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Husk straks at indbetale 35,00 kr. på vedlagte girokort, så
får du også en bog tilsendt næste år til jul.
kj odder

Tak for al opmærksomhed
i anledning af efterskolens
50 års jubilæum

Gylling Efterskole havde lørdag den 16. april 50 års
jubilæum og det skønne forårsvejr satte en særlig
glans på festligheden.
Udsendte bekendtgørelser til tidligere elever, skole
kreds, forretningsforbindelser samt ved annoncering i
Aarhuus Stiftstidende, Horsens Folkeblad og Odder
Avis, fik ca. 100 mennesker til at møde op ved
receptionen med et væld af blomster og gaver og
blev af skolens bestyrelse og medarbejdere beværtet
og vist rundt overalt.
Til festmiddagen kl. 18.00 samledes 250 nuværende
og tidligere elever, forældre, skolekreds og indbudte
gæster ved de smukt pyntede borde. En lang række
sange og taler med gode ønsker for skolen satte et
særligt festpræg på aftenens forløb.
Tak for en god dag.
Med venlig hilsen
Gylling Efterskole,
bestyrelse og ansatte.
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Tale ved Gylling
Efterskole’s 50 års
jubilæum d. 16. april 1983

I indbydelsen til festen her i aften står der, at
ordet er frit.
Umiddelbart er der nok ikke ret mange, der tænker
på, hvad der egentlig ligger i det. Vi føler alle, at det
er helt naturligt, sådan plejer det da at være, vi har
jo aldrig kendt andet.
Så selvfølgeligt er det imidlertid ikke. Vi, der er
lidt ældre og har oplevet besættelsesårene 1940 til
1945, husker tydeligt, hvor stor en fare det var
forbundet med, hvis man kom til at udtale sig
»forkert« set med Værnemagtens øjne.
Mit indlæg her i aften er måske ikke ligefrem
nogen festtale, men snarere nogle tanker og
betragtninger, man kan gøre sig om tiden og
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udviklingen i vort samfund, og om det, at ordet er
frit.
Det er efterhånden mange år siden, de første frie
skoler opstod her i landet. Den første friskole blev
oprettet i 1851 i Ryslinge på Fyn.
Mange mennesker havde sikkert i flere år forinden
gået med tanker om en skoleform, der var mere fri
og afslappet, end det var tilfældet i datidens
kommunale skoler, det vi idag kalder folkeskolen.
Det blev Kristian Kold og Grundtvig, der kom til
at lægge navn til den nye form for skole og
undervisning. Der var flere ting, man ønskede
anderledes, f.eks. remseri og udenadslære syntes man
ikke om.
Fortælleformen, hvor man kunne få eleverne til at
lytte og leve med i det stof læreren behandlede, blev
højt prioriteret.
I årene der er gået siden, er der også sket en stor
ændring i folkeskolen. Selv om man fra ministeriet
har lavet et pensum, det er meningen, der skal følges
i de forskellige klassetrin, så har den enkelte skole i
dag stor frihed til at tilrettelægge den daglige
undervisning for eleverne.
Man kan så spørge, om der stadig er behov for de
frie skoler. Det ser det ihvertfald ud til befolkningen
mener. Antallet af ungdoms- og efterskoler er vokset
år for år. Da 8. og 9. klassetrin blev obligatoriske i
folkeskolen troede mange, at nu var der ikke længere
brug for de frie ungdomsskoler. Men da
kommunesammenlægningen kom, var det som om, det
tog yderligere fart med oprettelse af nye mindre »frie
skoler«.
I forretningslivet og mange andre steder, er der en
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vis konkurrence, selv om det stort set er det samme
man vil nå. Således også med skoler, man kan lære
meget af hinanden, drage nytte af andres erfaringer.
Men er de fri skoler så ikke blevet for frie? Det er
jo et politisk spørgsmål, som efter min mening nok
burde revideres. I et gammelt, demokratisk land som
Danmark, hvor vi i mange år har hævet fanen højt,
når det drejer sig om frihed under ansvar, så burde
vi nok holde på traditionerne og sætte en strammere
grænse for, hvad der kan gives tilskud til. I de
senere år er der oprettet skoler, der i tanke og tale
ligger langt fra det grundlag, de i sin tid blev startet
pa.
Jo, de frie skoler har til enhver tid sin berettigelse,
frihed og demokratiske forhold er ikke noget, vi har
fået foræret af vore forfædre, det er noget, hver
generation må kæmpe for at bevare.
Børn og unge mennesker er meget lette at påvirke;
vi så det i Tyskland i årene før den 2. verdenskrig,
hvordan børnene og de helt unge gennem spejder
bevægelser og lign, blev oplært til umenneskelighed.
Det var falsk lære, som vi aldrig burde glemme.
Når vi så 40-50 år senere stadig oplever under
trykkelse i en lang række lande, bl.a. i Polen og
Afghanistan m.fl., der har man end ikke lov til at
sige og skrive, det man har lyst til, så mener jeg
nok, vi burde kende vor besøgelsestid ved hele tiden
at værne om den frihed, vi endnu har her hos os.
Derfor har de frie skoler stadig en mission. Her er
ordet endnu frit. Men det der bliver fortalt skal være
velvalgt, så det kan blive til gavn, såvel for os selv
som for eftertidens mennesker.
Jeg vil slutte med at ønske Gylling Efterskole
o
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tillykke med de første 50 års virke. Det er mit håb,
den må få lov at bestå i mange år fremover og
gennem den daglige undervisning og det frie ord,
være med til at præge de elever, der tager ophold her
et år eller to.
Det er nu 25 år siden, der sidst var jubilæum her
på skolen. Der er sket væsentlige ændringer af
bygningerne i nævnte tidsrum, så skolen i dag, i
forhold til andre skoler, er tidssvarende.
Det er Græsborg, der har været skolens leder de
fleste af de år, og som sådan været den igang
sættende faktor. Bestyrelsen vil her ved 50 års
jubilæet ønske Græsborg og fru Græsborg tillykke
med det smukke resultat og tak for den tid, der er
gået.

Fra receptionen.
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Klar til aftenfesten.

Også køkkenet er klar.
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Gæsterne strømmer til.

En nat i Roskilde.
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Tale ved Gylling Efterskoles
50 års jubilæum 1933-1983

50 år tilbage i tiden, så skriver vi 1933, som er
det år, der officielt står som Gylling efterskoles
begyndelsesår.
Når jeg skal fortælle om Gylling efterskole, så er
der altid noget, der driver mig adskillige år længere
tilbage - 68 år - helt tilbage til 1865 hvor Gylling
friskole tog sin begyndelse. Det var på præsten Otto
Møllers initiativ, at friskolen blev startet. Der var
begejstring i befolkningen overalt i landet - Grund
loven, - de 2 sønderjydske krige - Grundtvig, og den
sære, firkantede mand, Kristen Kold, som gav sig til
at fortælle fædrelandets historie i skolen.
Gylling friskole skulle være præget af Grundtvigs
og Koids skoletanker. Nu skal jeg ikke fortælle
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friskolens historie, men jeg kommer ikke udenom
friskolen, da friskolen og efterskolen var den samme
skole i 34 år fra 1933 til 1967 og hed Gylling Friog Efterskole.
Skolen var i mange år privatejet, men i 1963 blev
den til en selvejende institution med lovfæstede
vedtægter, og her står at læse i §1, at efterskolen
skal fortsætte på det idegrundlag, hvorpå den i 1865
blev oprettet som friskole.
Vi kan i gamle beretninger finde frem til, at lærer
Lundgårds, der var leder af skolen i årene 1907-1915
havde et år gjort forsøg med en efterskole for lokale
elever, men det gik kun et enkelt år.
I årene 1915-1929 var Ankerstrøm leder af skolen,
han gjorde forsøg med efterskole for sønderjydske
elever i et par år lige før og efter genforeningen.
Skolen blev ramt af difteritisepidemi og blev lukket
af kredslægen i 1921 og kom ikke i gang igen.
I 1932 kom Gudrun og Helge Thure til Gylling
friskole, og de prøvede nu igen, og denne gang
lykkedes det at holde skolen i gang, og det er fra
dette tidspunkt vi regner efterskolen som startet, og
som vi så nu i skoleåret 1982-83 fejrer 50-året for.
I 27 år fungerede så efterskolen som en lokal
efterskole med eftermiddagsundervisning i vinter
halvåret. Alle kom gående eller cyklende hertil, ikke
bare her fra Gylling, men også fra nabobyerne: Søby,
Højby, Hov, Gosmer, Ørting, Falling, Amstrup og
Alrø.
Efterskolen var en overbygning på friskolen med
den nære kontakt til hjemmene. Undervisning og
opdragelse kunne gå hånd i hånd. - Sådan skal
Gylling efterskole også være i dag, selv om
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afstandene til hjemmene er blevet noget større, så
føles de alligevel så mange gange nærværende, og det
siger vi tak for.
Gylling efterskole skal være en friskole, hvor de 7
første skoleår er klippet fra.
I 1958 kom - som så mange gange før - en ny
skolelov, der pålagde kommunerne pligt til at oprette
8. og evt. 9. klasser, hvis der var 10 elever, der
meldte sig.
Det blev katastrofalt for Gylling efterskole, som
havde de lokale elever, for nu var pludselig
elevgrundlaget væk for en videre drift af skolen.
Thures fandt på råd. I 1960 lejede de nogle
værelser på Østergård, og ændrede skolen til en
kostskole. En lille gruppe elever boede så sammen
med et lærerpar (Betty og Ove Nielsen, nu Thylands
Ungdomsskole).
I 1961 kom vi hertil som lærerpar, og det år boede
eleverne på Skrivergården, og os i en ejendom
overfor.
Samme år skød de første bygninger op, det blev til
en vinkelbygning med 12 værelser, en skolestue og en
lille lejlighed, hvor vi kunne bo.
I 1965 afløste Esther og jeg, Gudrun og Helge
Thure som leder af skolen.
Den nye skolelov og folkeskolens tilbud om 8. og 9.
skoleår, statskontrollerede prøver, centraliseringen af
skolen o.s.v. et kæmpearbejde lå foran. 60’erne var
spændende år, men for efterskolerne også vanskelige
år. det blev en kamp for livet.
Utrolig mange ting måtte ændres. De fleste
efterskoler havde sommer- og vinterskole, og havde
altid været prøve- og eksamensfrie.
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Skulle de 14-15 årige fortsat komme i efterskolen,
måtte man også indføre de statskontrollerede prøver,
hvilket igen betød, at et ophold måtte blive et helt
skoleår, og så opstod der igen spekulationer, om man
kunne have både piger og drenge på den samme
skole på samme tid.
Skolerne fandt efterhånden sin form. Også Gylling
efterskole fandt ud af det, idet vi oprettede
specialundervisning. Det havde de første år, med
boende elever vist os, at der var behov for.
Det behov eksisterer stadig, og vi har ikke et
øjeblik fortrudt, at vi valgte den vej. En
undervisningsform, vi har haft megen glæde af.
I dag kan skolen rumme 62 elever, der er ingen der
kommer gående eller cyklende, og alligevel er skolen
meget lokalpræget. Eleverne kommer så godt som
alle fra det nære opland, d.v.s. Århus amt, Vejle amt
og Nordvestfyn. Vi kan ikke så nær rumme alle, der
søger optagelse, og mere end 90% af eleverne er på
skolen i 2 år.
Både ved opbygningen af den ny efterskoleform
med kostskole og specialundervisningen, har vi fået
uvurderlig hjælp fra dygtige medarbejdere, og når
skolen ikke siden 1968 har haft behov for at søge
elever, så skyldes det i høj grad medarbejdernes
dygtige indsats, hver på sit område, men alle med
trofasthed mod den skoleform, vi holder af. Tak for
trofast hjælp i de mange år.
Jeg har nævnt, at skolen i 1963 overgik fra selveje
til en selvejende institution, hvilket kræver, at der
står en skolekreds bag skolens virke, som så vælger
en bestyrelse.
Skolekredsen blev naturligt friskolens forældrekreds.
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Trofasthed har skolen her aldrig savnet. Det er nu
20 år siden. En del er faldet fra af naturlige årsager.
Nye medlemmer med interesse for skolen er kommet
til. Tak for den trofasthed og støtte der er vist
efterskolen i alle årene.
Den valgte bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for
skolens drift, herunder også dens udbygning. I de 20
år, der er gået har bestyrelsen givet os al den støtte
vi har kunnet ønske. Planer, som vi er kommet med
er altid blevet godt modtaget og ført ud i livet, hvis
der var økonomisk mulighed derfor.
Personlig siger vi tak for den helt utrolige tillid og
frihed i arbejdet, som I har givet os.
Vort ønske for Gylling efterskole i fremtiden skal
være, at den fortsat må være en del af
lokalsamfundet, thi uden en folkelig opbakning kan
den ikke være en fri-skole.
At vor undervisning og vor fortælling og vort
samvær med eleverne vil bære frugt og være til gavn
for de unge, der søger hertil.
At Gylling efterskole aldrig glemmer, hvorfra dem
kom, og hvilken vej, den skal gå.
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I anledning af ...
af Anders, Else og Sv.Aage Gindeberg.

Det er almindeligt at skrive artikler i anledning af
store personers fødsels- eller dødsår. I 1983 fejrede vi,
at Grundtvig og luther blev født for henholdsvis 200
og 500 år siden, men også Richardt Wagner og Karl
Marx er blevet hyldet - fordi de døde for 100 år
siden?! Gad vide, hvilken 1983’er man om 100 år vil
finde værdig til virak? Eller hvilken afdød?
For nylig døde en af vore store humoristiske
tegnere Hans Qvist. Ham vil man næppe erindre om
100 år, skammelig nok. Få har som han forstået at
fange en barok situation og at spidde tidens
selvbestaltede skønånder eller de bedrevidende
specialister - der mener sig kaldet til at bestemme
over vor dagligdag og fremtid - på sin spidse pen.
Om hundrede år er det jo ikke sikkert, at
situationen er meget forskellig fra i dag. Til den tid
kan der jo også være brug for folk, der kan påpege
det forlorne. Hans Qvist var den gode repræsentant
for den sande humor, der er vor uvurderlige hjælp til
at holde ud i trange tider. I modsætning til den
person, der har de høje idealer og ofte bliver skuffet,
eller den, der prædiker moral og bliver forbitret,
betragter humoristen aldrig livet som en plage, selv
om han ikke får udrettet det, han gerne ville.
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Kendetegnet for humoristen er, at samtidig med, at
han udleverer visse mennesker til latteren, kan man
mærke, at han har anbragt sig selv ved siden af den
udlete, så han ikke nådesløs bliver udleveret til
grinet. Vi er jo alle skyldige.
Under den tyske besættelse i 1940’erne holdt
daværende statsminister Th. Stauning sin kendte
radiotale, der indledtes med ordene: »I disse for vort
land så alvorlige tider, er det ...« Ja, tiderne var
alvorlige, men dog blev omtalte indledning siden
begyndelsen til utallige humoristiske udtalelser, ja,
endog til grafitti, der stod at læse på de offentlige
toiletter.
Under krigen skulle en sydslesviger meget mod sin
vilje aftjene sin værnepligt i den tyske marine.
Lykken var med ham, for han overlevede både
minesprængninger og torpederinger. Ude i
Atlanterhavet blev hans båd imidlertid sænket af
englænderne, og mandskabet sprang fra borde og
svømmede for livet med kuglerne sprøjtende om
ørerne. »Denne gang må vi nok bide i græsset«, råbte
han til en kammerat, der svømmede forbi. »Det bliver
svært her midt i Atlanterhavet«, lød svaret. Selv i de
vanskeligste stunder, kan humoren forvandle
håbløsheden til liv.
Beslægtet hermed er anekdoten om den tyske
gesandt i København, Renthe Fink, der under en
samtale med Chr. X foreslog, at Danmark skulle
sammenlægges med Tyskland. Hertil skulle kongen
prompte have svaret: »Nej, jeg er blevet for gammel
til at regere over så mange mennesker!«
I 1983 har vi ingen besættelsesmagt, ingen
rationerer vore livsfornødenheder eller vort
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luksusforbrug, og ingen forhindrer os i frit at tænke,
tale og tro. Alligevel er vi utilfredse. En sær surhed
breder sig på arbejdspladser, i hjem og i skoler.
Surheden bliver let til slaphed og nærtagenhed, men
der er ingen gyldig undskyldning for at være sur. En
kendt politiker har udtalt, at danskerne er blevet en
nation af klynkere. Vi kræver arbejde, helst
meningsfyldt og godt betalt, bedre trivselsmuligheder,
moderne bekvemmeligheder, tilstrækkelig energi, hvis
frembringelse ikke må forurene. Vi forlanger bedre
muligheder for at kunne dyrke vore fritidsinteresser
og mener, at det offentlige skal betale, samtidig med,
at vi råber om skattenedsættelse.
Burde vi ikke i stedet for at kræve, prøve at
erstatte denne ønsketænkning med viljen til at turde
leve livet? Det er et spørgsmål, om vort samfund
overhovedet skylder os noget. Kan vi alle gøre krav
på at få tildelt et job? Har vi et berettiget krav på
underholdning eller rekreation? Er det ikke snarere
os, der skylder den verden, vi lever i, at vi vil bruge
al vor tid, vor energi og vort talent på at gøre den
bedre.
Men uden humor bliver vort daglige liv både
firkantet og besværligt. En humørfyldt bemærkning
har ofte kunnet løse nogle af de knuder, vi går og
slår for hinanden. Desværre - eller heldigvis er
humoren en gave, som kun visse er i besiddelse af.
Den kan hverken læres i skolen eller købes henne i
supermarkedet.

Alle læsere ønskes en rigtig god jul og et lykkeligt
nytår.
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Bidronningen
Efter Carld Ewald, »Eventyr i udvalg.«

Bonden lukkede op for sit bi-stade.
»Ud med jer«, sagde han til bierne. »Solen skinner,
blomsterne springer ud alle steder, så det er en
fornøjelse. Kan I nu være flittige og samle en masse
honning, som jeg kan sælge. Det er sløje tider for
landbruget, ved I nok.«
»Hvad kommer dit landbrug os ved?« svarede
bierne.
Men de fløj ud alligevel. De havde siddet i kuben
hele vinteren, og de trængte til at komme ud at røre
sig. De summede og brummede. De strakte deres ben
og prøvede deres vinger. Og så myldrede de frem,
kravlede op og ned af kuben, fløj hen på blomster og
buske og kravlede omkring på jorden.
Der var mange hundrede bier.
Til sidst kom dronningen, hun var større end de
andre, og det var hende, der bestemte i kuben.
»Hold nu op med at pjatte«, sagde hun, og giv jer
til at bestille noget. En ordentlig bi dovner ikke, men
tager godt fat og bruger sin tid på noget fornuftigt.«
Så delte hun dem i hold og satte dem i arbejde.
»I der flyver ud og ser, om der er honning i
blomsterne. Andet hold kan samle blomsterstøv. Og
når I kommer hjem, afleverer I det til de gamle bier
derhenne.
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Så fløj de. Men der var alle de unge bier tilbage.
De havde aldrig været med før.
»Hvad skal vi bestille?« spurgte de.
»I skal svede«, sagde dronningen. »En, to, tre, så
begynder vi.«
Og så svedte de så meget de kunne. Den gule voks
løb ud af dem.
»Det var godt«, sagde dronningen. »Så begynder vi
at bygge.« De gamle bier tog vokset, og gav sig til
at bygge en masse små og helt ens sekskantede
kamre. Og mens de byggede kom andre bier hjem
med blomsterstøv og honning, som de lagde foran
dronningen.
»Så ælter vi dejen«, sagde hun. »Men først hælder I
en smule honning i. Så smager det bedre.«
Og de æltede og æltede og lavede nogle fine små
bibrød, som de bar ind i kamrene.
»Nu bygger vi videre«, kommanderede dronningen.
Og de svedte voks og byggede så det stod efter.
»Jeg må nok også begynde mit arbejde«, sagde
dronningen og sukkede dybt, for det var det mest
anstrengende af det hele.
Hun satte sig midt i kuben og begyndte at lægge
æg. Store dynger lagde hun. Og bierne løb til, tog
hvert sit lille æg i munden og bar dem ind i de nye
kamre. Hvert æg fik sin egen lille stue, og da de alle
var anbragt, blev der sat døre på, og de blev lukket
godt til.
»Det var godt«, sagde dronningen. »Nu kan I
bygge mig ti store kamre i udkanten af kuben.«
Det gjorde bierne i en fart, og så lagde hun et æg
i hvert af de store kamre, og satte dør for.
Hver dag fløj bierne ud og hentede store dynger af
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blomsterstøv og honning. Og hver aften åbnede de
dørene på klem og kiggede ind til æggene.
»Pas på«, sagde dronningen en dag. »Nu kommer de.«
Og så revnede alle æggene. I hvert kammer lå der et
fint lille patte-barn.
»Sikke nogle fyre«, sagde de unge bier. »De har jo
ingen øjne, og hvor er deres ben og vinger henne?«
»Det er maddiker«, sagde dronningen. »Sådan har I
også set ud engang. Man må være maddike, før man
kan blive en ordentlig bi. Skynd jer nu at give dem
noget at spise.«
Bierne fik travlt med at give maddikerne noget at
spise. Men de var ikke lige gode ved dem alle
sammen. De ti, der lå i de store stuer, fik så meget,
de ville have, og hver dag blev der båret en stor
portion honning ind til dem.
»Det er prinsesser«, sagde dronningen. »Derfor skal
I behandle dem godt. De andre behøver ikke så
meget. De er kun arbejdere. De må vænne sig til at
nøjes med det, de får.«
Og de små stakler fik ikke andet end et lille
bibrød, selv om de var sultne hele tiden.
I et af de små kamre, som lå lige op til
prinsessernes store stuer, lå en lille bitte maddike.
Den var først for nylig kommet ud af ægget, og var
den yngste af dem alle sammen.
Den kunne ikke se. Men den kunne høre de voksne
bier snakke udenfor. Og den kunne tænke.
»Jeg kunne godt spise lidt mere«, sagde den og
bankede på sin dør.
»Du har fået nok for i dag«, sagde den gamle bi,
der krøb op og ned ad gangen udenfor, og var ansat
som over-b arnepige.
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»Jamen, jeg er sulten«, råbte den lille maddike. »Og
så vil jeg ind i en prinsessestue. Der er så lidt plads
herinde.«
»Nej, hør hende«, sagde den gamle bi. »Man skulle
tro, hun var født fin prinsesse, sådan som hun kan
forlange. Du er født til at slide og slæbe, lille ven.
En simpel arbejder er du, og du bliver aldrig andet.«
»Jamen, jeg vil være dronning«, sagde maddiken og
hamrede på døren.
Sådan noget vrøvl svarede den gamle bi selvfølgelig
ikke på, men gik videre til de andre.
Alle vegne råbte de på mad. Og den lille maddike
kunne høre det hele.
»Det er da hårdt, at vi sådan skal suites«, tænkte
den. Og så bankede den på væggen ind til prinsessen
og råbte til hende:
»Giv mig lidt af din honning. Lad mig komme ind
i din stue. Jeg ligger her og er sulten. Jeg er lige så
god som du.«
»Vent du bare, til jeg bliver regerende dronning«,
sagde prinsessen. »Så kan du tro, jeg skal huske,
hvor fræk du har været.«
Men da hun havde sagt det, begyndte alle de andre
prinsesser at råbe og skirge i munden på hinanden:
»Du skal ikke være dronning, det skal jeg - det skal
jeg« og de hamrede på væggene og larmede, så den
gamle bi-barnepige kom løbende.
»Mere honning, men først mig, for det er mig, der
bliver dronning«, skreg alle prinsesserne i munden på
hinanden. Og den gamle barnepige løb afsted så
hurtigt hendes seks gamle ben kunne bære hende.
Lidt efter kom hun med en masse bier, der alle
sammen slæbte på en stor portion honning, som de
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skyndte sig at putte i munden på prinsesserne, til
sidst blev der da også ro.
Den lille maddike lå længe vågen og tænkte over,
hvad der var sket. Den længtes efter honning og
hamrede på døren, »giv også mig noget honning, jeg
kan ikke holde det ud længere, jeg er lige så god
som de andre.«
Den gamle bi tyssede på den. »ti stille, din lille
skrålhals. Nu kommer dronningen.«
Og i det samme kom bidronningen.
»Gå jeres vej«, sagde hun til bierne. »Jeg vil være
alene.«
Da de var gået, stod hun udenfor prinsessernes
stuer. »Nu ligger de derinde og sover«, sagde hun.
»Spise og sove gør de fra morgen til aften. Og for
hver dag, der går, bliver de større og tykkere. Om få
dage er de voksne og kryber ud af stuerne. Så er
min tid forbi. Jeg ved det godt. Jeg har hørt bierne
snakke om, at de vil have en yngre og smukkere
dronning. Og så jager de mig væk. Men det vil jeg
ikke finde mig i. I morgen slår jeg alle ti ihjel. Så
kan jeg blive ved at regere til jeg dør.«
Så gik hun sin vej. Men den lille maddike havde hørt
alt, hvad hun sagde.
»Det er i grunden synd«, tænkte den. »Ganske vist
er de vigtige og de er ikke rare. Men det ville nu
være synd, hvis den onde dronning slår dem ihjel.
Jeg tror, jeg melder det til den gamle brumbasse ude
på gangen.«
Og så gav den sig igen til at banke på døren.
Over-bi-barnepigen kom løbende. Denne gang var hun
vred.
»Nu skal du passe på, lille maddike, du er den
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yngste af dem alle sammen, og den værste til at
larme, næste gang melder jeg dig til dronningen«,
sagde hun.
Men den lille maddike fortalte den om dronningens
onde plan. »Du gode Gud, er det sandt«, råbte den
og slog vingerne sammen i forskrækkelse. Og uden at
høre mere, løb den afsted, for at fortælle de andre
bier om, hvad maddiken havde fortalt.
Og da dronningen næste aften kom, for at udføre
sin plan, stod bierne på vagt, og inden hun fik gjort
nogen skade, havde de grebet hende i vinger og ben,
og slæbt hende udenfor kuben.
Dronningen var rasende. »Gør I oprør. Jeg er endnu
dronning her i kuben, og kan gøre som jeg vil.«
»Nej, Deres Majestæt«, sagde bierne. »Hvis De
dræber prinsesserne, har vi ingen dronning til
efteråret, når De dør. Det kan De umuligt få lov til.«
Nu ville dronningen ikke blive i kuben længere. Og
hun fløj bort, sammen med nogle af de gamle bier,
der havde været maddiker sammen med hende.
Men de andre bier passede nu ekstra godt på de
unge prinsesser.
De proppede dem med honning fra morgen til
aften. Og for hver dag blev de mere og mere
højrøstede og skændtes mere og mere.
Den lille maddike var der ingen, der tænkte på. En
dag gik dørene til prinsessestuerne op, og ti unge,
smukke dronningebier trådte frem.
»Hvor er de kønne«, sagde alle bierne. »Det bliver
svært at vælge, hvem der er den kønneste.«
»Det er jeg«, råbte den ene.
»Du tager vist fejl«, sagde en anden, og stak efter
den med sin brod.
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»I bilder jer vist noget ind«, råbte en tredie. »Jeg
er da ikke så lidt kønnere end I.«
Så gav de sig allesammen til at råbe i munden på
hinanden, og lidt efter gav de sig til at slås. Bierne
ville skille dem ad, men den gamle over-bi-barnepige
sagde til dem:
»Lad dem bare slås. Så får vi at se, hvem af dem,
der er den stærkeste. Hende vælger vi til dronning.
Vi kan jo ikke have mere end en.«
Så stod bierne da og så på kampen. Det varede
længe, og det gik hårdt til. Afbidte vinger og ben
fløj omkring i luften. Efter nogen tid lå de otte
prinsesser døde, mens de to sidste kæmpede med
hinanden. Den ene havde mistet alle sine vinger. Den
anden havde kun fire ben tilbage.
»Det bliver en sølle dronning, hvem af dem vi så
får«, sagde en af bierne. »Vi skulle nok hellere have
beholdt den gamle.«
Men i det samme stak begge prinsesserne hinanden
så voldsomt med deres brod, at de begge faldt døde
om.
»Det var en køn historie«, råbte bierne, og løb
rundt imellem hinanden. »Nu har vi ingen dronning.
Hvad skal vi gøre?«
De ældste satte sig hen i en krog og holdt råd. Til
sidst tog over-bi-barnepigen ordet.
»Nu skal jeg sige jer, hvordan vi kan komme ud af
kniben, hvis I vil følge mit råd. Jeg kan huske, at
det samme skete engang her i kuben. Det var da jeg
selv var maddike. Jeg lå i mit kammer og hørte
ganske tydeligt, hvad der skete. Den gamle dronning
var rejst, og alle prinsesserne havde slået hinanden
ihjel.
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Så tog bierne en af os maddiker og lagde hende
ind i et prinsesse-kammer. Hver dag madede de
hende med den fineste honning. Jeg kan huske hele
historien, for den gang syntes jeg, at de lige så godt
kunne have taget mig. Men nu foreslår jeg, at vi gør
det samme.«
Glade råbte bierne, at det ville de også gøre, og de
løb afsted for at hente en maddike.
»Stop lidt«, råbte over-bi-barnepigen. »Tag mig med.
Jeg kommer jo til at hjælpe jer alligevel. Ser I, det
må være en af de yngste maddiker vi tager, for den
skal have tid til at tænke over sin nye stilling. Når
man er opdraget til at være en simpel arbejder, er
det slet ikke så let at vænne sig til at bære en
krone.«
Det syntes bierne lød fornuftigt, og den gamle blev
ved: »Lige ved siden af prinsessekammeret ligger der
en lille maddike. Den er den yngste af dem alle. Og
den må have lært en del, ved at høre prinsessernes
dannede tale. Og så var det den, der var så ærlig at
fortælle om den gamle dronnings onde plan. Lad os
tage den.«
Så gik de allesammen i optog hen til den lille
maddike, den gamle barnepige bankede høfligt på, og
forklarede maddiken, hvad bierne havde besluttet. I
begyndelsen ville den slet ikke tro sine egne øren.
Men da de bar den ind i den store prinsessestue og
gav den så megen honning, den kunne spise, blev
den klar over, at det var alvor.
»Så bliver jeg altså alligevel dronning. Det havde
du ikke troet, hvad din gamle brumbasse?« sagde den
til barnepigen.
»Jeg håber Deres Majestæt glemmer mine uhøflige
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ord fra den gang De lå i det lille kammer«, sagde
over-bi-barnepigen og nejede.
»Jeg tilgiver dig. Hent noget mere honning.«
Kort tid efter var maddiken blevet voksen og trådte
ud af sit kammer. Den var så stor og smuk, som
bierne på nogen måde kunne ønske sig det. Og det
kan nok være, den forstod at kommandere.
»Af sted med jer«, sagde den. »Vi må have noget
mere honning til vinterbrug. Og andre må svede
noget mere voks. Jeg har tænkt mig at bygge en ny
fløj til kuben. I den skal de nye prinsesser bo. Det
er ikke rart for dem at være så nær ved de simple
maddiker.«
»Nåda«, sagde bierne til hinanden. »Man skulle tro
hun har været dronning, fra hun lå i ægget.«
»Nej«, sagde over-bi-barnepigen. »Det har hun ikke.
Men hun har haft dronningetanker, og det er det
vigtigste.«
Alle årsskriftets læsere ønskes en god jul og et godt
nytår.
Mogens Højmark,
Rørthvej 31, 8300 Odder.
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Skolestart
v/ Allan Hansen, 2.-års elev.

Da Jan vågnede, vidste han ikke rigtigt, om han
skulle være glad eller ked af det.
Han vidste med det samme, det var i dag han
skulle rejse. Denne gang skulle han ikke bare på
ferie. Han skulle flytte hjemmefra. Og det var første
gang, han skulle være borte i så lang tid.
Hans far havde godt nok sagt, at de ti måneder,
han skulle være på efterskolen ikke var ret lang tid.
Men Jan syntes alligevel, at det var umuligt, at
tænke så langt frem. Han lå længe og tænkte, men
så faldt han i søvn igen. Han drømte, at han kom op
på skolen, og at han mødte nogle lærere, der havde
horn i panden, og som lignede Fanden på en dårlig
dag. Men det havde jo også en årsag, at de så onde
ud, for det var jo den dag, hvor eleverne kom.
De prøvede at se gode ud. Men da forældrene var
gået, tog lærerne afsted i nogle store gryder, som der
var ild i.
Der var også nogle kvindelige lærere. De tog deres
koste, som hang henne under et halvtag, som kun de
kunne gå ind under. For hvis eleverne gik derind, gik
der ild i dem.
Men der blev en af de lærere, der havde horn i
panden. Han sagde en masse om, at man skulle
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passe på. Ellers blev man en stol eller andre gode
ting, som lærerne kunne bruge.
Alle de andre elever lignede nogle hunde, som ikke
har fået mad i mange dage. De prøvede at spise Jan
med øjnene. Og hvis nogen kom for nær på dem,
begyndte de at knurre, og hårene rejste sig, så det
var bedst at holde sig væk.
Da der kom et lyn, skulle de spise.
Dengang Jan kom hen til den port, de skulle ind
ad, var den ikke åben endnu, og der stod nogle
gamle hunde og snerrede ad hinanden.
Bag ved de gamle hunde stod nogle af de unge
hunde. Med et kom resten af de unge hunde, og da
porten blev åbnet, stormede de ind i det store rum.
Midt i rummet stod der tre køer. De var væk,
inden Jan nåede derhen. Og så hørte han et hyl, og
alle styrtede ud igen.
Det var de gamle hunde, der havde fået alle de
gode pladser. De unge måtte nøjes med de andre.
Nu kom der et lyn mere. Det betød, at alle skulle
løbe over til deres kasse og lægge sig til at sove.
Men i det samme vågnede Jan, for hans mor kom
og sagde, at han havde sovet for længe, og at han
skulle skynde sig.
Ovenstående historie, som vi har fået lov at låne,
er en del af en stil om hvordan det er at komme på
efterskole.
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Om skoleåret 1982/83
v/ M. Græsborg

Skolen startede 20. august 1982 med 62 elever.
25 fortsatte fra året før, og 37 kom til, hvilket
fyldte skolen til sidste plads.
Af forskellige grunde var der 10 elever, der forlod
skolen i årets løb. 7 nye kom til, så vi sluttede
skoleåret med 59 elever.
Af de i alt 69 elever, der var med i løbet af skole
året var
22 elever i 8. skoleår
27 elever i 9. skoleår
15 elever i 10. skoleår
5 elever i 11. skoleår
Undervisningen i dansk og regning foregik som
sædvanlig på 8 hold, og undervisningsplanen har
været uændret fra tidligere år.
Vi har som de foregående år haft mange besøgende,
der ville se skolen og høre om undervisningen.
Foruden de mange forældrebesøg har der også været
besøg af større grupper. I november havde vi besøg
af en lærergruppe fra Taleinstituttet. I januar var en
forældre- og skolekreds på aftenbesøg og i februar
havde vi besøg af en gruppe elever og lærere fra
Hovedgård skole.
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Så har vi haft aftensammenkomster. I december
fortalte lydpædagog Ingrid Larsen, Hvide Sande, om
stemmegaflen og lydbehandling i undervisningen.
I januar opførte eleverne »Nattergalen«, det blev en
stor oplevelse for både dem der deltog, og dem der
overværede opførelsen. I februar var det Jørgen
Bitchs der fortalte og viste filmen »Amazonas«, en
spændende aften.
I april fejrede efterskolen sit 50 års jubilæum.
Denne fest blev naturligvis den største oplevelse i
årets løb.
Vi sluttede skoleåret med en 5 dages tur til
Harzen.
Skoleåret 1983/84 vil igen starte med 62 elever.
I lærergruppen vil Karen Jørgensen, Ørting, afløse
Nanna Lundgård i skolekøkkenet, ellers sker der
ingen ændringer blandt de ansatte på skolen.
Tak til alle skolens medarbejdere og bestyrelse for
god indsats og godt samarbejde i det forløbne år.

Skolens nye lærerværelse.
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Harzturen 1983
v/ Arne Kjeldsen.

I lighed med tidligere år sluttede skoleåret med en
dejlig og uforglemmelig tur til Tyskland, og som for
to år siden gik den atter til Harzen.
I år havde vi fem dage til rådighed, og for at
ændre lidt på planen prøvede vi en ny rute, der førte
udenom Hamburg og ikke betød så megen ensformig
motorvej s-kørsel.
Vi forlod derfor autobahnen ved Neumünster og
fulgte landevejen gennem Bad Segeberg til
Schwarzenbek, hvorfra vi skulle følge en i tidligere
tider meget vigtig handelsvej - den gamle saltvej, der
som navnet siger - i middelalderen spillede en stor
rolle for transporten af salt fra egnene omkring
Lüneburg til søhandelsbyen Lübeck.
Fra Lüneburg kørte vi ind over Lüneburg hede til
KZ-lejren Bergen-Belsen, der ved krigens slutning i
1945 rummede omkring 60.000 fanger, skønt den kun
var beregnet til ca. 15.000 personer.
I krigens sidste år omkom der alene i BergenBelsen henved 50.000 voksne og børn på grund af
sygdom, sult og mishandling. Det gjorde nok et dybt
indtryk på de fleste af os ved at se billederne i
museums-bygningen og de mange fællesgrave rundt
om i det gamle lejrområde.
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Bergen-Belsen, fællesgrav.

Det næste stop var Celle, hvor vi havde lejlighed
til at gå lidt rundt og se på de maleriske og kønne
gamle huse fra 1500-tallet, som byen er så rig på.
Celle blev ligesom Harzens hovedstad, Goslar, skånet
under krigen, fordi begge byer rummer så mange
gamle bygninger.

Maleriske gamle huse i Celle.
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Alle var godt trætte, da vi endelig nåede Hotel zur
Linde i Tieber, så maden smagte og gjorde godt.
Næste dag bød på udflugt, og som sidste gang
kom vi rundt og så en masse steder og
seværdigheder, hvoraf i flæng kan nævnes:
Drypstenshulen i Bad Grund, svævebanen i Bad
Harzburg, zonegrænsen ved Hohegeiss, Torfhaus med
udsigten til Bloksbjerg. Trækirken i Hahnenklee og
den store gamle trækirke i Clausthal-Zellerfeld. Der
så vi også glaspusteren, og i år lykkedes det også at
komme ind og se bjergværks-museet. Vi kom endda
ned i en stump gammel minegang og fik en
fornemmelse af, hvordan det må være at arbejde
dernede dybt under jordens overflade.

Bad Harzburg - nedturen er begyndt.

Et næsten endnu bedre indtryk af minearbejdet fik
vi dog hos træskæreren Meyer i Altenau. Det er
ham, der under sin krigsfangenskab i Rusland skar
en madonnafigur i enden af en tændstik. Figuren var
udstillet i forretningen, men kunne kun ses gennem
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en lup. Langs den ene væg i butikken havde han så
lavet en meterhøj model af en sølvmine, hvor man
kunne se figurer i arbejde med at bryde malmen løs
og transportere den på vogne og trillebøre hen til
hejseværket i mineskakten. Vi fik at vide, at udover
den lange og hårde arbejdsdag i minen skulle der
bruges flere timer til at komme ned og op fra minen.
Minearbejdere blev iøvrigt aldrig ret gamle.
Vi kom også til Andreasberg og så bl.a. skilifterne
op til vintersports-stederne, som der somme tider har
været vist optagelser fra i TV. Lidt derfra var der en
rutchebane, hvor man på små bobslæder kunne suse
ned ad bjerget i faretruende hårnålesving og bratte
fald. Det var gratis at suse nedad, men det kostede
flere mark at komme med svævebanen op til toppen
af banen. Jeg tror nok, flere fik brugt en god del af
lommepengene her.

Bobslæde-banen i St. Andreasberg.

Den sidste aften på hotellet lykkedes det at få fat
i en spillemand, så vi kunne slutte opholdet dernede
med dans og underholdning.
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Frokosten indtages i Lauenburg.

Morgenen derpå var alt i opbrud, men omsider var
alt og alle samlet og de sidste lommepenge hævet i
banken, så vi kunne starte på den lange tur hjemad.
Denne gang skulle vi følge motorvejen og gøre
ophold i Hamburg. Efter en rundtur gennem havnen
og den indre by nåede vi ud til Hagenbeck Zoo, hvor
vi skulle spise frokost og have et par timers ophold
til at se de mange fremmedartede dyr, der findes i
parken.
Så gik turen videre nordpå til grænsen, og efter et
godt foder i Jumbo kunne vi holde til resten af
hjemturen.
Vi nåede Gylling efterskole hen på aftenen, trætte og
fulde af indtryk fra en vellykket og udbytterig tur,
og inden længe var samtlige elever faldet til ro i en
blanding af vemod og forventning om, at skoleåret
var slut og sommerferien lå forude.

Hermed ønskes gamle elever og læsere af årsskriftet i
øvrigt en glædelig jul og et godt nytår.
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Betlehem
af Erling Kristiansen.

Første gang Betlehem omtales i Bibelen, er dér,
hvor Jakob er på vej hjem fra sin udlændighed. Da
han drog ud, var han fattig, nu er han rig. En mand
med mange telte og meget kvæg.
Grunden til, at han slog lejr ved Betlehem, var, at
hans hustru Rakel skulle føde. Det blev en vanskelig
fødsel, hun havde hårde veer og var bange.
Jordemoderen sagde til hende: »Frygt ikke, thi også
denne gang får du en søn.«
Det fik hun, men det kostede hende livet. Da hun
droges med døden, gav hun den nyfødte navnet BenOni, det betyder »min smertes søn.« Men Jakob
kaldte ham Benjamin, det betyder »min lykkes søn.«
Når man ved, hvor meget Rakel betød for Jakob,
må man få den tanke, at det er hende, han kalder
op. Hun har været hans lykke. Derfor er hendes søn
hans lykkes søn.
Nu er hun død, og det er på en måde hans skyld.
Han begraver hende, sætter et minde over hende og
rejser videre, som han jo må. Men fra den dag
vanker hans hjerte i Betlehem.
I Det gamle Testamente er der en fortælling mere
om en kvinde, der føder et barn i Betlehem. Det er
Rut den moabitiske, som har fulgt sin afdøde mands
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mor No’omi hjem fra landflygtigheden. »Dit folk skal
være mit folk,« har hun sagt, »og din Gud skal være
min Gud.«
De kommer til Betlehem først på byghøsten. To
fattige enker, hvoraf den unge er en fremmed i
landet. For at få føden til dem begge går hun ud og
sanker aks. Hun bliver venligt modtaget af den
mand, der ejer marken. Boaz hedder han.
Han giver hende lov til at spise sammen med
høstfolkene, og selv rækker han hende så meget
ristet korn, at hun, som der står, kan spise sig mæt
og endda levne.
Videre fortælles, at Rut en nat går ud til Boaz på
tærskepladsen, og at han for hendes skyld lover at
tage sig af No’omi. Han lover at blive hendes løser.
Det er et udtryk fra arveloven, men betyder også
befrier og hjælper.
Boaz gifter sig med Rut. Hun bliver frugtsommelig
og føder en søn. Fødselen forløber godt, både mor og
barn overlever, så her omtales veerne ikke. Dem
glemmer hun af glæde over, at et menneske er født
til verden.
Fortællingen om Rut klinger ud i en lovprisning og
en lykønskning til den gamle No’omi, der står med
barnet i sine arme: »Lovet være Gud, som ikke lod
dig uden løser.«
Mon hyrderne i juleevangeliet engang imellem har
talt om disse begivenheder, som jo var foregået »i
den samme egn«? Vi ved det ikke, men det er vel
sandsynligt.
Og i hvert fald må de jo som alle mennesker have
gjort sig tanker om tilværelsen. Her er meget at
glæde sig over, har de tænkt. Gud har været god
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imod os. Han har givet os helbred og dagligt brød,
arbejde og fællesskab.
Men her i tilværelsen er også alt det, som er tungt
for os. Ikke alene i arbejdet med dets mangehånde
bekymringer, men også og ikke mindst i vort forhold
til andre.
Her er den lyse fortælling om Rut. Skønt fremmed
får hun et hjem. Bliver mor til et barn og oplever
det som noget meget lykkeligt. Alt bliver ligesom
lagt til rette for hende.
Men her er også den anden fortælling, den mørke
om Rakel, der drages med døden i sit telt. Nej, trods
al omsorg er det ikke nogen lykkelig verden. Også
uden at ville det pådrager vi os skyld, selv over for
de nærmeste. Og døden er altid lige i nærheden.
Måske hyrderne har set nogle af de rejsende på vej
til Betlehem. Måske har de også lagt mærke til en
mand og en ung kvinde, der ventede sig.
Der er kommet endnu en vordende mor til
Betlehem, fremmed som Rut, på rejse som Rakel.
Men gør det nogen forandring? Er det ikke stadig
den samme gamle verden i mørket og dødens
skygge?
Josef og Maria, for dem er det jo, finder ikke plads
i herberget, men må søge ly i en stald. Og her sker
så det underfulde, som virkelig betyder en forandring,
ja forandringen over alle forandringer. Gud bliver
menneske!
Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne.
(Den danske Salmebog nr. 88)
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I en anden salme står der: »Født er Herren af en
mø,
og vi ej fødes til at dø.« (nr. 94)
Kristus er kommet til verden, og verden skal straks
have det at vide. Der går bud til hyrderne på
marken. »En Herrens engel stod for dem, og Herrens
herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor
frygt. Men engelen sagde til dem:
»Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor
glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i
dag en frelser født.«
At hyrderne bliver de første, som får det at vide,
er vel blandt andet, fordi de opholder sig i nærheden,
»i den samme egn.« Og formodentlig også, fordi de
hører til de mindst ansete. Evangeliet prædikes for
fattige.
Så bliver da marken ved Betlehem meget mere end
stedet for Rakels sorg og Ruts lykke. Det bliver også
stedet, hvor budskabet om Kristus begynder sin vej
ud i verden. Evangeliet om Marias Søn.
Siden er dette glædelige budskab nået frem også til
os, så også vi nu får lov at høre det og sige Gud
tak, som gav os sin Søn, for at han skulle dele
skæbne med os, tage vor skyld på sig og bane vej
for os fra døden til livet.
Lovet være Gud, som ikke lod os uden løser!
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Gylling Efterskoles
bestyrelse

På skolens generalforsamling meddelte formanden
gdr. Ejnar Sørensen at han ikke ønskede genvalg til
bestyrelsen.
Ejnar Sørensen har været skolen en særdeles
dygtig og afholdt formand i 10 år, og skolen har i
nævnte periode gennemgået store forandringer med
ombygninger og nybygninger, så skolen i dag har
pæne og hensigtsmæssige lokaler overalt.
Med ro, venlighed og værdighed har Ejnar Sørensen
været med til at skabe tryghed for skolens ansatte.
Også Mie Lahn forlod bestyrelsen efter en god
indsats i 2 perioder. Tak til jer begge for godt
arbejde i de forløbne år.
Nyvalgt blev Astrid Dam og Niels Færch, begge
Gylling.
Skolens bestyrelse består således nu af:
Poul Dahlgård, Lilienborg, Gylling, formand
Ej vin B. Jensen, Gylling
Inger Borup, Gylling
Astrid Dam, Gylling
Niels Færch, Gylling
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Afsked med
Nanna Lundgård
v/ Esther og M. Græsborg

I jubilæumsskriftet sidste år slutter du dit indlæg
med at sige: »Når jeg tænker tilbage er det kun lyse
timer, jeg husker. Selvfølgelig kan vi ind imellem føle
os trådt på, men glem det. Begynd hver dag på en
frisk og tænk kun på de glade lyse sider af os alle,
så får du det selv lettere og bedre i tilværelsen.«
Dengang tænkte ingen vel på, at det også kunne
være en afskedshilsen, så da du i foråret fortalte, at
du gerne ville holde op med din undervisning, troede
vi vel ikke rigtig på det, for det havde du jo sagt
før, men efterhånden er det jo gået op for os, at
denne gang var det alvor.
Vi er fuldt klar over, at uden dig i skolekøkkenet
vil der være meget, der bliver anderledes. Vi har da
selvfølgelig de bedste forhåbninger til Karen
Jørgensen, som din afløser, men jeg kan ikke
forestille mig, at hun ankommer med bilen læsset til
af gode sager hjemmefra, som du har gjort i
adskillige tilfælde, eller at hun tager ting og sager
med hjem til opbevaring i fryseren fordi intet må gå
til spilde.
Du vil blive savnet. Tak for din dejlige måde at
være på og tak for de mange år. Du har været en
medarbejder i ordets bedste betydning.
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Hilsen fra Leif Tams

Nu er det tid igen at sende en hilsen til tidligere elever
på Gylling Efterskole og dette skal igen gøres med megen
tak i sindet for glade timer sammen med jer. Enkelte
husker jeg bedre end andre, men ens for jer alle er, at I
hver gang var det bedste hold. Jeg håber, at hver eneste
af jer husker jeres skoleophold, som noget af det bedste, I
indtil da havde oplevet, selv om der også var sure timer
og oplevelser imellem.
Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et
heldbringende nytår.
Her i Ry er alt vel.
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Historien om en stjerne

Her i 200 året for N.F.S. Grundtvigs fødsel har der
været talt og skrevet meget om denne vor store
landsmand, der som præst, digter, historiker, politiker
og meget mere arbejdede hele sit lange liv for en ny,
levende og fri folkeoplysning på modersmålet, hvilket
førte til oprettelsen af de første højskoler, friskoler og
efterskoler.
Grundtvigs rige evner som salmedigter og hans
folkelige og nationale oplysningsarbejde er hans
blivende arv til dansk kulturliv.
Tegneren Herluf Jensenius udgav i 1960 en fin lille
illustreret bog med Grundtvigs tekst til hans første
salme »Dejlig er den himmel blå«.
Digtet om de hellige tre konger skrev Grundtvig i
1810, og det var i anledning af 150 året at Jensenius
udgav sin billedbog i 1960 og som indledning skrev
følgende:
»Af „Den danske Salmebog”s næsten 800 salmer er
op mod 300 skrevet af een eneste mand. - Denne
mand er N.F.S. Grundtvig.
Og slår vi op i „Folkehøjskolens sangbog”, den
største samling af dejlige sange fra hele Norden, vil
også her det digternavn, vi oftest støder på, være
Grundtvigs. Her er det ikke blot salmer, men et væld
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af fædrelandske og historiske sange, han er mester
for.
Især har det ligget Grundtvig på sinde at lade
sine sange være fortællende. Sange skulle ikke blot
være poetiske stemninger, hævdede han, men gennem
sangen skulle det danske folk lære fædrelandets og
Biblens historier at kende. Sangen skulle ligesom de
gamle folkeviser fortælle historie.
Denne tanke har Grundtvig næret fra sine unge
dage. Således blev hans første fædrelandssang:
„Kommer hid, I piger små”, en lille fortælling om
Peter Willemoes’ skæbne, skrevet kort efter den unge
søhelts død ved Sjællands Odde. Og Grundtvigs
allerførste salme fortæller også historie, historien om
en stjerne.
I højskolesangbogen findes kun 7 vers, men hele
digtet er på 19 vers.
„De hellig tre konger” kaldte Grundtvig denne sin
første salme og brugte som undertitel: En barnesang.
Det er netop børnene han direkte henvender sig til:
Kommer små, og hører til!
Jeg for eder sjunge vil ...
Vi må tænke os digteren stående ude under den
dejlige blå nattehimmel med en lille børneflok om sig
betragtende de smilende og blinkende stjerner. Og så
fortæller han børnene historien om en stjerne.
Efter at have fortalt sin historie, vender digteren
sig til sine små tilhørere og slutter med at sige, at
den dejlige store stjerne ikke mere er at finde på den
blå himmel, nu funkler den nok inde i himlen over
den himmelske kongestol, for det lille barn fra
Betlehem er nu blevet en stor konge oppe over alle
stjerner ved Gud Faders højre hånd. - Men - trøster
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digteren sine små venner - en stjerne har I alligevel,
en ledestjerne, der kan føre jer til kongesønnen. Og
denne stjerne er Jesu ord, der stadig kan lyse for os
og aldrig kan lede vild på vor vandring gennem livet.
Dette er, hvad Grundtvig i kort og jævn gengivelse
har at sige med sin glade barnesang, De hellig tre
konger, historien om en stjerne.
På den tolvte aften efter Juleaften, Helligtrekongers
aften, som den kaldes her til lands, er' det i mange
hjem god gammel skik at tænde tre lys i en trearmet
lysestage og i lyset derfra synge barnesangen
Dejlig er den himmel blå.«
Årsskriftets læsere ønskes en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Esther og M. Græsborg.
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Elever 1983/84

Jens Erik Andersen, Svinballevej 15, 8771 Hundslund.
Torben Andersen, Bjerrevej 61, 8700 Horsens.
Jimmy Meinert Baunsgård, Lundum, 8700 Horsens.
René G. Bjørnskov, Silkeborgvej 11, st., 8000 Århus C.
Carsten Dam, Tåningvej 12, 8660 Skanderborg.
Pia Damgård, Grundtvigsvej 17, 8660 Skanderborg.
Carsten Ebbesen, Lundevej 6, 5591 Gelsted.
Allan N. Esbensen, Frederiksgade 82, 8700 Horsens.
Niels Peter Glintborg, Strømøvænget 18, 5500 Middelfart.
Grethe Hammershøj, Poul la Coursvej 19, 2.,
8660 Skanderborg.
Allan A. Hansen, Nøddelunden 29, 5580 Nørre Aaby.
Brian Ørum Hansen, Banevænget 5, Ølholm,
7160 Tørring.
Malene Skov Hansen, Toftevej 37, Lund, 8700 Horsens.
Susanne Østergård Hansen, H. P. Hansensvej 27,
7400 Herning.
Hans Hjortlund, Oddervej 18, Søvind, 8700 Horsens.
Anja Højbjerg Holm, Aastruplundvej 29,
8740 Brædstrup.
Michael Overgård Jacobsen, Engparken 68, Skovby,
8464 Galten.
Bente Hegewald Jensen, Manbjergvej 103,
8541 Skødstrup.
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Hans Jørgen Møller Jensen, GI. Aarhusvej 46,
Grumstrup, 8732 Hovedgård.
Jane Jensen, Møldrupvej 14, 8220 Brabrand.
Kent Jensen, Aakjærsvej 4, 8752 Østbirk.
Lene Holst Jensen, Byparken 10, 8961 Allingåbro.
Lone Thrane Jensen, Fuglemosegyden 11, 5592 Ejby.
Michael Hvilsted Jensen, Ørnedalen 34, 8520 Lystrup.
Torben Jepsen, Langemarksvej 26, Lindved, 7100 Vejle.
Charlotte Jørgensen, Vesterled 2, 8950 Ørsted.
Per Jørgensen, Sofiendalvej 21, Strib, 5500 Middelfart.
Jens Christian Kirkegård, Hornborgvej 28,
8762 Flemming.
Lise Kirkfeldt, Aahavevej 44, 7200 Grindsted.
Bo Knudsen, Egeallé 2, Ølsted, 8723 Løsning.
Lene Kristensen, Smedevænget 23, Skovby, 8464 Galten.
Marianne Nørgård Kristensen, Vestergade 23,
8732 Hovedgård.
Kirsten Viola Krog, Bøgballevej 92, Bøgballe,
7171 Uldum.
Annedorrit Larsen, Sofiendalvej 1, 5500 Middelfart.
Berit Udbye Larsen, Nøttrupvej 8, 7130 Juelsminde.
Ivan Gjødvad Larsen, Langagervej 10, 7171 Uldum.
Søren Peter Lauridsen, Assendrup, 8732 Hovedgård.
Martin B. Lorentsen, Vibevej 5, 8362 Hørning.
Flemming Madsen, Græsvænget 9, Grejs, 7100 Vejle.
Joan Madsen, Runebakken 136, 6500 Vojens.
Jesper Vejgaard Nielsen, Horsevænget 58,
8310 Tranbjerg.
Karina Westerlund Nielsen, Horsensvej 34,
732 Hovedgård.
Lars Ladegård Nielsen, Ege Allé 44, 8766 Nr. Snede.
Charlotte Pallesen, Kaj Munks Vej 32, 4., 8260 Viby J.
Bjarne Pedersen, Tranebovej 12, 8723 Løsning.
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Inge Kunnerup Pedersen, Obstrupvej 61, 8320 Mårslet.
Jan Pedersen, Tranebovej 12, 8723 Løsning.
Kim Trier Pedersen, Drejøvænget 62, 5500 Middelfart.
Tommy Vestergård Pedersen, Læsøvej 10, 7321 Gadbjerg.
Torben Pedersen, Skovgårdsvej 32, Vrinners, 8420 Knebel.
Niels Ross Petersen, Hulvadsvej 16, Spettrup,
8781 Stenderup.
Tom Pætau, Hospitalsgade 6, 8700 Horsens.
Brian Ransby, Rømøvænget 12, 8381 Mundelstrup.
Jonny Michael L. Rasmussen, Grønnegade 5,
5591 Gelsted.
Pia Sonja Rasmussen, Kappelsdal 84, 8450 Hammel.
Søren Givskov Richardy, Vejlevej 72, 8700 Horsens.
Kurt Hartvig Schulz, Høj vangsallé 4, Taulov,
7000 Fredericia.
Hanne Bodil L. Seeberg, Skolemestervej 5, 8472 Sporup.
Peter Siig, Vestergade 65, 6040 Egtved.
Torben Sørensen, Hørvej 4, 8700 Horsens.
Susan Mona Thomsen, Grønnedalen 14B, 7100 Vejle.
Peter Thormann, Sortebærvej 7, Grauballe,
8600 Silkeborg.
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Lars og Tom.

- og et par venner.
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Hold A

Hold B
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Hold C

Hold D
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Hold E

Hold F
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Hold G

Hold H
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