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ÅRSSKR/FR /ØØ/

Dag og dåd ot tømporim



Siden sidst
Siden udsendelsen af årsskriftet 1990 er der sket en hel del. Mogens Johansen (Mulle) var 
på vej til Saudiarabien, da Golfkrigen brød ud i januar måned, og så blev rejsen selvfølgelig 
udsat. Nu blev krigen ikke så langvarig som frygtet, så Mulle kom af sted allerede i april, 
og han er nu landstræner for det saudiarabiske håndboldlandshold. Mulle har 2 års orlov fra 
skolen, så vi regner med at have ham tilbage i sommeren 1993. Som det kan ses af Mulles 
beretning andetsteds i årsskriftet, befinder han sig godt i det fremmede. Igennem det sidste 
par år har Gert Dremark forberedt sig til et spring over i det private erhvervsliv. Gert har 
blandet andet taget forskellige kurser på Handelsskolen i Assens. Der har også været bud 
efter ham et par gange, men først i forsommeren 1991 fik Gert et tilbud, som var fristende 
nok til at vove springet. Gert har fået et års orlov fra skolen, og han er nu salgskonsulent 
inden for firmaet A-post, der beskæftiger sig med formidling af pakkepost. I Gerts sted har 
vi ansat Christian Knudsen, 31 år, som årsvikar. Christian Knudsen er læreruddannet fra 
Odense Seminarium i 1990 med linjefagene musik og matematik. Ud over læreruddannelsen 
har Christian en omfattende uddannelse inden for idræt og det naturvidenskabelige område. 
Christian Knudsen præsenterer sig selv andetsteds i årsskriftet. Så skal det også noteres, at 
vi fortsætter rækken af 25-års jubilærer. Den 1. august var turen kommet til Marie Hansen i 
køkkenet, og fra lærerstaben Lis Kristiansen og Viggo Winther. Så vidt personsiden, og så 
lidt byggeri. Da finansloven for 1991 langt om længe kom i hus godt inde i året, indeholdt 
den en byggetilladelse til vores gamle skole. Ikke nogen stor sag, blot en tilbygning til Hus 
1 på godt 90 kvm, et byggeri til ca. 500.000 kr. Men for os har det været virkelig rart med 
det byggeri, fordi det har givet plads til en god skolestue til friskolens 10.- klasse, der har 
haft vokseværk igennem de sidste par år, hvor der har været 22 elever i klassen. Igennem 
efterhånden mange år har friskolens 10. klasse haft skolestue i et af efterskolens huse, 
længe i Hus 5 og igennem de senere år i Hus 1. Dette bofællesskab har fungeret ganske 
godt, men pladsforholdene var efterhånden blevet alt for trange, og vi har måttet foretage en 
del pædagogiske krumspring for at for tingene til at fungere. Men - og det er derfor, vi er 
så glade for byggeriet -vi er nu i den lykkelige situation, at alle friskolens klasser fra 
børnehaveklassen til og med 10. klasse har deres egen skolestue, hvor kun klassen selv og 
de børn, de har pædagogisk samarbejde med, kommer, ligesom efterskolens skolestuer kun 
bruges af efterskolens elever. Enhver, der har kendskab til skoleforhold ved, hvor meget en 
sådan ordning betyder med hensyn til hygge i og ansvarlighed for skolemiljøet. Vi har ikke 
megen plads nogen steder, men alle vore børn og unge mennesker har nu et sted, de kan 
kalde deres eget, og det er utrolig værdifuldt i det daglige.

Se det blev jo så en rigtig SIDEN SIDST med omtale af byggeri og nyheder på 
personalesiden, så alle kan se, at der stadig er liv i den gamle skole. Til sidst skal noteres, 
at vi her et godt stykke inde i skoleåret har 230 børn og unge mennesker i friskolen, og at vi 
i efterskolen har 39 piger og 42 drenge, og det er alt hvad vi kan rumme. Og det er 
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selvfølgelig det allermest glædelige af det hele, at vi har en skole med en ramme og et 
indhold, som forældrene og deres børn og unge mennesker finder tiltrækkende. Måtte det 
vare ved.

Søren Henriksen

En julehilsen til gamle elever
Først skal I have tak for hilsner i årets løb og for besøg på skolen, ikke mindst i forbindelse 
med elevmødet i oktober, hvor det var rart at hilse på så mange af jer.

Om vores lille familie kan fortælles, at Anne efter endt læreruddannelse med linjefagene 
engelsk og formning er blevet lærer i England. Lars læser fortsat på Odense Teknikum, og 
Mette er stadig hjemmeboende og går i 3. g på Vestfyns Gymnasium.

Vi har det alle godt, og I sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og alt godt i det nye 
år.

Ditte og Søren
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Forår 1991

Skuespil i 8. klasse!

Det hele startede med, at vi elever skulle være med til at bestemme.hvad vi godt kunne 
tænke os at lave på vores temadage. Der var forskellige forslag, og deriblandt "skuespil". 
Vi blev hurtigt enige om, at vi selv skulle lave stykket, med tekster, musik, sange og det, 
der hørte til.

Vi kom med forskellige forslag om, hvad det skulle handle om. Vi stemte om hvilket 
forslag vi skulle vælge. Vi valgte et par tøser, som skulle gå i gang med at "pudse", og 
skrive tekster. Da de blev færdige, gik vi i gang med at finde skuespillere, kostumer, lave 
sange, lave musik og få kulisserne op og stå. Der var nogle af os, som blev nødt til at blive 
om eftermiddagene, så vi kunne blive færdige. "Det var lidt svært, men vi fik det lært".

Vi var alle enige om, at det har været den bedste tid på skolen.

G. Knudsen 
Dramaugen.

I uge 4 havde hele efterskolen dramauge. Denne uge gik ud på, at der skulle opføres et 
dramastykke, som skulle vises for forældrene lørdag den 26/1, hvor der skulle være 
uddannelsesdag. I denne emneuge skulle der laves scene, hvortil der skulle bruges 
rekvisitter og kostumer. Så alle eleverne blev delt ud på forskellige værksteder, mens de 
elever, som skulle spille drama, kom med på sceneholdet. Altså det vil sige, at de selv 
kunne komme til at bestemme udseendet af den scenedel, hvori de skulle spille deres rolle.

Da alle elverne var fordelt på deres værksteder, kunne arbejdet starte, og det startede 
virkelig hårdt op. på alle værksteder arbejdede man hårdt. På kostumeværkstedet blev der 
designet og syet på livet løs, på rekvisitværkstedet blev der klippet, hamret og klistret og 
fundet på fiffige småting.

Jeg vil dog nok sige, at der blev arbejdet mest hårdt på sceneværkstedet, hvor nogle elever 
også arbejdede om aftenen. Scenen skulle være ca. 8 meter lang og 1,5 meter bred, og alle 
ydede en stor indsats for at få den til at stå færdig fredag morgen.

Selve dramaøvelserne startede tirsdag, hvor man øvede hele stykket igennem ?n hurtig 
gang. Mange fandt først da på deres replikker, fordi det kun var omridset af stykket, der 
var blevet lavet i de foregående uger. Meningen var så, at eleverne selv skulle komme med 
ideer til, hvad de skulle sige, og jeg må sige, at der derved kom et meget realistisk resultat 
ud af det.

Om onsdagen blev der øvet to gange, hvor troen på, at stykket ville blive godt, var meget 
lille. Så om torsdagen blev der øvet to gange mere for sidste gang, for så skulle stykket 
opføres for friskolen om fredagen som en generalprøve. Den forløb så godt og så ægte, at 
alle var optimistiske til om lørdagen, hvor stykket skulle opføres for forældrene, og stykket 
blev også meget bedre.

John, hus 2
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Uge 10. Efterskolens emneuge.

Efterskolens emneuge i uge 10 gik ud på, at få eleverne til at få et indblik i hvordan, det 
ville være at leve under et diktatorisk styre.

Derfor blev der oprettet et samfund (hvori regeringen bestod af 7 drenge) lige fra en 
diktator til sociale tabere og handicappede. Resten af befolkningen blev fordelt i 
grupper,hvori folk arbejdede med fx. nyheder, at sy tøj til rumænske børn, en 
produktionsstue + et universitet, hvor de arbejdede med forskellige faggrupper.

I samfundet fungerede en arbejdslejr, som afstraffelse for dem som ikke ville indordne sig 
under regeringens opsatte regler. Fx. var ingen grupper på over 5 personer (af frygt for 
oprør), ingen rygning, sociale tabere blev gjort hjemløse, de indskrænkede maden til lige 
over sultegrænsen og så videre.

Regeringen begrundede disse regler med, at der skulle spares, og at vi senere ville få glæde 
af de sparede penge.

Mandag og tirsdag fungerede dette rimeligt, men selvfølgelig med småsnak om oprør. Det 
gik dog først rigtigt op for folk, at de levede under diktatorisk styre, da regeringen fyrede 
alle kvinder i ledende stillinger.

Onsdag gik oprøret igennem ved at folket opsatte en oppositionsgruppe, som skulle 
vælte/forhandle med regeringen og tale folkets sag. Efter mange forhandlinger blev man 
enige om at holde valg den næste dag, og satte en ny regering på posten, som skulle 
arrangere valget.

Torsdag fik vi en ny regering, der blev indført en domstol og et nyt politi. Derefter blev 
flertallet tilfredse.

Vi synes, det har været en spændende, og lærerig uge. Vi har alle lært en masse om os selv, 
og vores egen holdning til politik, og vi tror, at de fleste har lært at sætte større pris på 
vores egen styreform i Danmark.

Tidligere diktator og social taber
Henrik J.J. Stine S.L.
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Sommer 1991
Aktivitetsdag.

Tirsdag den 14. maj havde hele overbygningen i Friskolen aktivitetsdag.

Få dage før havde vi valgt os ind på forskellige hold, efter hvad der interesserede os mest. 
De forskellige hold var:

Håndarbejde, madlavning, sløjd, musik, sport og udsmykning af skolen.

I frikvarteret solgte madholdet pizza og pølsehorn. Udsmykningsholdet fik malet slangen 
foran penalhuset op.

Vi synes, at det er udmærket med sådan en dag, hvor man bliver blandet på tværs af 
klasserne. Det er også meget rart at få lidt kreative fag i stedet for hele tiden de boglige fag.

Mette Rask, Christina

Høst 1991
Søndag i det grønne.

Den 25. august havde 2. klasse bestilt solskin i Lærkedal for her gik turen hen i følgeskab 
med Else og Dynes samt søskende og forældre.

Og solskin blev det og Lærkedal med al sin idyl kunne nydes fuldt ud.Vi var samlet ved Il
tiden og startede med en gåtur til udsigtspunktet, Synebjerg, hvorfra vi med mange 
pegefingre både gættede og regnede ud: hvor hvem boede hvor henne!! -Der var en rigtig 
køn udsigt.

Derefter var det blevet tid til at indtage de medbragte madkurve, og ved bålets gløder bagte 
vi snobrød - med og uden pølser.

Vi sad rundt om i græsset og snakken gik lystigt, dog var de fleste børn på udkig i urskoven 
ved det blanke vand.

Inden vi sluttede af med kaffen, fik vi en del motion under legen "2 mand frem for en enke 
løb". Det blev en meget vellykket eftermiddag, og det er rart at kunne mødes til sådan en 
dag i andre rammer end sædvanligt. Nu ved 2. klasse også, hvor de skal hen på hyttetur til 
foråret, og så kan de tilrettelægge turen ud fra de mange udfoldelsesmuligheder der ligger i 
den dejlige natur ved Lærkedal.

På forældrenes vegne

Elsebeth
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Estiske gæster på vores skole.

Fra den 18. august (dagen før kuppet i Sovjetunionen) til den 1. september har fynske 
friskoler haft besøg af 16 estiske lærere. Tre af dem har boet hos henholdsvis Ditte og 
Søren Henriksen, Jenny og Peter Bech og Gyda og Poul Erik Petersen. Besøget er 
muliggjort dels ved at fynske friskolefolk har huset dem og dels ved støtte fra 
demokratifonden.

En af dem, Urwe Tamming, skriver til Lydpotten:

"Man siger, at historien gentager sig - det var netop min tanke, da jeg så tilbage på 
silhuetten af Tallin fra skibet "Estline”. Spiret på vores smukkeste kirke, Domkirken, kunne 
tydeligt skelnes blandt de andre. Det er ikke kun kirken, som blev bygget af danskerne i 
1223 men også den første skole, som nogensinde er omtalt i skrevne dokumenter, 
"Domkirkeskolen". Det var sandsynligvis første gang, vi havde noget at gøre med det 
danske uddannelsessystem i vores land.

Og nu er vi - 16 lærere fra Estland - blevet inviteret til Danmark af Dansk Friskoleforening 
for at se, hvad der er sket på uddannelsesområdet i Danmark siden. - I særdeleshed har vi 
set, hvor godt det danske friskolesystem fungerer.

Det er vores håb, at vi vil være i stand til at forberede jordbunden for vore børn, de første 
nye frø, pleje dem og give de unge planter så meget varme og solskin, som vi har set 
praktiseret i de danske friskoler.

Vi ønsker at takke alle - både børn og voksne for deres oprigtige velvilje og venlighed. Især 
tak til skolelederne og lærerne på skolerne, vi har besøgt og til de familier, som har åbnet 
deres hjem og behandlet os som udsøgte gæster. - Mange tak kære venner".

Vore estiske venner har opholdt sig i Danmark i de mest afgørende dage for deres land. Vi 
følger dem i tankerne i deres arbejde derhjemme i Estland og håber for dem, at de kan 
overføre de demokratiske principper, som er helt selvfølgelige for os, til deres eget genfødte 
demokrati.

Lis Brandt



Bågø.

På Bågø vi gik 
op Bågø vi fik 
En juice med orange skær 
Det var åh så kært

Vi sku gå en tur 
men vi ville hellere ha en lur 
Vi sku gå øen rundt 
selvom vi var et stort bundt

Vi købte slik og drikke 
men god var prisen ikke 
så vi måtte tigge 
vi måtte på knæene ligge

Det var en møgø 
for vi sku stå i kø 
på færgen 
vi fik helt ondt i maven

Det var en stille og rolig aften 
da vi kom hjem drak vi af saften 
vi spiste smør og boller 
mens vi hørte på Eddie Skoller.

Made by: Gunfire, Lanse and Sahara!
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Efterår 1991
Kunst på skolen.

I løbet af firserne samlede vi en del penge sammen i en kunstfond, og den har vi så taget fat 
på at bruge efter formålet. Der er blevet købt en del kunst ind, mest grafik af forskellig art, 
men også billeder i kridt og olie. Flere af kunstnerne har haft tilknytning til skolen som 
lærere,elever og især forældre. Blandt de sidste ting, vi har købt, har været et vævet 
billede, som Kristian Kongstad har skabt efter et oplæg fra sin far Johan Kongstad. Dette 
billedtæppe har fået sin faste plads i biblioteket. Igennem et år har vi haft Jan Johnsens 
skulptur "Totem" stående på plænen imellem Birkebo og Kærnehuset. Indtil nu har vi haft 
den til låns, men her i september har vi købt den af kunstneren til en i øvrigt usædvanlig 
favorabel pris. Og det allersidste er så, at vi har fået udstationeret en skulptur fra Statens 
Kunstfond, nemlig Lone Høyer-Hanscns skulptur: "Murmur" - skabt i bronze og foreløbig 
placeret i Kærnehusets indgang. Vi har "Murmur" til låns, foreløbig for en 10-årig periode, 
hvorefter den muligvis bliver skænket os til evig arv og eje. Vi er glade for at vore vægge 
og rum smykkes med moderne kunst, og vi er heldige at en del af det, vi har, vækker 
forundring og også forargelse, for begge dele er væsentlige sider af kunstens væsen: at 
bryde med og op i det tilvante, så vi kan se på sagerne med friske øjne - få udvidet vort 
synsfelt - og dermed måske få øje på lidt flere af de mange muligheder, som tilværelsen og 
menneskelivet rummer.

Søren Henriksen

Mel: Regnvejrsdag i november

Afsted mod nord vi drog 
for en uge der at bo 
Der var mange ting at gøre 
men vi ankom alle 40 
uden alt for meget pløre 
til Skeie kom vi frem.

Vi skulle mange ting. 
På fjeld at gå omkring. 
Kanotur vi også nåed' 
Else faldt ud af sin båd. 
Hun blev faktisk tem'lig våd. 
Ja, vi havde det skam sjovt.

Så sku' vi alle hjem.
Vi sa' farvel med kys og klem. 
Hele natten sku' vi rejse. 
Det var noget værre scheisse. 
Så vi sov på hele turen, 
og så kom vi endelig hjem.
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Vikingetureii

Det må have været et festligt syn, da vi stod ud af havnen den første dag. Et par og tyve 
årer, der roede i hver sin takt. Vikinger var vi i hvert fald ikke. Alligevel lykkedes det os at 
nå til Avernakø - efter 3-4 timers sejllads.

Skibet Lindheim Sunds, er et rent teknisk vidunder. Tovværk, rebstykker, træklodser, 
bjælker, årer og sejl i noget der lignede en stor pærevælling. I virkeligheden var det meget 
enkelt. Organiseret rod, om jeg så må sige. Vi sad - om ikke på nakken af hinanden så 
rimelig tæt. Hvis vikingerne har sovet 30 mand i sådan en skude, så har de ikke været 
uvenner.

Da vi - først for sejl og siden roende -nærmede os Rantzausminde Bådklub den sidste dag, 
kunne vi vist allesammen godt få en fornemmelse af, at der måske alligevel var lidt viking i 
én. I hvert fald så nød vi alle turen. Kuuov

Cykeltur på Hærvejen

Fra den 9/9 - 12/9 1991 var 12 elever sammen med Erna og Else B. på cykeltur på 
Hærvejen. Vi troede, at vi bare skulle cykle lige ud hele vejen, men da måtte vi tro om. 
Hærvejen "snor" sig nemlig, og det blev til mange omveje. Men heldigvis fandt vi alligevel 
frem til vores bestemmelsessteder hver dag. Vi startede mandag fra Viborg, en meget 
uheldig start, for allerede 1 times tid senere blev vi væk fra hinanden. Atter samlet igen og 
hurtigt videre de 18 km til Frederiks Skole, hvor vi skulle overnatte. Ved ankomsten fik vi 
udleveret 100 kr. pr. mand til kost, i de fire dage vi skulle være væk. Vi blev delt op i to 
madhold, og det fungerede godt.

Næste dag, - tirsdag -gik turen videre i gråvejr og blæst. Målet var Hasselhus Camping i 
Funder, som lå 40 km forude. Her skulle vi overnatte i campinghytte.

Onsdag startede vi i noget bedre vejr. Målet var i dag Hampen Camping, 38 km fremme. - 
Det skal lige tilføjes, at vores rumper i dag var temmelige ømme -. Turen gik igennem 
naturskønne områder, men det var desværre noget bakket. Da vi ankom til Hampen sø, 
spiste vi frokost blandt en flok utilfredse svaner, inden vi snuppede de sidste par km. Den 
aften kom Niels Jørgen og besøgte os. Han blev og overnattede til torsdag, den sidste dag, 
hvor han så blev vores guide på resten af turen. Han guidede os blandt andet ind i en 
plantage. En nåleskov hvor to meget sandede hjulspor førte igennem. Solen skinnede og vi 
kæmpede os fremad med sved på panden. Dette stykke var nok det flotteste på hele turen, 
lige bortset fra sandet.

Efter plantagen kørte vi ind på et rigtigt stykke hærvej, med gravhøje på begge sider. 
Desværre var det grusvej, så det gik lidt i sneglefart. Efter det rigtige stykke hærvej susede 
vi i fuld fart til Givskud, hvor vi blev hentet kl. 19.30 af en bus. Dagens strækning havde 
været på ca. 30 km.

Det var alt i alt en god tur.

11 Renathe og Rikke R.



Kanoturen

Den 9/9 1991 startede dagen med at spise morgenmad og lave madpakker. Kl. 9.30 kørte vi 
afsted med en hel fyldt bus mod Jylland. Ved Ry skulle vi kanofolk af og efter en lang 
afsked med cyklisterne kørte bussen videre mod Viborg, hvor cyklisterne skulle starte. 
Efter vi havde spist vores madpakke og fået at vide, hvad vi måtte og ikke måtte, sejlede de 
første kanoer afsted. Vi sejlede ca. 20 km inden vi nåede campingpladsen, hvor vi slog 
vores telte op og lavede aftensmad. Da vi havde spist, sang vi - og så gik vi i seng. Den 
næste morgen sejlede vi så videre ned ad Gudenåen, som var en meget dejlig tur - indtil vi 
nåede Juulsø. For der fik vi modvind. Søen er halvstor og der var lidt bølger, så det var 
meget anstrengende.Det kunne ikke rigtig undgåes, at man blev uenig med ham man 
padlede med. Den tredje dag sejlede vi til Silkeborg og lavede aftensmad. Da vi havde spist, 
slappede vi af og snakkede med hinanden om, hvad vi syntes om turen. Så var der nogen, 
der sagde, at vi kunne komme i bad, og der var gået 2 dage, siden vi sidst havde været i 
bad, så vi følte os beskidte og stinkende. Så vi gik op og tog et dejligt varmt bad, de af os 
der havde penge. Den sidste dag skulle vi igennem Tangesø.

Vi fik at vide, at vi ville få modvind, og at det var den største sø, vi skulle igennem, så vi 
ventede en lang og en meget anstrengende tur. Men vi var meget heldige med vejret, så det 
gik meget godt, og min makker og jeg lå først på næsten hele turen, fordi vi kunne 
samarbejde meget godt. Vi nåede målet - Bjerringbro. Jeg fik et diplom for at slide mest på 
kanoturen, og jeg er glad for at have roet sammen med Karl-Erik. Han fortjener også et 
skulderklap for sin indsats.

PS. Tak fordi du vil læse mit brev.
PPS. Jeg har glemt at skrive om en dag. Dagen hvor Pia havde fødselsdag, som var en 
meget sjov dag. Turen var på ialt 82 km.

Skrevet af Hans-Henrik kaldet "Shorty-Slideren"
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Surf-tur

Vi tog afsted mandag morgen kl. 10. Vi skulle køre sammen med dem, som skulle på 
vikingetogt. De blev læsset af i Bernstorffminde, hvorefter vi, som skulle surfe, kørte 
videre til Langelands Efterskole, Rudkøbing.

Da vi ankom, skulle vi med det samme slå vores telte op, og bagefter skulle vi spise. Det 
var nok det mest ulækre, vi har oplevet. Eleverne smed mad rundt i hele spisesalen og råbte 
og skreg.

Derefter gik turen ned til havnen, hvor surfskolen lå. I de første par timer havde vi en 
instruktør, som hed Rasmus. Han fortalte om, hvordan vi skulle "rigge" surferne til og 
meget mere.

Efter instruktionen skulle vi så prøve. Alle havde fået deres våddragter på, og ventede på at 
komme ud at surfe.

Vi faldt nok i de første 1000 gange, men lidt efter lidt begyndte det at gå bedre, så hvis man 
stod 10 meter, var det sejr.

Om aftenen sad de fleste af os henne ved Esbens kogesæt og drak te, kaffe og hyggede os.

De følgene morgener stod vi op, spiste morgenmad og kørte så ned til havnen, hvor vi 
surfede til kl. 12. Så tog vi tilbage til skolen, hvor vi spiste middagsmad og holdt fri en 
time., hvorefter vi igen skulle ud at surfe.

Vi levede sådan set i vandet og i vores soveposer.

Alt i at var det en rigtig god tur og næsten alle er vist med på at gøre turen om en gang 
igen.

Ditte
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Til forældre og skolekreds.

Vi er nu kommet ind i efteråret og vejret passer til årstiden, selv om vi fra tid til anden 
endnu kan have en lun dag med stille solskin. Fredag den 11. oktober slutter vi 
udendørssæsonen af med et motionsløb for hele skolen. Børnene i Kridthuset skal gå eller 
løbe 5 km, alle andre skal gennemføre en 10 km-rute. Torsdag den 3. oktober havde vi 
Oktobermøde, og det var velbesøgt. Friskolens børnekor underholdt med korværket "I 
Guder", og det gjorde de godt. Koret har i øvrigt fået grønne trøjer med skolens bomærke, 
som vi så dem i første gang den aften. På den sidste søndag i september havde vi Åbent Hus 
i efterskolen sammen med alle landets øvrige efterskoler. Vi havde et stort rykind, omkring 
250 gæster, og vi fik mange tilmeldinger, så vi nu blot mangler at besætte nogle få 
drengepladser, før vi kan melde fuldt hus til skoleåret 1992/93. I ugen efter efterårsferien 
har efterskolen emneuge med overskriften Uddannelse og Erhverv. Ugen har et broget 
program, og når den er gået regner vi med, at efterskolens unge mennesker er kommet godt 
i gang med at overveje deres fremtidsplaner. Den sidste lørdag i oktober har vi elevmøde og 
fest for gamle elever, en dag som vi alle glæder os til, fordi dagen er præget af munter 
gensynsglæde. Til slut skal jeg blot nævne lørdag den 9. november, der er fælles skoledag 
for både friskolen og efterskolen. I får senere særskilt indbydelse til dagen, hvor vi håber på 
at se de fleste af forældrekredsen på skolen.

Med venlig hilsen

Søren Henriksen
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Emneugen november 91
Sidste års vellykkede emneuge, der blev tilrettelagt således, at eleverne selv kunne vælge 
sig ind på forskellige værksteder, er i år blevet fulgt op af en mere lærerstyret emneuge, 
hvis hovedindhold har været af naturvidenskabelig og eksperimenterende karakter.

Hele skolen har i fire dage været forvandlet til eet stort ekspcrimentarium med 12 
værksteder. Eleverne har (bortset fra Friskolens 9. og 10. klasse) været fordelt på 12 hold å 
20 - 22 elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse i Efterskolen.

Efter et nøje tilrettelagt rotationsskema har alle holdene eksperimenteret, undret og fordybet 
sig, stillet masser af spørgsmål og hvad der er mindst lige så vigtigt: De har haft et godt og 
trygt socialt samvær.

Og hvad har der så været at eksperimentere med og undre sig over? Ja, kun fantasien sætter 
her grænsen.

På legepladsen er der bygget en høj hængebro og blevet leget med rafter, traktorslanger og 
olietønder.

Der er blevet dissikeret både fisk, vaskemaskiner og motorer.

Der er således tale om aktiviteter på et meget, meget højt videnskabeligt niveau såvel 
praktisk som teoretisk.

Af områder der især har været sat under lup, kan nævnes optik,laserlys, lyd, ild, penduler, 
sanser, telecom, medier og meget, meget mere.

Alt i alt en spændende uge som sagtens kan tåle en gentagelse.

Torsten
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25 års-jubilarer på skolen

Jeg kom direkte fra seminariet i Hjørring til Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Det var i 1966.

På det tidspunkt havde jeg en lille Fiat 500. Da jeg for første gang rullede ind på den gamle 
skole og stod ud af bilen, mødte jeg Mortensen, der bemærkede, at en sådan bil ikke var 
passende for en lærer.

Jeg blev godt modtaget, hvilket iøvrigt - tror jeg - er noget karakteristisk for vores skole. 
Der har aldrig været noget særligt skel mellem ældre og yngre lærere. De nyansatte lærere 
har altid fået den hjælp, de ønskede.

Som sagt startede jeg inde på den gamle skole med dens mange morsomme lokaler. En af 
de ting jeg husker bedst fra den tid er, at Efterskolen havde et valgfag, der hed smalfilm. 
Her producerede vi små handlingsfilm, lige fra manuskript til lydoptagelse. Det morsomme 
var, at både elever og jeg i perioder kunne blive så optaget af forløbet, at vi kunne arbejde 
til sent ud på aftenen og sommetider i weekends.

I 1975 flyttede så hele skolen ud på Krengerupvej. I starten var der kun Kridthuset og 
Penalhuset til hele Friskolen. Det var meget trangt. Jeg var således klasselærer for en 9. 
klasse med 22 elever og vi "boede” i det nuværende specialundervisningslokale med 
tilstødende depot. Der var så lidt plads, at det kunne knibe med at gå mellem bordene.

Senere har vi jo fået langt finere pladsforhold.

25 år er som bekendt lang tid. Det er vel rimeligt at spørge, om der er forskel på eleverne 
tidligere og nu. En meget iøjnefaldende forskel er, at eleverne nu er langt mere frimodige 
og åbne. Jeg tror, at det er en meget god udvikling.

Viggo Winther Jensen
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Glimt fra

25 år på skolen

Da min familie i 1966 kom til Glamsbjerg, blev vi virkelig godt modtaget. Mikael var 6 år 
og skulle i børnehaveklassen. Anne Grete var kun 2 år og skulle passes af et rart menneske, 
som vores nye kolleger havde "fundet" til os på Kløvervænget, hvor vi kom til at bo.

Naturen omkring Glamsbjerg var betagende og god at færdes i i fritiden.

Skolen var gammel og kendt af flere i familien, fordi de selv havde gået her engang. Den 
ældste af bygningerne, som nu er revet ned, er kun i tankerne, men meget står tydeligt for 
mig. Der var mange krinkelkroge og rum af forskellig størrelse. Et rum havde glasruder ud 
til gangen, så man lagde mærke til, hvis nogen færdedes der. Klassen "J" var meget stor. 
Her underviste jeg engang 5. klasse. På et tidspunkt samledes vi også til morgensang i "J". 
Langs vinduerne i begge sider blev opsat lange udstillings- og arbejdsborde, der fungerede 
godt til mange ting. Det mest irriterende rum at arbejde i var "gennemgangsklassen". Altid 
var der trafik igennem i begyndelsen og slutningen af timerne. Trods det husker jeg rare 
timer, hvor børnene på skift fortalte om bøger for hinanden. Her arbejdede jeg, mens jeg 
ventede vores yngste, Gunnar. To af pigerne havde en dag brugt middagspausen til at bytte 
tøj og var, før de gik hjem, henne for at spørge, om jeg slet ikke havde opdaget det i time 
efter. Jeg måtte jo indrømme, at det var personerne og ikke deres tøj, jeg lagde mest mærke 
til.

En hyggelig klasse lå overfor kontoret. Den havde blågrå malede vægge eller paneler med 
lidt mønsterkant. Her fortalte jeg Danmarkshistorie, og drengene hoppede bagefter som 
bersærker ned af trapperne. Nu havde de ideer til deres lege. Vi sang meget efter 
højskolesangbogen, og mange versestumper kalder også minder frem.

Ikke kun skoledagene huskes. Kolleger i hverdag og fest var også mere, end jeg havde 
oplevet før: En brombærtur for alle, der havde lyst, på markerne ved Gunhilds hjem og 
bagefter mødet med hendes forældre, der bød på kaffe i de hyggelige stuer. - Ture til 
Langerod hos Billes med børnene til blommeplukning og senere til Set. Hans-blå og efter 
juletræ mange gange. - En dameaften hos Kirsten Juul, hvor vi lavede pynt til julemødet. 
Det var meget svært, så dog "glimrende" ud, men blev skjult af alle kagefadene ved 
borddækningen.Siden den gang har vi lavet uroer, og nu er arbejdet lagt i andre hænder.

Jeg fulgte Anne Grete til 1. klasse i det gamle Gyfa, som skolen havde lejet, og underviste 
efterskoleelever i stoftryk i et stort lokale ovenpå med særprægede hjemmelavede møbler 
med hylder over bordpladerne. Det var Mortensen og Østergård, der havde stået for dem.

I et glimt ser jeg for mig den gamle skolegård, hvor børnene legede "nyt tapet" eller 
klatrede i de store træer. Om efteråret afslørede brune fingre, at der var gjort gode fund 
under valnøddetræet. - Det lillebitte lærerværelse var næsten til grin, for hvis alle kom,

19



kunne vi ikke være der. En dag krøb nogen for sjov ind under bordet,og andre stod op midt 
i rummet, som om de kørte i sporvogn og holdt i stropper.

Vi havde onsdagsaftener. En af de virkelig sjove var, da Kongstad og Mortensen optrådte 
med foredraget "Latter”. De havde båndoptagelser med eksempler, og det var utrolig 
morsomt; men man turde næsten ikke give los for latteren af angst for at gå glip af det 
næste.

På et tidspunkt lavede vi en stor fest for at samle ind til en startkapital til "den nye skole" 
ude på marken. Alle skulle bidrage med noget, der kunne sælges. - Jeg havde lavet en 
stoftrykdug med servietter. Den blev solgt på auktion for højeste bud. I formning havde 4. 
klasse lavet en stor elefant af papmache. Den blev sat på stativ med små hjul under, og de 
yngste børn kunne få en tur rundt i salen for 25 øre. Den indkomne sum gik også til samme 
gode formål. - Det var ikke så let, mens vi ventede på at alle kunne flytte ud i det nye. 
Efterskolen flyttede først, og vi holdt fælles møder stadigvæk. Jeg husker det som en travl 
tid med skolearbejde, møder og arrangementer og små børn hjemme, men vi havde det rart 
alligevel.

Da vi flyttede helt, var vi midt ude i naturen. Jeg husker en hare, der løb i det høje græs 
ved Kridthuset en af de første dage. En lærkerede fandt børnene også, og vore oplevelser 
med dyr og fugle er ikke forbi. Det er rigtig dejlige omgivelser, og jeg synes, at vi udnytte 
dem til mange ting.

Vores gode muligheder for skolehaver blev afprøvet på det sted, hvor Sneglehuset nu 
ligger. At jorden blev lidt udpint til sidst og ikke kunne nøjes méd kaninmøg medbragt i 
poser, gjorde ikke så meget. Der blev nok at måle, veje og skrive om.

Samarbejdet med kolleger udvikledes hele tiden såvel i de enkelte klasser som i husene. 
Emner som: "Børn i andre lande", "Børn for 200 år siden”, "Broncealder", "Stenalder" og 
"Vikingetid" var noget, vi lagde mange kræfter i, men også fik rigtig megen glæde af. - 
Hele tiden kom der nye kolleger til, som havde nye ideer og var gode til planlægning og 
samarbejde.

I løbet af årene har jeg fået bevilget mange kurser, som har sat en masse i gang. Blandt 
andet kurserne, hvor vi skulle læse og arbejde med børnelitteratur, har jeg haft glæde af. 
Enkelte korte kurser har også givet meget. Her tænker jeg på et klasselærerkursus på en 
uge, hvor hvert minut blev udnyttet. Virkelig opkvikkende var også et ugekursus om 
naturfaglige og tekniske emner, hvor vi skulle lave vores egen bog,efterhånden som 
forsøgene skred frem.

Det bedste af det hele her på skoler er dog den rare stemning, der hersker iblandt os. Gid vi 
kan bevare den fremover.

Lis Kristiansen
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A[iførste dag i Ariddiuset



Kære årsskrift

Jeg er lige ankommet til en ny skole hvor jeg er startet som lærer. Den hedder Glamsbjerg 
Fri- og Efterskole og ligger på Fyn.

Tænk jeg troede næsten ikke, at jeg skulle få en stilling i år, men det lykkedes mig alligevel 
sidst i juni. Det gik for øvrigt utrolig stærkt: Tirsdag fik jeg at vide, jeg skulle til samtale 
om onsdagen, Fredag fik jeg jobbet og mandag var jeg nede og snakke med forstanderen 
(en meget flink og snakkesalig mand). Han hjalp mig så med at finde et værelse.

Det er en lille by. Jeg sagde til Søren Henriksen, at jeg manglede et sted at bo, så sprang 
han op af stolen og ud i kontoret til de to sekretærer. Denne gang var deres informationer 
ikke nok, så vi måtte helt ned i køkkenet (åbenbart den virkelige datacentral her på stedet). 
Der var så en, der kendte en, der kendte en, der.... havde et værelse til leje.

Nu bor jeg på Teglværksvej 21 i et værelse. Det er udmærket til en start. Hvor jeg kommer 
til at bo senere vil tiden vise. Lige i øjeblikket er det godt at bo tæt på skolen for jeg bruger 
meget tid på at forberede mig og en del tid på skolen. Det er ikke helt let at begynde på 
noget nyt. Heldigvis er mine kolleger gode til at tage sig af mig. Jeg har endda fået tildelt 
min egen "støttepædagog" - en anden lærer - som skal sørge for at jeg ikke kommer på 
Middelfart før efter jul (ja måske kan han endda trække mig igennem helt til sommerferien).

Jeg har fået to niende klasser i friskolen. Dejlige unger. De er meget forskellige, og ikke 
lige lydhøre allesammen, men de har alle deres kvaliteter - steder hvor de viser hvad de kan 
og er gode og smukke. Det er rart at vide, - især når de viser deres mindre kønne sider (det 
sker indimellem).

Mine fag er fysik, matematik og idræt. Gode og vigtige fag der er spændende. For nogle er 
matematik og fysik dog lidt kryptiske. Eleverne tror at det skal være svært at lære det - og 
så bliver det det jo også. De ved slet ikke hvor meget de egentlig ved fra deres hverdag. De 
skal lære nogle andre måder at sige tingene på, men langt de fleste kan godt hvis man blot 
spørger på en ordentlig måde.

Vi har mange ting vi skal have på det rene. F.eks. er der en del elever der tror, at jeg er 
eneansvarlig for at de lærer noget. Der er noget om snakken: "Der findes kun gode elever 
og dårlige lærere". Jeg håber de finder ud af at det er vores fælles opgave at få det til at 
køre bedst muligt.

Desuden er flere af eleverne i en fase, hvor tingene er meget sort/hvide eller gode/dårlige. 
Der er ingen mellemveje. Det gør det besværligt at lave kompromiser.

En af omkvædene i mine timer har været "Jeg forstår ikke en meter" - og selvfølgelig er 
der altid "et par centimeter" som man kan starte med. Det prøver jeg at lære dem, men det 
er svært (var jeg ikke også sådan selv, da jeg gik i niende?).
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Jeg vil ikke trætte dig, kære årsskrift, med alle mine oplevelser. De har været mange 
allerede. Glade stunder, hvor alt var lyst, og tider hvor jeg kunne sparke alle unger i niende 
klasse til månen - og det var for at de kunne gå i fast kredsløb, ikke for at de skulle komme 
retur.

I det store og hele så må du dog hilse alle dine lærere og sige at jeg er glad for at være her 
på skolen.

Christian Knudsen.
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CHRISTIANS FLYVENDE ORDSKVALDERCIRKUS.

Om sprog.

Sidste år var jeg i København og boede lige vest for Valby Bakke. Jeg var et år på 
djævleøen, inden jeg vendte hjem til denne lille velsignede by. Jeg har hjembragt et par 
kuriositeter. Må jeg, mine damer og herre, præsentere det første ord i fri dressur.

IKKE

Her er en lille fyr der kan lave de mærkeligste kunststykker. Han formår at dreje din hjerne 
totalt, så den vender modsat af hvad den ellers gør ....

Han er i stand til at gøre det samme, som hvis jeg beder dig om at lade være med at tænke 
på en grøn abe med gule pletter. Du er nødt til først at tænke på aben, før du kan lade være.

Lad "ikke" vise dig et par kunststykker:

"Du må ikke gå over vejen!"
"Du skal ikke blive sur."
"Du skal ikke støje.”

Prøv at lægge mærke til det - du bliver nødt til at tænke på handlingen uden ikke:

"Gå over vejen" 
"Blive sur"
"Støje"

Simpelthen for at vide,hvordan du ikke skal handle.

"Ikke" er en drillepind, på denne måde. Hvis "ikke” går ud af manegen, må de resterende 
ord handle anderledes, hvis de vil optræde. Lige pludselig må de tænke sig om, og finde ud 
af hvad de vil have i stedet for det de ikke vil have:

"Bliv på denne side af vejen."
"Bevar dit gode humør."
"Vær stille, luk munden."

Sjovt nok har ordene det ofte bedre når "ikke" er gået - selv om de også har brug for ham.

GENERALISERING

Nu er det ikke bare et ord, men en hel familie der skal i manegen. Må jeg præsentere 
familien Generalisering. Til fornavn hedder familien "aldrig", "altid", "ingen", "alle" og 
"hele tiden." Det er en familie med mange kræfter.

De kan, hvis det samme er sket flere gange, med næsten uimodståelig og vægt og styrke 
sige:
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"Det der gør du altid."
"Du har aldrig lavet dine ting."

og det er jo et imponerende kunststykke at lave (især hvis det kun er sket to - tre gange).

Familien Generalisering har en lidt svagere, men mere sympatisk familie der også 
optræder. De hedder: "ofte", "nogle gange", "sjældent" og "for det meste." Når de har 
oplevet noget flere gange kan de f.eks. sige:

"Du gør det ofte."
"Du har nogle gange ikke lavet dine ting."

Læg mærke til at kunststykket bliver mindre, men også mere venligt. Lad mig dog slutte 
dene del med at opføre to af de gode numre som familien Generalisering kan udføre.

"Man skal ALDRIG sige ALDRIG!"
"Man skal ALTID undgå ALTID!"

Og applausen vil ingen ende tage ....

MAN

Her er igen en enkelt lille fyr, men læg mærke til hvad han kan gøre. Han er i stand til - 
selv om han ofte står alene i manegen - at fylde den med mennesker.

Her er de første kunststykker:

"Man gør sådan, hvis man er et godt menneske."
"Sådan gør man."
"Inden man går ind, banker man på."

Læg mærke til hvordan manegen fyldes med folk så snart "man" træder ind. Det går med 
lynets fart. ("Man" er forøvrigt i familie med "folk”, "de fleste" og lidt længere ude med 
Generalisering).

Hvis "man" virkelig vil lave et kunststykke, så indkalder han et andet ord der kan det 
modsatte af ham. Det er et ord der affolker manegen på lige så kort tid som "man" tog om 
at fylde den. Det er "jeg".

"Jeg gør sådan, når jeg er et godt menneske."
"Sådan gør jeg."
"Inden jeg går ind, banker jeg på."

De kan i fællesskab tømme og fylde manegen efter behag. De er begge meget dygtige. 
"Man" kan dog have svært ved at finde ud af, hvornår det er bedre at overlade manegen til 
"jeg".
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FINALE

Inden afslutningen vil jeg lige nævne, at vi har endnu flere fantastiske enkeltpersoner og 
familier i vores cirkus.

Det er f.eks. Familien Nødvendighed ("burde", "nødt til", "skal"), Familien Upræcis 
("noget", "lidt mere", "visse”) og "De nysgerrige" ("hvorfor, "hvordan", "hvornår" med 
flere), men de må vente med at blive præsenteret til en anden god gang.

Vi har brug for alle sprogets kunststykker. Det er dog bedst, hvis det er os der ved hvornår 
numrene skal komme, og det ikke er os som sproget laver numre med.

Lad os komme til finalen. Må jeg bede deltagerne stille op til march:

"Du skal ikke stå sådan, du står aldrig rigtigt, man kan da altid bruge en 
forfærdelig tid på ikke at lave noget."

Vi håber at showet har tiltalt dig, og hvis du skulle få lyst til at optræde i CHRISTIANS 
FLYVENDE ORDSKVALDERCIRKUS, så er manegen din - nårsomhelst og 
hvorsomhelst du skulle få lyst til at åbne munden.
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Lærer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole under første verdenskrig.

En af de sidste dage i april havde jeg besøg af Vibeke Leth Svendsen, der kom for at melde 
sin datter Marie Louise ind i friskolens 4. klasse. Mens vi sad og snakkede om 
indmeldelsen, pegede Vibeke Leth Svendsen pludselig op på et billede, der var lavet i 
forbindelse med skolens 25 års jubilæum i 1923, og sagde. "Jamen, det er jo Marie Louises 
Oldefar. Jeg vidste godt han havde været lærer på Friskolen, men jeg var ikke klar over, at 
I havde et billede af ham."

Vibeke Leth Svendsen fortalte videre, at Simon Jensen, som der var tale om, havde 
nedskrevet sine erindringer, og derfra har vi så fået lov til i årsskriftet at bringe Simon 
Jensens biografi og et uddrag af hans erindringsskrift. "Langs vejen, jeg gik.".

Søren Henriksen

Simon Jensens biografi
Født på Viborg Vestermark, 14. september 1890 på gården Christianslund.

Efter afsluttet skolegang i Viborg 1904, i snedkerlære i 5 år.

Som snedkersvend "på valsen" i Tyskland, Schweiz og Böhme i 1910 - 1911.

November 1911 - april 1912: elev på Husmandsskolen i Odense.

April 1912, værnepligtig i Viborg ved 6. bataljons 2. kompagni indtil oktober s.å.

1913 - 1914: elev på Odense Seminarium. I august indkaldt til sikringsstyrken. 25/9 1914 
udnævnt til underkorporal. Gik op til lærereksamen i 1915 i soldateruniform som privatist 
på Odense Seminarium.

1916, forlovet med Anna Andersen fra Aa ved Ebberup. 19/4 1919 gift med Anna 
Andersen. I ægteskabet 4 børn: Carl, Marie, Ella og Poul.

12.6 1916: Lærer ved Friskolen i Glamsbjerg (jvf. bilag)

Januar 1919: Lærer ved Skive kommuneskole, hvor han sluttede ved Skive Nordre Skole 
som skoleinspektør i 1957 efter 22 år på posten.

Død, marts 1974 i Skive

UDDRAG AF "LANGS VEJEN, JEG GIK"

Det var ikke let at få plads som lærer dengang, men længe før jeg havde eksamen, var jeg 
sikret plads, og jeg har sådan set ikke været arbejdsløs lærer en eneste dag. 12. maj 1916 
blev jeg antaget som lærer ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole, efter anbefaling af 
gymnastikdirektør Olav Schrøder (en søn af forstander Ludvig Schrøder i Askov). Jeg 
skulle særligt undervise i gymnastik, tegning og fysik. Da forstander Skriver spurgte mig, 
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om jeg var dygtig i fysik, svarede jeg sandfærdigt: "Jeg har mg+ i det". Fysik og tegning 
var næsten det, jeg nødigst ville arbejde med, men det kom nu til at gå meget godt. Jeg er 
lige ved at tro, man underviser bedst i de fag, man har haft svært ved, der ved man, hvor 
skoen trykker.

Inden eksamen havde jeg fået en ny indkaldelsesordre til at møde ved sikringsstyrken, 
denne gang 15. juni. Jeg skulle op i de to sidste fag praktik og historie henholdsvis 14 og 
16. juni. Jeg fik så lov til at gå op i begge fag den 14/6, og dagen efter meldte jeg mig ved 
afdelingen i Viborg. Denne gang blev det ca. 5 måneder til 12. november, så jeg fik ialt 
ca. 15 måneders ekstra soldatertjeneste under den første verdenskrig. Jeg mødte ved min 
gamle afdeling, 6. bataljons 2. kompagni. Vi blev sendt til grænsen og havde grænsevagten 
på en strækning langs Kongeåen. Vi blev indkvarteret i Plovstrup (muligvis Sorteplovs 
hjemsted) hos en boelsmand Johansen. Den første aften, vi var der, lavede vi 
sportspræstationer og andet halløj udenfor på grønsværen, og da konen næste dag spurgte 
os, hvad vi ellers var som civile,og jeg sagde skolelærer, så hun godt nok tvivlende ud, men 
da der kom breve, kunne hun se, det var rigtig nok, og stak mig da også en undskyldning. 
"A trowwe jo et de past, te Di var skuellærer". "Hvad troede De da, jeg var?" "A trowwe, 
Di var nøj we en cirkus".

I øvrigt var det flinke folk, vi boede hos, og vi gik rigtig og drev den af. Når soldaterne 
kunne, stak de af til Esbjerg, hvor der var et syndigt leben. Jeg var der kun een gang, så 
havde jeg nok af den. Derimod var jeg tit i Ribe, som havde sit eget fornemme ansigt og en 
historisk aura, som vel ingen anden by i Danmark. Domkirkens firkantede vagttårn blev 
forøvrigt brugt til vagttårn. Der var dragoner deroppe med installeret kikkert og telefon. 
Der var en vidunderlig udsigt derfra ud over Vesterhavet og langt ned i det dengang tyske 
Sønderjylland. I kikkerten så man tydeligt pikkelhuerne og deres skyttegrave.

Jeg var også en afstikker i Askov, hvor jeg hilste på Olav Schrøder, der havde et 
kursushold der, og hans søster Ingeborg Appel præsiderede som værtinde ved bordet.

I Glamsbjerg skulle jeg begynde efter ferien, men de holdt så vikar først til november og så 
igen til 12. november, da jeg endelig slap fri af militæret og kunne begynde som lærer.

Det blev to rige arbejdsår i Glamsbjerg. På en vis måde lærte jeg skolemæssigt lige så 
meget der i 2 år, som senere i 38 år i folkeskolen. Morsomt nok er der i Skive havnet 
yderligere to lærere, der er startet i Glamsbjerg, nemlig Påskesen på seminariet og Schultz 
Petersen på højskolen, men jeg var der lige så længe som de to tilsammen, de fleste af 
deres unge lærere blev der kun eet år, mens lærerinderne betragtedes som fast inventar. 
Lønnen var ikke stor. Jeg begyndte med 45 kr. om måneden og fri station. En dag 
konstaterede Skriver, at mine bukser var begyndt at flosse, hvortil jeg svarede, at de 
passede til lønnen. "Jamen, du kan da få kredit hos skrædder Larsen, (nabo og medlem af 
skolens bestyrelse) det har alle vore unge lærere fået". "Ja tak, men jeg skal ikke gå i 
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skrædder Larsens bukser, jeg foretrækker at gå i mine egne". Det er forøvrigt et princip, 
jeg altid og med fordel har fulgt, at vente med at købe, til jeg kunne betale.

Kosten var heller ikke overdådig. Det var med rugkaffe og rabarberte og rationering. Men 
der var liv og glade dage i Glamsbjerg, så jeg udnyttede også tiden. Jeg fik tillægseksamen i 
tysk og engelsk og var også begyndt at læse fransk med Karen Nielsen. Jeg havde et stort 
drengehold til Gymnastik, det eneste drengehold til amtsopvisningen i Verninge. Jeg havde 
også aftentimer på Teknisk Skole - lønnen 1 kr. pr.time å 60 minutter. Og så blev jeg 
bladmand i stor stil, referent til Fyns Venstreblad (dengang et af Danmarks førende blade), 
Assens Amtsavis (med den forhenværende skriveredaktør Rosted og hans energiske fru 
Maja) og endelig redaktør af egnens lokale ugeblad "Kommunaltidende". Når jeg havde 
stof, brugte jeg det altså 3 steder. Var et referat eller en nyhed skrevet ned, fik 
Venstrebladet det pr. telefon, hvorefter det omgående kom i postkassen til Assens. Det 
skulle jo være fremme samtidigt. Som redaktør af Kommunaltidende kom jeg i strid med 
vor sognefoged, hvad jeg havde megen fornøjelse af, men forøvrigt fik jeg helst andre til at 
skrive i den og klippede ellers artikler fra andre blade, især "Vejle Amts Folkeblad", som 
bogtrykkeren holdt. Han var forøvrigt en sag for sig, en meget intelligent og særpræget 
ener.

Min kæreste og senere hustru Annas principal, sagfører Jacobsen i Odense, administrerede 
der en lille, snobbet lokalavis, "Odense Avis" og tilbød mig redaktørpladsen ved den. Det 
fristede mig nu ikke, men iøvrigt gik jeg stærkt op i journalistik og havde stor lyst til det. 
Det var ikke store summer det gav. 200 kr. om året som ansvarshavende redaktør, 3 øre pr. 
linie for nyheder og referater og 5 øre pr. linie for en enkelt jubilæumsartikel til "Fyns 
Venstreblad". Det var et særligt jubilæumsnummer til Glamsbjergs 25 års jubilæum som 
stationsby. Jeg tog stof fra Traps Danmark, fra "Fynske byer og deres mænd", og to gamle 
koner, der boede i byen, før banen kom, interwiewede jeg og bryggede det sammen med en 
kraftig reklame for byens driftige forretningsdrivende. Det blev mit til dato bedst betalte og 
mest anerkendte journalistiske arbejde.

Glamsbjerg var centrum for Vestfyn meget mere end Assens, og friskolen var centrum i 
Glamsbjerg. Det var der, de mange møder holdtes, og det mest spændende var tit samværet 
med foredragsholderen bagefter, der var lærerpersonalet altid med. Fru Skriver var vældig 
hyggelig med sit jyske a, og lærerkollegerne var også helt rigtige. Der var’ de tre 
lærerinder, frk. Damgård, fru Skrivers søster, der kun havde de mindre børn, Karen 
Nielsen, der især havde fremmedsprog og Marie Espensen, der var gymnastikekspert. 
Ingen af de tre havde seminarieuddannelse. Så var der det første år lærer Harbo, der var en 
reel, lidt pertentlig og meget samvittighedsfuld lærer. Derefter kom den nuværende 
amtskonsulent i Ringkøbing amt Johs. Søborg i Gimsing (1964 Holstebro). Dengang hed 
han Johs. Christensen og var meget vittig og fuld af humør og narrestreger. Vi cyklede ud 
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og turede rundt; i ferien var vi på friskolekursus på Frederiksborg Højskole med den 
åndfulde Holger Begtrup som vært. Han havde den udmærkede skik, hver middag at give os 
et kort uddrag af avisens nyhedsstof - det var før pressens radioavis var opfundet. En 
morgen, han skulle holde et foredrag, kom lian ind og fortalte, at hans ungdomsven Jacob 
Knudsen var død, og han kunne ikke samle sig om andet - og så talte og fortalte han om 
Jacob Knudsen, så man glemte både tid og sted. På turen var Skrivers bror Martinus ellers 
en glimrende anfører, ikke mindst i Tivoli. (Han var gift med en af skrædder Larsens døtre 
og lærer, senere forstander på Nørregades friskole i Odense). Vi var også til friskolemøder 
flere steder på Fyn og til folkemøde på Frøbjerg Baunehøj med Jens Byskov og Klaus 
Berntsen som talere. Klaus Berntsen var kredsens folketingsmand, og jeg refererede bl.a. et 
vælgermøde, hvor jeg naturligvis særlig refererede de visdomsord, hans radikale 
modkandidat, forstander Busk, Årslev havebrugsskole, (Jens Busks søn) og andre radikale 

havde fremført. Næste dag havde Venstrebladet en kæmpeoverskrift: "Stor vandgang for 
Klaus Berntsen i Glamsbjerg", skønt Klaus fuldstændig havde behersket mødet fra først til 
sidst. Klaus Berntsen var herlig. Når han i sine foredrag - jeg har hørt det 2 gange, men det 
foredrag har han holdt utallige gange - kom til omtalen af sin mor, græd kvinderne 
uværgeligt, og jeg var med respekt at melde lige ved det også. Han var ualmindelig 
charmerende. Min fætter kom til Snave skole som ivrig reformvenstre, men Klaus opsøgte 
den ivrige unge lærer i hans hjem, og da han gik derfra var fætter J. Chr. moderat 
venstremand til sine dages ende. Svigerfar var også hans svorne tilhænger, og da Jens 
skulle på højskole blev det Klaus Berntsens gamle højskole Særslev. Klaus kom også på 
friskolen, skønt det var radikalismens højborg i Assens-kredsen, men han var jo vellidt og 
velset alle vegne.

Var Anna hjemme i Å, var jeg selvfølgelig dernede. Hendes madmoder, fru sagfører 
Jacobsen, havde vi iøvrigt også på skolen en aften som oplæser. Skolen var i støt fremgang, 
og Skriver ville gerne have haft mig knyttet til skolen som gift lærer, men selv om jeg satte 
stor pris på ham, ville jeg ikke i det lange løb være nr. 2 på pladsen og sagde derfor op til 
november 1918 og søgte forskellige vinterlærerpladser i Jylland.

Det første jeg søgte var i Hejnsvig, og jeg fik det, senere fik jeg tilbudt en lignende plads, 
som jeg egentlig hellere ville have haft, i Ringgive, men da var det aftalt med Hejnsvig. Da 
jeg kom derover, var jeg først hos skolekommissionens formand, og da jeg havde hørt om 
lønnen, sagde jeg, at så var det jo afgørende, hvad jeg skulle give for kost og logi. Vi 
fulgtes så ad til hotellet og værten forlangte 90 kr. månedlig. I Glamsbjerg var det beregnet 
til 45 kr., og jeg sagde straks, at så havde jeg ikke råd til at tage pladsen. Der var en times 
tid, til toget gik, og da der stod et skakbord, spurgte jeg, for at sige noget, værten, om han 
var skakspiller. "Jo, jo, om jeg kunne spille skak?" "Jeg kendte da brikkerne". "Jamen, så 
kan vi lige få et parti, inden toget går". Vi spillede, og han vandt, og så foreslog han mig, 
at jeg kunne hjælpe ham lidt med nogle rationeringskort, han skulle ordne, så kunne jeg bo
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for de 45 kr., men til gengæld skulle jeg spille et parti skak med ham hver aften. Sådan blev 
det; i de 2 måneder, jeg var i Hejnsvig, spillede vi ærligt og redeligt hver aften, og jeg var 
gerne taber, men fik en mægtig træning. løvrigt levede jeg overdådigt og spiste som aldrig 
før under krigen. Værten havde også landbrug og kunne slagte en gris, så tit der var brug 
for det. I Hejnsvig levede vi "fjernt fra verdens vilde larm" og mærkede ikke stort til 
hverken krig eller rationering. Derimod blev der handlet. En af mine elever, en 
jævnaldrende mand, Gravild - hans fornavn husker jeg ikke - havde købt og solgt snesevis 
af ejendomme, havde tørvefabrik og eget fodboldhold, og skønt han var meget ringe til 
dansk, ville han absolut have og fik enetimer i engelsk. I skolen havde han været sinke, men 
da krigen kom, bare handlet og handlet.

Jeg skulle jo have fat i noget mere varigt, og oppe i Skive arbejdede fætter Erik energisk på 
at skaffe mig ind, og et par uger før jul kunne han meddele mig, at jeg var indstillet som nr. 
1 til et timelærerembede fra nytår.



TARMO TANK
Tarmo Tank, en 27-årig lærer fra Tallin i Estland, boede hos Ditte og Søren fra den 19. 
august til den 1. september - netop i de dage, da hans lands skæbne blev afgjort. Han 
skriver følgende:

Jeg var glad for at blive bedt om at skrive om mit ophold i Danmark til skolens årsskrift, 
men nu da jeg sidder ved mit bord og se ud over skolens bygninger (jeg har en fin udsigt til 
skolen fra mit vindue) har jeg problemer - hvad skal jeg starte med - hvad skal jeg skrive

Der er så mange indtryk, så meget nyt for mig, at jeg er ret forvirret. Jeg er imponeret over 
forholdet mellem eleverne, deres forældre og lærerne. Jeg har en fornemmelse af, at alle 
disse mennesker udgør én stor familie, at de prøver at hjælpe hinanden, at de har en masse 
tilfælles. De tager aktivt del i læreprocessen. Det er en god ting, at mange af lærerne bor så 
tæt ved skolen, at de er til stede, når der er brug for dem - de tilbringer virkelig meget tid 
der. Jeg kan lidejeres skolebygninger, og at alle klasseværelser er ved jorden. Når man ser 
ud af vinduet, ser man træer, grønt græs - jeres smukke natur, som ligner den estiske så 
meget.

I samles hver dag kl. 10. til morgensang og synger forskellige sange. Det gør vi ikke i 
Estland; men jeg kan lide det og synes vældig godt om nogle af sangene - især synes jeg 
godt om den med Sigurd og den store slange.

I er priviligerede fordi I kan tage aktivt og skabende del i at bygge undervisningen op. I 
bestemmer selv over hvilke emner I vil tage op, lærerne har frihed til at tilrettelægge.dagen, 
som de synes, de kan ændre programmet uden at spørge, børnene har lov til at komme frem 
med deres ideer og på den måde påvirke undervisningen. Det er fint.

Der bliver lagt meget vægt på det danske sprog. Men det er jo også en kendsgerning, at 
sproget gør en nation til det, den er. På estisk: "Keel on see, mis iihest rakvast trakva teeb". 
Det er fint at fortælle, det fremmer sprogfornemmelsen, fantasien og evnen til at udtrykke 
følelser og tanker. Det er også lykkedes for os estere at bevare vores modersmål; det er vi 
lykkelige for, og vi håber, at vi går en bedre tid i møde.

Jeres levestandard er meget højere end den estiske. Det ses overalt; I har en masse udstyr, 
som gør hverdagen og undervisningsprocessen lettere for jer. I har video, båndoptager, 
kopimaskine o.s.v. Vores elever må skrive alt ned, hvorimod I kan udlevere kopier, så de 
kan samle materiale om forskellige emner og lave deres egen "bog". Ofte må jeg tage mine 
egne bøger med til skole for at vise eleverne forskellige tekster, og det kan være ganske 
trættende med en stor taske fuld af mange bøger i en overfyldt bus.

Biblioteket på jeres skole er et lyst og pragtfuldt lokale, hvor man kan slå sig ned og læse i 
ro og fred. Det kender vi ikke til hos os, og dog - men det kan ikke kaldes et bibliotek.
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Sidst men ikke mindst: I danskere er et venligt folkefærd; jeg har kun set glade og smilende 
ansigter omkring mig. I de kritiske augustdagc støttede mange mennesker mig og de andre 
estere; de prøvede at hjælpe og opmuntre os. Tak for det!

Den danske regering var en af de første, som anerkendte vores uafhængighed og sendte en 
ambassadør til de baltiske lande. Det kan I være stolte af. Vi behøver hjælp og støtte fra 
andre lande for at overleve og skabe vores egen økonomi, vores politiske system, vores 
eget uddannelsessystem og i det hele taget fremme vores kultur.

Mit ophold i jeres land i 2 solrige og varme uger er snart slut. En del af jeres dejlige land 
vil blive i mit hjerte. Jeg håber, jeg får lejlighed til at fortælle andre i Estland om jeres land 
og jeres vidunderlige skoler.

Jeg vil gerne takke jer, for den venlighed og varme, jeg er blevet mødt med, hvilket har 
gjort mit ophold i Danmark perfekt.

Tak allesammen! Gud velsigne jer og jeres land.

Nägemisemi - jeg håber at se nogle afjer i Estland.

den 30. august 1991
Tarmo Tank
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Jultale
Juletale på Glamsbjerg Friskole den 6/12 1990.

"Præstetanker"

I et kendt supermarked kan man for nogle få kroner købe en flaske vin med det muntre, 
men samtidige "indholdstunge" navn, Præstetanker.

Jeg har ofte spekuleret på, om det monstro var sådan, at hvis man indhalerede et vist 
kvantum af flaskens indhold, at så kom der myldrende en masse gode og fromme tanker om 
både dette og hint af åndelig kaliber. Det var måske et forsøg værd, man kan aldrig vide. 
Men jeg har nu tænkt mig at lufte nogle andre præstetanker og bliv nu ikke mismodige, for 
det er ikke, fordi jeg ikke vil tale om julen - det gør jeg glad og gerne og jeg skal også nok 
nå dertil - men når jeg for øjeblikket, næsten i enhver sammenhæng får lejlighed dertil, så 
udøser jeg min vånde over at undervise i kristendom. - Helst jamrer jeg over for kolleger, 
så falder emnet ind under indbyrdes samtale og trøst.

I nogen måde deler præster kår med folkeskolens lærere, dog med den forskel at læreren er 
ekspert i undervisning, og præsten er ekspert i kristendom!? Begge savner vi hinandens 
ekspertise og angiver måske denne mangel som grund til at vort forehavende af og til lykkes 
så dårligt, som det gør. Men det er vel en fejlvurdering. For der vil aldrig kunne uddannes 
eksperter i de to ting, sålænge jorden står. I de generationer, der gik forud for os,tyrede 
man religion i lange baner. Skolen var jo kirkens ægtefødte barn. Nu er vi inde i en 
overgangsperiode, hvor alt kan ske.

En kollega var til et selskab, hvor han fik fortalt om en 12-årig gut, der sled i det - han 
skulle skrive noget om Konfutses lære. Det blev præsten forarget over, og jeg giver ham 
medhold. Ikke fordi jeg ikke under det unge en viden om fremmede religioner - men fordi 
intet menneske på dette alderstrin er moden til at tumle selv de væsentligste kristne begreber 
- og slet ikke er parat til at sætte sig ind i en fuldkommen fremmedartet og meget subtil 
begrebsverden. Eller tager jeg grundigt fejl? Skaf os en Gud, som ingen præster har 
forklaret, skal H.C. Andersen have sagt. Har vi ødelagt vor kristne tro ved at gøre den til 
en gammel, dødsens kedsommelig udenadlært remse? Vi siger den indeholder spændende 
stof, sprængstof. Er vi selv spændt eller sprængt?

En anden præstetanke, der senere sættes sammen med det, jeg lige har strejfet, er, at jeg 
aldrig har kunnet gøre rede for, hvorfor jeg blev præst. Jeg synes ikke jeg kan spore nogen 
"påvirkning" i barndommen - mine omgivelser tilhørte og tilhører de såkaldte "fire-hjuls- 
kristne". Nuvel, der var læreren i bibelhistorie, der tordnede når vi ikke kunne vore remser 
og vers - om Guds kærlighed! Af bar rædsel kunne hun få os til at kunne.

Og der var een, der kunne udmale Kristi lidelser på korset, så nutidens skræk-film er vand 
ved siden af - og når vi så havde tværet N. Nielsens bibelhistoriske stykker ud i de trætte 
hjerneceller for 117. gang, så slog vi gækken løs og legede tagfat mellem bordene.
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Det er ikke min mening at hænge engagerede lærere ud. Tværtom. Og for at "bevise" det 
vil jeg tilstå en af mine synder. For når jeg kigger tilbage på de notater fra dengang - for 4 
år siden, hvor jeg som nyudsprungcn præst underviste trettenårige i teologiske begreber, så 
får jeg røde øren - det er ikke min fortjeneste, at de ikke er blevet buddhister sidenhen.

I virkeligheden er jeg utrolig glad for at være præst - også selv om jeg i svage øjeblikke 
hævder, at jeg hader højtider, men jeg er næsten barnligt forelsket i "jobbet" som det 
nutildags hedder. Jeg kan se en svær, men i grunden pragtfuld opgave i at prædike (når det 
lykkes) - og når søndagen kommer glæder jeg mig til at samles - "mange, få, store, små i 
en samlet skare" om sognets gudstjeneste. Jeg så at sige "opbygges" selv af at døbe de små 
og at tage dem, livet har gjort små, til alters. Det er fornemt at skulle være med i den sidste 
kærlighedsgerning vi kan vise hinanden, nemlig at stede et elsket menneske til hvile. Og jeg 
kunne sige noget endnu pænere om at vie glade mennesker, og det utroligt givende, at holde 
de ældre i hånden på pleje- og alderdomshjem. Om det fortrolige i tjenesten. Om foredrag 
alle mulige steder, hvor der stadig er bud efter præsten. Jeg skal nok dy mig for at blive 
sentimental,men blot vove den påstand, at det stadig er en meningsfyldt opgave at være 
præst i folkekirkens Danmark, selv om alle i dag siger, at det er der ikke noget ved, ingen 
resultater, ingen ære og sidst, men ikke mindst, der er ingen penge i det. Næh, det er sandt 
det hele, men netop derfor. Vi har med mennesker at gøre, og i de situationer vi møder 
dem i, venter de ikke af os, at vi er specialister med patentmetoder i baghånden.

Der er en del gudstjenester, som jeg hvert år glæder mig til, blandt andet påskehøjmessen, 
jule- og konfirmationsgudstjenesten - den sidste er en tindrende glad ungdomsfest med en 
solid alvor som baggrund. Her er en spændende og åben situation at tale ind i - de store 
børns forhold til deres hjem, til samfundet, til dem selv, til kirken, til skolen, til dåben. 
Hvem tilhøre I og hvad skal og vil I med livet?

Konfirmation - fest og glæde - glemt er tanken om, at selve det at undervise 13-årige i 
kristendom gennem en vinters tid, altid i starten forekommer som værende fuldstændig 
umuligt, som at hælde vand i et bundløst kar. Men da vi, som før sagt ikke har nøglen til at 
give dem al den viden vi gerne vil, så kan vi, ihvertfald ved specielle lejligheder give dem 
følelsen af noget anderledes, så de ser, at her er noget andet på færde end uforståelig 
kristendom. Her er noget vi har brug for, nemlig fællesskab, og navnlig i denne tid, med 
kulde og mørke på så mange måder, da har vi rigtig brug for fællesskab.

Der er en salme, der blandt de mange fortrinlige, passer perfekt til det tema, der nu er 
blevet anslået. Det er "Kimer, I, klokker". Der møder vi linjen "Julen er kommen med 
solhverv til hjerterne bange". Og det er vel især ordet "solhverv", der gør, at vi kan huske 
denne salme. Men, jeg vover igen en påstand, at det også er fordi ordene i sig selv er 
sandhed. Julen er det store solhverv for de bange hjerter.
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Måske en og anden synes, at bange ikke er det rigtige udtryk, og at det i hvert fald ikke 
passer på dem.

Det kan vel ikke overraske nogen, at det er Grundtvig, der bruger dette udtryk. Og han 
tænker her ikke på den enkelte, men på alle mennesker, og dertil kommer, at Grundtvig var 
et udpræget virkelighedsmenneske. Han fantaserede ikke, når det drejede sig om alvorlige 
spørgsmål.

Og han beholder ret: Menneskehjerterne er bange. Når TV viser os topledernes formåen, 
da bliver vi bange. For hver gang et menneske tvinges til at tage en afgørelse, besinde sig 
på sig selv, er angsten der.Den angst, der når sit højdepunkt i følelsen af, at der jo i 
virkeligheden ikke er det menneske til, som kan se et andet ind i hjertet og tilbunds forstå 
det, og således fjerne ensomheden. Når vi befinder os derude på livets overdrev, så har vi 
følelsen af, at der ingen findes, der kan eller vil række os en hjælpende hånd. Vi taler om, at 
følge hinanden i døden. Men der er jo intet menneske, der virkelig kan følge et andet i den 
ensomhed. Næ, på rent menneskelige vilkår er vi ret ene, hvor inderligt vi end er knyttet i 
ægteskab, eller venskab med andre. Og det er især denne ensomhed, der gør hjerterne 
bange, Der er en holdning til tilværelsen, der er fyldt med angst. Det er den følelse, der 
viser sig, når der rundt omkring os lyder: Hvad er det egentlig for en tilværelse vi lever? 
Der er ikke længere noget at håbe på, glæde sig til eller længes efter? Foran os ligger der 
dage, som vi ved ikke bringer de store overraskelser. Tilværelsen, den gode og spændende, 
har overhalet os indenom.

Der er sikkert nogle af de tilstedeværende, der har truffet bekendtskab med Jakob Knudsens 
roman MOD, hvor hovedpersonen er Tilio. Denne skikkelse er skildret ud fra noget hos 
enhver af os. Tilio venter i mange år, altid, at der skal ske noget - noget usædvanligt; der 
forude er et liv i fest. Det dagligdags må høre op. Den "store forandring" må indtræde. Og 
som sagt, Tilios ønsker og forhåbninger,ligger ikke så langt fra vore egne - ikke bare hos os 
i Danmark, men rundt omkring i verden er det blevet et motto. For denne længsel, dybere 
eller overfladisk, findes overalt.

Og er et menneske først blevet sådant stillet, at han ikke længere venter nogen slags lykke, 
da går han vel også i stå. Og som ensomhedsfølelsen fører ud i mørket, således også denne 
følelse af, at der ikke er noget mål at nå, noget vi helt og fuldt virkelig kan glædens til.

Og tager vi fat på en anden forfatter, Henrik Pontoppidan, så får vi med hans roman "De 
dødes Rige" serveret en ram og realistisk bog. Den skildrer en masse mennesker, 
forskellige som vi nu engang er,men personerne i bogen har det tilfælles, at de midt i 
hovedstadens larm og selskabelighed plages af en ensomhedsfølelse eller af en følelse af, at 
det hele fører til ingenting.
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Een af dem, en ung "af alle Velhavere dyrket" maler, trøster sig i ensomme stunder med, at 
man jo da selv har magt til at afslutte livet, når det ikke mere byder på de rent 
naturmæssige glæder, og en fremragende politiker får som livsresultat kun dette: "det er 
dumt at blive gammel. Ingen skulde frivilligt opleve sin Alderdom. Thi at blive gammel det 
vil sige at glemme alt, hvad der skete i Dag eller i Gaar, og at huske det, der ikke længere 
hører Tiden til, ikke förstaas af nogen og derfor gør os latterlige!”

Ser vi tilbage på det, jeg indledte med og det, jeg her har berørt, og hvori der måske er 
noget også vi genkender - noget fælles menneskeligt - så er det ganske sikkert dette, hvor vi 
uvilkårligt siger, at jo længere vi lever, des sikrere bliver vi på, at hvis ikke julen var 
kommet ind verden, så var verden og livet i den værdiløst.

Det er og bliver det eneste budskab, der virkeligt og i sandhed betyder noget: Julen er 
kommen - der er ikke andet at hælde sit hoved til og trøste sig med.

Solhvervet i naturens verden, i menneskeåndens verden, i vort indre må gentages - vinteren 
kommer igen og igen, hvor lyse livsafsnit vi end oplever.

Julens solhverv er af en anden art.For solen, der lyser her, er "Evighedssolen", den, der 
"skinner klart allen Stund paa Salighedsgrund". Under den bliver dybest set dagene længere 
og lysere og sommerens fylde evig.

Det er det glade budskab, at dette solhverv er kommet. Det kom julenat, det var det 
simpelthen nød til.

Vi ved nok, at der er rigtig mange, der har svært ved at få øje på dette budskab.Hvorfor? 
ja, der kan gives mange svar. Men er der nogen af dem, som tilfredsstiller? Hvorfor er der 
træer, som grønnes senere end andre? Det er deres natur. Mere kan vi ikke sige. Og det er 
vist heller ikke værd at sige andet og mere om mennesker i deres forhold til julebudet. Vi 
véd kun, at det kan være svært at nå ind i Julens solskin. Og vi kan med rette spørge, 
hvorfor er dette "Vor Herres" solskin overhovedet kommet - hvad skal vi med det?

Som forsøg på et svar vil jeg gerne fortælle en legende - en julefortælling - genfortalt af 
præsten i Vandborg, Gunda Jørgensen.

JULEFORTÆLLING

Engang var der vand over hele verden. Det var, fordi Gud var blevet træt af at se på jorden 
og menneskene. De var grimme. Og så dækkede han det hele til med vand. Men på vandet 
sejlede et stort skib, en ark, der var fyldt med et par af alle slags dyr, og der var en mand, 
Noah, og hans familie til at passe dyrene.

Siden sank vandet, og arken gik på grund. Og Noah bestemte, at en af fuglene skulle flyve 
ud og se, om verden var tør igen. Han sagde derpå højt, at en af fuglene skulle flyve ud, og 
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han spurgte, om nogen ville.Men ingen sagde noget. De var allesammen bange for alt det 
vand og ville helst blive inde, hvor de var sammen med andre.

"Jeg synes ravnen skal flyve", sagde oksen pludseligt. "Den er træls at høre på. Den har 
sådan en grim stemme, og den laver et frygteligt spektakel". "Ja, ravnen skal flyve", 
skrydede æslet". "Ja, ravnen", brægede fåret, og hønen kaglede: "Ravnen, ravnen". Og 
musen peb: "Ravnen skal flyve".

Da dyrene sådan var enige om oksens forslag, sendte Noah ravnen ud for at se efter tørt 
land. Og den fløj og den fløj, men lige meget hvor vidt og langt den fløj, så var der kun 
vand. Ikke et eneste sted var der, hvor den kunne sætte sig til hvile. Den fik våde fødder, så 
snart den forsøgte. Ynkeligt og ulykkeligt skreg den med sin grove stemme, som ingen brød 
sig om at høre på, - og som heller ingen hørte.

Ravnen blev forfærdelig træt af al den flyven verden rundt. Men siden den slet ingen vegne 
kom, gav den sig til at flyve opad, og den fløj op og op, og nu blev det hele tiden lysere og 
varmere. Ravnen havde en fornemmelse af at komme op på det tørre og var slet ikke træt 
mere; den steg og steg.

Og lige på engang befandt den sig inde i et mægtigt træ; den fløj mellem grene og blomster 
og frugter og blade. Det var alt sammen på træet på en gang, for det var livstræet midt i 
paradishaven, ravnen var kommet til, og det træ har rødder i jordens indre, nede under alle 
vande, og dets øverste grene rører ved himlens yderste rand.

Ravnen fandt en god gren i træet og satte sig til at sove. Freden og lyset og blomsterduften 
lagde sig til at sove. Freden og lyset og blomsterduften lagde sig omkring den, og den sad i 
livstræet og drømte i 2000 år. Alderen gjorde den sorte fugl grå, og siden helt hvid, men 
det vidste den ikke, for den sov jo.

Men pludselig vågnede den, fordi det kvidrede og sang og raslede igennem hele træet. Og 
ravnen så, hvordan hvide, fuglelignende væsener fløj op og ned imellem grenene; og den 
blev så bange for at blive opdaget, for den følte sig så sort, og den huskede kun alt for godt, 
hvad dyrene i arken havde sagt om dens stemme.

De hvide væsener sang underdejligt: "Fred på jorden. Og jer er i dag en frelser født. Vi 
forkynder jeg en stor glæde, som gælder alle".

Og de blev ved med at synge det samme, som om de øvede sig, mens de fløj op og ned i 
træet. Efterhånden fik ravnen fat i, at det var "glæde for alle" de sang, og den tænkte,at så 
skulle den vel også være glad.

Forsigtigt begyndte den at slå med vingerne, men den skammede sig, fordi den var så sort 
ved siden af alle de hvide. Men da den fik vingerne bredt helt ud, opdagede den, at de var 
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hvide, og den så ned ad sig, og den så, at den var hvid over det hele. Og i vild fryd kastede 
din sig ud fra grenen for at flyve og synge med de andre.

Men inden den slap grenen plukkede den et stort rødt æble af, og den holdt stilken i næbbet, 
og så glemte den alt andet for at flyve med de vingede væsener, men den kunne ikke flyve, 
for den havde æblet i næbbet. Nedad gik det nu hele tiden. "Stjernen er standset" sang 
englene, for dem var det. "Vi flyver til Betlehem", og de fløj og fløj i en lang række, og 
ravnen var bagerst. Det røde æble i dens næb lysnede og glødede gennem alle himle.

Og så stod de på jorden et sted uden for en stald, et firkantet hus, der i grunden godt kunne 
ligne den ark, ravnen engang sejlede rundt i på alverdens vande.

Englene gik ind ad døren, en efter en, hen til et fodertrug, hvor der lå et lille barn pakket 
ind i klude. Rundt om truget stod okser, æsler, får og høns og mus. Der sad også en kone 
og en mand, fattige i tøjet og så trætte så trætte.

Englene stillede sig langs alle staldens vægge, og der blev lyst i rummet af dem, og de blev 
ved med at synge: "Og er i dag en frelser født,ære være Gud i det højeste".Sidst af alle 
kom ravnen ind i stalden. Men den var lige ved at vende om i døren, da den så dyrene, som 
den kendte. Den troede, det var arken den var kommet tilbage til, og nu ville de 
allesammen råbe op om dens grimme stemme og bede den flyve ud og forsvinde.

Men kun de hvidvingede sang, og ravnen huskede, at den også var hvid, og så gik den hen 
til fodertruget og så på barnet, der lå der.

I det samme slog barnet øjnene op, og de var som to stjerner på en sortblå himmel, og de så 
lige på ravnen, så den ikke kunne gå videre. Så rakte barnet hænderne ud efter det røde 
æble, som ravnen helt havde glemt. Den slap stilken, og barnet holdt æblet fra livets træ 
mellem sine hænder og satte sig op og så med stjerneøjne på alle,som var derinde. Og 
ravnen åbnede næbbet for første gang i 2000 år og sagde med sin gamle hæse skrigende 
stemme: "Jesus Kristus er født. Ære være Gud i det højeste".

Der blev helt stille i stalden og ravnen blev forfærdelig bange.Ville de nu råbe efter den og 
smide den ud, fordi den ikke var til at holde ud at høre på?

Men i stedet lød der en raslen og knagen og knirken, og alle dyrene i stalden lagde sig på 
knæ; hønen faldt forover og slog næbbet, den kunne ikke holde balancen på knæene, og 
satte sig så i rugestilling. Alle de hvide væsener bøjede hovederne, og de sang igen, mens 
dyrene brægede og brølede og skrydede og kaglede og peb: "Jesus Kristus er født".

Barnets øjne lyste på ravnen, og den faldt på knæ som de andre. Og barnet bed et stykke af 
æblet og gav det til ravnen, og den spiste. Og på engang blev dens fjerdragt skinnende sort, 
og den rejste sig på sine vinger, mens den skreg ud over dyrene og stalden: "Og glæden 
skal være for alle".
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Og så fløj den ud i natten imod stjernerne, der havde skåret mørket i stykker med deres 
vinger, - så lys fyldte verden.

Ravnen var på vej imod livets træ igen.

Gunda Jørgensen, Vandborg

Og må vi have lov at bevare det ønske og det håb, at vi aldrig skal være uden fællesskab, 
og derfor er det godt, at vi har en uvurderlig tradition for, at vi i familie og andre 
sammenhænge rykker tættere sammen, når vi fejrer advent og jul. Det folkelige og det nære 
fællesskab manifesterer sig på mange måder. Der er rammer, der skal fyldes med 
væsentligt indhold - der er traditioner, der er så vægtige, at de skal vise sig at indebære 
fornyelsens muligheder - alt sammen er det præget af, at det guddommelige kom ind i vor 
tilværelse - det kan vi fejre med hinanden og for hinanden, for julen er kommen med 
solhverv for hjerterne bange. Tak for indbydelsen. Tak for nu.

Leni Hansen, Flemløse
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BERETNING FRA ØRKENEN - Riyadh den 9.9 1991

Kære gamle elever, kollegaer og andre som læser dette.

Jeg kan desværre ikke deltage i festen for gamle elever i år, da jeg i øjeblikket arbejder som 
træner for det Saudi Arabiske landshold (hvis nogen skulle være i tvivl snakker vi om 
håndbold). Forhistorien er som følger: I juli 1990 blev jeg kontaktet af håndboldforbundet i 
Saudiarabien og spurgt, om jeg ville overtage posten som landstræner. Efter flere måneders 
forhandlinger blev vi enige og i november måned underskrev vi kontrakten. Skolen var 
meget velvilligt indstillet, og jeg fik bevilget 2 års orlov.

Starten på mit nye job blev forsinket ca. 3 måneder på grund af Golfkrigen, men den 20. 
april 1991 steg jeg ud af flyet i Riyadh og fik straks et mindre chock, temperaturen var ca.
35 grader kl. 21.30, og jeg lærte hurtigt, at det var ganske almindeligt. Temperaturen har 
ligget mellem 40 - 45 grader om dagen og ca. 25 grader om natten indtil nu. I de 
kommende måneder bliver det mindre varmt. Vinteren hernede svarer til en god dansk 
sommer. Men varmen er ikke noget stort problem, der er aircondition overalt, også i 
bilerne, og midt på dagen, hvor det er varmest, lukker alle butikker og folk slapper af og 
sover. Til gengæld har butikkerne åbent til 22.00 eller 23.00 lidt afhængig af, hvad slags 
butik vi taler om.

Riyadh er en moderne storby med 1,5 mill, indbyggere og ca. 1 mill, biler, og alle kører 
som gale, så godt som alle biler har buler. Det er i øvrigt forbudt kvinder at køre bil, og når 
de færdes udendørs, er de fuldt tilslørede. Kvinder og piger har ikke adgang til 
sportspladser og idrætshaller og dyrker selvfølgelig heller ikke idræt.

De første 3 måneder lavede jeg ikke ret meget, jeg deltog i nogle møder og så en del 
håndboldkampe, og det medførte en del rejser med fly eller i bil, da afstandene er meget 
store mellem byerne. Indenrigsfly er store maskiner med plads til 200-300 passagerer, og 
det tager godt en time at flyve fra Riyadh til Jeddad ved det Røde Hav. Når jeg skal over til 
byerne ved Gulfen, kører jeg som regel i bil, det er en tur på ca. 400 km hver vej igennem 
ørkenlandskab, som er utrolig flot. Der lever stadig nomader i ørkenen og nogle steder 
møder man kamelflokke på 1000 - 1500 dyr.

Saudi Arabien er et velorganiseret land med udmærkede veje, telefonnettet fungerer 
upåklageligt, alle børn og unge går i skole, læger, tandlæger og hospitaler er gratis, og der 
findes ikke nogen fattige i landet, til gengæld er der nogle, som er ufatteligt rige. Deres 
huse er store paladser 5 - 6000 kvm. og opført i marmor og andre dyre materialer.

Den sidste måneds tid har jeg været i henholdsvis Danmark i træningslejr og derefter i 
Japan til en stor turnering. I den kommende tid skal jeg lave et trænerkursus, og derefter 
begynder arbejdet igen med landsholdet. Vi skal forberede os til en stor turnering i Kuwait i 
december.
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Jeg har det udmærket her i Riyadh, selv om jeg selvfølgelig af og til savner min familie og 
det daglige arbejde på skolen.

Jeg håber, at 1 alle har det godt og at festen for gamle elever må blive lige så vellykket, som 
den plejer at være.

De varmeste hilsner

Mulle

ps Hvis nogen skulle få lyst til at skrive er min adresse det næste 1 1/2 år:

Mogens Johansen, P.O. Box 5656, Riyadh 11432, Saudi Arabia.
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Skolens medarbejdere

Ansat

Søren Henriksen, forstander 1975
Henning Andersen, lærer 1987
Gunhild Berg Olsen, lærer 1962
Annlise Bille, børnehavepædagog 1962
Lis Brandt, lærer 1959
Else Christoffersen, lærer 1964
Birgit Clasen, lærer 1986
Mikael Date, lærer 1986
Gert Dremark, lærer 1985
Ditte Henriksen, lærer 1976
Else Hoick, lærer 1972
Doth Ernst Jacobsen, lærer 1986
Esben Jensen, lærer 1981
Viggo Winther Jensen, lærer 1966
Mogens Johansen, lærer 1979
Lone Kemp, lærer 1979
Erik Kirk, lærer 1985
Ole Klausen, lærer 1983
Christian Knudsen, lærer 1991
Lis Kristiansen, lærer 1966
Else Lange, lærer 1972
Ture Larsen, lærer 1976
Erna Mortensen, lærer 1970
Niels Jørgen Mortensen, lærer 1961
Else Bøgild Pedersen, lærer 1974
Charlotte Ruus, lærer 1988
Dynes Skovkjær Sand, lærer 1988
Torsten Schmidt, lærer 1988
Anton Siersbæk, lærer 1982
Jette Sivholm, lærer 1967
Poul Riis Svendsen, lærer 1973
Torben Søder, lærer 1984
Magda og John Andersen, pedelpar 1972
Conny Andersen, rengøringsassistent 1985
Jenny Bech, skolesekretær 1962
Gitte Klausen, skolesekretær 1984
Anneke Kongstad, økonoma 1977
Marie Hansen, køkkenassistent 1966
Lene Pedersen, køkkenassistent 1988
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Skolens bestyrelse

Formand
Finn Schytz Juul 
Holtevej 45 
5620 Glamsbjerg

Sekretær
Erling Østergaard 
Glenshøjparkcn 77 
5620 Glamsbjerg

Næstformand
Kirsten Jacobsen 
Skovstrupvej 95 
5690 Tommerup

Lisa Skjellcrup Hansen 
Assensvej 370 
5690 Tommerup

Anne Benncdsen
Holger Bisgaardsvej 5 
5620 Glamsbjerg

Karen Margrethe Olesen 
Nørregade 70
5620 Glamsbjerg

Ole Østergaard 
Knarreborgvej 21 
Holmehave
5690 Tommerup
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Udgåede elever juni 1991

9.a

Lotte V. Christensen, Flittig Lise Vej 64, 5250 Odense SV
Louise Førby, Kæruldvænget 3, 5250 Odense SV
Claus Skjellerup Hansen, Krengerupvej 92, Nårup, 5690 Tommerup
Mette Lezuik Hansen, Fåborgvej 25, 5620 Glamsbjerg
Rikke Rine Hou-Vangsaae, Stentevej 17, 5620 Glamsbjerg
Niels O. Juel Jensen, Bøgevej 86, 5683 Hårby
Lisbet Nielsen, Elmegårdsvej 31, 5250 Odense SV
Jeppe Thode Pedersen, Holtegaardsvej 14, 5620 Glamsbjerg
Nynne Pfeiffer, Brandholmvej 9, 5672 Broby
Henrik Vagtholm Rasmussen, Temmeshave 7, Frøbjerg, 5560 Årup

9.b

Lasse Brokmose, Morbærvænget 3, 5250 Odense SV
Kim Niclasen, Blåkildevej 8, Stubberup, 5610 Assens
Christina Madsen, Glentevej 2, Brylle, 5690 Tommerup
Henriette Grimsbjerg Madsen, Nyrupvej 35, Nyrup, 5620 Glamsbjerg
Louise Ladefoged Poulsen, Vestervangen 82, 5690 Tommerup
Stine Zwisler, Lærkevej 3, 5620 Glamsbjerg
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10. klasse.

Søren Abildgaard, Morbærvænget 11, 5250 Odense SV
Henrik Andersen, Lindholmvej 9, Bedinge, 5250 Odense SV
Rikke Andersen, Assensvej 354, Bregnemose, 5690 Tommerup
Helene Bloch, Søllestedvej 36, 5620 Glamsbjerg
Christina Skjellerup Hansen, Assensvej 370, 5690 Tommerup
Troels Johnsen, Skolevej 7, 5620 Glamsbjerg
Lars Jørgensen, Ungersbjergevej 1, Snave, 5683 Haarby
Marianne Jørgensen, Engsvinget 27, 5250 Odense SV
Martin Nygaard Kristensen, Frøbjergvej 116, 5560 Aarup
John Kristiansen, Neversvej 37, 5690 Tommerup
Jacob Juul [.arsen, Assensvej 218, 5250 Odense SV
Mette Askholm Larsen, Assensvej 311, Bregnemose, 5690 Tommerup
Erik Bo Madsen, Blåklokkevej 73, 5250 Odense SV
Elene Nielsen, Maevej 47, 5690 Tommerup
Christian Hollemann Pedersen, Hybenvænget 14, 5620 Glamsbjerg
Louise Sloth Petersen, Hybenvænget 7, 5250 Odense SV
Mette Rask-Larsen, Birkevej 40, 5690 Tommerup
Rasmus Mosegård Rasmussen, Vøjstrupvej 43, 5672 Broby
Søren Moltrup Rasmussen, Nørregade 23, 5620 Glamsbjerg
Nicolai Sjodsholm, Lærkevej 9, 5620 Glamsbjerg
Carsten Svensgaard, Grønnevej 7, 5620 Glamsbjerg
Susan Thomsen, Elmegårdsvej 29, 5250 Odense SV
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Efterskoleholdet 1990/91

John Abramsson, Skovbygyde 5, 5985 Søby-Ærø
Frederik Amondsen, Blok 17, 1. 122, 3900 Nuuk
Anne Kathrine Andersen, Skovgårdskrogen 6, 3460 Birkerød
Henrik Bang, Bøgeskovsvej 5, 5631 Ebberup
Maja Bek, Ternevej 70, 5210 Odense NV
Laura Bogason, Kirstineparken 21, 2970 Hørsholm
Tine Breckling, Nr. Lyndelsevej 22, 5260 Odense S
Helle Bøttiger, Klaus Berntsensvej 37, Højby, 5620 Odense C
Rasmus Callesen, Engkrogen 14, 5792 Årslev
Claus Sams Christensen, Dalager 35, 5750 Ringe
Thomas Christoffersen, Bøgevej 4, 4900 Nakskov
Charlotte Damholt, Biilowsvej 9, 4230 Skælskør
Niels Karl Danielsen, Edvard Krusesvej B 172, Box 32, 3961 UUmmannaq
Gitte Kjærgaard Demant, Østergade 11, 5400 Bogense
Thomas Hage Dose, Klyden 12, 6270 Tønder
Peter Enemærke, Rugagervej 17, 5600 Faaborg
Mette Line Eriksen, Vestervangen 1, 5690 Tommerup
Klaus Frandsen, Baumgartensvej 1, 5000 Odense C
Claus Gubi, Snogbækvej 29, 0. Snogbæk, 6400 Sønderborg
Heidi Lærkebjerg Hansen, Stillingevej 6, 4200 Slagelse
Kenneth Skovsbo Hansen, Knødbjerg 6, 5792 Årslev
Trine Aagaard Hansen, Toften 2, Haastrup, 5600 Faaborg
Frederik Heeschen, Nielstrupvej 5, 5250 Odense SV
Klaus Nøttrup Hess, Pilevej 35, 5200 Odense V
Anne Mette Hjorth, Vestergade 35, 3740 Svaneke
Anne Odgaard Hune, Kirkegade 11, 5884 Gudme
Lars Hougaard Jacobsen, Bøgevænget 1, Herrested, 5853 Ørbæk
Henrik Juel Jensen, Nordlundsvej 82, 2650 Hvidovre
Jacob Rand Jensen, Golfvangen 26, 6715 Esbjerg
Tine Jensen, Dianavænget 40 l.th. 5250 Odense SV
Brian L. Jørgensen, Bjergvejen 81, 5672 Broby
Henrik Jørgensen, Lillemadevej 1, Stolbrolykke, 6430 Nordborg
Jesper Aarup Jørgensen, Solgårdsvej 28, 5492 Vissenbjerg
Sidsel Louise Jørgensen, Sølvbjergvej 13, Pejrup, 5600 Fåborg
Kristina Krogh, Store Klaus 99, 5270 Odense N
Allan Antvorskov Larsen, Strandmarksvejen 6, 3730 Nexø
Jacob Larsen, Vinkelvej 14 A, 5750 Ringe
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Jesper Larsen, Vardevej 2, 6740 Bramming
Linda Fønskov Larsen, Christianslundsvej 4, 5792 Årslev
Naja Lindhardt Larsen, Nasigfingmut B 792, Box 96, 3940 Paamiut
Stine Staunsager Larsen, Søgårdsvej 12, 2750 Ballerup
René Lübbert, Hindsholmsvej 2, 5300 Kerteminde
Claus Lærche, Grundtvigsvej 44, 5230 Odense M
Anja Guldborg Mikkelsen, Bontvedvcj 44, 5700 Svendborg
Nicolaj Mortensen, Birkevænget 1, 5792 Årslev
Peter Mortensen, Rødstensvej 9, 2900 Hellerup
Henriette Mørdrup, Vinagervej 30, 2800 Lyngby
Anja Riborg Nielsen, Svendborgvej 299, Aastrup, 5600 Faaborg
Sidse Bjergager Nielsen, Lodsvej 102, Sellerup Strand, 7080 Børkop
Susanne Nielsen, Park Allé 2, 5500 Middelfart
Jakob O. Nissen, Mølledamsvej 9 A, 3460 Birkerød
Kia D. Olsen, Columbinevej 12, 5270 Odense
Louise Olsen, Egevej 10, 5200 Odense V
Mikkel Skou Palmquist, Falkemosen 2 st.tv., 2605 Brøndby
Farid Pay dar, Lottesvej 1, vær. 81, 8220 Brabrand
Anita Pedersen, Bildsøvej 66, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Britt Dejbjerg Pedersen, Elmevænget 19, Øm, 4000 Roskilde
Ken Pedersen, Postboks 1031, 3900 Nuuk
Solveig Lykke Pedersen, Svalevænget 7, 5210 Odense NV
Søren Nyborg Pedersen, Østergade 3, 5900 Rudkøbing
Thomas Pedersen, Strandparken 19, Falslcd, 5642 Millinge
Jesper Peter, Hvedevangen 4, 5450 Otterup
Tina Jeanette Petersen, Kirkevej 36 B, 4872 Idestrup
Marianne Pilebo, Valhals Kvarter 38, 2670 Greve
Morten Pohlmann, Møllemarksvej 14, 5200 Odense V
Anne Aagaard Rasmussen, Fresiavænget 28, 5450 Otterup
Jonas Storm Rasmussen, Møllegårdsvænget 1, 5672 Broby
Karina Rasmussen, Baunehøjvej 8, Østby, 4050 Skibby
Julie Rex, Skolevej 26, 5270 Odense N
Pia Simone Steensen, 5. Maj Plads 4, 1. sal tv., 5700 Svendborg
Rikke Stærke, Vingårdsvej 11, Diernæs, 5600 Faaborg
Anette Lindegaard Sørensen, Kildevangen 86, 5750 Ringe
Claus Kjær Sørensen, Sauersvcj 2, 7000 Fredericia
Peter A. Haahr Sørensen, Birkehaven 411, 2980 Kokkedal
Frederik Teisner, Byvej 15, Katterød, 5600 Faaborg
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Natasja L. Tholander, Toftevej 30, Fynshav, 6440 Augustenborg
Esben Bruunshøj Tørring, Holmshavevej 20, 7100 Vejle
Susanne Westergaard, Hovvejen 11, Ubby, 4490 Jerslev
Leon Aaskoven, Gerthasminde 27, 5000 Odense C
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ELEVFORENINGEN
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Bestyrelsens adresseliste
Tine Bille (formand) 
Lindeparken 20 
8783 Hornsyld

Gunhild Berg Olsen (næstformand)
Byvejen 72 
Gummerup 
5620 Glamsbjerg

Lars Peter Kromann
GI. Færgevej 60
Snoghøj
7000 Fredericia

Anne Dorte Hausted (f. Jørgensen) 
Billcshøj
Rydskovvej 11
5560 Årup

Mikael Kristiansen
Damhavevej 20
Svenstrup
5260 Odense S

Heidi Lyshøj Larsen
Dærupgård
Dærupvej 50
5620 Glamsbjerg

Kristian Grossmann 
Munkebjergvej 20 
5000 Odense C

årgang 78

årgang 55

årgang 77

årgang 81

årgang 76

årgang 87

årgang 81
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Formandens beretning
I det år der er gået siden sidst,har elevforeningens bestyrelse ikke været på studietur, 
hverken til Estland, Letland eller Litauen, for dér at fortælle skolernes elever, hvordan man 
laver en elevforening. Vi har heller ikke forsøgt at optræde som mæglere i diverse 
stridigheder, det være sig mellem serbere og kroatere, israelere og palæstinensere eller 
Danmarks Lærerforening og Odense kommune. Og endelig har vi ikke udnyttet vores status 
som pressionsgruppe, og søgt fortræde for kulturminister Grethe Rostbol, for at forklare 
hende det fuldstændigt umulige i at skære ned på tilskuddene til landets fri- og efterskolers 
elevforeninger. Der vil nemlig ikke være nogen besparelsesmulighed der!

Skulle der være nogle uden for landet der skulle have hørt, at Danmark er det land i verden 
med flest foreninger, og derfor fået det indtryk at danskerne er et enormt aktivt folk, så er 
Glamsbjerg Fri- og Efterskoles Elevforening nok en forening der kan bruges til at 
modificere et sådant indtryk. Det er der nok en del andre foreninger der også kan, selvom 
avislæsning til tider kan give det modsatte indtryk. Nej, vi har i elevforeningens bestyrelse 
såmænd bare forsøgt på - i videst muligt omfang upåvirket af verdenssituationen- at opfylde 
foreningens formål: at vedligeholde kontakten mellem skolens gamle elever indbyrdes, og 
mellem disse og skolen. Det har vi tradition for at gøre gennem et årsskrift og et elevmøde.

For at tage det sidste først: i de senere år har deltagerantallet ved elevmødet stabiliseret sig 
omkring de 150 deltagere.Med nuværende elever, lærere m.v. giver det også omkring 250 
deltagere i festmiddagen, men vi kan være mange endnu. Selve tilrettelæggelsen af 
elevmødet kan i høj grad beskrives med et citat fra en kendt nytårs-sketch: "Same 
procedure as last year". Så længe vi kun får ros for dette arrangement, bliver der næppe 
tale om de store forandringer.

Årsskriftet gennemgår heller ikke de store principielle ændringer. Der er ganske vist stor 
forskel på Årsskrift 1990 og 1979 - ændringerne sker kun gradvist. Selvom anledningen var 
vemodig, var det for mig - og sikkert for ganske mange andre - et mindevækkende gensyn 
med Johan Kongstads vignetter og tegninger. Johan Kongstad var - som det vil være nogle 
bekendt - æresmedlem af elevforeningen, netop på grund af hans årsskriftsillustrationer. 
Årets gang var iøvrigt som noget nyt beskrevet ved klip fra skolens meddelelsesblad 
"Lydpotten" - en meget fin og levende måde at gøre det på, synes jeg. En del ti-årsjubilarer 
havde traditionen tro skrevet til årsskriftet - tak for de breve. Jeg vil gerne her opfordre 
endnu flere til at skrive - jubilarer eller ej. Tak til alle der har medvirket til produktionen af 
årsskriftet.

Bestyrelsen har holdt et par møder, hvor vi har diskuteret det efterhånden nogle år gamle 
forslag om livslange medlemsskaber. Vi er blevet enige om at indstille til 
Generalforsamlingen at projektet droppes, da det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig god 
forrentning uden en uforholdsmæssig stor arbejdsindsats.
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Selvfølgelig kunne vi også tage initiativ til andre aktiviteter - forslag er meget velkomne. 
For nogle år siden blev det f.eks. overvejet om man skulle vise flaget i forbindelse med 
lærerjubilæer på skolen. Det blev ikke til noget - og det var nok godt, for det kunne næppe 
have været klaret uden kontingentforhøjelse. Det er jo temmelig mange det drejer sig om! 
Jeg har kigget på listen over skolens ansatte, og næsten en fjerdedel af skolens personale 
har på nuværende tidspunkt fejret 25-års jubilæum, så der er faktisk tale om et stabilt 
kollegium; en stabilitet jeg tror må smitte af på eleverne der går her.

Jeg vil slutte med at takke skolen og alle dens medarbejdere for et godt samarbejde i de(t) 
forløbne år, og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mikael Kristiansen

Formandsskift
Ved bestyrelsens konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen lørdag den 
27/10, bad Mikael om at blive fritaget for formandsposten.

Ny formand blev undertegnede og jeg vil starte mit virke med at sige Mikael tak for de 9 år 
han har været formand for elevforeningen. Jeg håber, at jeg vil være i stand t'il at løfte 
arven efter ham, selv om bestyrelsen fremover må indstille sig på at tyde mine kragetæer 
ved mødeindkaldelser og lignende, for den "ny" teknik har aldrig rigtig vundet indpas i mit 
hjem, så jeg er hverken ejer af en PC er eller en skrivemaskine.

Hilsen Tine Bille
den ny formands-kvinde
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Medlemskab
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 I 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 ovennævnte elevmøde 
og årsskrift, gøres det ganske enkelt ved at indbetale kontingentet på vedlagte GIRO-kort. 
Du vi så automatisk modtage invitation til elevmødet og næste årsskrift. Som noget nyt er 
det muligt at tegne medlemsskab for en 5-årig periode. Det koster 5 gange et normalt 
kontingent, d.v.s. at der ikke ligger nogen økonomisk besparelse i muligheden, medmindre 
kontingentet skulle stige inden for perioden. Skulle ud falde ud af systemet, vil du altid 
kunne rekvirere et årsskrift fra skolen med GIRO-kort til elevforeningen. Kontingentet er 
for tiden 40 kr. årligt, og altså 200 kr. for fem år.
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Breve fra tidligere elever
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50 års jubilarer genser hinanden i Glamsbjerg 15/6 1991

Tiden går, dag følger dag og år efter år, uden at man egentlig lægger mærke til det, og det 
kom da også helt bag på mig, da Ejner en aften ringede og spurgte, om jeg var interesseret i 
at møde de gamle kammerater ved et 50 års jubilæum.

Kan det virkelig være rigtigt, at der er gået et halvt århundrede siden vi afsluttede 
præliminæreksamen fra friskolen i Glamsbjerg? Ja, det er bare en kendsgerning.

Jeg var naturligvis i høj grad interesseret i at deltage, og jeg så med glæde frem til mødet.

I løbet af kort tid lykkedes det Ejner at finde frem til alle, og der var næsten 100% 
tilslutning, kun een kom ikke, han var havnet i North Vancouver, Canada, medens 4 af 
kammeraterne var døde. Det blev til 15 deltagere i alt.

Vi skulle mødes på Glamsbjerg Hotel kl. 11.30. Jeg blev grebet af nostalgi og tog tidligt af 
sted til Glamsbjerg, idet jeg ville se, hvordan det var gået med min gamle arbejdsplads, 
Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, og derefter kigge lidt på byen.

Det blev dog noget af en skuffelse for mig, idet det viste sig, at savværket var stille og 
forladt, den nærliggende havemøbelfabrik var næsten tilgroet, ligesom emballagefabrikken 
på den anden side af banen ikke eksisterede.

En spadseretur gennem byen gav mig indtryk af et samfund i venteposition og uden et 
virkelig aktivt erhvervsliv.

Vi mødtes lidt efter lidt på hotellet, og det var noget af en oplevelse. For os alle gjaldt det, 
at vi kun kunne genkende nogle enkelte af kammeraterne, men alligevel varede det ikke 
længe, før snakken gik livligt, og efterhånden fandt vi da også kendte træk hos de 
forskellige. Ved middagsbordet enedes vi om at sende en hilsen til Poul Ankersten Pedersen 
i Canada.

Efter middagen var vi inviteret til at besøge den "nye" friskole, og vi fik her en meget fin 
modtagelse af forstanderparret og noget af personalet. Der var dækket kaffebord til os, og 
efter at vi havde drukket kaffen, viste forstander Søren Henriksen og fruen os rundt på 
skolen.

Det var meget interessant at se de gode forhold, skolen nu har at arbejde under, og at høre, 
at tilslutningen til skolen stadig er lige så god, som i den gamle skole.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til forstanderpar og personale for den 
hjertelige modtagelse, vi fik ved besøget på skolen.

Efter besigtigelsen af skolen blev der stillet op til fotografering ved mindestenen for 
forstander P.J. Skriver og frue, og derefter tog de af os, der ikke af trafikmæssige grunde 
måtte tage afsked, tilbage til hotellet, hvor vi over en stille drink havde en hyggelig stund.
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Sent på eftermiddagen tog vi afsked med hinanden efter en oplevelsesrig dag, hvor mange 
glade minder var blevet kaldt frem.

Til slut vil jeg gerne takke Ejner for det store arbejde, han har haft med at finde frem til 
"hele årgangen", selv "udflytteren" til Canada fandt han.

Mange venlige hilsener 
til alle kammerater og skolens 

forstanderpar og personale

K.B. Nielsen 
fhv. adm.chef

50 års jubilæet

Hermed mit bidrag til årsskriftet.

Fra hukommelse, dagbog og brevarkiv kan oplyses:

Jeg er konfirmeret i Dalby valgmenighedskirke i april 1938. Den følgende sommer var jeg 
3. karl hos min far, der hurtigt fandt ud af, at jeg ikke ville blive nogen god bonde, hvorfor 
jeg blev sendt på efterskole 1.11.1938. Med en præliminæreksamen forlod jeg Glamsbjerg 
Fri- og Efterskole i juni 1941.

Jeg havde gået i 2 klasset friskole i Dalby med skolegang hverandcn dag. Det var en 
lektiefri, levende og god skole - skolen som Kresten Kold lagde grunden til. Indtil jeg kom 
til Glamsbjerg, havde jeg ikke truffet et menneske, der skulle siges De til. Friskolelæreren 
hed Kristian og hans kone Astrid. Han havde i de unge år været lærer i Glamsbjerg og var 
en enestående dygtig fortæller.

For mig var det noget af et slid at tilegne den viden og kunnen, der krævedes til en 
præliminæreksamen. Men også levende ord blev der plads til. og tid til "Ungdom og 
Galskab".

Jeg erindrer torsdagsmøderne, hvor vi fik lov til at møde Jørgen Bukdahl og magister Ro- 
senkjær og mange andre af tidens navne. Der var også oplæsningsaftener. Marie Espensen 
læste blandt andet DE SEKS, men sprang de vovede afsnit over. I besættelsestidens skygge 
var det en stærk oplevelse at høre Skriver læse Kaj Munks HAN SIDDER VED 
SMELTEDIGLEN, jeg husker Skrivers karakteristiske måde at indtage talerstolen på. Han 
begyndte med at knappe jakken, rømmede sig og lod højre hånd glatte overskægget. Skriver 
havde mange tillidsposter og var ofte bortrejst blandt andet som tilsynsførende med de frie 
skoler.
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Anna Skriver var den gode skolemor, der ydede stor omsorg for os kosteiever. Hun havde 
trods 40 år i Glamsbjerg bevaret træk af det jyske mål. Den dag tyskerne havde sænket det 
største engelske krigsskib, hvor mange hundrede englændere omkom, kneb det med at 
gennemføre bordbønnen.Da hun kom til sætningen "Velsign den hele arme jord", stoppede 
hun bønnen og sagde: "A ka itt".

...I disse småglimt fortjener vor gamle lærer Karen Nielsen en minderune. Det hun var 
bedst til var botanik, som jeg holdt meget af. Jeg har indtil for få år siden gemt det 
hebarium, jeg lavede på skolen, blandt andet ved ekskursion til den botaniske have, som 
Karen Nielsen havde anlagt i dr. Bisgaards have.

Til sidst vil jeg gengive et brev, som jeg en af de første dage af juli måned 1941 skrev til 
mit barndomshjem i Midtskov:

Kære alle.

Mange tak for brevet. Jeg har det godt igen, men jeg var nu alligevel ked af det, den dag 
jeg ringede. Frk. Nielsen, sproglærerinden, kom op på mit værelse og sagde til mig, at hun 
havde givet mig meget mere (jeg fik tg), men censor ville ikke give mere. Han var ikke just 
hård, men temmelig ubehagelig. (Han hed Ostenfeldt). Og det var det, der gjorde mig så 
nervøs. - Ham vi skal have i engelsk er lektor Boisen, leder af radioens sprogundervisning. 
- Jeg har bestilt værelse tiljer på hotellet. I kan komme med en rutebil, der er i Glamsbjerg 
18.40 og det kan jo være meget passende, da eksamenafslutningen begynder kl. 19. Jeg skal 
indbyde jer til at være her også om søndagen. Der skal være gudstjeneste kl. 10. Om 
eftermiddagen skal der være generalforsamling i elevforeningen. Om aftenen skal der være 
oplæsning v. friskolelærer Isen og derefter bal til kl. 1.

Om mandagen skal vi ud til en kammerat til aftensmad og dans. Tirsdag eftermiddag skal vi 
på Krengerup godskontor og om aftenen et andet sted til spisning og dans.

Endelig skal vi onsdag eftermiddag til Søllested præstegaard hos pastor Høsts. Det bliver 
vel nok drøjt med alle de fester. Jeg tror ikke, jeg kommer før onsdag aften. Følgende 
kammerater vil jeg gerne have med hjem nogle dage. Jørgen Olsen fra Sjælland, Poul fra 
Nr. Aaby, Lars Ejner fra Sallinge og Inger Margrethe fra Sjælland.

Nu er der vist ikke mere at fortælle, men det var jo heller ikke så lidt. Mange hilsher til jer 
alle, kærlig hilsen til far og mor fra Helge.

Vi fire foretog i juli måned 1941 en cykeltur til København, hvor vi blandt andet var i 
Tivoli. Men forinden havde vi på Hovedbanegårdens toilet skiftet cykelbukser ud med 
"pænt" tøj - noget man kan trække på smilebåndet af i dag.

Således er det gået os 4: Jørgen er død for flere år siden. Han havde ledende stilling i 
københavnsk sparekasse. Poul er bosat i Canada, Inger Margrethe er gårdejer i Havdrup og 
Lars Ejner er for kort tid siden pensioneret som rektor på Struer statsgymnasium. Min 
slutstilling var socialinspektør i Kjellerup.

A O Venlig hilsen Helge Andersen



BREV FRA EN AF SOMMERENS 50-ÅRS JUBILARER.

Beskrivelse af et erhvervsmæssigt levnedsforløb efter præliminæreksamen i 1941.

Den 15/6 1991 mødtes 15 tidligere elever fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole på Glamsbjerg 
Hotel for at fejre 50 årsdagen for afslutning af præliminæreksamen fra skolen.

Ved afslutningen har vi nok alle mere eller mindre set frem til den kommende tid med 
forventninger. Om disse forventninger er blevet opfyldt fuldt ud er nok meget forskelligt for 
de enkelte.

Men, hvordan er det så gået for en selv? Ja, i korte træk ser mit levnedsforløb således ud.

Kort efter afslutningen af eksamen fik jeg ansættelse på kontoret på Glamsbjerg 
Trævarefabrik og Savværk, hvor jeg fik et all round kendskab til arbejdet på et 
fabrikskontor.

Min stilling på savværket var ikke nogen egentlig læreplads med lærekontrakt og hvad dertil 
hører, så da jeg havde arbejdet på savværket i 3 år følte jeg, at jeg trængte til at lære noget 
mere, og jeg søgte derfor og fik ansættelse på Odder Barnevognsfabrik, hvor jeg fik 
lejlighed til at arbejde meget selvstændigt og dermed tilegne mig en hel del erfaring på det 
administrative område.

Jeg følte dog stadig, at det manglende lærebrev var noget af et handicap for mig, og i 1946 
søgte jeg derfor optagelse på Den jydske Handelshøjskole i Århus, hvor jeg i 1947 bestod 

handelseksamen således at min teoretiske uddannelse dermed var mere i orden.

Efter afsluttet eksamen fra Handelshøjskolen fik jeg ansættelse hos Poul Møllers 
Maskinfabrik i Borup på Sjælland, men denne stilling var noget af en misforståelse for mig, 
så jeg søgte ret hurtigt derfra igen og fik så 1/12 1947 ansættelse hos Falcks Redningskorps 
Vejle A/S Vejle, hvor jeg fandt en virkelig god arbejdsplads. Zigeunerblodet må nok have 
flydt lidt kraftigt i mine årer, for jeg følte mig ikke helt tilfreds i min stilling i Vejle, og da 
der så var et nyt firma i Århus, der søgte personale og samtidig fremhævede, at man ville 
arbejde med EDB, søgte jeg ansættelse der og fik pladsen som bogholder i firmaet, De 
forenede Revisionskontorer, Århus. Dette firma byggede imidlertid mest sin tilværelse på 
luftkasteller, så jeg blev hurtigt klar over, at det gjaldt om at komme ud af det igen, så 
meget mere som den stilling, jeg havde søgt og fået, først ville blive oprettet på «t senere 
tidspunkt, formentlig aldrig, og det med at arbejde med EDB var også fremtidsperspektiver.

Efter dette mislykkede ansættelsesforhold i Århus, fik jeg ansættelse som bogholder hos 
Ford forhandleren i Kolding, hvor jeg arbejdede i ca. 3 år.

I længere tid havde jeg gået og syslet med tanken om at lære revision med henblik på selv at 
starte et revisionsfirma, så jeg søgte og fik ansættelse hos en revisor i Kolding, men 
revisionsarbejdet var på den tid forbundet med så meget natarbejde i tiden omkring nytår, at
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jeg hurtigt fandt ud af, at det ikke var så attraktivt, som jet havde forestillet mig, så efter ca. 
3 års revisorarbejde søgte jeg stilling hos en farvehandler i Vejle.

Ca. et halvt år efter min tilbagevenden til Vejle fik jeg tilbud fra mit gamle firma, Falcks 
Redningskorps A/S, om at få min gamle stilling i firmaet igen.

Dette tilbud accepterede jeg og den 1/2 1962 vendte jeg tilbage til Falck, hvor jeg har været 
siden. Først som bogholder, siden som regnskabschef og endelig blev jeg udnævnt til 
administrationschef, hvilken stilling jeg bestred til jeg fratrådte for at gå over i 
pensionisternes rækker den 1/4 1988 efter 34 års virke i korpset.

Vejle, den 14. august 1991 
Mange venlige hilsener til jer alle 
Knud Børge Nielsen
Vestbanen 75, 7100 Vejle
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Jubilæet

Det var sommer og week-end. Som så mange andre gange gennem årene var jeg sammen 
med min familie kørt på besøg hos mine forældre i Gummerup. Denne gang gjaldt besøget 
dog ikke udelukkende dem, men også et "uanmeldt" besøg på min gamle skole i 
Glamsbjerg. Året var 1966 og 25 år var hengået siden vi i sommeren 1941 havde taget 
afsked med skole og med hinanden efter vel overstået præliminæreksamen.

Ganske vist var en del af os samlet i 1946 og ganske vist havde vi, som andre før os, sat en 
vandrebog i gang ved vor adskillelse.Sidstnævnte "vandrede" imidlertid kun nogle få 
omgange og glemselens slør lagde sig derefter ikke blot over denne, men, må jeg personligt 
tilstå, også over tiden før.

Selvom jeg i en del år efter vor afgang fra skolen stadig havde tilknytning til egnen og 
opholdt mig i skolens nærhed, havde jeg ikke nogen kontakt med eller i hvert fald kun lille 
berøring med skolen eller gamle kammerater. Jeg kendte ganske vist forstander Gunnar 
Olsen, som havde afløse P.J. Skriver, og nu og da mødte jeg enkelte andre kendte ansigter 
med tilknytning til skolen, men mere blev det ikke til.

Årene under krigen havde betydet, som ofte fremført, at vi var forhindret i at komme ud i 
verden. Denne skulle derfor opleves i det omfang, som muligheder og økonomi tillod. Ikke 
i det omfang og den form, som nutidens unge praktiserer, men alligevel. Hvad der lå før, 
blev ikke glemt, men "lagt til side" til senere.

Nu var lejligheden og dagen kommet, 25 år var hengået. Til sommerens elevmøde agtede 
jeg at møde op, nysgerrig efter at se, hvor mange som havde fået samme tanke. Nogle 
måtte der bestemt være. Det var der ikke! - Jeg mødte i hvert fald ikke nogen den dag. Blev 
nogle time, men luskede så af. Lidt overrasket, idet jeg netop havde forestillet mig at lette 
min samvittighed og måske dele min skyldfølelse med andre.

Hvordan gik det så bagefter. Måske noget tilsvarende som i den første 25-års periode. 
Trods muligheden for at have kunnet følge lidt med i skolens virke på forskellig måde, nå 
jeg blankt tilstå, at jeg ikke gjorde det.

For et par år siden, "hentede" jeg erindringerne frem. Støvede samme lidt af, men lagde 
samme tilbage på en af fortidens hylder. Forinden havde jeg dog skaffet mig, en enkelt 
adresse, som blev efterprøvet såvel pr. telefon som ved et kortvarigt kig ind, og bagefter 
kunne jeg glæde mig over et par indvundne oplysninger. Således begyndte året 1991 - 50- 
året for vor afgang fra skolen.

Sent på foråret, meget sent, gik jeg så i gang. Billedet af eksamensholdet blev fundet frem 
igen, samtliges daværende data forsøgt opfrisket. Aktionen indledtes med en lang tur til Fyn 
og et besøg på et posthus først på ruten. Lederen, der viste sig også at være tidligere elev, 
dog af nyere årgang, fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole, sørgede for, at jeg, som aftalt, 
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dagen efter pr. telefon fik de ønskede oplysninger, takket være et pensioneret postbud. På 
min videre færd, der også gik til Glamsbjerg og skolens nærhed, fandt jeg også en tidligere 
kammerat, der boede så tæt ved skolen, d.v.s. skolens nuværende beliggenhed, at man atter 
fik bekræftet, at løsningen ofte ligger snublende nær. Et par timers god snak og udveksling 
af gamle minder m.m. bragte yderligere et par adresser på gamle kammerater. Hjemme 
igen gik de efterfølgende dage med telefonisk eftersøgning, også i centralt personregister, 
takket være hjælp af en flink og imødekommende person i en fynsk kommune, men da der 
netop, sinden personnummerbevisets indførelse i 1968 og den landsomfattende registrering 
på EDB i 1971 er det berømte "hus" må man tilbage i arkivernes kort i kasse-kartoteker, og 
det tegnede i et par tilfælde ret håbløst og langsommeligt. Atter måtte jeg forsøge at 
involvere postvæsenet, denne gang ved telefonisk henvendelse forskellige steder i landet, og 
takket være meget flinke og hjælpsomme medarbejdere (piger) blev familie til de eftersøgte 
fundet og de afgørende oplysninger indhentet.

Opgaven var altså ikke uløselig. Tværtimod, alle blev fundet med undtagelse af 4 som var 
døde i den sidste 25-års periode. Derudover fandt jeg til sidst frem til en enkelt, som havde 
opholdt sig i Canada siden sidst i fyrrene.

Nu måtte opfordringen til at møde op udsendes, et program udarbejdes. Et 2-dages træf 
blev overvejet, men forladt på grund af de dermed forbundne betydelige omkostninger. 
Planen blev forelagt skolen, og vi blev inviteret til at bese denne. Trods den korte tid, som 
et 1/2 dags program levner mulighed for, lykkedes det at indpasse alt. I de følgende dage 
kom så tilmeldingerne. Af holdet på 20 - 4, som var døde, kom alle undtagen ham, der 
havde bosat sig i Canada.

Det var en stor tilfredsstillelse oven i glæden og fornøjelsen, det havde været at opspore 
hver enkelt.

Dagen - det vil sige lørdag den 15. juni - oprandt, og lidt spændte (formoder jeg) mødtes vi 
kl. 11.30 på Glamsbjerg Hotel. Kunne vi kende hinanden? - Jo, det gik fint og vi faldt 
hurtigt ind i snakken, som jeg dog godt kunne have ønsket mig mere tid til.

Om eftermiddagen kørte vi så ud til vor "nye Gamle" skole, hvor vi blev budt velkommen 
af skolens nuværende forstanderpar, Hr. og Fru Henriksen, ledsaget af skolens sekretær og 
et par medarbejdere yderligere.

Et fint og omfattende kaffebord var rammen om vort samvær en del af tiden. Forstander 
Henriksen fortalte om skolens nuværende virke, elevtal og de vilkår, som der arbejdes 
under i dag. Undertegnede takkede for den gode modtagelse, og der blev i en tale af Knud 
Børge knyttet et par betragtninger til den nutidige uddannelse af ungdommen. Bagefter blev 
skolens forskellige lokaler og faciliteter forevist,hvorefter dagens program var ved at udløbe 
for en del, som af hensyn til andre aftaler, tog- og færgetider var nødsaget til at tage afsked.
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Nogle få tilbageværende vendte tilbage til en times hyggesnak på hotellet,inden også de 
måtte sige farvel til hinanden.Forhåbentlig ikke for stedse.

Kære klassekammerater - tak fordi I lod jer indfange, fulgte opfordringen og tak fordi i 
kom.

Til skolen tak for en meget fin modtagelse.

Odense, den 9. november 1991

Et indlæg til årsskriftet.

Lige efter årene på efterskolen, tog jeg H.H. på Assens Handelsskole.

Derefter fortsatte jeg på Handelsakademiet, hvor jeg i 1988 blev akademiøkonom.

Jeg arbejder på nuværende tidspunkt for en IBM agent i salgsafdelingen og sideløbende 
læses HD i afsætning.

Jeg er i august i år blevet gift med Ivan, som jeg har kærestet med i over 10 år. Vi bor i 
Odense.

Jeg håber, at mange vil møde op til elevmødet i efteråret 1992, så vi sammen kan fejre 
vores 10 års jubilæum.

Med venlig hilsen

Mille Lindskrog Knudsen
Solskinshøjen 9, 5250 Odense SV
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Det er utroligt som tiden går. Er det virkelig 10 år siden jeg forlod Glamsbjerg Fri- og 
Efterskole? Det er sjovt pludselig at skulle fortadle om, hvad man egentlig har foretaget sig 
de sidste 10 år.

Umiddelbart synes man ikke rigtigt, man har oplevet noget - tiden er bare gået. Og dog - 
der dukker alligevel noget frem og efterhånden opstår et nyt problem! Nu er der så meget at 
fortælle - hvordan skal det så struktureres.

Indledningsvis må jeg nævne, at jeg ofte gæster Glamsbjerg, hvor mine forældre stadig bor. 
Det giver altid et sug i maven, når jeg ser området på Skolevej, hvor den gamle skole lå. 
Alle de ting jeg oplevede i det gamle og hyggelige miljø kommer pludselig frem fra 
erindringens gemmer. Mærkeligt nok står oplevelserne fra Skolevej stærkere end fra den 
nye skole på Krengerupvej. Selvom jeg kun gik til 4. klasse inden udflytningen, glemmer 
jeg aldrig de væddeløb, vi havde ned ad trapperne for at få boldbanen, hvor der i øvrigt 
altid blev spillet kampe klasserne imellem.

Nu er nostalgien ved at få overhånd, så jeg skynder mig tilbage til emnet.

Efter 10. klasse gik jeg på Handelsskole i Assens. Det tog 3 år og sikrede mig en elevplads 
i Amtssparekassen. Det var en spændende tid fyldt med nye indtryk og udfordringer. 
Samtidig med dette dyrkede jeg min store interesse: badminton. Det tog mere og mere af 
min tid. Da samtidig avancementsmulighederne i jobbet var nøje betinget af en sideløbende 
boglig videreuddannelse, måtte jeg træffe en beslutning om min fremtid. Da jobbet begyndte 
at blive rutinepræget, og jeg ikke havde lysten (og tiden) til aftenskole, måtte der jo ske 
noget nyt. Jeg tog derfor en beslutning som jeg - og mine lærere - for 10 år siden aldrig 
havde drømt om. Jeg begyndte på Odense Seminarium, en 4 årig læreruddannelse! Det tror 
jeg ikke Evald Jacobsen, Viggo Winther, Else Lange, Søren Henriksen osv. ville have 
gættet.

I øjeblikket er jeg midtvejs i uddannelsen og kan se frem mod en yders tvivlsom 
beskæftigelsessituation.

Privat danner jeg par med Gitte, og vi har 2 dejlige børn - Christoffer på 4 og Daniel på 1 
1/2 år. Vi bor til leje i et dejligt rækkehus i Odense og har det ganske godt.

Afslutningsvis vil jeg gerne sende en hilsen til gamle klassekammerater og skolen. En 
særlig tak til elevforeningen for den stillede opgave, der bragte alle minderne frem på 
nethinden.

Med venlig hilsen
Lars Bendix
Tybrindvænget 18, 5230 Odense M
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HVA! Et brev fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole?

Det er jo flere år siden, jeg gik der. Jeg håber da ikke, det er en gammel regning? Nej, 
heldigvis ikke. Nææ.. Det var såmænd en hilsen fra skolen, samt en påmindelse om, at jeg 
forlod skolen for 10 år siden. De ville gerne høre et par ord om, hvad der var blevet af en. 
UPS! straks bliver ens krop fyldt med dårlig samvittighed og spørgsmålene flyver rundt i 
hovedet på én som;

Har du besøgt skolen siden du forlod den?
Har du holdt kontakt med dine gamle kammerater?
Kan du huske dem? o.s.v. o.s.v.
Skiftevis med et ja og nej blev spørgsmålene besvaret, og det var ikke noget godt resultat, 
der så dagens lys.
Dagene gik uden jeg fik taget mig sammen til at skrive en hilsen, men samvittigheden blev 
ved med at nage, og det endte da også med, at den til sidst vandt. Så her kommer der nogle 
få ord om, hvad jeg er blevet til, i den store grusomme verden;

Ti år er gået 
ikke alting som spået. 
Ud af tiende, ind på EFG, 
eller hvad det nu hed.
Det var inden for Handel- og Kontor, 
jeg skulle jo gerne blive til noget stort. 
Derefter arbejde i en butik, 
hvor tiden langsomt gik.
Så ind til militæret, 
det var sgu' svært. 
Kæft, trit og retning, 
det var noget andet end i forretningen. 
Men tiden går, 
jeg er der på sjette år.
Så selv jeg regnede galt, 
og er endt som soldat. 
Nå jeg vil slutte nu, 
og håber at du - 
Som 10-års jubilar, 
ikke er endt som en nar. 
Men at i alle møder talrigt op, 
så gammel elevfest ikke bliver et flop.

Snarligt gensyn,
Steffen H. Nielsen
Emilievej 4 A, 1. sal, 5000 Odense C.

PS. Bedre sent, end aldrig?
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København, den 23.10.91

Ja, det er længe siden, jeg (9.a eller var det 9.b?!) og meget er sket siden.

I sommeren 82 tog jeg tilbage til Italien,hvor jeg så startede på gymnasiet og samtidig læste 
på musikkonservatoriet .... men det gik ikke! Jeg droppede musikken til fordel for 
"Matematica, Latino E Biologia1', og efter fem utrolige lange år blev jeg student. Til min 
mors og fars store glæde! Det skal lige siges, at det tager fem år at blive student i Italien (!).

Men jeg havde åbenbart ikke fået nok af de fem år, så jeg startede med at læse jura.... men 
det gik heller ik' !!!

Efter fire måneder blev jeg indkaldt til militæret .... stor tragedie for hele familien. Nu 
havde jeg så to muligheder: enten at aftjene min værnepligt (12 måneder et eller andet sted i 
Nord-Italien), eller flygte......og det gjorde jeg så!

Jeg havnede i Kastrup lufthavn med alle mine ting den 19. april 1988 ...Ja! og nu bor jeg 
faktisk i København sammen med min kæreste (som er dansker), jeg læser på 
Handelshøjskolen og regner med at være uddannet som tolk om tre eller fire år.

Med hensyn til militærvæsenet, siden at jeg er dobbelt statsborger (min mor er dansk), 
skulle jeg så aftjene min værnepligt her i Danmark og det gjorde jeg så ....det vil sige, at 
jeg trak frinummer, heldigvis, ellers ved jeg ikke, hvor i alverden jeg skulle være flygtet 
hen!

Nå, nu kan det være nok, der skal også være plads til de andre gamle elever. Jeg glæder 
mig meget til at møde dem næste efterår.

En kærlig hilsen tiljer alle sammen.

Loris Manea

Skjalm Hvidesgade 16, 2.th., 1728 Kbh.V

PS. Ciao til Peter, Stig, Thorbjørn og Valdemar
En stor hilsen til alle lærere på skolen, specielt til dem der hjalp mig så meget for ti år 
siden
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Snoghøj, den 7.11.91

Hej Glamsbjerg.

Efter 9. kl. på Glamsbjerg tog jeg 10. kl. på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Efter 10. klasse 
flyttede jeg hjem igen og startede på Fredericia Gymnasium, hvorfra jeg fik en HF-eksamen 
i 85. Grønært blev jyde for en kort bemærkning i HF-tiden. Vi gik i samme klasse, og det 
var absolut ikke kedeligt, men desværre flyttede hun tilbage til Helsingør. Trist!

Efter HF vidste jeg ikke, hvad jeg ville, så i stedet for at lave ingenting gik jeg til hånde i 
mine forældres gartneri. Det gik der ca. 1 1/2 år med, hvor jeg rendte rundt og levede livet 
og i december 1986 flyttede jeg i egen lejlighed inde i Fredericia. I februar 1987 fik jeg 
arbejde som pædagogmedhjælper i en børnehave i Snoghøj og sidst i februar 1987 mødte 
jeg manden, som jeg i dag deler husholdning med. Jeg blev i børnehaven indtil juni 1990. 
Peter havde fået arbejde i Bjerringbro i efteråret 1989, så i juni 1990 fulgte jeg efter. Men 
tingene udviklede sig ikke som de skulle, så i februar 1991 var vi tilbage i Snoghøj igen. 
Peter arbejder i Kolding nu og jeg er startet i gartnerlære. Væksthusgartner, hjemme hos 
min far og mangler såmænd kun 3 1/2 år.

Med venlig hilsen
Marianne Kromann
GI. Færgevej 60, Snoghøj
7000 Fredericia, tlf. 75 94 01 71
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Hej allesammen.

Ja snart er det 10 år siden, man forlod skolen. Sikke tiden går, man er jo snart en gammel 
mand, inden man ser sig om.

Selv om dette her ikke er Giro 413, vil jeg sende en hilsen til alle dem, som jeg har gået i 
skole med. På 10 år kan der være sket meget. Mange afjer har måske stiftet familie.

10 år er gået, og hvad har man nået.

Vi kan starte med arbejdet. Det er nok der, jeg har foretaget mig mest. Da skolen var slut 
startede jeg som lagerarbejder på et stort møbellager i Haarby. En del olieskift er det også 
blevet til hos Buxbom. Og fra olie på fingrene til lidt vind i sejlene på Gelting, og så kalder 
skolen igen. Denne gang var det løse forbindelser i radio og TV som man skulle lære at 
forbinde rigtigt. De sidste 8 år har hjulene rullet for mig. Det er blevet til cirka 800.000 km 
på betonstien med grus, langtømmer, ærter og affald, maskiner og så videre. Og i de sidste 
3 af de 8 år har jeg været beskæftiget inden for personbefordring så som taxi, turistkørsel 
og nu som rutebilschauffør hos Danmarks største vognmand DSB. Rute 840 og 850 Assens. 
Det var livets arbejdsgang i 10 år.

Fritid har der ikke været meget af, men lidt har jeg da foretaget mig. Jeg har kørt lidt rally, 
men det var en meget dyr sport. Så er der jo elektroniken, som altid har været min store 
interesse, så et par forstærkere er der også blevet skilt ad i tidens løb. Nu er det mest 
hunde, jeg arbejder med som instruktør i lydigheds- og agilitytræning, og så har jeg en 
transportabel agilitybane som vi rejser rundt med i landet og lave agility shows på bestilling.

Men selv i fritiden må man tænke på sit arbejde, da jeg er medlem af 
jernbanehjemmeværnet, som jo skal forsvare de danske jernbaner hvis ballonen går op.

Familie har jeg ikke haft tid og lyst til at anskaffe mig endnu.

Ja og hvordan bor sådan en som mig så? Jo, jeg bor i de dejligste omgivelser nær skov og 
strand på en gård.

Jeg håber at høre fra nogle af de gamle rødder fra min tid.

De varmeste hilsner til lærere og elever på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

fra Per Vartou

Enghavevej 24, 6783 Haarby
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Vedtægter for elevforeningen
Paragraf 1.
Foreningens navn er: Elevforeningen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Paragraf 2.
Foreningens formål er at bevare forbindelsen mellem gamle elever, og mellem disse og 
skolen.

Paragraf 3.
Som medlemmer kan optages enhver, der har været elev på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. 
Endvidere kan optages lærere, eller andre der har, eller har haft nær tilknytning til skolen.

Paragraf 4.
Foreningen virker for sit formål ved at afholde et årligt elevmøde, og ved i fællesskab med 
skolen at udsende et årsskrift.

Paragraf 5.
Generalforsamlingen afholdes hvert år ved elevmødet. Indvarsling sker ved bekendtgørelse i 
årsskriftet eller ved skrivelse til foreningens medlemmer mindst 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også ekstraordinær generalforsamling. 
Lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Elever, der har gennemført 
et skoleår, og som ikke stadig er elever på skolen, har stemmeret på generalforsamlingen i 
skoleåret efter det netop afsluttede.

Paragraf 6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen. 
Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, eller med 
skriftlig tilsagn fra det medlem, som man ønsker opstillet. På lige årstal er 3 på valg, på 
ulige er 4 på valg. Hver stemmeseddel må højest indeholde det antal, der skal vælges til 
bestyrelsen.

Paragraf 7.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, - sidstnævnte kan vælges uden 
for bestyrelsen og kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Næstformanden fører 
protokol over foreningens arbejde. Denne protokol skal altid opbevares på skolen.

Paragraf 8.
Endvidere vælges hvert år to suppleanter og én revisor.

Paragraf 9.
Ændringer i vedtægterne kan foretages ved vedtagelse med simpel stemmeflertal ved to på 
hinanden følgende generalforsamlinger.
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Der er indkommet et forslag om en ændring af foreningens vedtægter, sådan at vi fremover 
vil bede den afgående årgang fra efterskolen og fra 10. klasse om at vælge hver en 
repræsentant, der så er medlem af elevforeningens bestyrelse i et år.

Dette kan dog, som det fremgår af foreningens vedtægter, først vedtages efter 2 
generalforsamlinger, så vi vil engang til næste år indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling.

Da vi fra bestyrelsens side mener, at ideen er god, er vi blevet enige om, at vi allerede ved 
denne årgangs afslutning vil bede om, at der vælges de nævnte 2 repræsentanter som dog så 
ingen stemmeret har.
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Glamsbjerg Fri- og Efterskole 
Elevforeningen

Regnskab 1990/91

Indtægter:
Overført fra 1989/90
Indbetalt til elevfest 1990
Indbetalt til kontingent
Rente

Udgifter:
Blanketter giro
Udbetalt skolen

367,04
5.040,00
6.070,00

37,22
11.514,26

508,74
11.000,00
11.508,74

Indtægter
Udgifter
At overføre til 1991/92

11.514,26
11.508,74
kr 5,52

Else Lange

22/10 1991, Regnskabet gennemgået og fundet i orden.

Annlise Bille
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Elevmøde og-fest 1992
Denne traditionsrige sammenkomst finder hvert år sted den sidste lørdag i oktober. I 1992 
bliver det altså lørdag den 31. oktober. 1 får indbydelse tilsendt, når dagen nærmer sig, men 
sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

Med venlig hilsen

Ditte og Søren
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