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ÅRSSKRIFT 1990

Dag og dåd
er" ^æmperim

Her er ikke meget nyt at fortælle, og det skyldes, at vi stadig befin
der os midt i et vadested, hvad angår skolens økonomi. Vi har så mange
elever som ingen sinde, ligesom vi er fuldtegnet til næste år, så det
er ikke det, der er problemet. Men vi har fået et nyt tilskudssystem,
som ingen er fortrolig med endnu, og som foreløbig har medført, at

statstilskuddet lige for tiden er en ret uberegnelig størrelse, som
ovenikøbet meldes meget sent ud. Dertil kommer, at folks privatøkonomi
er blevet forringet igennem de senere år.Statstiiskuddet og de forældre-

betalte skolepenge er vore to vigtigste indtægtskilder, og da de flyder
dels uregelmæssigt og dels langsommere, er det ikke tiden til de store

armbevægelser.

Vi har stadig byggeplaner, og dem arbejder vi videre på, og vi kunne
også godt tænke os at udvide medarbejderstaben, og alligevel har vi

indskrænket arbejdsstyrken, skåret ned på de dyreste aktiviteter, og i
det hele begrænset vore udgifter, hvor det var muligt, så skolepengene

fortsat kan holdes på et fornuftigt niveau. Og derfor kan der ikke her
fortælles om nyansættelser og nybyggeri, som er denne artikels sædvan
lige hovedemner. Jeg skal dog runde af med, at det her i slutningen af

året er begyndt at lysne. Statstilskuddet ser ud til at blive noget
bedre, og hvis der så kunne komme skik på kommunernes tilskud til efter
skoleophold, så de uretfærdigheder og forskelle, der i øjeblikket her

sker på det område, kan begrænses, så kan vi forhåbentlig komme ud af

vadestedet og tage fat på at generobre det land, som skolens elevtal
berettiger til. Men om disse tanker og dette håb vil blive omsat i vir

kelighed, ja derom kan først fortælles til næste år.
Med venlig hilsen

Søren Henriksen
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tnjidhdsen. tilgamle diVet
Allerførst skal 1 have tak for de mange hilsner i årets løb. Dem er vi

glade for. Og dernæst skal I have tak for det store fremmøde ved elev
mødet i oktober.

Om vores lille familie kan fortælles, at Anne er bosiddende i Vejle,
mens hun er i gang med det sidste år på Jelling Seminarium. Lars læser

på Odense Teknikum og spiller derudover en masse basketball, og Mette

går i 2. g på Vestfyns Gymnasium. Mette bor stadig hjemme og bruger næ
sten hele sin fritid på teater og musik.

I ønskes alle en glædelig jul og alt godt i det nye år, hvor vi glæder
os til at se jer igen og høre nyt fra jer.

Med de bedste hilsner

Ditte og Søren

tfevmøde og fest iggi
Denne traditionsrige sammenkomst finder hvert år sted DEN SIDSTE LØRDAG

I OKTOBER. I 1991 bliver det altså lørdag den 26. oktober. I får indby

delse tilsendt, når dagen nærmer sig, men sæt allerede nu et stort X
i kalenderen.
Med venlig hilsen

Ditte og Søren
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6t dødsfedd
0nsdagden23. maj 1990 døde Johan Kongstad uden forudgående sygdom. Bi

sættelsen fandt sted mandag den 28. maj ved en enkel, smuk og meget

stemningsfuld højtidelighed i sygehuskapellet i Assens. Ved den lejlig
hed talte Johan Kongstads tidligere kollega og nære ven gennem en lang
årrække, Vagn Østergaard fra Faaborg. Vi har fået lov til at bringe
Vagn Østergaards tale i årsskriftet, fordi vi gennem den får ristet en

stærk og smuk minderune over læreren, kunstneren og mennesket Johan
Kongstad.

Søren Henriksen
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Johan QQongJacC
1913-90

Meddelelsen om Kongstads død kom som et chok for os alle. Død af et
hjerteslag på en smuk forårsdag med sol på blade og træer udenfor. På

bordet foran ham en bog af en af zen-filosofiens mestre, opslået på en

side om sammenhængen mellem liv og død, enheden i alt. Det sidste han
læste. Usvækket optaget af livet omkring sig fra det små til det store.

Levende til sidste åndedrag. Sådan var Kongstad.
Johan Kongstad var lærer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole i henved 2o
år og blev pensioneret i 1975. Han var en fremragende lærer, kyndig i

alt hvad han havde med at gøre. Først og fremmest var han præget af en
udogmatisk tankegang, anti-autoritær i sin pædagogik længe før dette

begreb blev et slagord i tresserne. De unge på kursusafdelingen hvor

han mest underviste fattede instinktivt, at de her stod over for en læ
rer, der var lige så mistroisk som de selv over for fraser og tillært

snak, og at han trods aldersforskellen var lige så åben og søgende
overfor tilværelsens muligheder som de selv. Her var ingen forstening,

men strømme af liv.

Det hører med i billedet af ham, at han blev gift sent og måtte helt

til Amsterdam for at finde Anneke. Trods en sen start nåede han allige
vel det hele og endte sine dage som bedstefar og elsket oplæser for
sine børnebørn. På Old Gyde i Glamsbjerg, på Malergården, i Vistorp og

nu senest på Skolevej. Alle steder indrettede Anneke og Johan et dej

ligt hjem, som blev et populært mål for unge og ældre kolleger og ele
ver fra skolen, som her fandt et fristed i den hjertelige og generøse

atmosfære, de to i fællesskab frembragte.
Som ungt menneske var Kongstad elev hos maleren Karl Schou. Staffeli,

tegnekul og papir var altid klar, så en flygtig idé kunne fæstnes til
papiret. Og så sent som i august 1988 havde han en udstilling af sine

tegninger på Glamsbjerg Rådhus.
Kongstads tegninger var abstrakte. Der er ingen eller få referencer til

genkendelige motiver i hans billedverden. Men ellers er de konkrete nok
i den forstand, at de rejser nogle grundlæggende spørgsmål: Hans teg

ninger forestiller ikke noget. De er, det de er. Noget nyt man ikke før

har set, og som nu har fået eksistens. Hans sort-hvide tegninger er ud
tryk for en helt original måde at se og opfatte verden på og bærer præg

af hans optagethed af livsfilosofiske problemstillinger. Når ord og

underværker er skrællet bort, betegner de noget helt enkelt og grund
læggende i mødet mellem den menneskelige bevidsthed og fænomenernes

verden. Med til denne side af hans virke hører også de mange tegninger
og udkast, han fra 1976 - 84 leverede til Edel Østergård, og de mange
vægtæpper som blev resultatet af dette samarbejde.

At være sammen med Kongstad var altid festligt. Af den enkle grund
selvfølgelig at han kunne være ubetalelig morsom. Fuld af barok humor
som slog benene væk under en. Han kunne få folk til at le, så de fik

tårer i øjnene. Hvem husker ham ikke som herlig oplæser på skolen eller

i ubetalelige sangduoer med N.J. Mortensen, hvor alle og enhver måtte
overgive sig til latteren.
I samtale og samvær var han intens og nærværende som få. Samtaler om
små og banale emner kunne pludselig udvikle sig uforudsigeligt og med

lynets fart blive store og perspektivrige på grund af hans evne til
ubesværet at inddrage nye momenter og aspekter i en levende og klar

mundtlig form. At tale med ham var ikke en kamp om at få ret, men en

dialog, og given og tagen i fælles optagethed af emnet.

For nogle år siden var vi sammen på en lille udflugt til Ærø. Vi gik
langs strandpromenaden i Ærøskøbing. Vand til den ene side. Gamle huse

til den anden, Kongstad kiggede over et stakit ind i en gammel have,
hvor alt groede vildt, hulter til bulter.
- Tja, sagde han. Når man er kommet så vidt med sin have, så er man

virkelig nået langt.
Måske sagde han her noget væsentligt om sig selv. Sådan ønskede han at
livet skulle udfolde sig. Alt skulle følge sin egen vej, alt skulle ud

folde sig efter sin egen iboende lov, utynget af regler eller forskrif
ter. Det var det rette. Det harmonerede med noget i hans eget vitale og

uforudsigelige væsen.
Det er tungt at skulle tage afsked med ham. Tungest for Anneke og bør

nene. Men drøjt er det også for vi andre, som har kendt ham så længe,
nu hvor det sidste ord er vekslet. Naivt troede man, at han ville leve
længe endnu, at der også i fremtiden ville være tid til at tage nye em

ner op, at der endnu var en frist. Men sådan skulle det ikke være. Ver

den falmede og blev lille den dag Kongstad døde.

Så standsed og der den blodets strøm

som før var vant at rinde
Så dirred også de nerver til ro

og sanserne alle blev blinde.
Og hjernen og hjertet virker ej mer

du er kun støv og livløst ler.
Lad længes, lad grædes med evighedssavn

der er kun en stofhob, en dåd og et navn.

For alle gode tanker de kan slet ikke dø
før endnu bedre tanker er spiret af deres frø.
(I.P. Jacobsen)

Vi vil huske dig Kongstad. Og altid med glæde.
Det er umuligt andet.

Vagn Østergaard
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Le-jrshok på Stids/wCt
Efterskolens lejrtur gik ikke som sædvanlig til Norge. På grund af be
sparelser byttede vi skole med en anden efterskole, så de kom hertil og
vi kørte til Stidsholt ved Sæby.

Vi startede mandag morgen den 14/5. Efter at vi havde gjort rent på
vores værelser og pakket spiste vi frokost og lidt efter ankom Stids

holt Efterskole. (Hold da op for nogle bonderøve. Nej, så slemt var det
vist ikke....). Busturen derop var lang og kedelig. Vi holdt en pause

cirka midtvejs, hvor vi fik en juice og tissede af. Så kørte vi videre
og ankom til Stidsholdt ved 18-tiden. Hele skolen hang sammen i en byg
ning og ikke som hos os hvor den er delt op. De havde en pigegang og

en drengegang i hver sin ende af skolen, og midt imellem lå køkken og
TV-stue.

Mandag aften havde vi forskellige valgmuligheder. Vi kunne gå en tur,
spile musik eller bare slappe af.

Tirsdag den 15/5 gik turen nordpå. Det var en lang dag, så vi skulle
tidligt op. Først gik turen til "Den tilsandede kirke". Den var en
skuffelse,

for den var slet ikke tilsandet, og der var ikke andet at

kigge på. Bagefter tog vi til "Skagens Fortidsminder". Det var heller

ikke særlig interessant (hm, hm). Derefter havde vi fri til klokken
14.30, men kl. 13 kunne vi se Skagens Museum

eller komme ud at bade.

Badeturen var der ikke mange der havde lyst til, for vejret var koldt
og vandet ligeså. Til gengæld var der mange der ville se de berømte

billeder på Skagens Museum. Det var meget flotte billeder med lys og
liv i, og det var morsomt at se de kendte billeder i virkeligheden. Det
var også sjovt at se forarbejderne til dem. Klokken 14.3o skulle vi

alle mødes ved Det hvide fyr. og sågik turen videretil Grenen. De dovne
tog “Sandormen", men vi andre gik den smukke tur ud til spidsen. Der
soppede vi lidt, inden vi gik tilbage igen. Så kørte vi videre til Rå
bjerg Mile, hvor vi var en times tid. Vi hoppede, rullede og løb rundt

i sandet. Det var sjovt, og vi følte det, som om vi var i Sahara. Vi var

meget trætte, da vi kom hjem efter en lang dag, så det var lækkert at

få grillpølser til aftensmad. Vi fik en friaften, hvor vi skulle i seng
klokken 23. Der var ikke meget gang i den, og mange gik tidligt i seng.

Onsdag den 16/3 skulle vi heldigvis ikke køre så langt, der skulle vi
til Sæby. Før vi tog afsted holdt Stidsholts forstander et foredrag om
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omegnen. Klokken ti kørte vi til Sæby, hvor vi blev delt ind i grupper
med 5 - 6 i hver. Vi skulle på et hygge-orienteringløb i Sæby. Der var

22 poster, der alle var ret nemme. Klokken 12 skulle vi mødes på torvet,
hvor vi spiste vores madpakker. Så havde vi fri til klokken 14, hvor vi
tog til stranden. Vi badede selvom vandet var koldt. Nogle samlede mus

linger, mens andre slappede af og snakkede i strandkanten. Klokken 16

kørte vi hjem,og så havde vi fri til klokken 18, hvor vi spiste aftens
mad. Om aftenen var der hyggeaften. Vi blev delt op i fire grupper, som
konkurrerede med hinanden i Klodsmajor, vitser, krabbeløb og flere and

re ting. Til sidst klædte lærerne sig ud, og det havde vi meget sjov ud

af. Vi fik aftente, og

så skulle vi i seng kl. 24.

Torsdag gik turen vestover. Vi tog først til Nordsømuseet, hvor der

var mange ting at se. Blandt andet fisk fra de danske have, søanemoner
og levende sæler. På første sal var der en udstilling om Grønland og
Grønlands natur. Klokken tolv skulle vi mødes ved Hirtshals Kro, hvor

fra busserne kørte os til Fårup Sommerland. Der var vi resten af dagen.

Skolen betalte indgangen, og så var alt gratis. Her fik vi alle vores

barnlige lyster styret i hoppepuder, vandcykler og trampoliner. Der var
en aquapark hvor mange af efterskolens elever opholdt sig det meste af
eftermiddagen. Vi tog bussen tilbage til skolen og spiste aftensmad

klokken 19. Klokken 21 begyndte en festaften med diskotek. Som sædvan
lig var der ikke meget gang i den, og mange sad bare i TV-stuen og glo

ede fjernsyn. Skolens plader var elendige, og vi havde ikke selv nogen

med, men vi havde det da meget sjovt alligevel.Lærerne fik også deres

hyggelyster styret på grund af en kat, så de kom først i seng klokken
2.30.

Fredag kunne vi endelig sove længe,helt til klokken 8.30. Om formidda
gen gjorde vi rent, og det var vist ret tiltrængt, for det så ud som om,

der ikke var blevet gjort rent i et halvt år. Klokken 11.30 spiste vi
frokost, og den første bus kom allerede klokken 12.30. De

til Odense kom i den ene bus og de

der skulle

til Glamsbjerg i den anden, og så

kørte vi ellers afsted, kun afbrudt af en kort pause på ti minutter.
Klokken 17 ankom Glamsbjerg-bussen til skolen,og vi væltede trætte ud

efter en god uge på Stidsholt.

Lise og Anja

Bio tog i i 8.-10. /([.
Hvad tid skal vi op? Tanker og oplevelser omkring biologi i 8.- lo. kl.
Hva' tid skal vi op? Spørgsmålet bliver gentaget af nogle af de elever,

der var med på biologituren til Fyns Hoved i 1989. De kan tydeligt hu

ske, at det der med nattesøvn ikke blev overdrevet. Og at det var på
den tur, at læreren opfandt den geniale regel, at de
seng, kommer først op. Jo senere, jo tidligere.

der går sidst i

Den regel har sikret

nattesøvnen på senere ture.
Faget biologi i 8.-lo. klasse blev på Glamsbjerg Fri- og Efterskole om

lagt for 3 år siden, da jeg ikke var helt tilfreds med de forhold, faget

skulle udfolde sig i, som 2 timers valgfag torsdag fra 12.20-13.50.
Mit udgangspunkt var, at faget i videst mulig omfang skulle udfolde sig
der, hvor tingene skete, nemlig i det fri. Dette gav forskellige vanske
ligheder i praksis. For det første transporten, som var vanskelig og

tidskrævende, da mange af friskoleeleverne ikke medbringer cykel i sko
le. Disse skulle så lånes af andre. For det andet skulle ca. 3o minutter

ud af de disponible 90, bruges til at læsse grej af og på cyklerne og
til transporten til den udvalgte lokalitet. Ved hjemkomsten kunne jeg så

bruge tid på at rydde på plads alene, da busserne jo kører præcis. En

uge efter indsamlingen af dyr og planter er motivationen til det videre
arbejde heller ikke den samme som den dag, man var på stedet.
Disse forhold gjorde, at der i skoleåret 1988/89 blev indført en model,
hvor al biologiundervisning (i 8.-10. klasse) blev flyttet til 4 week
ends. To i eftersommeren og to om foråret. Tidsskemaet for en tur ser

typisk sådan her ud: Afgang fra skolen fredag kl. 17 i bus, på cykel
eller i forældrebil. Fredag aften er der undervisning i det fri, hvis
det er i den lyse tid, eller det er bøger, lysbilleder og lignende i den

mørke årstid. Lørdagen starter i reglen tidligt om morgenen med en ho

vedopgave, som det meste af dagen går med. Om aftenen ser vi på resulta
terne og hygger os ellers. Søndag oprydning og hjemtransport til skolen
ved middagstid.
Med denne model opnår vi at have meget mere tid til fordybelse, at bruge

mindre tid til transport og ser helt andre naturområder end dem, der
ligger tæt ved skolen.

Den feltbiologiske station på Fyns Hoved rummer mange kvaliteter. En af
de største er "fuglemændene". Fra februar til fugletrækket i oktober/no
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vember slutter, bor de i det lille sommerhus og foretager sig intet an
det end fugle. Ud af fjerene kl. halv fire og af sted til Fyns nordlig

ste punkt. Her venter forskellige opgaver, opsætning af net, så der kan
fanges fugle til ringmærkning, registrering af arter og træk, samt at
nyde synet af solen, der som en stor rød kugle forbløffende hurtigt,
farer op af havet. For elever og lærer er det en stor oplevelse da vi

(i året 1988/89) deltager i ringmærkningen og får lov til at holde
Tornskade og Havesanger i hånden og nyde synet af en fugl så tæt på. I
løbet af dagen venter andre spændende opgaver. En gruppe skal over til

Bogø (ikke den ved Assens) og tælle mågereder. En øvelse der bliver ud

ført med militærisk præcision. Man går på en lang linje med fastlåst
afstand og tæller reder. Dette fordrer, at man kender forskel på Storm

mågens, Sølvmågens og Sildemågens reder. Det er rart at vide, at vi har
elever, der kan det. Dagens ornitologiske højdepunkt er synet af en

vagtel, som får selv fuglemændene til at løfte øjenbrynene anerkendende.

Også Klydekolonien og Tejsterne bliver bemærket.
Mens der bliver talt reder og 300 mejsekassers indhold bogføres, har en

gruppe grebet fiskestængerne og prøver lykken med de grønne hornfisk.
Det lykkes ikke, men en af eleverne låner lærerens fiskestang og siger
tak for lån med en blank havørred på 5 kg fanget på Fyns absolutte nord

ligste punkt. Under den vilde kamp med ørreden falder både lærer og elev
i vandet

til usigelig glæde for resten af holdet.

Søndag morgen op kl. 4 og ud på "Hovedet" og se efter trækfugle. Det

bliver en skuffende oplevelse med hensyn til trækfugle, men solen kommer
alligevel op. Vi venter forgæves på bussen i 2 timer. Den kommer endelig,
og vi får læsset resterne af mad, grej og soveposer i den. 15 minutter

efter start sover de 15 drenge tungt med åben mund og polypper, flere

højlydt snorkende. De har alle senere fortalt, at de gik på hovedet i
seng, da de kom hjem og sov til mandag. Så noget biologi må vi have nået.

Der er 4 hovedformål med undervisningen i 8. - 10. klasse.
Der sigtes imod,
at eleverne gennem interessebetonet arbejde får mulighed for at dyrke

en biologisk fritidsinteresse,
at give elever, der senere vil arbejde i et biologisk betonet erhvert,

mulighed for at få så mange erfaringer som muligt,
at eleverne bliver motiveret for som samfundsborgere at holde øje med

11

biologiske problemer, og at de vil gøre opmærksom på dem.

at fremme elevernes forståelse af, hvilke konsekvenser befolkningstil
væksten og den økonomiske og tekniske udvikling kan forventes at få for

mi Ijøet.
Man kan så spørge sig selv, om disse mål bliver nået bedre med ekskursi

onsmodellen end ved den traditionelle model. Dette mener jeg selvfølge

lig, og jeg mener tillige, at vi når mere end det. I det øjeblik vi for
lader skolen, indtræffer nogle ændringer med elever og lærer. Den mest
markante ændring er, at grænsen mellem elever og lærer bliver mindre,

fordi ude i det fri, har alle erfaringer, de kan bidrage med, troen på

selvværd stiger, og alle er mere lige.
Eleverne der vælger biologiweekends fatter kærlighed til naturen. Dette

gør de fordi de døgnlange ophold i det fri giver stærke oplevelser på
krop og sjæl, som de kan tage med sig i deres fremtidige liv. Og det

er den ægte vare, der ertale om. En 8 timers gummibådsejlads på Odense

Ä giver kroppen en større tilfredsstillelse, enden 3-kvarters TV-udsendelse om kano-ræs ned af en frådende amerikansk flod.
Med stærke oplevelser på sjælen, mener jeg de oplevelser naturen giver

os, som får os til at reflektere over tilværelsen og os selv. En sådan
oplevelse havde vi i august måned på en tur til Bågø (nu er det den ved
Assens). Vi var så heldige, at nætterne var meget lyse og klare. Som så
ofte før valgte nogle (de fleste) af eleverne og jeg selv at tage sove

posen med ud i det fri og tilbringe natten i en stubmark. Det var begi
venhedsrige nætter, hvor vi optalte de første 30 satel itter og et meget

stort antal stjerneskud, mange fra stjernetegnet Perseus. Der var me
get langt fra de mange markmus, der kravlede omkring os op til de fæno

mener, vi kunne iagttage på den enorme stjernehimmel, og det gav anled

ning til megen diskussion og ligeså mange spørgsmål, hvor mange langtfra
blev besvaret. Men vi fik alle en ægte oplevelser af os selv, fællesska
bet og vores univers.

Vi har altid afholdt tur på nogle rare steder, hvor miljøet er nogenlun
de i balance. Jeg har med vilje afstået fra at holde en weekend på
Stigø,

hvor emnerne ville være affald/resourser, sortering, afbrænding,

vandanalyser og lignende aktiviteter. Dette har jeg ikke gjort for at
glemme disse problemer med belastede områder, men fordi jeg mener, at

miljøundervisningen skal foregå i flere tempi. Det er vigtigt at give
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eleverne et harmonisk syn på naturen, et syn hvor de enkelte individer
lever i økologisk balance. Det er så sideløbende vigtigt, at vi på vo

rees temadage

arbejder med de mange holdnings- og interessekonflikter,

som vores samfundsmodel indebærer. De konflikter som truerden økologi
ske balance og dermed vores harmonisyn på naturen. Det gælder om at væ

re i naturen og at blive tryg ved det og føle og forstå de oplevelser,
man får på krop og sjæl. Dette giver basis for en sund nysgerrighed,

eller vilje om man vil, til at forstå de sammenhænge samfund og natur
er omgivet af.

Alt dette har en af skolens pædagogiske forfædre forstået at nedfælde

på tre korte velvalgte linjer.
Men den har aldrig levet,

som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
Grundtvig
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io. k/asse - 89/90
Tværfagligt samarbejde er en arbejdsform, som vi har forsøgt at prak
tisere i mange år, lige fra børnehaveklassen til 10. klasse.

1 1986 indførtes begrebet temadag, som nuhar bredt sig til de fleste
klasseri friskolen, og i skoleåret 1990/91 arbejder efterskolen med

projektuger.

Temadag er fint, men en del lærere ville gerne udbygge den, så vi kun
ne nærme os følgende mål:

- større helhed for eleverne. Den fagopdelte skoledag skal blødes op,
så fagene supplerer hinanden.

- eleverne skal gøres mere ansvarlige for deres egen situation. De skal
være medbestemmende ved valg af emner og arbejdsform.
- emnerne skal være engagerende og opfattes som relevante for eleverne.
- mere praktisk arbejde skal lægges ind i emnerne. Ikke blot af hensyn

til de mindre bogligt anlagte elever, men også for at alle værdsætter
håndens arbejde.
- fortsat udbygning af basisviden, så eleverne er rustet til at arbej

de selvstændigt.
Skoleåret 1989/90 blev for Gert og undertegnede ganske specielt, idet
vi fik tildelt alle fag i 10. klasse, og med forældrenes billigelse

tilrettelagde vi undervisningen sammen med eleverne.

Vi startede med en fællestur til Bågø, hvor vi i to dage diskuterede og

snakkede om, hvordan 10. klasse skulle forløbe. Lærerne havde jo et

forspring i forhold til eleverne, men vi blev snart klar over, at de
også havde en mening om tingene.
På listen over deres forventniger til 10. klasse stod der blandt andet:

mere viden, mere moden, finde ud af mig selv, mere sprog, mere erfaring,
lære at klare flere ting selv, der skal også være tid til at slappe af,

finde ud af hvad jeg skal næste år, aktuel viden.
Alle var indstillet på at skulle have "fyldt mere viden på", men også

at det skulle være emner, der interesserede dem og på en spændende måde
med gæstelærere, udflugter, udveksling m.m.

Da vi kun var 2 lærere, og vi havde meget få timer i andre klasser,
kunne det lade sig gøre at arbejde efter en mere fleksibel arbejdsplan,
så vi havde nyt skema hver uge, hvor timernes indhold var bestemt af

14

emnet. For eksempel gav emnet “hjerne-hjertedød" anledning til megen
avislæsning og skrivning af debatindlæg, mens forberedelsen til udveks
ling med en tysk 10. klasse gav mange tysktimer, "Canada" blev til mas

ser af engelsk, "Økonomi" måtte selvfølgelig have mange matematiktimer,
"Radioaktivitet" blev til fysik og dansk, og et langt forløb med at få

et "juleshow" stablet på benene indrog næsten alle fag og fik de krea
tive sider frem hos eleverne.
Inden vi forlod Bågø, havde vi lagt os fast på de første 6 emner og

planlagt de første 2 ret detaljeret. Resten af skoleåret blev eleverne

på skift draget ind i tilrettelæggelsen af undervisningen og hvilken
arbejdsform, der skulle anvendes (oplæg af lærere, elever, forældre
eller andre gæstelærere, film, bøger, avisartikler o.s.v.). Men for at

det var relevante sider af emnet, eleverne beskæftigede sig med, skulle

alle først problemformulere. De blev faktisk gode til det til sidst og
kunne hurtigt ved hjælp af hv. spørgsmål pejle sig ind på, hvor de

manglede viden.
Alle i klassen ønskede at gå op til de afsluttende prøver ved skole
årets slutning - de fleste til den udvidede afgangsprøve. Det gav os

nogle problemer og alvorlige frustrationer. Nåede vi det pensum, der
forlangtes? - Var de godt nok underviste i redskabsfagene? - Kunne

de klare opgaverne til prøven?
Vi havde lange samtaler og overvejelser både indbyrdes, med eleverne

og med forældrene, og blev til sidst enige om at indlægge nogle uger
med udelukkende basistimer i sprogene, matematik og fysik. - Jeg er

ikke sikker på, at det var den rigtige disposition. Eleverne var i dis
se uger ofte uoplagte og uforberedte, så vi følte os igen hensatte til
den gamle trædemølle, hvor lærerne svinger pisken med trusler, om den

kommende eksamen. Vi kunne have nøjedes med de faste ugentlige basis
timer, som hvert fag havde hele året igennem og ellers tilgodeset fa
gene ved udvælgelsen af emner.

Eleverne klarede sig pænt til prøverne, men ved evalueringen sidst på
skoleåret fremhævede de (til vores store lettelse) de elevvalgte og til
dels elevstyrede emner. De var glade for at have været medbestemmende,

men beklagede sig også over, hvor hårdt og anstrengende det var hele

tiden at skulle være "ansvarlige". Indimellem ville de gerne være fri

for det ansvar og lade lærerne bestemme.

Når vi lærere ser tilbage på skoleåret, var det hårdt arbejde, masser
af forberedelse ofte på områder som lå ud over vores egentlige fag,
opslidende diskussioner, men udfordringer, fagligt og menneskeligt, med

en fornemmelse af at overskride grænser også i forholdet mellem lærer
og elev.

Vi nåede ikke alle målene, men havde et spændende og udbytterigt skole
år sammen med 16 levende og engagerede unge mennesker. Derudover ind

høstede vi en masse erfaringer, som forhåbentlig kan komme andre og os
selv til gode ved senere undervisningsforløb på Glamsbjerg Fri- og Ef

terskole.
Gert og Lis

Lidt om faget natur- og friluftsliv.

Det er snart nogle år siden, at faget friluftsliv kom på programmet
her på Glamsbjerg Fri- og Efterskole, og det må være på tide at sende

en hilsen til tidligere friluftsliv-elever - og til andre der glæder

sig over friluftslivets oplevelser og kvaliteter.

Selvom friluftsliv som fag er nyt, er indholdet en gammel sag. Tidlige
re var det at færdes i det fri og bruge naturens materialer en del af

hverdagen, men op gennem dette århundrede, hvor hverdagen er blevet me

re og mere rationel, er vores færden i det fri gledet mere og mere ud

af vores daglige liv. Man kunne næsten komme i tanke om at påstå, at
vi

ligefrem modarbejder den natur, som vi alleer afhængig af.

Dette forhold har dannet et naturligt grundlag for at oprette et fag

som friluftsliv på skolen. Et fag hvor alle kan være med. Ideen om at
friluftsliv er for de få med "hår på brystet", mener jeg er helt ved
siden af. Friluftsliv handler jo ikke bare om gammeldags livsform og

hårdt arbejde. Vi kan med god planlægning og fornuftigt lejrudstyr
sikre, at vi ikke skal ud at "overleve" men opleve!

Det første år friluftsliv var på timeplanen hos os, (for ca. 5 år si

den) stod Esben og jeg for undervisningen. Vi havde en klar ide om, i
hvilken retning faget skulle udvikle sig, men der fandtes - og findes
stadig ikke - noget undervisningsmateriale, så vi tog fat i det kendte

nemlig: idræt, biologi og spejderliv, og vi havde et godt år.
Siden har jeg stået for undervisningen i friluftsliv. Mange ting og

emner er blevet inddraget i timerne og på turene. Erfaringen er blevet

større, og "kufferten" med brugbart undervisningsmateriale og gode em
ner og ideer fyldes støt og roligt, så friluftsliv i dag fremstår som
et selvstændigt fag med helt sit eget indhold herunder færdigheder og

håndværk.

Det primære i friluftsliv er at komme ud i det fri for at opleve, nyde

og leve det enkle og primitive liv. En af sidegevinsterne - eller er
det hovedgevinsten? -er, at vi lærer at vurdere vores daglige liv, at

se det fra en anden synsvinkel. For når man ligger der i sin varme

sovepose efter at have indtaget et godt måltid lavet over bål og en

passende mængde kaffe kogt på spritapperatet, kan man få så flyvske
indfald som: - dette er livet - hvor enkelt og sorgløst -. Her er livet
ti 1 at overskue.

Naturligvis kan livet ikke leves i en sovepose ved bålet, men tankerne
er velgørende og oplevelsen giver ro i sjælen i disse så menneskelige
omgivelser.

Ja, det var så nogle betragtninger og tanker omkring friluftsliv. Jeg
håber, at mange af jer stadig har glæder med livet i det fri. I de

kommende år bliver vi helt sikkert flere. Og det kan naturen sagtens

bære, blot vi færdes med omtanke, fornuft og respekt.

Mange hilsner
Ole Klausen
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Arets gang med LYDPOTTEN

Jul 89.

Emneuge i november"
I november blev der for alle skolens elever (med undtagelse af 9 & lo.

klasserne, som var i praktik) afholdt en emneuge. Temaet for emneugen
var "mennesket og naturen - i praktisk perspektiv". Formålet med ugen

var at øge elevernes forståelse for vores omgang med naturen - på
godt og ondt.
Der blev sædvanen tro arbejdet på tværs af klassetrin. Eleverne var
inddelt i 10 hold, med forskellige emner som: Skoven, luften, lyset,

åen, havet m. fl. - og med hver sine aktiviteter. Fælles var dog at

alle elever i ugens løb på bedste måde skulle genanvende eller bort
skaffe indholdet af en skraldesæk, som blev udleveret ved ugens start.

Vi sluttede fredag med en stor og flot udstilling, som viste, hvad

alle havde arbejdet med.
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4 kl. om emneugen.

Fødekæder
Vi skulle rense sten til akvariet. Næste dag: vi skulle fiske, da vi kom

hjem kom dyrene i køleskabet. Næste dag: Vi skulle skrive og tegne hvad

dyrene hed.

Henrik 4. kl.

Tirsdag lavede nogen af os dukkehus, onsdag var vi ude i mosen. Torsdag
lavede vi de ting færdige, som ikke var færdige. Fredag skulle de ting,

som var færdige overtil udstilling.
Mette 4. kl.

Havet

Tirsdag var så kedelig. Onsdag skulle vi til Brydegård, og vi skulle

samle affald. Nogle fangede fisk i net. Der var osse en fisker, han gav
os en torsk og en ulk.
Bjørn 4. kl.
Luften

Den første dag lavede vi papirfly og en konkurrence. De store lavede en
luftballon.

Filip, Kasper, Anders 4. kl.

Åen og brugsvandet.
På det ene hold lavede vi et kunstigt kredsløb af naturen, og vi lavede
det sådan:

Vi tog et akvarium og puttede jord i til en bakke og lagde plastik oven

på jorden og lavede en fordybning til en sø. Så satte vi en spotlampe

over søen. Henne i den anden ende af akvariet lagde vi isterninger. Og
så ventede vi.

Torbjørn 4. kl.

Beklædning.

Den første dag hørte vi beklædningens historie fra år 7ooo før Kristi

fødsel. Efter det skulle vi lave påklædningsdukker om det. Næste dag gik
vi ned i en modebutik, og næste dag igen skulle vi lave et lille tæppe

af uld og senere lave det til en grillhandske. Bagefter skulle vi alle
sammen lave genbrug af mælkekartoner, ugeblade, stof, pærer o.s.v.

Christina 4. kl.

21

Trafikken.

Da vi kom i grupperne, fik vi en seddel, hvor der stod 3 ting: model
jernbane, skraldesæk og tømmerflåde. Jeg valgte tømmerflåden. Først

skulle vi lave en skitse til flåden. Til foråret skal vi prøve den i

Søholm Sø.
Kristine 4. kl.

Vi delte os i 3 hold, og jeg var på tømmerflådeholdet. Vi brugte 24o
mælkekartoner. Tømmerflåden kan bære 2oo kilo.

Mads 4. kl.

7. klasse om emneugen

Jorden
Vi byggede fire forskellige modeller af Glamsbjerg og omegn. Glamsbjerg
som landsby ca. 1700-tallet. Glamsbjerg som stationsby, Glamsbjerg i vor

tid, Glamsbjerg som fremtidsby. Til alle modellerne brugte vi det meste

af vores affald, og da vi var færdige, sagde Esben, at vi skulle komme
med forslag om, hvordan vi kunne komme af med affaldet.

Så var der en, der sagde, at vi skulle smide affaldet op til en af de
andre grupper, og det resulterede i, at alt affaldet endte på lærervæ

relset. Om torsdagen var vi på Frøbjerg Baunehøj, hvor vi jagtede får.

Bagefter var vi på Lilleskov Teglværk, som bliver brugt som museum. Der
blev vi vist rundt.

Beklædning

I sidste uge havde vi emneuge, Mette og Stine havde om beklædning, det
var meget sjovt. Vi skulle lave påklædningsdukker fra alle mulige års

tal. Vi lavede om 1500-tallet. Næste dag (onsdag) lavede vi ting af
skraldepapir, og der var også nogen, der lavede filthandsker. Torsdag

forløb ligeså. Fredag lavede vi en heks af skraldepapir og gjorde de
ting færdige, som vi var begyndt på om torsdagen.

Stine og Mette.

Lyden
Til lærere havde vi Dynes, Torben, Ture og Poul. Vi har arbejdet med at
lave instrumenter, blandt andet til vores galla premiere: An der
schönen grauen Donau. Vi lavede instrumenterne af det skrald, vi havde
fået. Vi har også fået noget at vide om, hvordan forskellige instrumen
ter fungerer. Vi lavede forskellige lyde, som vi selv fandt på eller

lavede, og optog på bånd. Det har været sjovt!
Christina og Dorthe
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Luften
Emneugen er en god ting, men den er bare alt for kort. Vi var på emnet
luften, et utroligt spændende emne, der omhandlede mange ting, f.eks.

flyvning og som så mange andre forurening af luften og mange eksperimen
ter. Det gav også lejlighed til at lære specielt nogle af efterskoleele

verne at kende. Kort sagt det har været en god uge.
Johan og Anders
Åen og brugsvandet.
Tirsdag var vi ude ved rensningsanlægget og Hårby Ä i Gummerup. Ved åen

skulle vi fange små dyr og måle iltindhold for at finde ud af, hvor rent
vandet var. Det viste ifølge prøverne, at det var rent nok. Vi nåede
ikke til vandværket, hvad der ellers var meningen. Da blev vi delt ud i

5 hold, hvor vi arbejdede med mange forskellige ting f.eks. måling af
vandforbrug, genbrug af papir og klude og meget mere.

Rasmus og Gitte

Trafik
Vi var delt ind i nogle hold, der var nogen der byggede et skib af mæl
kekartoner, og resten af os lavede modeljernbane og prøvede at bruge

kassen (den grå skraldespand), som vi fik. Desværre

væltede

transfor

matoren på gulvet, så toget ikke kunne køre. Vi prøvede alle sammen cy

kelbanen, den var svær.

Thomas og Christian.

Fødekæde

Vi startede med at blive delt ud i grupperne, Anders E. og jeg kom på
fødekæder, hvor vi beskæftigede os med fisk, smådyr fra ferskvand og
genbrug.
Tirsdag: Dagen hvor vi snakkede om, hvad vi skulle lave, og vi snakkede
også om, hvad man gør ved sit affald. (Ups, jeg har glemt at fortælle,

hvem vi er: vi er gruppen, der arbejdede med fødekæder).

Ondag: Da vi kom i skole skulle vi ud til en mose, hvor vi fiskede efter
smådyr og fisk, (men vi fangede kun små dyr). Da klokken blev 11.30, gik
vi hjem til skolen, og så gik de fleste hjem for at se fodbold (Danmark

tabte).
Torsdag: Så skulle vi igen i skole, der blev sendt nogle ud for at fiske,

og andre blev hjemme for at genbruge de ting, der kunne genbruges. Da
fiskerne kom, fandt vi ud af, at de havde fanget to skaller.
Fredag: Der lavede Anders E. og jeg en planche om de ting, vi havde gen

brugt. Derefter holdt vi afslutning, og så tog vi hjem.
Troels Range og Anders Enemærke.

Havet

Den første dag,altså tirsdag så vi en film, og Erik holdt foredrag, el
lers var tirsdagen ret kedelig. Onsdag var vi ved havet, hvor vi var
delt i små grupper. I vores gruppe var vi Mik og Bjørn fra 4. kl. og

Maria og Line fra 7. kl. og Louise fra 8. kl. og Jesper og Rebecca fra
efterskolen.

Lidt væk fra vandet fandt vi tre små søer med olie og råddent tang og

helt uden liv. Torsdag lavede vi plancher, som skulle hænges op om fre
dagen på udstillingen. Nogle lavede en strand og andre lavede en by af

det, vi havde i vores sæk. Fredag hængte vi vores udstilling op.

Line og Maria.
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De sidste 3 - 4 år har 10. klasse haft kontakt til en 10. klasse på
Friedrich Schiller gymnasiet i Preetz, som ligger ca. 2o km fra Kiel.
De to klasser har besøgt hinanden, vores 10. klasse var i Preetz i

efteråret og i foråret kom tyskerne på besøg. Besøgene har resulteret
i bedre forståelse for hinandens kultur og ikke mindst i personlige

venskaber.
10. klasse på udvekslingsbesøg i Preetz.

I løbet af efteråret har 10. klasse fået kontakt med en 10. klasse
på "Friedrich Schiller gymnasiet" i Preetz. Vi har skrevet til hin

anden, og vi vil besøge dem fra den 27.-29. november. Vi skal bo hos
vores pennevenner og tilbringe dagene sammen med dem på skoler og på
udflugter i omegnen. - Hen på foråret kommer de til gengæld til os. En anden måde at lære tysk på og - håber vi - bedre og mere spændende

Preetz.

Den 28. 29. og 3o. maj kommer vores tyske venner og besøger os. De
skal indkvarteres privat, og da der er 8 mere end os, skal nogle have

mere end én boende. Vores program går foreløbigt ud på, at vi skal til
Odense en dag. Derudover skal vi lave forskellige fysiske aktiviteter,
men de skal også deltage i den normale undervisning. Vi glæder os alle

til at se dem igen.

Vinter 90

juk tree sfast
Januar fik ellers præg af to store skolebegivenheder. Juletræsfesten
den 4. januar, som sædvanlig en dejlig aften og et meget stort sel
skab, over 350 børn og voksne i festlig krans om træet og afsluttende
med Den Store March.

Vinter 90

I Sverige

Tur - retur Sverige.
2. -9. september 1989.

Selv om det snart er længe siden synes vi ikke, I skal snydes for be
retningen om 9. klassernes tur til Sverige.

Vi samledes på Odense banegård lørdag morgen, og foran os lå 121 times
rejse. Det gik nu godt nok, og om aftenen ankom vi til hytterne ved

søen Halen.
Søndag var dagen til en frisk spadseretur og et bad i søen. Men mandag

var bedre; da måtte vi tage cyklen i stedet for. En hyggelig tur, hvor
Birgit efter 2 kilometer fik ødelagt sin cykel, så hun kunne slippe

for de sidste 25 km. En stod af i farten og måtte hentes i bil. Tirs
dag skulle vi lege indianere eller opdagelsesrejsende, om man vil, i

hvert fald kom alle i en kano, og i 3 hold drog vi afsted. Først mod en
øde ø, hvor vi skulle spise madpakekrne. Denne tur var ganske morsom,

først gik, øh, sejlede hold 3 anført af Charlotte og Birgit deres egne
veje (men hvad kunne vi ellers forvente af de 2) og derefter kæntrede

Rune og Troels med deres kano. Men den lykkelige slutning på historien
blev, at vi fandt sammen igen allesammen og fik snobrød.
Onsdag var afslappende. Det var bare ind i en bus. Men først skulle der

selvfølgelig være en bil, der kørte ind i bussen, (kunne man forvente
andet af en svensker?) Vi kom afsted alligevel, selvom det var med en

lille udsættelse. Turen var god, og ved Skærgården var der flere, der

badede. Om aftenen var der landskamp. Varde mod Glamsbjerg. I denne
kamp gjorde René en stor indsats, for at vi skulle vinde; han slog nem
lig næsten tænderne ud på en modspiller.

Torsdag var dagen, hvor loven om folkeskolens § 1 stk. 3 og § 16 stk.
4 trådte i kraft. Vi kunne

selv vælge mellem enten at komme i en

svensk skole, gå en tur, cykle en tur eller ro en tur i kano.
Fredag morgen vågnede mange med sprittush i hovedet. Det var sporene

efter en nat, hvor man godt kunne genkende synderne på deres renhed.
Nogle skulle op kl. 5.00, og et par stykker var jo allerede oppe efter
nattens arbejde. Kl. 6.00 kom en bus og nu begyndte 121 times hjemrejse,

men vi klarede det da allesammen.
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Hønsetimn
Vivar 13 fra 8. b, der den 9/1.90 var på "hønsetur". Vi var ude hos
Henriettes far Hans Jørn Madsen, for at bære høns ud. Det vil sige, vi
slæbte 10.000 burhøns ud i tre lastbiler. Det var kun halvdelen, da

den anden halvdel først skal slagtes til oktober.

Vi gjorde dette arbejde, fordi vi mangler penge til vores lejrtur til

Norge i 9. klasse.

Fynsvtzrtø
Onsdag den 25/1 1990 drog 9. klasserne atter afsted, denne gang til
Fynsværket. Efter en 3o - 45 minutters køren i bus, ankom vi dertil.

Det første vi skulle, var at se en film, om hvordan kullet ankommer

og så videre. Derefter fik vi nogle hjelme på, (vi var bare SÄ flotte)
og blev delt ind i 3 grupper, så vi kunne blive vist rundt. Vi kom ind
i et varmt rum, hvor kullet bliver transporteret på et samlebånd 3o m

skråt opad. Jorden rystede lidt under os, så vi skyndte os videre. Der
var mange ting. F.eks. kom vi ind i et rum, (hvis man da kan kalde det

et rum) for hvis man kikkede ned, kunne man se så langt ned, at man

næsten blev svimmel. Gulvet var nemlig lavet af jern med huller i, så
vi kunne se igennem. Når man så kikkede op, gik der en trappe op til
udenfor. Der oppe fra var der meget langt ned, og gulvet var lavet

sådan at det sank, når man gik. Så vi skyndte os ned. Så kom vi ind

til de store generatorer. Viggo var meget interesseret i dem, da han
lige har fortalt om dem i fysik. Til sidst sluttede vi af med en soda
vand, og et par spørgsmål.
Elene og Lise 9. a

Besøg fra Tjekkoslovakiet
marts 1990.
På samme måde som vi følte friheden den 5. maj 1945 med en ubeskrive

lig lykkefølelse, således var det også i Tjekkoslovakiet i begyndelsen
af 1990. Lige pludselig var grænserne åbne, og denne frihed benyttede

35 unge, der var tilknyttet landbrug og kvægavl, sig af til at leje
en gammel bus og tage på studietur til Danmark.

Den 9. marts ankom de efter at have kontaktet Danmarks Jerseyforening,
uden valuta, med mad hjemmefra og soveposer og ellers et strålende hu
mør med fornyet mod på tilværelsen til at se og lære, for nu skulle de

til at have deres eget land- og kvægbrug i gang.
Da pengene var små, blev de indkvarteret i fritidslokalet i GlamsbjergHallen, og selv om pladsen var trang, var alle glade og tilfredse.

De var med som gæster ved det store skue "Gården i centrum" i Fyns Fo
rum. En eftermiddag blev de. modtaget på Glamsbjerg Rådhus, hvor borg
mester Ankjær Stenskrog i byrådssalen fortalte dem om opbygningen af

vort demokrati og om landbrug.
Om aftenen havde Efterskolen meget velvilligt stillet sig til rådighed

som vært, og om det fortæller Iben og Trine:
Tjekkisk besøg.

For ca. 14 dage siden havde vi en torsdag aften omkring 4o tjekkere
fra 2o - 4o år på besøg. Da de kom, viste vi dem rundt på skolen. Nogle

talte tysk, andre lidt engelsk, men det gik nu meget godt.

Bagefter fik vi lagkage og te + boller. Vi sang nogle danske sange for
dem og de sang nogle tjekkiske. Det var enormt hyggeligt. De var meget

flinke alle sammen. De var helt vilde med at dele cigaretter ud. Dem
skulle vi i hvert fald smage.

Jeg tror, de fleste af os havde lidt dårlig samvittighed, da de tog
hjem, for hold fast hvor er vi

forkælede her i Danmark i forhold til

dem.

Iben & Trine
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Efterspil.
1 løbet af aftenen blev der ringet fra Glamsbjerghallen. En siderude i

tjekkernes bus, som stod parkeret dér, var blevet knust. Stor bestyrtel
se. Men hjælpen var nær. John, som netop havde fuldført opførelsen af

en serie flødeskumslagkager, skiftede omgående til kedeldragt og fa
brikerede efter nøjagtig måltagning en ny rude og fik sat den på plads,
således at det samlede selskab til tiden kunne forlade skolen uden

ufrivillig fare for porttræk.
Det skal lige nævnes, at John for sin dåd modtog en ægte SKODA-skrue-

stik til sin samling. Chaufføren havde tilfældigvis en sådan liggende
i bagagerummet.

red.

^9

^DFamatil^
Forår 90.

Efterskolen spillede "Smeden og bageren" på forældredagen. 6. - 7.

klasse arbejder med "Ali Baba og de fyrretyve røvere" og friskolens

dramahold er i gang med at indstudere "Den røde Pimpernel".

Efterskolens dramauge!

Vi fik at vide, hvad vi skulle spille ugen inden dramaugen, så vi
kunne øve på vores roller. Vi skulle spille "Rottefængeren fra Hameln",
og det var Niels Jørgen, der var instruktør. Vi blev delt ud på nogen

grupper, som hver især fik nogle opgaver. Nogen skulle lave huse andre
scene, kostumer og kulisser. Hele ugen arbejdede vi aktivt. - Og vi
synes selv, at vi fik et godt resultat ud af det.

Fastelavnsfesten startede kl. 19.00. Først slog 4. og 5. klasse katten

af tønden, hvor Arne fra 5. klasse blev kattekonge, og Søren fra 4.
klasse blev kattedronning.

Bagefter slog 6. og 7. kl. katten af tønden. Charlotte fra 6. klasse

blev kattekonge og Rasmus fra 7. klasse blev kattedronning.
Bagefter var der fest. Anders og Kristian fra Efterskolen var disc

jockeys. Der var mange gode konkurrencer, bl.a. en hattedans, hvor det
gjaldtomat sende en hat fra person til person, og når musikken stop
pede gjaldt det om, at man ikke havde hatten på. Der var også Bide til

Bolle, Lakridsspisning, made hinanden med banan, hurtig drik med soda

vand og mange andre konkurrencer. Musikken var god lige indtil kl.
21.30, hvor festen stoppede, og vi skulle til at rydde op.
Dagen derpå var meget trættende, næsten alle sad sovende over bordene.

Gritt & Louise
6. klasse.
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(Besøg frcl ^(ancL

I foråret 1990 havde vi to gange besøg fra Estland. Første gang af 2
skolepsykologer, som var på studierejse for at se, hvordan det danske

skolesystem fungerer.
Anden gang af en gruppe på 15 - 10 estlændere fra Tallinn, som nogle af

Friskolens lærere havde besøgt i 1989. Det var altså en venskabsforbin

delse, og den eneste måde at besøge os på, når de ikke må tage valuta
med ud af landet.

Estland står over for at skulle indføre et nyt skolesystem efter at ha
ve været styret meget af det centralistiske, sovjetiske system, så alle
var meget interesserede i at se vores skole og høre om den danske fri

skole og det livssyn, den repræsenterer. De var forbløffede over at hø
re om den frihed, vi har i Danmark, til at oprette friskoler og drive
dem efter forældrenes ønske. Vi kan med rette være stolte og glade over

den danske friskoletradition og ønsker vore venner, at de vil have mu

lighed for at opbygge noget tilsvarende.
Foreningen Norden arrangerede en aften på skolen med estlænderne, så vi
fik en bredere orientering om de sidste års dramatiske udvikling i de

res land og om deres håb og forventninger til fremtiden.
Igen blev vi bekræftet i, at forståelse for andres vilkår og problemer
fremmes ved kontakt og samvær. En direkte udløber af venskabet med

estlænderne er, at nogle af vore elever har fået gode pennevenner i
Tallinn.
Lis Brandt
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juni 9o
Vi har haft besøg fra Estland.

Det var to herrer, Oswald Nielson og Johan Soerd, som var her for at se
på det danske skolesystem, og for at få ideer til skoler i Estland. I

princippet er det estiske system bygget op ligesom det danske; børneha
veklasse, 9 års grundskole og derefter evt. gymnasium.

Men, som de sagde, der er ikke ret mange lighedspunkter. Skolerne er

centralt styret fra Moskva, og lærerne har ikke metodefrihed, men skal

følge de fastsatte regler og principper.

De danske skoler er mere rene end deres, og det var deres opfattelse, at
danske børn var glade for at gå i skole og lære noget, og de er positive.

De estiske børn er derimod ikke særligt indstillede på at lære noget,

sagde de.
Ellers er børn i Estland ligesom danske børn og unge: de danser, dyrker

sport, hører musik og morer sig, men man har dog store problemer med
narkotika. Da vi spurgte, hvordan man ellers levede i Estland, sagde de:
"Kom til Tallinn og se!" hermed en fælles opfordring til alle!
Karen & Dorthe
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Engck!^ b&søg
For nogle uger siden havde skolen besøg af 2 engelske piger, der hed
Lucy og Kalpna. I ugens løb fulgte de undervisningen i forskellige
klasser, men lo. klasse var værter. De fortalte os om forskelle mellem
England og Danmark. De synes, at forholdet mellem lærere og elever er
noget bedre end i England, fordi disciplinen er strengere. F.eks. skal

de hele tiden sige "sir" eller "miss".
På deres skole skal de bære uniform i form af sort, hvidt og gråt tøj.

De har mange flere lektier og timerne er hårdere.
I Danmark lukker diskotekerne meget senere end i England, og det er
sværere at få fat i alkohol, hvis man ikke er fyldt 18 år. Det er for

budt at udskænke og sælge spiritus til unge mennesker under 18 år, så
man kan blive bedt om at vise identitetskort. 1 Danmark er mange ting

meget dyrere. F.eks. koster en Mars 2 kr. i England.

De blev forundrede over at venner viser deres følelser mere, bl.a. i
form af omfavnelser. De engelske drenge ser ifølge Lucy og Kalpna meget
bedre ud, men er til gengæld ikke nær så flinke og venlige som de dan
ske.
Med tøjet er det meget morsomt, for vi synes, at deres er gammeldags.
Men som de siger, er vi et par år bagefter dem, hvilket også gælder mu

sik. De synes at alle danskere er ens klædt - ingen vil se anderledes
ud.

Skotens fødsdsdag
I anledning af skolens fødselsdag opførte de mindste klasser et skue

spil, der hedder "Musikallus". Det handlede om to børn fra Den triste

By. De to børn ville drage ud for at gøre Den triste By god igen. De
kom igennem 3 lande; Musikalien, Dramatien og Malien.

Alle tre steder fik de nye venner, og alle tre steder oplevede de

gode og sjove ting. Det hele endte med, at de to børn kom tilbage til
Den triste By, sammen med deres venner og i nattens mulm og mørke ma
lede de alle sammen Den triste By i alle farver.

Forældrene kunne godt lide stykket. Der var mange vitser med. Det var

meget sjovt at lave!
Tak for hjælp til elever i børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse og

3. klasse.

ia Masses

1989/90

Juni 90
Vi startede den 14. august.
Det første vi sä var Gert med en kost.

"Her skal gøres rent" han sagde,
"I skal være her 2oo dage!

Det er frivilligt det her,

og det er her det sker!"
Sikke en start,
Men det var nu smart;

Næste dag vi til Bågø tog,
Det var sjovt, selv lærerne lo.

Så fulgte måneders indlæring,
Om bl.a. kemiske stoffers tæring.

Vi var i erhvervspraktik,
Indblik i arbejdsmarkedet vi fik.

Rundt omkring på Fyn vi var.

En enkelt prøvede som russisk zar.
Så et par dage til Preetz vi drog:
Lis tog den ikke med ro:

"Tysk skal I tale,

De tror I ligger i dvale".
Et stort projekt vi ville lave,

det skulle handle om en julegave.
Det var vores julespil -

Kald det et juleshow, hvis du vil.
I Frankrig har vi også været,

(Lyder det ikke lidt blæret?)
Vi stod på ski.
Det kan vi nemlig godt li1.

Sne var der kun lidt af,
Så vi tog den med ro og mag.

Vi var på 2 ture,
Vi gik langt, folk blev trætte og sure.
Næste gang kørte vi med en chauffør

Og vi kunne næsten kun dansk!

Geneve var vores mål
Der blev slidt mangen sål.
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der talte fransk.

Nu lærer vi engelske og tyske verber,
vi matematik og fysik terper,
for der er snart mange prøver,

så vi os flittigt øver.
Snart er vores skoletid slut.
Men vi kommer måske forbi et smut.

Debat om lektier

Lektier.
Når man går i 10. klasse, som den har været i år, med mange emner og
projekter afløst af basistimeperioder (slave-perioder), har det nok

været nødvendigt med lektier.

Jeg synes, at det har været godt at gå i 10. klasse, men det har været
hårdt, når vi i en basistimeperiode har haft 2 stile og et regnesæt
på 1 uge + opgaver fra dag til dag - så kan man godt blive "skole-træt"
i de uger.

Arbejdet på temaugerne synes jeg har givet mere end almindelig skole
gang.

I de uger har vi givet os selv lektier for, og det har været udmærket.
Torkil 10.kl.

Lektier/Fritid.

Vi har i 10. klasse diskuteret lektier og fritid en hel del. Det kan
være svært både at nå fritidsjobbet og lektierne. Men prioriterer vi

tiden godt nok, skulle det hele kunne nåes. Vi har snakket om et alter
nativ uden lektier. Nemlig skolegang fra kl. 8.30 - 17.00 ligesom det

engelske og franske system. Der er både dårlige og gode sider ved det
system. Dog føler jeg mig mest tiltrukket af det system, som vi har
nu. Både fordi det er rart at have eftermiddagen tilevt. fritidsakti
viteter, hvis man da har prioriteret tiden godt nok med hensyn til lek

tierne. Og fordi det mange gange er godt at sidde med lektierne alene,

for mange gange sidder det da først fast.

For øvrigt mener jeg, at man skulle have lektier for helt nede i de
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små klasser. Ikke en hel masse, men bare en smule, så de små kan vide,

hvad der forventes i de større klaser. Jeg tror, at de på den måde
også vil blive mere ansvarsbevidste.
Anette 10. kl.

Lektier.
Jeg mener, at man burde kunne bestemme selv, om man vil have lektier
for. 1 8., 9. og 10. klasse lægger lærerne selv op til, at vi skal

være selvstændige og skal kunne tage et ansvar.De fleste unge har også
et arbejde efter skoletid, og derfor kunne det være en god løsning,
hvis man selv kunne bestemme, hvor mange lektier man vil have. Så bli
ver man både selvstændig og lærer at tage et ansvar.

Michael 10. kl.

Lektier.

Vi synes, vi får for lidt lektier for i dansk.
I tysk og engelsk får vi tilpas lektier for.
I fysik får vi lektier for i perioder. Temadagene er meget gode, men

nogle gange er det ikke altid så godt tilrettelagt. Lektier er meget
godt, hvis man vil lære noget.

Det er vores mening om lektier.

Hilsen 8.a + 8.b
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Dm røde pimpernd
Den Røde Pimpernell er et skuespil, som foregår omkring den franske
revolution. Hovederne ruller lystigt i Frankrig, men en gruppe adels
mand og kvinder har været heldige at flygte til England for at begyn

de et nyt liv. Den Røde Pimpernel er en forklædt adelsmand.
Han redder mange franskmand ud af det revolutionshærgede Paris. Og som
alle andre helte har han en sød kone. Han drager afsted til Paris for
at befri en fanget greve, det lykkes på trods af den snedige ordens

magt. Stykket ender lykkeligt, greven bliver befriet, og Den Røde

Pimpernel elsker sin kone for evigt ...
Det var et godt stykke.Skuespi 1 lerne forstod at leve sig ind i deres

roller, uanset om det var heste, adelsmænd eller politi. Måske kunne
vi have set det i en historietime 11!
Karen og Dorthe

Vitingeuge,
Der var ialt for alle dagene ca. 5 forskellige ting, man

kunne vælge:

Smedning af knive, karte uld, lave drama om vikingetiden m.m.
Vi lavede også bål med halm og træ. Det, der var sjovest, var nok at
lave drama eller smede knive.

Vi kunne også være trælle.
Søren 4. kl.

Vi startede dagen med at høre historie, og så skulle vi trække lod om,

hvem der skulle være træl le. Den dag ville jeg lave knive. Der var også
nogle, der ville lave drama.

Jeg lavede også et armbånd.

Rune 4. kl.

Vi var trælle og vi kartede uld og lavede skuespil.
Henrik 4. kl.
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Vi kunne lave alt muligt i emneugen. Knive, kobberarmbånd, karte uld

og lave vikingemad.
Hver dag var der lodtrækning om, hvem der skulle være trælle (slaver).

Trællene skulle bygge et vikingehus af træ og mudder.

Thorbjørn 4. kl.
Viking.

Drama var noget af det sjoveste.
I et af dramaerne var der hele tiden krig. Vi lavede også vikingeknive

og store træskeer og fade.

Filip 4. kl.

glasses produtionsuge
Det begyndte med, at vi skulle skrive 3 ansøgninger.

Til chefstillingerne skulle man til samtale hos 3 forældre og 2 lærere.
Vi lavede løbesedler og delte dem ud i hele Glamsbjerg, så folk kunne

ringe og bestille morgenbrød, kager og marmelade, som de kunne få bragt
ud (et par bestillinger blev væk).

Bagerne begyndte mandag morgen kl. 4.00, hvor de skulle begynde at ba
ge, men opskrifterne kom først kl. 5, men bagerne nåede det alligevel.

Budene kom kl. 10, hvor de begyndte at køre brød ud. Kl. 11 kom salgs
konsulenterne, som stod i bod til kl. 12 på skolen. Bagefter smækkede

de "kagebiksen" op i Brugsen og i centeret.
Mandag og tirsdag fik vi ikke så mange penge i kassen, men onsdag,

torsdag og fredag kom der mere ind. Vi endte med at have et overskud

på 5.400 kr.

Vores stamkunder var helt afgjort fra Kridthuset. Man kan i hvert fald
ikke sige, at de ikke støttede os.

Det var helt utroligt spændende hver gang ovnene blev åbnet, om brun

svigeren var lige så klistret som dagen før, og om småkagerne var
blevet brankede eller sandkagen stenhård. (Nej, kagerne smagte meget

godt).
Det var en suveræn god emneuge, selv om det for nogle var hårdt at kom
me op klokken 3 eller 5 eller blive til sent om eftermiddagen.

Helene 9.b
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Ebevrådet køber regnskov
Vi har gennem længere tid samlet, hvad vi synes er et solidt beløb,

6.000kr. fra overskuddet i boden, som vi har valgt at købe regnskov
for.

Det skal lige nævnes, at det selvfølgelig er Friskolen, det drejer
sig om.

Elevrådet.

Joseph
Høst 9o

Fra skoleårets begyndelse indtil efterårsferien har Vestfyns Gymnasium

haft en gæstelærer fra Ghana. Vi har benyttet os af, at Joseph er glad
for at møde andre elever og især børn, så han har været rundt i de

allerfleste klasser her på Friskolen, hvor han har fortalt om sit land,

danset og sunget med os.

Besøg af Joseph.
Fredag den 31/8 havde 6. klasse besøg af Joseph fra Ghana. Først for

talte han om sin familie og om Ghana. Vi så nogle billeder fra et
sted, hvor man avler cacao, og han fortalte, hvordan man snitter og

tørrer cacaoen og laver den til pulver. Bagefter fortalte han om, hvad
folk spiser i Ghana.

Morgenmåltidet er meget ligesom i Danmark med te, kaffe og cornflakes.

Aftensmaden består mest af ris og en slags kartofler. Før timen troede
de fleste fra klassen, at Ghana er et mere fattigt land, end det egent
lig er.

Annette, Marie, Randi.
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z. Masse på sensommertur

Den 18. august var 2. klasse på sensommertur til Brydegård strand med

forældre og søskende, samt en veloplagt klasselærer.
Man mødte op med kaffe, madkurv og en god portion optimisme, trods for

middagens regnvejr og de mørke skyer, som stadig trak over vore hoveder.

Arrangementet startede med et opgaveløb. Løbet gik ud på at finde frem

til forskellige poster, hvor man i gruper fik stillet en opgave, som
skulle løses enkeltvis eller som gruppe. Af opgaver kan nævnes: sække
væddeløb, male på sten, binde en blomsterkrans (mange smukke resultater),

fange flødeboller i vandfad (ikke saltvand), sende flaskepost, og som
afslutning på strabadserne: en voksen i gruppen måtte tage en dukkert i

en specielt fremstillet badedragt (nogle tog friskt imod tilbuddet).
Efter løbet var der tid til en velfortjent kaffepause. Men opgaverne var

ikke slut med det.

Grupperne blev samlet igen, og fik hver overrakt en bærepose med for
skellige rekvisitter: blandt andet en paraply, en avis, en rulle toilet
papir, en bøjle og forskellige andre småting. Man havde nu ti minutter

til at forberede sig til en form for underholdning, som skulle fremvi
ses for resten af forsamlingen. Både børn og forældre gik seriøst ind i

opgaven og fremviste hver især fantasifulde indslag med de forhånden

værende midler.
Sidste punkt på programmet var rundbold. Børnene var på banen først,
hvorefter forældrene fik mulighed for at afprøve deres kondition.

Da vejrtrækning og hjerteslag igen var normale, gik man over til den
medbragte mad og hyggeligt samvær, som afslutning på en dejlig dag i
den fri natur.

Arrangørerne
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Lejrs^ok på Bomfvoåm
Lørdag den 12/5 tog vi afsted fra Odense Banegård kl. 11.11. Vi ankom

til vandrerhjemmet i Gudhjem kl. 22.40. Vi blev vist til rette og en
halv time efter gik vi i seng.
Søndag stod vi op kl. 8 og efter oprydningen spiste vi morgenmad. Ved
to-tiden blev vi hentet af en bus, som kørte os til Hammershus. Deref

ter gik vi mod Sandvig. På vejen dertil så vi "Løvehovederne". I Sand
vig var vi i bølgebad, det var skide sjovt. Mandag skulle vi ud at

cykle. Først cyklede vi til Danmarks 3. største vandfald og derefter

gik turen til Østerlars Rundkirke. På vej hjem så vi Rø Plantage, som
var en stor skov, med en sø, som vi gik en tur rundt om. Alle jublede,

da vi cyklede ind over bygrænsen til Gudhjem, fordi vi var trætte. In
den vi spiste aftensmad, var vi oppe på Bokul, Gudhjems højeste punkt.

Da vi havde spist, var vi i svømmehallen. Det var sjovt.
Tirsdag sejlede vi til Helligdoms-klipperne. Da vi kom i land gik vi hen

til Danmarks største vandfald. Så gik vi tilbage til Helligdoms-klipper
ne, hvor vi så den "Sorte Gryde", det var bare en smal sprække. Så spi
ste

vi vores mad,

hvorefter vi skulle gå hjem. Da vi kom hjem, hav

de vi fri. Nogen af os var i svømmehallen. Om aftenen var vi på orien
teringsløb.
Onsdag skulle vi på bustur til det sydlige Bornholm. Det første vi så

var "De syv søstre" også kaldet "Seven Up". Derefter kørte vi til Lille
borg, hvorfra vi gik ud til Rokkestenen. Så kørte vi til Bornholms hø

jeste punkt "Rytterknægten", som bare var en stor flad sten. Der var

dog også et stort udsigtstårn "Kongemindet". Derfra gik vi til "Ekkoda-

len". Ekkoet var ikke særlig godt.
Så kørte vi igennem Åkirkeby, som er den eneste købstad, der ikke ligger
ude ved kysten. Derfra videre til Dueodde, der er en af Europas bedste

badestrande, der var meget lækkert. Så gik turen igennem Nexø til Svanneke, hvor vi stoppede og fik røgede sild.

Til Sidst var vi i Brændegårdshaven. Om aftenen var nogle af os på Di
skotek, det var dødkedeligt.
På hjemrejsedagen torsdag, sov Erik for længe, så vi stod selv op.

Ellers gik hjemrejsen fint. Det var en god og spændende tur.
Maja & Sine

7. klasse.
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5.

på /Erø

Den 26. august var 5. klasse med forældre og søskende på tur til Ærø.
Turen var omgærdet af den største hemmelighed, for det eneste, vi vid

ste på forhånd, var, hvornår vi skulle være ved Søbyfærgen, og hvornår
den sejlede hjem igen, samt at vi skulle medbringe travesko, mad og

evt. badetøj.

38 forventningsfulde deltagere troppede op, og mens de voksne trak i
skygge i den strålende sol, hujede vores unger rundt overalt på kaj og
færge. Vi sejlede planmæssigt til Søby, hvor Anker (Jakobs far) tog

imod os og førte os op til den minigolfbane, han ejer. Herfra skulle vi
på fodtur.

Vores bagage med mad, drikke m.m. blev stuvet i en varevogn, og så gik
det op gennem byen. Ankers bror viste vej og fortalte ind imellem leven

de om øens historie, og derudover led vi i varmen. Da en stor varevogn

kørte op og holdt, meddelte chaufføren, at de, der ikke kunne gå så
langt, gerne måtte køre med, og de voksne sukkede lettet. Jo, tak - god

morgen. Inden vi havde fået sundet os, havde vores vidunderlige unger

bordet bilen i indtil flere lag, efterladende deres arme forældre på en
solstegt landevej. Nej, hvor vi dog elsker børn.

Det første spændende kom, da Anker rent tilfældigt på vejen mødte ejeren
af Vestre Mølle, der beredvilligt åbnede den nyistandsatte mølle for os.
Indgangen var en kampestensgang, der ledte tanken hen på jættestuer, og

der var ingen restriktioner overhovedet. Det var meget spændende.

Derfra gik turen ad en meget smuk sti over til de mægtige volde ved Sø-

bygård, som vi skulle op - og især ned - ad. Ungerne jublede og kurede

på enden indtil flere gange, mens vi andre tog det mere adstadigt.
Derefter endte vi efter et meget spændende indslag med lokalhistorie ved
rastepladen ved Søbygård, hvor vi skulle spise. Børnene fandt en endnu

stejlere skrænt at kure ned ad, mens vi andre slappede af, og så beså

vi den gamle voldgrav og en del af Søbygård. Den er meget forfalden, og

da det strengt taget er privat område, kunne vi ikke komme nær på.

Derefter gik turen tilbage til Søby, dels ad naturstien, mens ungerne
selvfølgelig skulle køres. Vi samledes igen ved minigolfbanen, som An
ker kvit og frit stillede til vores rådighed, så meget vi lystede. Ja

kobs bedstemor bagte vafler, som vi spiste med syltetøj og flødeskum, og
Lis og Inge havde bagt kager, som også blev viet meget opmærksomhed.
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Derefter blev de, der aldrig havde set Skjoldnæs Fyr, kørt derud i bil,
mens vi andre tog ned til stranden, hvor der var en dejlig badebro, så

de, der havde lyst, kunne bade. Næsten alle børn var i vandet, og et
par modige voksne hoppede også i. Inge dog først, da et nysgerrigt foto

kamera blev ved at pege på hende, mens hun sad på broen.
Kl. 16. samledes vi igen ved færgen, hvor Anker havde sørget for is til

alle børn, og hjemturen begyndte. De voksne satte sig ned og nød turen,

mens børnene, som slet ikke var trætte (hvorfor mon?) fordrev tiden med
at gå armgang og slå svalereder i de stivere, der holdt solsejlet.

Det var en dejlig tur, og vi, der var med, sender varme tanker og tak

til Inge og Michael (Filips forældre), Anker, samt Ankers familie på
Ærø for alt det arbejde, de havde lagt i turen.

Vi kunne da godt tænke os en lignende tur - tror jeg.
DMF
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Jløvdingebesøg
I sidste uge (den 9/lo 1990) havde Glamsbjergs Ghana-venskabsgruppe
for 3. år i træk besøg af en høvding fra venskabsområdet i Nordghana.

Høvdingen,hvis navn er J.S. Kaleem, er 84 år gammel og kommer fra

landsbyen Nyankpala, der er Silkeborgs venskabsby. Høvdingen fulgtes
ved besøget i Glamsbjerg af forstanderen for den nye højskole i Dalungområdet, Mr.Abukari Imoro, samt Mr. Abudu og Mr. Sheini, der begge er
kontaktfolk for venskabsgruppen i Nyankpala.

I Glamsbjerg besøgte delegationen fra Ghana bl.a. Glamsbjerg Fri- og
Efterskole, hvor gæsterne tirsdag den 9. oktober blev modtaget af alle

skolens elever og lærere i gymnastiksalen. Før Glamsbjerg blev der

aflagt besøg i de andre danske venskabsbyer, Ølgod og Silkeborg, lige
som de ghanesiske gæster deltog i et fælles Ghana-seminar på Balle

Fri- og Ungdomsskole.

Høvding J.S. Kaleem var i Glamsbjerg især interesseret i at se skoler,
idet han har stor interesse for skoler og undervisning. Han har udgi

vet adskilligt undervisningsmateriale og flere digtsamlinger på
Dagban i, der er Dagombastammens sprog, og han var den første ghanesi
ske undervisningsdirektør efter landets uafhængighed i 1957.

Fra modtagelsen på Glamsbjerg Fri- og Efterskole ses høvding

J.S. Kaleem som nr. 2 fra højre. Til højre for ham ses højskoleforstan
der Abukari Imoro, og til venstre de to venskabskontaktfolk,
Mr. Sheini og Mr. Abudu.
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Udgåede ekver juni 1990

Efterskoleholdet 1989/90

Halina Andersen, Køgevej 183, 2630 Tåstrup
Jack Hollænder Andersen,

Provstehøjen 4 A, 5200

Morten Bang, Kirsebærhaven 34, 2680

Solrød Strand

Lars Bjerre, Sadolinsgade 118, 5230

Odense M

Katja Borggild, Herluf Trollesvej 319, 5220
Peter Juul Baasch, Harlekinvej 30, 5270

Odense V

Odense SØ

Odense N

Nicolas Caron, H.c. Andersensgade 21, 5000

Odense C

Frede Christensen, Kaholehaven 3, 5750 Ringe
Iben Christensen, Marthavænget 5, 5270 Odense N

Jesper Christensen, Bredgade 37, 5492

Vissenbjerg

Mette H. Christensen, Mågevej 42, Langesø, 6430 Nordborg

Jan Vestergård Christiansen, Guldsmedevænget 14, 526o Odense S

Mikke Helligsøe Christiansen, Valdemarsgade 30, 5700
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Svendborg

Claus Clausen, Nellikevej 6, 5250 Odense SV

Oddmar Damm, Fr 360 Sandavåg

Charlotte Damholt, Biilowsvej 9, 423o

Skælskør

Gitte Demant, Østergade 11, 5400 Bogense

Maj britt Desmareth, Kløvervej 25, 5792 Årslev
Mette Dujardin, Herredstoftvej 6, Staby, 6990 Ulfborg

Tommerup

Mette Line Eriksen, Vestervangen 1, 5690

Pia Holt Eriksen, Elmedalsalle 8, 5250

Odense SV

Mads Erik Fischer, Kohavevej 14, 5750

Ringe

Peter Gantzhorn, Søndre Herrnhutvej 37 A, Box 2, 3900
Mike Lillie Gornitzka, Slejpnersvej 4, 4873

Ea Gaarde, Parkvænget 11, 5792

Nuuk

Væggerløse

Årslev

Tina Boman Halkjær, Rolighedsvej 13, Staby, 6990

Benigna Hansen, Aqqusinertaaq 15, 3953

Godhavn

Frank Lei Hansen, Vejruplundvej 20, 5491
Thomas Hansen, Ved Lunden 12, 5491

Ulfborg

Odense S

Anders Egardt Hansen, Tyttebærvej 24, 5260

Blommenslyst

Blommenslyst

Klaus Nøttrup Hess, Pilevej 35, 5200

Odense V

Christina Hoffbeck, Bjergegyden 9, 5631

Ebberup

Rebecca Jacobsen, Fuglebakken 2o6, 5210

Odense NV

Christina Kure Jakobsen, Fredensborgvej 28 A, 3080
Bjarne Kragh Jensen, Vilhelm Heroldsvej 3, 5500

Tikøb

Middelfart

Brian Jensen, Rørsangervænget 3, 5854 Gislev

Christian Kofod Jensen, Ålekrogen 2, 3730

Nexø

Thomas Flintegaard Jensen, Knødbjerg 6, 5792

Årslev

Torben Dam Jensen, Bladstrup Bygade 6, 5450

Otterup

Pilunguak Juul-Nyholm, Skovvej 16, 9575

Terndrup

Brian Lohmann Jørgensen, Bjergvejen 81, 5672

Broby

Louise Skovridder Jørgensen, Fjordparken 76, 5800

Lise Edelmann Keinicke, Hundstrupvej 19, 5750

Nyborg

Ringe

Erling Vinberg Kristensen, Kirkevej 30, Nr. Højrup, 5450 Otterup

Kristian L. Larsen, Sigerslev, 3600

Frederikssund

Marie Lyth Larsen, Søvænget 4, Nr. Søby, 5792 Årslev

Anton Madsen, Lykkegårdsvej 13, 5492
Brian H. Madsen, Middelfart 425, 5491

Vissenbjerg

Blommenslyst

Carsten Magelund Madsen, Hundslevgyden 133, 5300

Anita Nielsen, Kærnehøjevej 87, Højby, 5260
Lars Nielsen, Rugvænget 90 IIV, 2750

Kerteminde

Odense S

Ballerup

Pernille Nielsen, Kildevangen 36, 5750 Ringe

Susanne Nielsen, Park Alle 2, 5500

Middelfart
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Kenneth Nordkvist, Smal legade 9, 3730

Nexø

Mette Nørager, Prins Buris Vej 1, 7100 Vejle

Jens BrickmannOlesen, Kløvervej 20, 5540

Ullerslev

Jørgen Olsen, Falsledvej 36, Kåstrup, 5600

Faaborg

Jette Vendelbo Pedersen, Åkjærvænget 27, 7100

Vejle

John Pedersen, Tuapannquit 42, Box 147, 3900

Nuuk

Rita Kellebjerg Pedersen, Stenhøjen 5, 7100

Vejle

Solveig Lykke Pedersen, Svalevænget 7, 5210

Odense NV

Trine Vedel Pedersen, Hølleskovvej 4o, Øster Aabølling, 6760
Betina Karmark Petersen, Pløjeholmen 10, 5700 Svendborg
Maria Slinger Petersen, Dronningensvej 20, 2000

Frederiksberg

Skårup

Marlene Poulsen, Mellemvej 2, 5881

Mette Præst, Vinkelvej 17, Sdr. Nærå, 5792 Årslev

Morten Pohlmann, Møllemarksvej 14, 5200

Odense V

Sanne Krog Rasmussen, Svendborgvej 269, Åstrup, 5600
Simon A. Rubin, Harens Kvarter 31, 2750 Ballerup
Anja Serena, Toftegaardsvej 55, Erritsø, 7000
Rikke Stemann, Klintevej 11, 5300
Ann Stensgaard, Skovvej 21, 7323

Fredericia

Kerteminde
Give

Sten Kallehauge Svendsen, Højager 83, 7300
Anna Maria Thomsen, Syrenvænget 2, 5856

Jelling

Ryslinge

Camilla Christine Trapp, Sandbjergvej 3, 5856 Ryslinge

Mette Vilain, Faunavænget 29, Sdr. Nærå, 5792 Årslev
Claus Wilkes, Hyttevej 14, 2690

Karlslunde

Kristian Walbum, Boghvedemarken 65, 2680 Solrød Strand

Leon Aaskoven, Gerthasminde 27, 5000

Odense C

Ribe

9. a
Britt Filstrup Buchholst, Brogrådsvej 23, 525o
Lise Hansen, Maevej 40, 5690

Rune Holbech, Bøgevej 7, 5620

Odense SV

Tommerup
Glamsbjerg

Tina Nørregård Jensen, Kildemaden 35, 5690

Tommerup

Betina Johansen, Fredensvej 11, 5620 Glamsbjerg

Niels Møller Johansen, Bodebjergvej 26, 5620 Glamsbjerg
Karen Nørup Knudsen, Grave Banke 9, Strandby, 5683

Mikkel Nieslen, Glenshøjparken 80, 5620

Haarby

Glamsbjerg

Signe Berg Olsen, Byvejen 72, 562o Glamsbjerg

Bo Rusbjerg, Hillerupvej 20, 562o Glamsbjerg

9- 6
Morten Roald Jensen, Lærkevej 5, 5620

Glamsbjerg

Rasmus Torsbjerg Jørgensen, Rosenvænget 21, 5620 Glamsbjerg
Stinne Fraas Nielsen, Odensevej 18, Verninge, 5690

Anne Roelsgaard Obling, Glenshøjparken 20, 5620
René Stephansen, Violvej 9, Verninge, 5690

Søren Ørskov,Kirkevej 34, Fangel, 5260
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Tommerup

Odense S

Tommerup

Glamsbjerg
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10. k[.
Peter Andersen, Enebærvænget 4, Bel 1inge, 525o Odense S

Rasmus Christiansen, Bagmarken 4, Ståby, 5672
Dorthe Grøndahl, Nørregade 85, 5620
Morten Lefevre Hansen, Nyvej 30, 5690

Tommerup

Odense SV

Birgitte Voss Hovgaard, Äbakken 7, 5250
Lisbeth Kristensen, Nellikevej 5, 525o

Odense SV

Odense S

Rikke Birk Larsen, Stenløsevej 403, 5260

Karen Lorenzen, Elmevej 6, Verninge, 5690

Jakob Steen Møller, Odensevej 23, 5690

Tommerup

Tommerup

Lotte Vittrup Nielsen, Sortebrovej 7, 5690

Tommerup

Anette Petersen, Flittig Lisevej 19, 5250

Odense SV

Michael Ringkjøbing, Vestervangen 85, 5690

Tommerup

Torkil Svensgaard, Grønnevej.7, 5620

Tue Thastum, Dærupvej 32, 5620

Glamsbjerg

Glamsbjerg

Lotte Wilsbech, Elmegårdsvej 53, 5250

Odense SV

Louise Spelling Østergaard, Fåborgvej 38, 5620
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Broby

Glamsbjerg

Glamsbjerg

Sæbens bestyrebse

Formand
Finn Schytz Juul
Holtevej 45

562o

Glamsbjerg

Sekretær Erling Østergaard
Glenshøjparken 77
562o

Glamsbjerg

Næstformand
Kirsten Jacobsen

Skovstrupvej 95
569o

Tommerup

Lisa Skjellerup Hansen

Assensvej 37o
569o

Tommerup

Anne Bennedsen

Holger Bisgaardsvej 5
562o

Glamsbjerg

Karen Margrethe Olesen
Nørregade 7o
562o

Glamsbjerg

Henrik Hansen

Glenshøjparken 72
562o

Glamsbjerg

SS

Sføkns

Ansat

Søren Henriksen, forstander
Henning Andersen, lærer
Gunhild Berg Olsen, lærer
Ann li se Bille, børnehavepædagog
Lis Brandt, lærer
Else Christoffersen, lærer
Birgit Clasen, lærer
Mikael Date, lærer
Gert Dremark, lærer
Ditte Henriksen, lærer
Else Hoick, lærer
Doth Ernst Jacobsen, lærer
Esben Jensen, lærer
Viggo Winther Jensen, lærer
Mogens Johansen, lærer
Lone Kemp, lærer
Erik Kirk, lærer
Ole Klausen, lærer
Lis Kristiansen, lærer
Else Lange, lærer
Ture Larsen, lærer
Erna Mortensen, lærer
Niels Jørgen Morgensen, lærer
Else Bøgild Pedersen, lærer
Charlotte Ruus, lærer
Dynes Skovkjær Sand, lærer
Torsten Schmidt, lærer
Anton Siersbæk, lærer
Jette Sivholm, lærer
Poul Riis Svendsen, lærer
Torben Søder, lærer
Magda og John Andersen, pedel par
Conny Andersen, rengøringsassistent
Jenny Bech, skolesekretær
Gitte Klausen, skolesekretær
Anneke Kongstad, økonoma
Marie Hansen, køkkenassistent
Lene Pedersen, køkkenassistent
Lene Pedersen, køkkenassistent

1975
1987
1962
1962
1959
1964
1986
1986
1985
1976
1972
1986
1981
1966
1979
1979
1985
1983
1966
1972
1976
1970
1961
1974
1988
1988
1988
1982
1967
1973
1984
1972
1985
1962
1984
1977
1966
1988
1988

Eierforeningen

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE
Gunhild Berg Olsen (næstformand)
Byvejen 72
Gummerup

562o

Glamsbjerg

årgang 55

Lars Peter Kromann

GI. Færgevej 60
Snoghøj
7000

Fredericia

årgang 81

Anne Dorte Jørgensen

Billeshøj
Rydskovvej 11
5560

Årup

årgang 81

Mikael Kristiansen (formand)

Spobjergvej 46/8

8220

Brabrand

årgang 76

Heidi Lyshøj Larsen
Dærupvej 50

5620

Glamsbjerg

årgang 87

Kristian Grossmann

Viernevej 55
5474

Veflinge

årgang 77

Tine Bille
Lindeparken 20
8783

Hornsyld

årgang 78

Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Elevforeningen

Regnskab 1989/90

Indtægter:
Overført fra 1988/89

1.474,97

Indbetalt kontingent + årsskrift
(168 medlemmer)
..................................................

6.72o,oo

Indbetalt elevfest- 1989

3.89o,oo

Rente giro

24,o3

............................................................................

12.1o9,oo
Udgifter:

Blankettergiro
Udbetalt skolen

...........................................................

1.241,96

..........................................................

1o.5oo,oo
11.741,96

Indtægter
Udgifter

.................................................................

12.1o9,oo

.................................................................................

11.741,96

At overføre til 199o/91:

Kr.__ 367±o4

Ovenstående regnskab er gennemset og er i orden.

Glamsbjerg, den 7. oktober 1990

Niels Jørgen Mortensen
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Formandens beretning
Glamsbjerg fri- og Efterskoles elevforening lever op til sit formål på to
måder: Det årlige elevmøde og det årlige elevskrift, eller årsskriftet som

vi mest kalder det. Det er ikke mange aktiviteter, men årelang erfaring
har vist os, at det for så vidt er tilstrækkeligt. Det hænger meget godt

sammen med almindelig dansk tradition for omgang mellem gamle venner;
man ses i ny og næ, og man skriver et brev i ny og næ. Af hensyn til de

tilbagevendende jubilæer - og fordi skolen nu engang har sit produktions

output én gang om året, har man i elevforeningens barndom defineret ny
og næ til at være én gang om året.

Elevmødet i efteråret 1989 var noget af en publikumssucces. Men
alligevel varer det nogle år, før vi må sige, at der ikke er plads til flere.

Der kan faktisk sidde rigtig mange, hvis man slår spisesalen og begge
gymnastiksale sammen. Sidste år var vi ca. 200 til kaffebordet, men kunne
nemt have været dobbelt så mange. Imidlertid forårsagede det store antal
deltagere i kaffebordet en desværre noget kaotisk afvikling af Elevfore

ningens generalforsamling. Den har i mange år været placeret i forbind
else med kaffebordet, fordi man gerne ville have, at også nuværende

elever kunne se hvordan en generalforsamling foregår. Vi er imidlertid i
bestyrelsen blevet enige om, at den form generalforsamlingen tog sidste

år på ingen måde kan fungere som eksempel. Og da slet ikke noget godt
eksempel.

Årsskriftet følger den omtalte tradition med at skrive i ny og næ
derved, at det udkommer omkring juletid. Så udover den sædvanlige stak
julekort, fik I sidste år ikke mindre end 16 hilsner fra gamle elever med
årsskriftet. Alle lange og gode breve. Dertil kommer så de hilsner, der -

mere eller mindre direkte - er udtrykt i det, vi plejer at kalde "skolens
afdeling". Hvert år sender vi brev ud til næste års 10-års jubilarer, hvor

vi beder om en hilsen. Men man behøver ikke at være 10-års jubilar for
at skrive til årsskriftet - det kan alle der har noget på hjerte gøre.

Vi har i bestyrelsen holdt et par møder, og forslaget om livslange

medlemsskaber er nok det der mest har præget diskussionerne. Idéen med
disse er, at man ved at indbetale et forholdsvis stort beløb, kan betale

kontingent i de følgende år, ved hjælp af forrentningen af dette beløb. Vi
er blevet enige om at formulere en skrivelse, der bl.a. skal indeholde de
regler der nødvendigvis må fastsættes for at en sådan ordning kan fun

gere, og hvor de nøjagtige beløb angives. Skrivelsen skal vedlægges
årsskriftet, og der skal på GIRO-indbetalingskortene afsættes plads til en
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vejledende tilkendegivelse af interesse for foretagendet, idet det vil være

nødvendigt med et vist minimumsantal der er tilmeldt ordningen for at
den kan fungere.
Til sidst vil jeg rette en tak til skolens medarbejdere for samar

bejdet i det forløbne år. En særlig tak skal lyde til Gitte Klausen og
Henning Andersen, for deres store arbejde med årsskriftet; det er hvert

år rart at få en tryksag i hånden, der i så høj grad indbyder til læsning.

Også en tak til dem der har skrevet artikler og breve til årsskriftet; det
nytter ikke noget at tryksagen indbyder til, hvis indholdet hurtigt får en

til at indstille læsningen. Og til sidst en tak til alle - personale som
nuværende og tidligere elever - for medvirken til at elevmødet hvert år
bliver en rar og hyggelig fest.

Og til allersidst: Ønsket til alle om en glædelig jul, og et godt
nytår.

Mikael Kristiansen
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Cvb^dkmssbab
Elevforeningen er en forening af gamle elever og lærere ved Glamsbjerg
Fri- og Efterskole. Foreningens formål er at opretholde kontakt mellem

foreningens medlemmer indbyrdes, og mellem medlemmerne og skolen.

Foreningen lever op til sit formål på to måder. For det første ved det
årlige elevmøde, hvor vi mødes til den årlige generalforsamling, og

(navnlig) til den efterfølgende fest. De fleste af jer har nok stiftet
bekendtskab med denne fest, enten her i efteråret, eller mens 1 gik på

skolen, idet efterskolen og friskolens afgangsklasser også er inviteret
med til festen. Elevmødet afholdes den sidste lørdag i oktober.

Den anden måde hvorpå foreningen lever op til sit formål, er gennem det
skrift du sidder med i hånden, hvor vi har en afdeling med hilsner og
andet godt, og hvor skolen fortæller om sit daglige virke.

Hvis du således ønsker at fastholde forbindelsen med skolen gennem oven
nævnte elevmøde og årsskrift, gøres det ganske enkelt

ved at indbetale

kontingentet på vedlagte GIRO-kort. Du vil så automatisk modtage invi

tation til elevmødet og næste årsskrift. For tiden arbejder elevfor
eningens bestyrelse med et forslag om livslange medlemsskaber. Med års
skriftet er vedlagt en skrivelse herom. Men ellers kan du altid rekvi
rere et årsskrift fra skolen med GIRO-kort til elevforeningen.

Hvornår or man jublar
Man kan regne sig som jubilar, når der er gået et rundt antal år (lo,

25, 4o, 5o, 60, 7o, 75, ...) siden man forlod skolen. Men hvornår for

lod man skolen? Ja, der gælder 2 regler:
- Har du gået i friskolen, skal du regne fra det år, den klasse du gik

h afsluttede lo. klasse.
- Har du gået på efterskolen i mere end ét år, vil du få henvendelse
om lo-års-jubilæum sammen med begge hold.
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BREVE FRA TIDLIGERE ELEVER
Gammel elevfest den 27/10 1990.

Vi oplevede vores første elevfest i år som både hyggelig og deprimeren
de. Det er en underlig fornemmelse at se, at andre elever har erobret

og overtaget "vores" værelser og skole. Ikke nok med at de har overta
get "vores" værelser, de har også ommøbleret dem til det ukendelige.

Gensynet med de gamle venner var heller ikke, som vi havde forventet.
For det første møder vi ikke hinanden på de samme præmisser mere og
har ikke meget andet at snakke om end de gamle minder.

Lærerne er heller ikke, som de har været. De kan dårligt huske, hvem
vi er, selv om det kun er 4 måneder siden, vi sagde farvel til dem.

Arrangementet er godt, for det er dejligt at opleve den gamle stemning

igen, og meget rart at høre om hvordan de andre har det.
Anja og Anna Maria
årgang 1989/90

Kære alle elever og lærere på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Først vil jeg sige jer alle tak for en dejlig dag.
Det var helt dejligt, at se skolen og de "gamle" ansigter igen, selv

om nogle havde forandret sig en del. Der var især nogle af lærerne, som

var blevet lidt mere gråhårede, end sidst man havde set dem.
Men det der også lunede var, at både lærerne og eleverne fra min årgang,

kom hen for at høre, hvordan det gik én.
Hele arrangementet i løbet af dagen forløb fint. Det hele med spisning,

taler, sange samt underholdningen, fik én til at mindes de "gamle dage".
Jeg håber derfor, at jeg får tid til at komme igen til næste år. Men

håber endnu mere, at der vil komme flere elever fra årgang 1979/80 og

1980/81, da der ikke var mere end 6-7 gamle elever fra disse årgange.

Jeg vil slutte af med at ønske jer alle lykke og held fremover.
Med mange venlige hilsner fra

Annette Koch (født Hansen)

Ådal shaven 137, th.
6710

Esbjerg V.

En hilsen fra mine tre drenge Jan, Dan og Leif Koch.

Med Friskolen i lasten og ud i livet.

Hvor er det tit i min dagligdag, at den samme tanke dukker frem i ho
vedet på mig! Nemlig den at: Det er godt du har gået på Friskolen!

Tanken dukker frem de særeste steder. Eksempelvis når man pludselig
står i en gruppe og bliver stillet over for en opgave, hvor man får
at vide, hvad man skal komme frem til som slutresultat, men hvor man

selv skal lave arbejdsplanen. Så stiller folk sig helt forvirrede og

venter på at nogen skal sige,hvad der skal gøres punkt for punkt. De
har voldsomt svært ved at få overskuet situationen, for de har aldrig

prøvet at komme den vej rundt om et problem. Eller når man sidder som

forældre i folkeskolen og ser, hvor fremmede folk er over for det ar
bejde, det er at gå ind i et forældreråd og give en hånd med i ny og
næ. Og hvor fremmede de voksne føler sig, når de kommer på børnenes

skole. Eller når en flok voksne mennesker bliver sat til at spille
Klodshans, og ikke kan lave et kosteskaft om til hest og sort silke om

til pludder! Eller når man skal lave et eventyr-kostume, og man er den
den eneste, der laver en frø istedet for prinsessekjoler! Når man møder
folk, der føler sig forkerte ved at blive bedt om at synge en sang.
Hver gang kan man sige: Jamen, det kan jeg da godt, for det gjorde vi

jo på Friskolen!

Tak til den evigt unge, gamle skole fra
Tine Bille, årgang 1978
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fra Kommunaltidende 26.6.90.

50 ÅRS JUBILARER PÄ FRISKOLEN
13 5o-års jubilarer, som i juni 1940 tog præliminæreksamen fra Glams
bjerg

Fri- og Efterskole, mødtes lørdag den 16. juni i Glamsbjerg for

at fejre jubilæet.

Efter samling på Glamsbjerg Hotel var der afgang til skolen, hvor for
stander Søren Henriksen viste rundt, hvorefter der blev drukket kaffe.
Dagen sluttede med en hyggelig middag på hotelet, og her blev der rig

tigt genopfrisket gamle minder.

De 13 50-års jubilarer sammen med forstanderparret, Ditte og Søren Hen
riksen (bagerst tv.), ved mindestenen for Anna og P.J. Skriver, der var
ledere af Glamsbjerg Fri- og Efterskole fra 1904-1944.
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fra Fyens Stiftstidende - lørdag den 16. juni 1990.

De mødes 50 år efter at have sagt farvel i 1940.
De sagde farvel til hinanden i 194o.

En skoleklasse med et legendarisk sammenhold.

Et sammenhold, der også kunne stå sin prøve i 1990.
For i dag mødes de alle igen i Glamsbjerg - minus to, der er døde.

Og næsten ingen af dem har set hinanden sidendén sommerdag i verdens

krigens første år.
vil være dækket op, når Flemming,

"Stambordet" på Glamsbjerg Hotel

Aksel, Jens, Ellen, Inger, Karl, Kaj, Andreas, Erik, Karen, Margrethe,

Else, Gunhild og Gunner mødes for at fejre, at det næsten på dagen er
50 år siden, at de som 16- og 17-årige gik ud af Glamsbjerg Fri- og
Efterskole med præliminæreksamen.

De afsluttede den toårige skolegang med en eksamen, mens besættelsen
stod på.

Der var i øvrigt kun to stilemner det år: "Hvordan udnyttes Danmarks
jord" og "Vis med nogle eksempler, hvordan vort arbejde er blevet let

tere ved tekniske fremskridt".

Og så spredtes de ellers for alle vin

de.
Flemming blev senere forretningsfører i Odense, Aksel er stadig præst

i Brændekilde, Jens åbnede egen fabrik i Hårby, Karl blev seminarie
lektor, Kaj endte som distriktschef i Risskov, Andreas blev eftersko

leforstander i Vejle, Erik er stadig aktiv dyrlæge ved Silkeborg, Karen
er lærer i Odense, Margrethe emigrerede til Oxford, Gunhild blev gods

ejerfrue og Gunner er tidligere borgmester i Svogerslev.
Men i dag træffes de altså igen.

Kun Grethe, forhenværende turistchef på Bornholm og Gunner Pedersen,

tidligere skoleleder ved Slagelse, mangler blandt de 16. De er døde.
Men næsten en menneskealder senere, sætter de kursen mod Glamsbjerg.

De kommer fra England, fra Roskilde, fra Himmerland, fra Nakskov, og
et helt halvt dusin fra Fyn - øen, de aldrig forlod.
Der står hvidvinsdampet fiskefilet, kalvesteg med gemiise og hjemmelavet

is på middagmenuen.
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Og som noget helt fantastisk og specielt har den gamle klasse formået

at få Else Christensen, kaldet Else Bærholm til at spille under midda

gen.
Det gjorde den nu snart 8o-årige Else også under eksamensmiddagen i

1940.
Flødebolle-ræset med Kønq-karlene.

Allerede fra klokken 11 er alle de gamle venner fra egnen imidlertid

mere end velkomne til at komme og få en sludder om gamle dage på ho
tellet.

Eftermiddagen er afsat til et besøg på den nye skole, hvor der i dag
står en mindesten for navnkundige P. J. Skriver, der sammen med sin hu

stru gjorde skolen til et midtpunkt for vestfynsk ungdom.
Og mon ikke de gamle venner forinden vil få masser af gode timer til
at gå med at ruske op i de go'e gamle minder fra dengang fra før, ver
den gik af lave.

De kan snakke om deres håndboldhold, der mulede hele Vestfyn. Eller
dilettant-forestillingerne, som klassen var så skrappe til.
Eller den vinter i 1939, en opkomling ved navn Børge Rosenbaum mødte

op på skolen med sin "fonetiske tegnsætning". Han skiftede i øvrigt
senere navn til Victor Borge.

Eller de kan snakke om deres gode ven pedellen, der var til at købe for
et par øller. Så afhaspede han et vindue i kælderen efter sengetid. Det
medførte mange episoder - blandt andet da en af pigerne kom til at
plante fødderne i et fad rabarbergrød!

Der var jo også de årlige flødebolle-konkurrencer med karlene på Køng
Højskole. Rekorden var 42.

Eller den stående konkurrence om at klæbe skolens berømte sirupskage
længst muligt til

tallerkenen. Rekorden var 16 minutter!

Der var jo også den mere ubehagelige oplevelse midt i alle krigstidens

andre besværligheder, at geometri censoren døde i skolelokalet midt i

den skriftlige geometri.
Jo. Der er lagt op til en lang snakke-lørdag i Glamsbjerg, når de gamle

venner atter mødes. Otte af de 14 har ikke set hinanden siden 1940.
Seks andre var sammen hos Andreas i Randbøl for 16 år siden, i 1974.

Det har naturligvis været et kæmpe detektivarbejde, hvor vi bl.a. har

brugt kirkebøgerne rundt omkring i landet flittigt. Og heldigvis har

alle været med på ideen med det samme, fortæller Kaj Madsen fra Risskov,
der sammen med to af de gamle kammerater tog initiativet til sammenkom

sten. Og efter et par telefonmøder gik man i gang.
Jeg er naturligvis utroligt spændt på at møde dem alle sammen. Og det

siges da, at man ved sådanne lejligheder genkender alle de gamle i lø
bet af få minutter.

- Desværre er næsten alle vore lærere fra dengang døde. Vi mener dog,
at vi burde kunne finde Tage Pagh Jensen, som vi i øvrigt, som noget

ganske uhørt på det tidspunkt, var dus med. Han har ifølge nye oplys
ninger taget navneforandring til Byrnak. Og læser han disse linier, må

han meget gerne møde op eller kontakte os.

Bo Østerlund

Og her er de så. Afgangsklassen har taget opstilling foran fotografen en
dag i 1940. Stående fra venstre er det Margrethe, Gunhild, Kaj, Grethe,

Axel, Gunner C., Gunner P., Else og Karen. Siddende fra venstre finder
vi Flemming, Inger, Andreas, Karl, Ellen, Erik og Jens. To af de 16 er

døde. Resten mødes i dag i Glamsbjerg. De fleste har ikke set hinanden
i 50 år!

7°

En mærkedag
for

25 års jubi larer.

Jeg kommer ind i skolens dejlige festsal - ligesom i min skoletid -

5 minutter for sent. Jeg søger kendte ansigter i forsamlingen - hvor

sidder de? Er det virkelig dem, vi ligner vist ikke helt os selv. Der
går 5-10 minutter, imens synger vi "Nu falmer skoven ....", nej så

gamle er vi nu heller ikke? Så dukker minderne fra den gang op, de
fleste ligner nu sig selv. Dorte, Helle, Anne Margrethe, Ole, Äse,
3 x Ingelise, Birthe og John - ja, de fleste er der - 21 af 28 mulige

er mødt op.
Man ser hinanden lidt an, men "snakken" går nu i gang. Hr. Mortensen

og Jakobsen er der også - vi brugte jo efternavne den gang.
Efterhånden som årsfesten skrider frem, kan vi konstatere, at traditio

nerne stadig holdes i hævd. Det er en mærkedag for skolen. Jubilarerne
lykønskes af forstander Søren Henriksen, og sangtraditionerne er der

endnu.
Efter højtideligheden vises vi rundt på skolen, ikke mange har set de
nye bygninger. Det er dejligt at se, at skolen stadig har så stor op

bakning, hvilket de mange elever er beviset på.

"Snakken" går nu livligt - efter fotograferingen forlægger vi residen
sen til Glamsbjerg Hotel, hvor man sørger godt for os. Vor gamle mate

matiklærer

Holger Berg slutter sig til "selskabet". Senere på aftenen

har vi den glæde, at fru Kongstad kommer. Er det ikke utroligt, at hun
kan kende os alle?

"Snakken" vil ingen ende tage - vi skifter pladser under middagen, så
vi kan nå at høre, hvad de andre har oplevet gennem de sidste 25 år.

Hen ad kl. 02.oo gider tjeneren ikke se på os mere - vi bryder derfor
modvilligt op - mon vi ses igen?
Tak til Anne Margrethe og Henning for initiativet - en rigtig mærkedag.
Med venlig hilsen

Mogens Christiansen

lo.års-jub.

Elev 1980-81 - hus 7
Efter et dejligt år på Glamsbjerg Fri- og Efterskole hvor Mulle, Werge

og Ture var blandt de heldige helte. For mig var det dog Lars Martin
Sørensen, hus 4. Forelsket op til begge ører og tårer i øjnene tog jeg

til USA, hvor jeg bestod Senior Year på Acton - Boxborough Regional
High School maj 82. Efter en Rundrejse i USA startede jeg på Rødkilde

Gymnasium i Vejle. Det var for mig et trist og dødt gymnasium, og jeg

søgte forflyttelse til det andet gymnasium i Vejle. Det blev først en
realitet i skoleåret 1983/84. På Rosborg Gymnasium var der plads til

at ånde, men en lærer spolerede den oplevelse. Jeg tog på skiferie for

at tænke. Jeg tænkte ikke så længe og forlod skolen. Turen gik nu til
Luxembourg,hvor jeg var Au Pair i et halvt år. Derfra rejste jeg et år

til Paris i en 3-værelses lejlighed, hvor jeg

ligeledes tjente som

Au Pair, og gik i fransk skole. Nu måtte jeg jo have nogle rigtige

skolepapirer, så jeg tog EFG basisår i 1985/86. Endnu en gang blev jeg
skoletræt. Jeg måtte ud,hvor jeg kunne bevæge mig lidt, så jeg blev

rejseleder for Dan Ski vintersæson 1986/87, i Livigno, Italien. Her
mødte jeg Lars Kristian Madsen. Jeg flyttede til København, hvor han
læste på det Juridiske Fakultet. Jeg fik job hos firmaet Top Display,

et firma der laver og sælger dekorationsmateriale. Jeg står nu som

"førstedame" af butikken.
Lars er nu min ægtemand, vi blev gift den 11. august 1990 og vi lever

lykkeligt i en lejlighed på Østerbro.
Jeg er desuden blevet skilærer og arbejder for henholdsvis Copenhagen

Skirejser og Dan Ski i vores vinterferier.
Jeg har desværre ingen kontakt med andre elever fra skolen.

De kærligste hilsner
Gitte Østerbye Madsen

Hjelmsgade 7 I th.

2100 Kbh. 0
31 18 22 67
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lo.års-j ub

Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Efter 10. kl. tog jeg EFG basisåret på Vestfyns Handelsskole i Assens.

Derefter pr. 1.12.81 fik jeg elevjob ved arbejdsformidlingen i Assens
med 8 mdr. på AF-kontoret i Odense.

Jeg flyttede sammen med min forlovede i Glamsbjerg, samtidig med basis

året i Assens. Ca. 1 år derefter købte vi hus i Bellinge, boede der i
ca. 7 år - blev gift i juni 1989. Pr. 15.7.90 flyttede vi til et andet

hus i Brylle.
Efter min elevtid pr. 1.12.83 stod jeg uden job, men var dog alligevel

heldig. Efter kun 1 måneds ledighed, fik jeg job ved BRUHN, (CANON Ma

skiner) Tagtækkervej 8, 523o Odense M (pr. 1.1.85) på i tid, men efter

ca. I år blev jeg tilbudt et job på Lindø på fuld tid, men ønskede at
blive ved BRUHN, så fik jeg derefter fuld tid - og er stadig ansat med
et afvekslende job på kontoret med EDB, salg i butikken, tager farvekopier i vort farvekopicenter m.v.

I vore ferier har vi været på Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Costa
Brava, Florida, bryllupsrejse til Thailand og skal til Rhodos først i

oktober 1990.
Jeg er gravid og forventer fødsel til marts 1991.

Jeg har ikke set noget videre til "de gamle" klassekammerater, men har
dog talt med Jesper Berg et par gange.
Med venlig hilsen

Hanne Sandberg (født Nielsen)

Agertoften 10, Brylle
5690

Tommerup

64 75 27 27
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lo. års-j ub.

Odense, oktober 1990

Kære alle på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Efter med stor fornøjelse at ha' læst skolens årsskrift op gennem

80'erne, er det vist ikke spor for tidligt at indlede 90'erne med en
lille statusopgørende beretning om, hvad jeg har drevet den til - og af
med - siden jeg stortudende og skoletræt forlod skolen i 1981.
Jeg havde dengang et kæmpe behov for at få mig selv prøvet af i nye

sammenhænge såvel socialt som geografisk, så jeg forlod Fyn for en
stund for dog at vende mere stationært tilbage i 1987.
I de første år tegnede alt til, at jeg skulle gøre karriere inden for
restaurationsbranchen. Jeg fik arbejde som stuepige på et sommerpensi

onat i Nordsjælland, blev køkkenpige på Viborg Gymnastikhøjskole (hvor

jeg også senere var elev) og havde to fantastiske år med sommerjob på
et bornholmsk hotel.

Herefter rejste jeg rundt i Europa et års tid og tog ind i mellem nogle
småjobs; i Frankrig på et vinslot og i Grækenland på en agurkefabrik.
Men

da jeg ankom til min israelske kibbutz, blev jeg atter anvist køk

kenvejen, eller rettere, skrællerummet! På et senere tidspunkt tog jeg

sågar et "tjenercertifikat" på et SID-kursus for at få et job i restau
ranten på Hjerl Hede - så ikke sært at alle troede, jeg ville ende som
kromutter.

Ind i mellem i disse skægge rygsæk-år sad jeg også på skolebænken og

fik taget en HF og en HH eksamen. Og så pludselig en dag, efter en sam
tale med personalechefen på Grundfos, brast alle kromutterdrømmene: Jeg

ville arbejde med "kulturformidling", og så var der kun en vej - tilba
ge ti 1 Fyn.

Jeg er nu blevet så fastetableret, at jeg har min egen lejlighed her i

Odense og dagligt cykler ud til universitetet, hvor jeg har min gang
på "Center for kulturstudier, medier og formidling". Det er et drøn

spændende, nytænkende, aktuelt og tværfagligt studie, men da der er li
ge så mange meninger om kultur, som der er folk der åbner munden, vil
jeg slutte smørren nu med en stor hilsen til alle mine 10 års jubile-
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rende

kammerater.

Jeg håber at se rigtig mange af jer i efteråret 1991.

Mange hilsener
Birgitte Egede Skriver

Sadolinsgade 111 2.th.
5230

Odense M

Kultur? - Er det ikke noget man pudser møbler i...
Storm P.

lo.års.jub.

Lyngby, den 24. oktober 1990

Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Tak for brevet, tænk at det er snart lo år siden, at jeg forlod sko

len.

Efter 10. klasse startede jeg på Vestfyns Gymnasium og fik studenter
eksamen i 1984. Så var det spørgsmålet om, hvad man så skulle til. Jeg
var så heldig at komme ind på Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby,

hvor jeg læser ti 1 civi1 ingeniør. Min store interesse er geologi, og
det er også indenfor dette felt, at jeg tjener lidt ved siden af SU

som hjælpelærer. Jeg regner med at være færdig som ingeniør i marts
1992, hvis alt går efter planerne.

I hele min studietid har jeg boet på kollegie og er godt tilfreds med
dette,indtil at jeg får råd til noget andet.
Det er det, der i store træk er hændt mig i løbet af de sidste lo år.

Mange hilsner til alle.

Hilsen Birgit Mehl Ludvigsen

Kollegiebakken 9
Værelse 2808
2800

Lyngby
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lo.års.jub

den 4. oktober 1990

Hej jer.
Det var heldigt, at min mor stadig bor på den samme adresse, ellers
havde jeg ikke modtaget brevet, som mindede os om, at det snart er

10 år siden, at vi gik ud af Glamsbjerg. Og hvad har jeg lavet de

sidste lo år:

Året efter skolen, tog jeg til London som Au-pair. Berit Madsen

(hus 5'er), som allerede var derovre, havde fået mig overtalt. Det
var et hårdt arbejde for næsten ingen penge, men jeg fik da lært no
get engelsk, og nogle sjove mennesker at kende. Efter et travlt år

i London, vendte jeg hjem for at starte på Handelsskolen i Odense.
Men jeg havde næppe fået mit eksamensbevis i hånden, før jeg var

afsted til London igen. Jeg flyttede sammen med min "kæreste" (som
jeg havde mødt derovre året før), og jeg har boet herovre lige siden.

Vi bor i Clapham, som er ca. 12 km fra Londons Centrum. I juli 1989
fik vi en dejlig lille pige, hun hedder Sibel og er bare lækker.
Arbejdsmæssigt har jeg lavet lidt af hvert, lige fra at være salgs

assistent til kontorassistent. Herover behøver man ingen læretid,
bare man er energisk og præsentabel.
Efter Sibel blev født, har jeg haft meget hjemve, selvom jeg tit kom

mer hjem på ferie. Men jeg synes, at jeg har fået nok af London og

den egelske mentalitet.

Af Glamsbjerg-elever, har jeg stadig kontakt med Berit Madsen, Lone

Banke og Helle Hansen.
Jeg håber, at møde så mange af jer som muligt til gammel elev-fest.

Mange hilsner

Charlotte Rønstrup (gammel hus 6'er)

14 North Side
Clapham Common
London SW 4 ORF

UK
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lo.års.jub

den 18. oktober 1990

Til Glamsbjerg elevskrift.
Det er dejligt for mig at tænke tilbage på det år, jeg gik på efter
skolen. Jeg fik en ballast med mig, som ingen kan fratage mig.

I tiden der er gået, er der sket en masse ting, jeg har mødt mange

dejlige mennesker og haft mange dejlige oplevelser. Men da jeg ikke
skal fylde hele elevskriftet med mine oplevelser, så er her en kort

opsummering.

Et år som ung pige i huset, 2 år på HF på Middelfart Gymnasium, 5 må
neder på Viborg gymnastikhøjskole. 1. år med jobs og supplering af

HF-eksamen i matematik og fysik. Begyndte på Kiropraktoruddannelsen i
i september 1986, men holdt igen i november 1986, da undervisnings

formen ikke var min kop te, og det ville være de næste 5 års liv

for mig.
Igen forskellige jobs, bl.a. som sygehjælper på et plejehjem. I au

gust 1987 besluttede jeg mig for at blive køkkenleder, og det blev

jeg så den 3o. maj 1990.

I julen 1985 traf jeg Per Hausted, som jeg nu deler fremtidsplaner

med. Vi håber på at få arbejde på et hotel i Norge her i vinter, og

til foråret skal vi søge om mælkekvote, så det kan blive muligt at
købe Pers forældres gård. Så jeg bliver forhåbentlig landmandskone på

en gård ved, Rødding i Sønderjylland.
Jeg har planer om at arbejde som køkkenleder

men samtidig tage pæda

gogiske kurser, så jeg kan undervise i madlavning, ernæring osv.
Men fremtiden er uvis, vi kan lægge planer og have drømme, men vi ved

heldigvis aldrig hvad der vil ske.

I den første tid efter Glamsbjerg-året så jeg en del til Erland Lar

sen, Birgitte Skriver, Lene Kærgård, Janne Bakke og nogle få andre.
Det er langsomt løbet ud i sandet. Venskabet med Birgitte holdt

længst, men det er vist desværre også ved at smuldre, nok mest min

egen skyld! Men jeg håber da, at vi alle ses til vores jubilæum på
Glamsbjerg i efteråret 1991.

Min kontaktadresse er stadig mine forældres, da jeg selv flytter en
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del rundt.
Venlig hilsen til alle med håbet om, at vi ses snart.
Anne Dorte Jørgensen

Rydskovvej 11

5560

Årup

Tlf. 64 88 14 40

Hej Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Eftersom jeg 2 gange er 10 års jubilar, og jeg i 1990 skrev hvad jeg

havde bedrevet de sidste 10 år med, vil jeg denne gang kort tilføje,
at jeg den 26. april 1990 fødte en søn, som kom til at hede Thorfinn

Opkaldt efter en tegneserie. Jah! hvorfor ikke, og at jeg stadigvæk
driver restauration sammen med min kæreste Jan.
Jeg er nysgerrig efter at se, hvem der skriver denne gang, da man jo

stadigvæk mindes.

Håber at jeg får tid til at komme til elevfesten.
Knus til dem jeg gik med, og kik endelig ind hvis I skulle komme for
bi .
Lisbeth Andreasen (Skads)

å Lå Carte Caféen

Storegade 38
664o

Lunderskov

Tlf. 75 58 61 67
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Renskrift: Gitte Klausen

Lay-out :

Henning Andersen

Tegninger af Johan Kongstad.
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