevelse. Bus

sen hoppede, og det rykkede i den, hver gang den måtte bremse hårdt op for et 
eller andet. Vi stod tæt pakket mellem en masse snakkende ungarer. Pludselig 
skulle vi af, og vi gik alle sammen ned til Donau, hvor vi blev spurgt om, hvilken 
bus vi skulle tage hjem. “Nr. 7 - husk det endelig, bus nr. 7! Og ikke den røde” 
Nej, nej ikke den røde. Vi skulle nok huske det.

Det var en god tur i Budapests gågader. I nogle butikker handlede de med hen
holdsvis små dukker og krystal, og begge steder var de ansatte “klædt på til rol
len” med “dukketøj” og noget andet fint, ungarsk tøj. En mand stod ved døren, 
bød velkommen og viste os med beklagelse ud igen, da vi intet købte. Der var stil 
over det! Postkort og frimærker blev købt - og så skulle busstoppestedet findes. 
Det krævede straks lidt mere. Ned ad en trappe, under vejen og op ad en anden. - 
Vi havde da nogenlunde styr på det! Med vilje gik vi længere op ad vejen, da vi 
havde god tid og nemt kunne nå et busstoppested længere oppe. Vi fandt bus nr. 7 
og bumlede tilbage til hotel Thököly, Thököly ut 82. Og vi tog ikke den røde, 
selvom det nemt kunne have været tilfældet, hvis jeg havde været alene om det. 
Jeg troede nemlig, at det var selve bussens farve, der var tale om, og ikke numme
ret på bussen, der ikke måtte være rødt.... Ud det rigtige sted - jo, jo - vi fandt ud 
af det.

Annemette N. og jeg forsøgte at kalde vores forældre hjemme i lille Danmark 
via telefonen på hotellet. Efter flere forsøg gik forbindelsen igennem, og vore 
mødre kunne være rolige igen. “Send nu et postkort, Karen!” Jeg havde faktisk 
allerede købt det, mor!

Kl. 19 skulle vi spise i restauranten ved siden af. Det var bare flot! Det indven
dige svarer slet ikke til det udvendige - det er synd, det er så forfaldent. Der var 
levende musik til maden, og tjenerne var konstant på spring for at bære mad ind til 
os. Det smagte godt.

Men Mika var der ikke. Hun var åbenbart ikke kommet hjem fra byen, og hun 
var slet ingen steder at finde. Vi gik tilbage på hotellet og sad ude i gården og 
snakkede til kl. 21, da det var lunt. Lærerne søgte efter Mika, men hun var for
svundet. Det var uhyggeligt. Tænk at være væk flere timer i et ukendt land og en 
kæmpestor, ukendt by. Politiet var kommet ud på hotellet, - og pludselig, ca. kl. 
21.15 kom Mika spadserende ind ad døren. Hun havde ledt efter hotellet hele 
dagen. Vi var meget lettede over, at hun var kommet tilbage.

Vi gik i seng og faldt næsten omgående i søvn - trods den konstante trafik lige 
uden for værelset.

Karen Friis Møller

Lørdag den 3. maj
Dagens ret: Byrundtur men først var der MORGENGYMNASTIK med Hr. Over
lærer Teobald Klemmensen (Keld). Man kan roligt sige, at der var gymnastik for 
viderekommende. Morgenmaden var kl. 7.00 , og derefter var der lidt frihed, hvor 
man kunne gå på værelset eller i bad, men for mit søvn-behov blev det til en lille 
lur... Uha, det var skønt!

Byrundturen startede kl. 9.00 , hvor vi kørte mod centrum. Den første seværdig
hed var Heltenes Plads. Der var ? mange mennesker - især de der japsere. Turen 
gik videre til Parlamentet., pænt nok. Derefter gik turen til Matthias Kirken, hvor 
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der sandsynligvis skulle være bryllup. Det er så yndigt at følges ad. Her var også 
Fiskerbastionen... Det var nogle vældige pæne bygninger. Op ad bakke og udsig
ten var vidunderlig. Eva og jeg var meget optaget, og pludselig var klokken 12.05, 
og vi kom for sent (igen). Drypstenshulerne var det næste kup. Vi var ude på en 
500 m flot gåtur i en masse besværlige gange. Turen gik hjemad, hvor vi holdt ind 
til et supermarked og købte en masse slik og sodavand.

Da vi nåede hotellet, havde vi ca. 1 times fri, hvor vi slappede af eller skrev 
dagbog. Vi spiste aftensmad, og efter det skulle vi i cirkus. Det var første gang, 
jeg har været i cirkus, så det var spændende nok. Bagefter skulle vi se Budapest 
BY NIGHT. Det var meget flot - især broerne og parlamentet. Vi kørte hjem og 
hyggede os ellers med lidt slik og et spil kort, blev det da også til.

Søndag den 4. maj
Morgenstund har guld i mund. Dagen i dag, jo, ser du dagen startede med morgen
mad kl. 8.00, men det blev lidt senere, da der var nogen, der havde klokket i det. 
Men vi fik da stoppet noget i munden. Var der nogen, der sagde heldagstur til 
Donau Knæet: med blødende øjne og grædende knæ (citat Charles Tante). Vi kør
te op til Matthias borgen, hvor man kunne se knæet. Det var meget flot, men vi 
måtte videre, så vi kørte til Matthias kongeslot. Det var en ruin, men ruiner og 
mig...arh..

På vejen igen. Vi kørte op til Esztergom, hvor vi skulle se en katedral, men 
inden vi skulle ind i den, skulle vi have noget føde. Kirken var meget flot, så et 
par billeder blev der også taget. Vi var et par stykker, som tog turen op ad alle de 
trapper, men udsigten var flot, så det var det værd.

Næste forslag blev, at vi skulle ud at køre i bobslæder på hjul. Det var eder sjovt 
og et lille styrt blev det også til, men vi overlevede eller gjorde vi...

Keramik museet var det næste. Det var da meget spændende. 5 min. så var det 
overstået. Der blev også handlet lidt. Der blev lidt til mor og far (hvor betænk
somt) og en hat....jo, jo, penge har man skam nok af. Vi kørte hjem til hotellet, 
hvor jeg tog et opfriskende bad. Ja, så blev det spisetid. Maden var da god nok, 
men om aftenen tog vi hen på Mc D., som lå 5 min. gang fra hotellet.

Da vi kom hjem, var det blevet aften, og da den sluttede, tog jeg et dyk under 
dynen. Sov sødt lille Fie og viselul.

Anne Marie R. Christensen

Mandag den 5. maj 1997
Vi stod tidligt op. klokken 6.15 blev vi vækket, et hurtigt bad, gymnastiktøj og 
balledragt på, morgenmad og så afsted.

Vi kørte igennem centrum og ud til det gymnasium, hvor vi skulle lave gym
nastikopvisning. Efter det spillede pigerne basketkamp, imens drengene spillede 
fodbold. Bagefter spiste vi frokost, som hver dag bestod af klap-sammen-madder 
og saftevand. Så kørte vi tilbage til Budapest by. Vi skulle ind i en park bag ved 
Heltenes Plads og lave endnu en opvisning. Opvisningen gik fint, der var bare 
ingen tilskuere, kun lærerne og måske fem forbipasserende. Efter det gik vi ned på 
Heltenes Plads, hvor vi tog nogle billeder i forskellige formationer. (Her var der til 
gengæld mange tilskuere og fotografer.)

Derefter kørte jeg med bussen tilbage til hotellet, hvor jeg tog et hurtigt bad, og 
så tog Mette A. og jeg selv ind til byen for at shoppe og købe gaver til familien...
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Lige nu har vi “stilletime”. Efter det skal vi allesammen ned på hovedgaden og 
kigge på butiksvinduer, så vi ved, hvad vi skal bruge vores sidste florinter på. 
Lærerne skal ud og spise, så derfor skulle alle elever med til byen...

Det er trist, at vi allerede skal hjem i morgen...
Peter Alsing Jørgensen

Tirsdag den 6. maj 1997
I dag fik vi lov til at sove helt til kl. 8.30. Det var dejligt. Selvom der var mange, 
der vågnede tidligere, så udnyttede jeg chancen og sov helt til kl. 8.20, hvor Gitte 
vækkede mig. Ved 9.30 blev vi, efter at have slæbt al vor bagage ned til bussen, 
kørt ind til byen. Da fik vi så ca. 4 timer til at bruge resten af vores ungarske pen
ge, for hvis vi først var kommet ud af landet, var de ikke et døjt værd. Det var fak
tisk ret sjovt for en gangs skyld bare at kunne bruge løs af penge og købe noget, 
man egentlig ikke havde brug for. Jeg fik købt en bamse, eller det forestiller godt 
nok en kylling, men hva’. Jeg har besluttet at give den til min nevø Jonathan til 
hans 5-års fødselsdag, da klokken nærmede sig 14.15 fandt Gitte, Clemme og jeg 
ud af, at vi nok hellere måtte se at finde bussen. Det var dog lidt vanskeligt, for da 
vi fandt det sted, vi skulle køre fra, var vores bus ikke ankommet, men ved 15- 
tiden kom vi dog endelig afsted. Da tog vi hul på en ca. 24-timer lang tur i bus.

Efter ca. 2 timer var det tid til at sige farvel til Ungarn og hej til Østrig, men lige 
inden holdt vi ind ved et indkøbscenter. Da vi holdt ved tolden, var der et par, der 
var ved at pisse i bukserne: Mon de havde for mange smøger med? Nå, men så 
galt gik det heldigvis ikke. Timerne gik hurtigt. Så spiste vi aftensmad, derpå så vi 
“Kan du høre, hvad jeg ser”, og derefter var der nogle, der så “Olsenbanden”. Når 
jeg siger nogle, så er det fordi, at der også var nogle, der sov, og deriblandt var 
jeg. Da begge film var førdige, var det tid til at få børstet tænder.

Heldigvis havde Max og Verner, vores buschauffør, besluttet at lave bussen om 
til en sovebus, så vi kunne få en god nattesøvn. I morgen skal vi køre resten af 
vejen hjem.

Onsdag den 7. maj 1997
Vi har kørt hele natten, men har heldigvis haft sovebus, så vi har sovet godt. Der 
var vist et par fra de andre busser, der var lidt misundelige. Nå, men vi var da lige
glade.

Da vi igen havde fået lavet vores bus om - denne gang til en almindelig bus, så 
vi igen en film. “Lad os slå de gamle ihjel”, og denne gang så jeg filmen.

Inden vi kørte over den dansk-tyske grænse, var vi endnu engang inde på Otto 
Duborg. Da vi var på motorvejen ved Haderslev, måtte vi sige farvel til den første; 
det kunne nemlig ikke betale sig for Fie at tage med helt op til skolen. Ved Kol
ding hoppede Ulrick af, og derefter var der kun 20 min. , så var vi hjemme. Da var 
klokken ca. 14.30 .

Alt, jeg har at sige, er “tak for en god tur” ikke mindst til dem, der havde arran
geret turen - men også til lærerne, der var med.

Leila Jørgensen
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30-års jubilar(er), 
årg. 66/67
ved elevmødet den 25.10.1997

Jette Christophersen. Næstved 
Kontorassistent ved 1848 Forsikring - 
gift og har en søn på 16 år.

15-års jubilar(er), 
årg. 81/82
Grethe Bang Jensen. - Lagerarbejder - 
gift og venter barn til januar.

10-års jubilarer, 
årg. 86/87
Marianne Gaardbo Pedersen, Bække 
Sygeplejeske - gift og venter 1. barn.

Merete Christiansen. - Arbejder som 1. 
dame i Netto Ringe - ugift, men bor sam
men med kæresten.

Jeanette Jakobsen (dengang Thomsen), 
Ikast. - Industrilaborant i Lind v. Her
ning - er gift og har to drenge på 1 og 4 
år.

Bettina Nørgaard Pedersen (Nielsen) 
Uddannet diakon/socialpædagog og 
arbejder på en døgninstitution for unge 
med autisme - er gift.

Jørgen Dall Jørgensen, Brande. -Udlært 
maskinsnedker - ugift og ingen børn.

Johnny V. Byskov, Ikast. - Uddannet v. 
militærpoliti og for tiden ansat i Baltap 
Bunkeren v. Finderup - ugift, ingen børn.

Jesper Bruun (Øren). - Læser til maskin
tekniker i Odense - ugift.

Søren Bach. - Bådebygger - ugift.

Charlotte Mikkelsen (Mikkel) 
Litograf - ugift.

Jette Elgaard, Vejen. - Arbejder som 
direktionssekretær - ugift, ingen børn, 
bor sammen med kæresten.

Birgitte Heiberg Stage, Sydsjælland
Har boet 1 1/2 år i London og har været 
tjener i ca 2 år, uddannet hotelreceptio
nist og arbejder nu på Hotel Hvide Hus i 
Køge - bor sammen med kæresten og 
(min dejlige) hundehvalp.

Esben Løvborg, Viborg 
Har en cykelforretning - ugift.

Birgit Madsen, Højby v. Odense
Arbejder som værkførerassistent v. Toy
ota - bor i hus sammen med sin forlovede 
og venter 1. barn til marts '98.

Annie Paabøl Andersen, Århus
Journalist - bor sammen med kæresten.

Lene Mathiasen (Mikkelsen), Hedensted. 
- Ansat i Sydbank - gift.

Jane Mazanti (Christensen), Ørbæk.
Salgskonsulent - gift og har et barn på 4 
mdr.

Mie Ahier, Kbh.
Jurist i Økonomiministeriet.

Lisbeth Høstgaard Uhrskov (Møller), 
Ølholm. - Sekretær hos Ejendomsmæg
ler Hans Vestergaard i Vejle - gift, har 1 
barn og venter barn til januar.

Astrid Jørgensen (Christensen), Rødding. 
- Uddannet advokatsekretær - gift og har 
et barn på 8 mdr.

Krista Stidsen, Vejle. - Kontoruddannet - 
ugift, ingen børn, bor sammen med kære
sten.

Susanne Damgaard Hansen (Sulli), 
Jegerup v. Vojens. - Læser til pædagog 
på 3. år - forlovet og har en søn på 2 1/2 
år.
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Claus Brøndgaard, Hamburg. -Arbejder 
for Kvadrat - har kæreste og ingen børn.

Michael Plauborg, Glamsbjerg
Skal læse til stærkstrømstekniker fra 
januar - ingen børn eller kæreste.

Jane Møller Kristensen (før Rasmussen) 
“Sille”, Århus. - Ekspeditionsmedarbej- 
der i engrosfirma - gift og har ingen 
børn.

Rikke Bach Petersen. - Læser cand, 
ling.? mere, engelsk på Handelshøjskolen 
i Århus - gift og har en dreng på 9 mdr.

Peter Kortbek. - Barchef på Café Ger
trud i Odense - ugift men bor sammen 
med kæresten på et lille landsted, som de 
er ved at sætte i stand.

Jane Vad Christensen, Odense 
Økonomimedarbejder ved DSB - ugift, 
ingen børn, men en kæreste.

Marcus Rasmussen, Vejle. - Udlært tøm
rer, byggetekniker og arbejder som gulv
montør - forlovet og har en dreng på 2 år.

Jytte Bertelsen. - Arbejder på Tistrup 
Mejeri som industrilaborant - bor på en 
udlagt ejendom v. Ølgod sammen med 
kæresten, ingen børn.

Martin H. Jacobsen, Vejle
Læser til lærer og bor i bofællesskab - 
ugift og har ingen børn.

5-års jubilarer, 
årg. 91/92.
Henrik Thorlund. - Læser økonomi på 2. 
år - 16. plads ved DM i MTB.

Henrik Møller. - Maskinarbejder i Legol- 
and, udlært med guldmedalje i aug. ‘96.

Henrik Kramer. - Matematisk student, 
militærpoliti-sergent.

Karsten “Cokkie” Nielsen. - Læser mat.- 
økonomi på 2. år i Kbh. og spiller bridge.

Benjamin Vejlgård Kristensen
Uddannet landmand og arbejder v. Arne 
Hansen i Fredericia. Min lillebror er elev 
på BFU i 97/98.

Brian Nielsen. - Er ikke bokser, men 
arbejder på Kilsgaard Døre i Herning. 
Jeg har mødt Kirk Hammet fra Metallica 
og fået guttens autograf!

René Kristensen, Ikast. - Har taget HG 
efter Balle, uddannet salgsassistent i 
Kvickly, Brande, aftjent værnepligt hos 
Beredskabskorpset i 1996, arbejder idag 
hos Fakta, Ikast - ugift, ingen børn.

Lars Følle Jensen. - Udlært elektriker 
12/2-97 med 13 i snit; tildelt ELFO’s 
sølvmedalje for dette. 2 år ved Cirkus 
Milli. vil læse videre til stærkstrømstek
nikker/ installatør 1/1-98 - med i Balle 
GE

Susanne Møller Andersen. - Har efter 
mat. studentereksamen arbejdet som 
lagerarbejder i Skjern og Århus, rejst på 
cykel i New Zealand og Vietnam, gået på 
Odder Højskole og Århus Kunstskole og 
regner nu med at søge ind på Ergotera
peutskolen i Århus til sommer.

Vivi Thyme Madsen. - Tog efter HH det 
sædvanlig sabbatår, flyttede til Schweiz 
og arbejdede som tjener på en bjergre
staurant, var 2 mdr. i Kenya og Tanzania 
med rygsæk, bor nu i Kbh. og læser jura 
på 2. år på Kbh’s Universitet.

Helle Rahbek. - Uddannet køkkenassi
stent. tager nu mat. studentereksamen på 
2. år i Toftlund på studenterkursus, vil 
gerne være levnedsmiddelingeniør.

Louise Sørensen
Under uddannelse som køkkenassistent - 
har haft hus i Herning, men er nu flyttet i 
lejlighed p.g.a. den lille elevløn.

Lone Kristensen, Give
Uddannet bager, men er stoppet igen - 
bor sammen med kæresten og kat, og 
venter barn til november.
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ELEVMØDE
På Balle Fri- og Ungdomsskole 

afholdes elevmøde 
LØRDAG DEN 31. OKTOBER 1998

Program:
Kl. 12.00: Skolen er vært for et traktement for

5-, 10-, 15-, 20-, 25- og 30-års jubilarerne.
5-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet i 
1993.
10-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1988.
15-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1983.
20-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1978.
25-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1973.
30-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1968.
35-års jubilarerne er de elever, der afsluttede opholdet 
i 1963

Kl. 14.00 Skolen åbner for gæsterne.
Kl. 14.30 Velkomst, kaffebord og sangtime.
Kl. 15.30 Gymnastikopvisning v. “Springballerne”.
Derefter: Fælles idrætsaktiviteter i hallen.
Kl. 17.30-19.00 Aftensmad og afslutning.

Prisen for arrangementet er 30 kr., fordelt på følgende måde, at kaffen 
koster 10 kr. og aftensmaden koster 20 kr.

Elevholdet 98/99 forbliver på skolen hele week-enden og hjælper til 
med de praktiske gøremål.

Vi vil gerne vide, hvor mange jubilarer, der kommer til middagen, så 
derfor bedes 1 give skolen besked i god tid.

VEL MØDT!
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Elevliste 1996/97
Andreas Andersen, Vejle 
Mette Andersen, Vesterhede 
Regitze S.-Andersen, Grindsted 
Rune S. Andersen, Nr. Snede 
Susanne J. Andersen, Skrydstrup 
Tine Maria Andersen, Vejle 
Linda Van Asperen, Kalundborg 
Hans Chr. Axelgaard, Hjørring 
Peter S. Bindesbøl, Sdr. Omme 
Helle L. Birkmose, Skjern 
Kenneth Bohl. Herning 
Charlotte Bolther, Hundslund 
Tanja Bækgaard, Horsens 
Anne-Marie R. Christensen, Hader
slev
Martin Christensen, Stakroge 
Mika Christensen, Brande 
Esben .1. Christiansen, Vester Nebel 
Arne F. Clausen, Gesten 
Christina K. Clemensen. Kolding 
Mads Damgaard, Tørring 
Dorthe Danielsen, Gesten 
Anne Dieckmann, Sabro 
Stine Enderlein. Sønderborg 
Henning Falk, Horsens
Tupaarnaq Fleischer, Qasigiannguit 
Thomas Gram, Varde 
Allan Hansen, Fredericia 
Annika D. Hansen, Vissenbjerg 
Dennis Mikael Hansen, Esbjerg 
Karina Sofie Hansen, Københoved 
Martin H. Hansen. Esbjerg 
Michael John Hansen, Give 
Svend Willy Hansen, Hemmet 
Thomas S. Hansen, Vejle 
Vibeke Hansen, Agård 
Lasse Hartvigsen. Vejle 
Eva Jacobsen. Fredericia 
Sabine M. Jacobsen, Vejle 
Kasper Jarlsteen, Alslev 
Christine B. Jensen, Ølgod

Dennis J. Jensen, Hørning 
Frank Anker Jensen, Grindsted 
Glenn P. Jensen, Grindsted 
Heidi E. Jensen, Horsens 
Henrik Jensen, Vorgod 
Martin H. Jensen, Herning 
Mette G. Jensen, Løsning 
Vibeke L. Jensen, St. Fuglede 
Jesper V. Jensen, Engesvang 
Jannie Johannsen, Vejen 
Søren B. B. Johansen, Givskud 
Hanne Jørgensen, Ålborg 
Henrik B. H. Jørgensen, Varde 
Leila Jørgensen, Skærbæk 
Peter Al. Jørgensen, Odense 
Jeppe Nielsen, Odense 
Mark Koch, Brørup 
Karina K. Kristensen, Hedensted 
Kristine G. Kristensen, Sdr. Omme 
Mads Lambertsen, Bredsten 
Niklas R. Larsen, Los Angeles 
Daniel Lauridsen, Holsted 
Susanne Lykke Lauridsen, Rødekro 
Marius K. Laursen, Hornborg 
Mette Lehnskov, Nr. Åby 
Kristina Lund, Fredericia 
Kristine Kryger M., Oksbøl 
Lene G. Madsen, Skjern 
Lene Louise Martinsen, Ågård 
Michael A. Mortensen, Brande 
Louise Mortensgaard, Vildbjerg 
Alan R. Myrhof, Lindknud 
Mathilde W. Mølholm, Herning 
Karen F. Møller, Fredericia 
Vibeke Jeanette Møller, Odense 
Kasper Månsson, Ågård 
Annemette Nielsen, Sdr. Omme 
Betina Nielsen, 0. Snede 
Carsten G. Nielsen, Tørring 
Niels Peter Nielsen, Givskud 
René Nielsen, Bramdrupdam
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Pia Nissen, Randbøl 
Marie Cecilie O. Olesen, Højbjerg 
Keld Olsen, Ejstrupholm 
Carina O. Otte, Veddum 
Christian H. Pedersen, Åbenrå 
Ditte Pedersen, Taulov 
Helle U. Pedersen, Løsning 
Jan H. Pedersen, Endelave 
René C. Pedersen, Give 
Kristine Marie S. Petersen. Veflinge 
Tommy Plagborg, Grindsted 
Kim Poder, Vejen 
Rasmus Primholdt, Skive 
Pia von Qualen, Vejle 
Jimmi Rasmussen, Vejle 
Maria Elisa 0. Rasmussen 
Rasmus Raun, Give 
Chris de Roche, Nr. Åby 
Thomas Røjkjær, Hedensted

Tore R. Schweer, Middelfart 
Jakob P. Skov, Skærbæk 
Michael N. Sonnenburg, Vejle 
Jacob E. Steensen, Middelfart 
Maria-Louise Stokholm, Vejle 
Carina Conny Sveistrup, Middelfart 
Tina Sønnichsen, Rørkær 
Annemette S. Sørensen, Ålborg 
Gitte Sørensen, Tistrup 
Iben M. Sørensen, Ringkøbing 
Ulrik Erik Sørensen, Kolding 
Krestine Thomsen, Fredericia 
Michael Thygesen, Strib 
Sine Toftegaard, Tudvad 
Eva Vennekilde, Korup 
Rikke N. Vistisen, Salten 
Anita B. Vogensen, Egtved 
Kasper H. Westergaard, Horsens 
Anders Østengård, Fredericia

Balle billedskole, holdet 96/97.
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Skolens personale

Lis Amdi, lærer 
(ansat 1/8-93) 
U: Dansk, engelsk, tysk, 
historie, filosofi.

Anna Ahler, 
forretningsfører 
(ansat 1/3-93)

Hans Balle, lærer 
(ansat 1/8-91)
F: Matematik, billed
kunst.
U: Fransk, formning.

Annie Blenstrup- 
Pedersen, 
vikar for Else 
(ansat 22/9-97)

Anette Brink, lærer 
(ansat 1/8-93) 
Musikalsk legestue 
F: Sang/musik. U: 
Dansk, tysk.

Niels Brink, lærer 
(ansat 1/7-93)
F: Matematik, sang/mu
sik. U: Instrumentunder
visning.
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Gitta Clausen, lærer 
(ansat 1/8-89)

U: Dansk, engelsk, tysk

René Clausen, lærer 
(ansat 1/8-89) 
F: Matematik U: Dansk, 
matematik, fysik/kemi

Knud Døhr. pedel 
(ansat 1/8-95)

Preben Egeskov, lærer 
(ansat 1/8-95)
U: Dansk, biologi, fri
luftsliv, svømning, hånd
bold, basketball

Lisbeth Dupont Elvstrøm, 
lærer (ansat 1/8-94) 
U: Dansk, tysk, filosofi, 
svømning, gymnastik

Morten Elvstrøm, lærer 
(ansat 1/8-94)
U: Matematik, geografi, 
gymnastik, spring

Jens Foldager, lærer 
(ansat 1/8-94)
U: Matematik, fysik/ke
mi. fodbold, badminton, 
volleyball

Else Dall Hansen, lærer 
(ansat 1/11-96) Bh.kl. 
F: Tysk, svømning 
U: Engelsk, tysk

Jette Vistesen Jacobsen, 
lærer (ansat 1/1-91) 
Bh.kl. F: Dansk, en
gelsk, geografi, biologi, 
bibel, gymnastik
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Anne Mette Jensen, lærer 
(ansat 1/8-91)
Musikalsk legestue, bib
liotek. F: Dansk, historie, 
bibel U: Engelsk

Kim Kousgaard Jensen, 
lærer (ansat 1/8-93) 
U: Dansk, engelsk, 
geografi, astronomi, 
fotolære, drama

Pia Johansen, lærer 
(ansat 1/8-86) 
F: Dansk, engelsk, 
historie. U: Gymnastik, 
folkedans

Gertrud Johnsen, 
køkkenmedhjælper 
(ansat 1/3-89)

Birgit Linda D. Juul, 
køkkenmedhjælper 
(ansat 18/11-93)

Birgitte Moesgaard 
Jørgensen, 
køkkenmedhj æ Iper 
(ansat 16/9-97)

Halfdan Kramer, 
køkken medhjælper

Max Kramer, forstander 
(ansat 1/8-75). F: Morgen- 
sang/fortælletime. U: Mor- 
gensang/fortælletimer, 
sang/fortælling. badminton 

Mette Kramer, vicefor
stander, (ansat 1/8-75) 
Billedskole, museum F: 
Morgensang, matematik 
U: Fortælle-timer, mate
matik. skulptur.
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Elisabeth Kristensen, 
lærer
(ansat 1/8-91) Bh.kl.
F: Dansk, matematik, 
håndarbejde, gymnastik

Gitte Lundsgaard 
Kristensen, 
pædagogmedhjælper 
(ansat i Solstrålen 1/1-95)

Ingerlise Kristensen, 
køkkenleder 
(ansat 1/3-80)

Jes Kristensen, lærer 
(ansat 1/8-81) F: Fysik, 
sløjd. U: Matematik, 
fysik/kemi. sløjd, elek
tronik

Carl Christian Neilerod, 
lærer (ansat 1/8-93) 
U: Matematik, engelsk, 
biologi, fodbold, hånd
bold, friluftsliv, jagttegn

Berit Juul Nielsen, 
kontorelev 
(ansat 1/10-96)

Ellen Margrethe Nielsen, 
lærer (ansat 1/11-64)
Legestue, bh.kl. F: 
Håndarbejde. U: Håndar
bejde, batik/silkemaling, 
folkedans.

Keld Bolby Nielsen, 
lærer, (ansat 15/11-94)
U: Fysik/kemi, gym
nastik, spring

Anette Tandrup 
Pedersen, 
skolefritidsordning 
(ansat 1/4-97)
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Else Pedersen, 
børnehaveleder i 
Solstrålen (ansat 1/1-94)

Joan Nørrebo Pedersen, 
pædagogmedhjælper i 
Solstrålen (ansat 1/1-94)

Dorte Steffensen, lærer 
(ansat 1/12-80)
U: Dansk, tysk, engelsk

Mette Sundberg, lærer 
(ansat 1/8-94)
U: Matematik, engelsk, 
fysik/kemi

Christa Tang, 
køkkenmedhjælper 
(ansat 1/1-88)

Nina Thomsen, 
køkkenmedhjælper 
(ansat 1/5-86)

Ruth Tomczyk, lærer 
(ansat 1/8-79) 
F: Svømning
U: Hjemkundskab, maskin- 
skr., folkedans, førstehjælp
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Glædelig jul og godt nytår 
fra alle ansatte på 

Balle Fri- og Ungdomsskole
Lis Amdi, Anna Ahler, Hans Jørgen Balle, Annie Blenstrup-Pedersen, 

Anette Brink, Niels Brink, Gitta Clausen. René Clausen, 
Knud Døhr, Preben Egeskov, Lisbeth D.Elvstrøm, 
Morten Elvstrøm, Jens Foldager, Else D.Hansen, 

Jette V.Jacobsen, Kim K.Jensen, Anne-Mette Jensen, Pia Johansen, 
Gertrud Johnsen, Birgit L.D.Juul, Birgitte M.Jørgensen, 

Halfdan Kramer, Elisabeth Kristensen. Ingerlise Kristensen, 
Gitte L.Kristensen, Jes Kristensen, Carl Christian Nellerod, 
Berit J.Nielsen, Ellen Margrethe Nielsen, Keld B.Nielsen, 

Anette T. Pedersen, Else Pedersen, Joan N.Pedersen, Dorte Steffensen, 
Mette Sundberg, Christa Tang, Nina Thomsen, Ruth Tomczyk, 

Mette og Max Kramer.

Julerose
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Bestyrelsen for
Balle Fri- og Ungdomsskole:
Gdr. Poul Erik Antonsen, Sødovervej 46, 7182 Bredsten (formand) 
Marchall Johs. Lyng, Sødovervej 41,7182 Bredsten (næstformand) 
Souschef Flemming Sølund, Gadbjergvej 21,7321 Gadbjerg (sekretær) 
Postbud Niels Fogh Jensen, Pilevej 3, 7182 Bredsten
Gdr. Tage Møller Rasmussen, “Baungård”, 7182 Bredsten
Gdr. Ingvardt Johansen, Sten Blichersvej 105, 7182 Bredsten
Karen Jørgensen, De Lichtenbergvej, 7182 Bredsten

Tilsynsførende for friskolen:
Gdr. Jens Erik Christensen, “St. Ballegård”, 7182 Bredsten
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