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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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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 Ben- 
Oni, 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 s junge 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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