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VEJLEFJORD HØJERE SKOLE
er Syvende-dags Adventisternes højere
skole i Danmark.

Skoler af lignende

art er oprettet i mange lande ud over,
verden, og deres mål og hensigt er at

give ungdommen en uddannelse, som hvi
ler på den kristne tros principper.

VEJLEFJORD HØJERE SKOLE er belig
gende på nordsiden af Vejle fjord, ot

te kilometer i luftlinje øst for Vejle.
Skolen blev oprindelig af Syvende-dags

Adventister grundlagt i København i

året 1890 og har,siden været beliggen
de forskellige steder i landet.

I 1929

blev KIRKESKOVGÅRD, med 60 tdr. land

jord, købt ved Vejle fjord, og siden
har skolen fra at være uddannelsessted
for mindre end hundrede elever udviklet

sig til et helt lille samfund, der me
dens eleverne er på skolen tæller mere

end 200 medlemmer.

I 1933 gik det første hold elever

op til en eksamen.

Kun fire elever af

et ellers stort hold vovede skridtet og

lod sig indstille til præliminæreksamen
og alle fire fik eksamen.

Den skrift

lige del af eksamen foregik på stats
skolen i Horsens, medens den mundtlige
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del måtte tages for eksamenskommissio
nen i København.

I 1975 vil de første

studenter gå ud fra VEJLEFJORD, som i
årenes løb har ført mere end 500'- elever

op til præliminæreksamen, realeksamen,
mellemskoleeksamen , korrespondenteksa 

men samt statskontrollerede prøver ef

ter 9. og 10. klasse.
På VEJLEFJORD HØJERE SKOLE lægges

der imidlertid ikke alene vægt på den
akademiske udvikling af eleverne.

Sko

lens ideologiske tilknytning kan mærkes

i det daglige skoleliv, der i henhold

til skolens formålsparagraf skal være
præget af de tre

"H"er .

"Hjertet",

der symboliserer det åndelige liv,
"hovedet", der står for det akademiske
og "hånden", der giver udtryk for det

praktiske arbejde, som alle elever skal
tage del i mindst syv timer hver uge.

Dette fortæller, hvorfor Syvende-dags
Adventisterne driver deres eget skole

system.

De tror, at en sand uddannelse

er det samme som en kristelig uddannelse,

der alsidigt uddanner og udvikler for
standen, hjertet og legemet.

Den er

en regelmæssig udvikling af de fysiske,

intellektuelle og åndelige anlæg, som
gør mennesker til nyttige borgere i den
ne verden og bereder dem for et bedre

borgerskab i den kommende.
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SKOLENS MÅLSÆTNING.
Gennem kontakten i klasseværelset og

skolehjemmet er det lærerens mål at
give eleven relevante kundskaber og

udvikle hos ham eller hende en nobel,

kristelig karakter og en selvstændig
tankegang.

Eleven forberedes under

sit ophold desuden for en kommende

livsopgave med særligt henblik på den
missionsvirksomhed, der udføres af
Syvende Dags Adventisterne i Danmark

og den øvrige verden.

Kammeratligt samvær

Svømmesalen venter på sportslig
udfoldelse.
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TILBAGEBLI K
Skoleåret 1973/74 var fra starten

præget af det byggeri, som skulle have
været afsluttet pr. 1. august.

En ny

undervisningsfløj skulle tages i brug,

men forskellige uforudsete forhold hav
de skabt en forsinkelse, som også for

sinkede starten af skoleåret.

Mandag

den 13. august kom vi dog i gang, selv

om de første uger måtte gennemleves

mellem håndværkere, håndværkeres værk
tøj og håndværkerstøj.

Mandag den 24. september var de
fleste af disse vanskeligheder dog overstået, og man kunne afholde indviel

sesfest på den nye gymnasiebygning.

Knap 200 indbudte gæster deltog i ind

vielseshøjtideligheden, hvor pastor
Alf Lohne, London talte.

Han nævnte

i sin tale, at Adventistsamfundet over

hele verden driver 5000 skoler, der

spænder fra at give undervisning under
et palmetræ i Afrika til store univer

siteter f.eks. i Amerika.

Den nye gymnasiebygning på VEJLE
FJORD HØJERE SKOLE har kostet ca. 4
mill, kroner.

Ifølge rektor Wagenblast

er den nye afdeling opført med indbygget
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fremtid, idet den kan yderligere udbyg

ges .
Undervisningsinspektør fra direk
toratet for gymnasieskolerne, Stig Obel,

rettede en tak til VEJLEFJORD HØJERE

SKOLE for initiativet til gymnasieafde 
lingen, men udtrykte samtidig håb om, at
der ikke ville blive tale om en "gøge

unge", som efterhånden ville komme til at
dominere skolemiljøet på stedet.

Han

fandt, at der måtte være tale om en aktiv

partner i hele skolesammenhængen.
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Lokaliteterne skulle således være
i orden for en god undervisning både

i gymnasiet og i de øvrige skoleafde

linger på VHS.
Der har naturligvis været andre

højdepunkter i det forløbne skoleår.
Nogle af dem har været traditionelle,

andre utraditionelle.

Et par skole

koncerter m.m. hører til det traditio

nelle, medens indkøb af en skolebus,
deltagelse i JBUs fodboldturnering,
o.l. har hørt til det utraditionelle.
Når det gælder fodboldturneringen,

er der gennem deltagelsen heri skabt
mulighed for at drengene, som i mange

tilfælde har været aktive sportsudøvere

hjemme, kan fortsætte dette på VHS.
Fremtiden vil forhåbentlig give mulig
hed for flere organiserede idrætsakti

viteter, så bl.a. pigerne også kan få
mulighed for at tage del.

Den snart

færdiggjorte svømmesal skulle kunne

medvirke til dette.

Et godt skoleår er ved at være til

ende.

I disse dage høstes resultaterne

af den arbejdsindsats den enkelte elev
har udøvet.

Næste skoleår har rekord

tilmelding af elevér.

Mandag den 12.

august begynder næste års dagbog at bli

ve skrevet.
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EKSAMINER OG
STATSKONTROLLEREDE PRØVER
1973.
22 elever dimitteredes med realeksamen.
Conny Birgit Andersen, Ringsted
Randi Bergmann, Sønderborg
Lisbeth Jonna Bjørnsfeldt, Herning
Inger-Birgitte Bø, Nærum
Inger Lis Falk, Daugård
Kurt Mølgård Hansen, Ølsted
Lisbeth Jessen Hansen, Odder
Solveig Harlund Jensen, Brønderslev
Henrik Kirkeløkke Jørgensen, Esbjerg
Lis Karmisholt, Jerslev
Ann-Britt Kjeldal, Regnemark
Jytte Birgitte Larsen, Rorum
Steen Muderspach, Skodsborg
Francis Norreen, Nykøbing F.
Leif Nelleborg, Tåsinge
Bjarne Præstiin, Nyborg
Ulla Routhe, NærumSven Einar Slot, Daugård
Inge E. Støtt, Århus
Randi M. Sørensen, Nakskov
Vibeke Thortzen, Fredericia
Birgit W. Jørgensen, København

9 elever dimitteredes med statskon
trolleret prøve efter 10. klasse.

Per R. Akselbo, Nykøbing S.
Helgi Andreassen, Færøerne
Lone Gregersen, København
Tage Lykke Jørgensen, Daugård
Elin Nielsen, Brønderslev
Erling Nelleborg Pedersen, Tåsinge
Bente Margrethe Sørensen, Bindslev
Vinni Winther, København
Anne Aarrejarvi, Daugård
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11 elever dimitteredes med stats
kontrolleret prøve efter 9. klasse.
Ann-Christin Bermann, Nærum
Peter Brenøe-Jensen, København
Poul David, Frederikshavn
Jan- Rino Gabo, København
Anne-Grethe Holm, Kokkedal
Aksel Hougård Jensen, Odense
Nancy Jørgensen, Daugård
Henning Nielsen, København
Johanne Olesen, Frederikshavn
Doris Poulsen, København
Magnus Skæling, Torshavn
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SKOLENS ELEVER PR. 1. MAJ 1974.
HOVEDSKOLENS 1■ ~

■ KLAPSE

Karin Smidt Andersen
Lea Smidt Andersen
Vibe Christiansen
Allan Falk
Lena Falk
Jørn Højback
Tore Højback
Annette Bang Jacobsen
Erik Bang Jacobsen
Dorit Jørgensen
Harly Jørgensen
Annibeth Nordthun
Sigga Nordthun
Flemming Risager
Claus Sørensen
Jonna Thomsen
Hans Henrik Vestergård
Henrik Wagenblast

HOVEDSKOLENS

5. ~ 7,

Franz Askman
Eva Buhl Pedersen
Kenn Christiansen
Linda Johansen
Kathe Jørgensen
Hanne Nielsen
Bjarne Risager
Carsten Risager
Lars Bo Sørensen
Randi Udbjørg
Finn Ulbæk
Lone Wagenblast
Kate Kendel

KLASSE
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8. KLASSE
Kim Andersen, Hornsyld
Brian Hansen, Slagelse
Hardis Hansen, Færøerne
Soffie Joensen, Færøerne
Bjørg a Lava, Færøerne
Bodil Madsen, Færøerne
Karin Mølmer, Hedensted
Eddy Oler, København
Jan Skæling, Færøerne
Bodil Sørensen, Ringsted

9. KLASSE
Asbjørn Andersen, Århus
Aslaug Brynjarsdottir, Island
Lulu Hansen, Kalundborg
Kim Holm, Ballerup
Birgitte Madsenr Færøerne
Vivi Mikkelsen, Roskilde
Evald Nielsen, Hjørring
Bodil Thuelund, Ikast
Hanna Valdimarsdottir, Færøerne

10, KLASSE
Ann Christin Bermann, Nærum
Peter Brenøe-Jensen, København
Rino Gabo, København
Anne Grethe Holm, Kokkedal
Aksel H. Jensen, Odense
Nancy Jørgensen, Daugård
Kurt Peter Larsen, Hobro
Johanne Olesen, Frederikshavn
Doris Poulsen, København
Magnus Skæling, Færøerne

1. REALKLASSE
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Susanne Andersen, Frederikshavn
Birgitte Bertelsen, Silkeborg
Jonna Christensen, Daugåjrd
Jette Eriksson, Århus
Heidi Frederiksen, Daugård
Ann-Eva Hansen, København
Dorthe Hermansen, Brande
Ingvard Jacobsen, Færøerne
Heini Johnsson, Færøerne
Jimmy Linneberg, Silkeborg
Dorrit Mikkelsen, Roskilde
Liselotte Nielsen, København
Kirsten Olesen, Frederikshavn
Josa Reinert, Færøerne
Elisabeth Sørensen, Daugård
Maj Britt Thomsen, Ringsted
Lis Thomsen, Daugård
William Warming, Århus

2, REALKLASSE
Erla Bjørnsdottir, Island
Frank Ericson, København
Cathe Garland, Næstved
Grethe Hange, Thisted
Carol Hansen, Rødekro
Merethe Hansén, Ølsted
Berit Huttunen, Juelsminde
Marion Jegård, Færøerne
Bente Jensen, Daugård
Erling Jensen, Klampenborg
Willy Kristensen, Daugård
Helle Knudsen, Østervrå
Solveig Krusholm, København
Glen Nielsen, Tyvelse
Kim Nielsen, Roskilde
Kirsten Falk Nielsen, Skodsborg
Lissi Risager, Hedensted
Elsebeth Sørensen, Skjern
Margrethe Sørensen, Daugård
Tove Sørensen, Tåstrup
Mariette Ulbæk, Daugård
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3, REALKLASSE
Per Akselbo, Nykøbing S.
Birthe Andersen, Malmø
Marianne Bayer, Nærum
Elisabeth Christensen, Esbjerg
Svanhild Christiansen, Færøerne
Irene Eriksson, Århus
Lise-Lotte Knudsen, Østervrå
Janet Kristensen, Silkeborg
Martin Lassen, Valby
Johnny K. Mikkelsen, Randers
Linda Myllerup, Daugård
Arne B. Nielsen, Ringsted
Maja Nielsen, København
Lene Hartmann Olsen, Roskilde
David Rasmussen, Li. Nørlund
Bente Sørensen, Daugård
Solveig Udbjørg, Daugård
Vinni Winther, København

1, GS
Karen Baungård, Hedensted
Susanna Binderup, Færøerne
Klæmint Bærentsen, Færøerne
Pia Fejersen, Roskilde
Inger Marie Gregersen, Hedensted
Glenn J. Hansen, Hedensted
Carsten Madsen, Silkeborg
Niels Erik Sjøberg, Holbæk

1, GM
Susanne Caspersen, Tappernøje
Mark Johansen, Daugård
Elisabeth Jørgensen, Esbjerg
Ole Lassen, Nærum
Mette Marie Lassen, Valby
Jan Markussen, Odder
Frank Muderspach, Skodsborg
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Linda Møller, Østervrå
Jens N. Nielsen, Vejle
Betty Strømbo, Ålborg
t
Vibeke Thortzen, Fredericia

2. G SN
Finn Dyrby, Skodsborg
Thora Froberg, Århus
Annette Jensen, Klampenborg
Steffen Kipper, Rudkøbing
Ivan Kristensen, Viborg
Annette Kuhr Mikkelsen, Randers
Jesper Nielsen, Daugård
Stig Schantz, Daugård
Merete Sonne, Viborg

2. G MF
Berit Bakkeløkken, Norge
Lene Carlsen, Østervrå
Gert Elkjær, Randers
Tommy Garland, København
David Hansen, Rødekro
Jonas Johnsson, Færøerne
Per Lønn Christensen, Silkeborg
Erik Muderspach, Skodsborg
Bo Brandt Nielsen, Vedbæk
Mette Krøll Nielsen, Køge
Alice Lundqvist Petersen, Ledøje-Smørum
Philip Philipsen, Karup
Kim Schantz, Nærum
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SKOLENS LÆRERE 1973/7^
H. Alsted,

Geografi Igs, 2gmF

B. Bagger,

Husholdning 6,7,8,10,
2+3r

C. Bagger,

Historie 2r, 3r
Tysk 9, 10, Ir, 2r, 3r
Geografi Ir, 2r, 3r
Orientering 8

K. Capion,

Fransk 3r, Igsm, 2gsNmF
Latin 2r, Igs, 2gsN

U. Capion,

Tysk Igsm, 2gsN

L. Carlsen,

Dansk Igsm, 2gsNmF
Oldtidskundskab Igsm,
2gsNmF

K. Frederiksen, Dansk Ir, 2r, 3r
Matematik 9, 10

S. Hartmann,

Barnepleje 9

w. Hartmann,

Religion 8, 9, 10, Ir,
Igsm
Engelsk lo

B. Højback,

Gymnastik 8,9,lo,Ir,2r,

K. Højback,

Matematik 8,9,lo,2r,3r
Fysik 8,Ir
Formning 8,9,lo,2r,Hvsk
Foto 8,9,lo

S. Johansen,

Religion 3r, 2gsNmF

J. Johnsson,

Hovedskolens fag

J. Kjeldal,

Engelsk Igsm, 2gsN
Gymnastik Igsm, 2gsNmF
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E. Kjøller,

Hovedskolens fag

H. Nielsen,

Fysik 9,lo,2r,3r
Gymnastik 9+2r, 10+3r
Biologi lr,2r,3r
Historie Ir
Orientering 10
Sløjd 8,9,10

E. Poulsen,

Engelsk lr,2r,3r
Maskinskrivning 8,9,lr,2r
Dansk lo

C. Slot,

Håndgerning 8,9,2r,3r

B. Stumpf,

Matematik 9,lo,Ir
Orientering 9
Tysk 8,9
Blokfløjte Hovedskolen

B. Sørensen,

Gymnastik Igsm, 2gsNmF

C. Thomsen,

Musik 2+3r, Igsm,
2gsNmF

A. Ulbæk,

Dansk 8,9
Engelsk 8,9

A. Wagenblast,

Historie Igsm, 2gsNmF

L. Wagenblast,

Hovedskolens fag

P. Øhrstrøm,

Matematik Igs, Igm,
2gsN, 2gmF
Fysik Igm, 2gmF
Kemi Igm, 2gmF
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VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
VEJLEFJORD HØJERE SKOLE
§ 1

Institutionens navn er Vejlefjord.
Højere Skole.
Den er en selvejen
de institution oprettet af Syvende
Dags Adventisterne og har hjemsted
i Hedensted kommune.

§ 2

Institutionens formål er at drive
en individuelt præget undervisning,
fra den undervisningspligtige alders
begyndelse frem til real- og studen
tereksamen eller tilsvarende eksamina.
Formålet er tillige at drive
efterskolevirksomhed . Undervisning
sker i henhold til de til enhver tid
gældende love og bestemmelser og på
en måde, som er forenelig med Syven
de Dags Adventisternes moralske og
etiske principper.

§3

1 . Institutionens anlægskapital er
tilvejebragt som gave fra Syvende
Dags Adventisterne, og omfatter det
pr. 1. april 1972 af Vejlefjord Hø
jere Skole benyttede inventar,
samlinger, bibliotek 'og andet løs
øre til en samlet værdi af kr.
206.000- skriver tohundredeogsekstusinde samt som driftskapital kr.
160.000 - skriver ethundredeogtrestusinde.

2. Institutionens drift dækkes gen
nem tilskud fra Staten, ved bidrag
fra kredsen omkring skolen og gen
nem skolepengene.
Skolepengene ud
gør en egendækning i henhold til
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principperne i tilskudsloven, samt
bidrag til dækning af ikke-tilskudsberettigede udgifter.

3. Den del af institutionens kapital,
der ikke bindes i institutionen til
hørende fast ejendom, eller som ikke
er nødvendig for institutionens drift,
skal anbringes efter reglerne for an
bringelse af midler, der tilhører
legater m.m. under offentlig bestyrel
se eller offentligt tilsyn, jfr. be
kendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972.
Værdipapirer skal noteres på institu
tionens navn.
§ 4

Overskud ved institutionens drift kan
alene komme institutionen til gode
jfr. dog § 15.

§ 5

Skolekredsen består af:
1. Forældre (værger), der har børn i
skolen.
2. De siddende bestyrelsesmedlemmer
i Syvende Dags Adventisternes Vest
nordiske Union og to danske afdelin
ger .

3. Forældre (værger) til børn i de
danske Syvende Dags Adventist fri
skoler .
§6

1 . Institutionens styrelse består af:
a. Formanden, der er den til enhver
tid værende formand for Syvende
Dags Adventisternes Vestnordiske
Union.
b. Kassereren og Skolesekretæren i
Syvende Dags Adventisternes
Vestnordiske Union.
c. To medlemmer valgt af Syvende
Dags Adventisternes danske af-

22
linger, et medlem fra hver af
deling .
d. Seks medlemmer valgt af skole
kredsen .

2. De under d. nævnte medlemmer væl
ges for en 4-årig periode. Det er
en forudsætning for medlemskab un
der gruppe d., at medlemmerne er
forældre (værger), der har børn i
skolen.
Ved valg er alle forældre
(værger) valgbare, jfr. dog § 6
pkt. 6.
3. For de under d. nævnte medlemmer
skal der vælges suppleanter.

4. Såfremt et af de under d. nævnte
medlemmer udtræder af styrelsen i
løbet af en periode, indtræder sup
pleanten for den resterende del af
perioden.
5. Til alle bestyrelsesposter kan gen
valg finde sted.
6. Skolens rektor, lærere og øvrige
ansatte kan ikke være medlemmer af
styrelsen og har heller ikke valg
ret til denne, selv om de har børn
i skolen.

7. Styrelsens medlemmer skal være
myndige og ikke ude af rådighed
over deres bo.
8. Skolens rektor, administrator
samt en repræsentant for lærerne
deltager i styrelsens møder, men
uden stemmeret.
Lærerrepræsentan
ten deltager dog ikke i behandling
af sager, der vedrører ansættelse
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og afskedigelse af lærere, samt
den enkelte ansattes forhold.

9. Styrelsen træffer beslutning om,
hvorvidt et medlem har en sådan
interesse i en sag, at han er
udelukket fra at deltage i sty
relsens forhandling og afstemning
om sagen.
Et medlem skal under
rette styrelsen, hvis der forelig
ger forhold, der kan give anled
ning til tvivl om hans habilitet.
10. Styrelsesmedlemmerne omfattes af
gældende dansk rets erstatnings
regler, men hæfter ikke person
ligt for institutionens forplig
telser, og de kan ikke få andel
i institutionens midler, herun
der i eventuelle overskud.
11. Styrelsen skal holde møde så of
te, det er nødvendigt, dog mindst
to gange i løbet af hvert regn
skabsår.
Den fastsætter selv
sin forretningsorden.
Forman
den er dog pligtig til at ind
kalde til styremøde, når mindst
3 medlemmer forlanger det, idet
dog betingelserne i pkt. 14 iøvrigt skal være opfyldt.
Såfremt
han ikke efterkommer en sådan
henstilling, kan de pågældende
selv indkalde mødet, der da er
beslutningsdygtigt, selv om
formanden ikke måtte være til
stede.

12. Formanden indkalder skriftligt
til møderne med mindst 14 dages
varsel, og senest 8 dage før ud
sendes en dagsorden.
Indkaldel
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sesvarslet kan dog undtagelses
vis forkortes i tilfælde, hvor
en sags afgørelse ikke tåler
opsættelse.

13. Alle spørgsmål afgøres ved stem
meflerhed; i det i stk. 12, pkt.
2. omhandlede tilfælde kræves
dog 2/3 majoritet.
14. Møderne er kun beslutningsdygtige,
når mindst 8 af styrelsens med
lemmer - herunder formanden - er
til stede, jfr. dog pkt. 11.
Er et møde ikke beslutningsdyg
tigt, kan formanden med mindst
8 dages varsel indkalde til et
nyt møde med samme dagsorden,
ved hvilket der da, uden hensyn
til de tilstedeværendes antal,
kan tages bestemmelse om de
spørgsmål, til hvis afgørelse
det første møde indkaldtes.
Herfra dog undtaget indkaldelse
i henhold til stk. 12, 2. pkt.,
hvor bestemmelserne i pkt. 13
gælder.

15. Over styrelsens møder føres en
protokol, som underskrives af
de tilstedeværende inden mødets
afslutning, og der udsendes et
referat, som godkendes på næste
møde .
§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes i
første halvdel af hvert skoleår.
Ind
kaldelsen skal foretages med mindst
3 ugers varsel pr. brev. Med ind
kaldelsen følger en dagsorden,
der omfatter følgende punkter:
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1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Rektorens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskabet.
5.
Valg af styrelsesmedlemmer.
6.
Valg af revisor.
7.
Indkomne forslag.
8.
Eventuelt.
Valget af de under § 6 d nævnte med
lemmer til skolens styrelse gælder
for en 4-årig periode.
Der finder
dog valg sted hvert andet år, såle
des at 3 medlemmer afgår ved lod
trækning i første periode.
§ 8

Ekstraordinær generalforsamling af
holdes, når styrelsen eller 1/3 af
medlemmerne ønsker det og indkaldes
som en ordinær generalforsamling.

§ 9

Alle beslutninger på en genralforsamling træffes ved almindelig stem
meflerhed - om ønskes ved skriftlig
afstemning.
Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til de
fremmødte medlemmers antal, jfr. dog
§ 14.

§ 10 Institutionen forpligtes af forman
den for styrelsen i forbindelse med
skolens rektor.
Ved væsentlige dispositioner, herun
der køb, afhændelse, bortforpagtning
og pantsætning af fast ejendom, kræves
dog underskrift af yderligere 2 sty
relsesmedlemmer .
Ved dispositioner over fast ejendom
kræves tillige undervisningsministe
riets godkendelse.
Med ovennævnte begrænsning kan der
meddeles rektor og/eller skolens
administrator prokura.
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§ 11 Institutionens regnskabsår er finans
året.
Regnskabet føres og aflægges
af en af styrelsen ansat regnskabs
fører, der i det daglige fungerer
under skolens rektor.
Regnskabet
revideres af en af styrelsen udpeget
revisor og underskrives af styrelsen,
rektor samt revisor.

§ 12 Styrelsen ansætter og afskediger sko
lens rektor.
Rektor har som indeha
ver af eksamensretten det fulde, selv
stændige ansvar for skolens pædago
giske ledelse i overensstemmelse med
de af undervisningsministeriets og
undervisningsdirektoraterne givne
bestemmelser.
Rektor foretager i overensstemmelse
hermed indstilling til styrelsen ved
rørende ansættelse og afskedigelse
af skolens lærere, men er derimod
frit stillet m.h.t. ansættelse af
timelærere og vikarer.
Ansættelser
og afskedigelse af skolens øvrige
personale foretages af styrelsen ef
ter indstilling fra rektor.
§ 13 Institutionens økonomiske ledelse
varetages af styrelsen.
Rektoren
træffer dog de nødvendige disposi
tioner i forbindelse med institutio
nens daglige drift og lader udarbej
de et udkast til det årlige budget,
som vedtages af styrelsen senest 1
måned før regnskabsårets begyndelse.
§ 14 Ændringer i nærværende vedtægter kan
foretages på en generalforsamling med
2/3 majoritet og med undervisnings
ministeriets godkendelse.
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§ 15 Såfremt forholdene bevirker, at in
stitutionen ophører med at drive
skolevirksomhed, i henhold til § 2,
opløses institutionen.
Ophører institutionen med sin virk
somhed træffer styrelsen, med under
visningsministeriets godkendelse,
bestemmelse om fremgangsmåden ved
likvidationen.
Institutionens for
mue bliver i så fald, efter at al
gæld er betalt, at anvende efter
styrelsens nærmere bestemmelse og
efter indhentet godkendelse fra un
dervisningsministeriet til fremme
af Adventistsamfundets skolearbejde
indenfor rammen af loven om stats
støtte af visse private skoler.
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SKOLENS DAGLIGE PROGRAM
7.00 Vi står op
7.30 Morgenmad
7.50 Morgenandagt
8.00 1. time
8.50 2. time
9.40 3. time

10.35 4. time
11.25 5. time
12.15 Middagsmad
12.45 6. time

13.35 7. time
14.30 Pligtarbejde

16.20 8. time
17.10 9. time
18.00 Aftensmad
18.40 Aftenandagt
19.00 Læsetiden begynder

21.30 Læsetiden slutter
22.00 Alle inde

22.30 Alt stille
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AFSKED MED EN UERER
Med udgangen af skoleåret 1973/74
er overlærer K.A. Frederiksen bevilget
afsked med pension. Denne lidt prosaiske
meddelelse dækker over den kendsgerning,
at en meget afholdt lærer efter 40 års
virke indenfor Adventistsamfundets skole
system har fundet det bedst at standse.

Igennem de 30 år, som K.A.F. nåede
at virke på Vejlefjord Højere Skole,
har eleverne lært at identificere over
lærer Frederiksen med VHS. Når tidli
gere elever mødes, varer det sjældent
længe, inden man taler om lærereren med
de markante meninger og den solide un
dervisning .
En af overlærer Frederiksens ofte
fremholdte tanker angående den ideelle
tilværelse, indebærer, at man i enhver
familie burde eje 2 tdr. land + en ged.
Nu har han tid til at fuldføre sin
plan.
For et år siden modtog overlærer
K.A. Frederiksen Adventistsamfundets
æresbevisning for lang og tro tjeneste
indenfor uddannelsessektoren.
I denne
forbindelse udtryktes bl.a.: "Lærer
Frederiksen har været en levende lærer,
der søgte at påvirke livlige elever
til at leve livet både her og hisset."
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EFTERSKOLEN:
UNDERVISNING
Skolen er en fællesskole for unge, der er fyldt 14 år.
Elever i alderen 14-18 år modtager statstilskud efter
gældende regler. Undervisningen foregår på 8., 9. og
10. klasse trinet, og der er mulighed for at aflægge
statskontrollerede prøver efter 9. og 10. klasse.

TIMEPLANEN

Obligatoriske fag:
Foredragstime .....................
Dansk ................................
Regning ................................
Orientering .........................
Bibel ....................................
Gymnastik .........................
Engelsk ................................
Fysik ....................................
Kemi ....................................
Tysk eller matematik...........
Barnepleje for pigerne
Motorlære for drengene
Husgerning .........................
Håndgerning eller sløjd.......

8. kl.
1
5
5
5
3
2
3
2

9. kl.
1
5
5
5
3
2
3
2

3

3

10. kl.
1
5
5
5
3
2
3
2
1
3

2
3

3
2

2
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2
2

2
2
2
3
3

2
2
2

Valgfrie fag:

Formning .............................
Foto ....................................
Regnskabsføring ..................
Maskinskrivning ..................
Husgerning .........................
Håndgerning eller sløjd.......

3

2

Af de valgfrie fag skal hver elev vælge et, gerne to,
fag, som følges hele skoleåret igennem. Der er des
uden mulighed for at supplere sin undervisning med
deltagelse i et eller flere af skolens sangkor. End
videre er der mulighed for musikundervisning.
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REALSKOLEN:
Der undervises i de samme fag som på andre real
skoler og desuden i bibel.
Elever i 1. og 2. real skal udover de obligatoriske fag
deltage i et eller to af de praktisk-musiske fag:
Sang og musik
Formning
Sløjd
Håndgerning
Husgerning

2
2
2
2
2

timer
timer
timer
timer
timer

Desuden tilbydes der følgende tillægsfag:
Maskinskrivning

3 timer (1. og 2. real)

Latin

4 timer (2. evt. 3. real)

GYMNASIET:
I gymnasiet, der er 3-årigt, undervises i de samme fag
som ved de offentlige gymnasieskoler, dog således at
religionsundervisningen har et større timetal. Gym
nasieafdelingen har samme rettigheder som andre
gymnasieskoler, og der ydes fra Statens Uddannelses
støtte stipendier af betydelig størrelse.
Der kan søges optagelse på enten den sproglige eller
den matematiske linje. Optagelse i 1.g. sker normalt
efter 2. realklasse, men kan ogå finde sted efter endt
realeksamen. Det er en betingelse for optagelse, at
den afleverende skole erklærer ansøgeren for »egnet«
til gymnasiet. Ansøgere, der betegnes som »måske
egnet«, vil i visse tilfælde kunne optages - evt. efter
en prøve.
Undervisningen i religion, dansk, historie, samfunds
lære, oldtidskundskab, fransk, gymnastik og musik er
af samme omfang på de to linjer.
På den sproglige linje gives herudover en sproglig og
litterær undervisning i engelsk og tysk med betyde
lige krav til både mundtlig sprogfærdighed og til skrift
lig behandling af sprogene. Desuden undervises der i
de to første år i latin og matematik. Geografi indgår
som fag i linjens første år og biologi i det sidste år.
På den matematiske linje gives der en indgående under
visning i matematik, fysik og kemi. 1 det første år
undervises der endvidere i engelsk og i det andet i
geografi. Biologi indgår i det tredje års fagkreds.
Bemærk at ansøgere til den sproglige linje må have
aflagt den lille latinprøve inden skoleårets beavndelse.
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SKOLEKALENDEREN 197A/75.
11. aug.

Eleverne ankommer

12. aug.

Undervisningen begynder

2. - 4. sep.

Hjælpeaktion 74.

12 . - 20. okt.

Efterårsferie

25. - 28. nov.

Terminsprøver

13. dec .

Julekoncert

20. dec. 5. jan.

Juleferie

9. jan.

Nytårsfest

8. - 10. feb.

Forlænget weekend

24 . - 27. feb.

Terminsprøver real - og efterskolen

3. - 6. mrs.

Terminsprøver -

gymnasiet
22. mrs. -

1. apr.

Påskeferie

19. apr.

Forårskoncert

25. - 27. apr.

Bededagsferie

17. - 19. maj

Pinseferie

ca. 20. juni

Sommerferie

SKOLENS ADMINISTRATION
Rektor Arne Wagenblast
Adm. inspektor Kaj Højback
Kostskoleforst. S.B. Johansen
Indre inspektor H. Nielsen
Bibliotekar Leif Carlsen
Bogholder Einer Johansen
Boginspektor C. Bagger

*

SKOLENS TELEFONER
05-895202 omstilles efter kontortid
til pigebygningen.
05-895203 omstilles efter kontortid
til drengebygningen.
05-895204 omstilles efter kontortid
til rektor privat.
*

LÆRERRÅDET
Formand

Kaj Højback

Sekretær Walder Hartmann

ELEVRÅDET
Formand David Hansen
Elevrådet består desuden af en repræ
sentant fra hver af skolens klasser.

*

redaktion: W. Hartmann

