Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

ÅRSKRIFT 1993

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

og dåd er kæmperim
s

Siden sidst
Som nævnt i årssk riftet 1992 stod vi ved indgangen til 1993 i den situation, at
vi skulle have ansat ny køkkenleder efter Anneke Kongstad og ny sprog
lærer efter Else Hoick, da Anneke og Else med udgangen af 1992 skulle gå
på pension. Som k økkenleder ansatte vi pr. 1.1.93 Kirsten Nørholm Peder
sen, 31 år. Kirsten fik sin grunduddannelse som køkkenassistent i Esbjerg i
årene 1979-82 og supplerer den i disse år med merkonomuddannelsen på
Handelsskolen i Assens. Kirsten har en bred erfaringsbaggrund, blandt
andet 7 år som køkkenleder på Torøgaard ved Assens. Kirsten er i besid
delse af stor faglig dygtighed, og da hun dertil har et godt humør, kommer
hun fint ud af det med den brogede skare af elever, personale og forældre,
der færdes i køkkenet dagen igennem. Kirsten er faldet godt til, og vi er alle
glade for at have hende på den meget vigtige post som leder af skolens stor
køkken.
Som afløser for Else Hoick ansatte vi Anna Vadgaard med linjefag i
engelsk og idræt og med årskursus i dansk. Anna viste sig at være en dygtig
lærer, som havde det bedste forhold til alle, og vi havde glædet os til, at hun
skulle fortsætte hos os efter sommerferien. Men Anna Vadgaard sagde sin
stilling op med udgangen af juni. Hun havde fået arbejde i Odense, hvor
hun jo også i forvejen boede med sin familie. Så det blev kun til godt et
halvt år hos os.
Og så tog Lis Brandt den 1. april til Ghana for at blive højskoleforstander,
foreløbig frem til udgangen af juli 1994. Lis og hendes mand Gunnar befin
der sig godt under Afrikas sol og varme, som I kan se andetsteds i skriftet.
Som afløser for Lis Brandt ansatte vi pr. 1. april Annette Ellegaard, 31 år.
Annette har linjefag i dansk og formning. Hun har læst engelsk i 5 år på uni
versitetet og har rejst meget i Østasien. Annette underviser fortrinsvis i fri
skolens overbygning, men har også en enkelt klasse i børneskolen til dansk.
Så meddelte Else Christoffersen her i foråret, at hun vil gå på pension til
september, hvor hun fyldte 60 år. Else havde med hovedfagene musik og
håndarbejde lagt hele sin arbejdskraft i friskolens børneskole. Så vi skulle
ud og finde afløsere både for Anna Vadgaard og Else Christoffersen, finde
lærere med dansk, engelsk, håndarbejde og musik. Og det lykkedes os. Den
1. august startede 2 nye lærere hos os, nemlig Bettina Hoffmann, 28 år og
Stenia Degas, 27 år. Bettina har linjefag i dansk og formning og er blevet
klasselærer i 1. klasse. Derudover underviser hun i engelsk, orientering og
idræt i børneskolen, hvor hun også står for håndarbejdsundervisningen.
Stenia Degas har li njefag i engelsk og musik. Stenia underviser friskolens 8.
klasser i dansk, engelsk og idræt, derudover har hun engelsk i friskolens
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børneskole, og hun står sammen med Dynes for friskolens musikundervis
ning, herunder også klaverspil til morgensang.
Samlende kan om Annette, Bettina og Stenia siges, at de er dygtige lærere,
der har det bedste forhold til skolens børn og unge og til kollegerne og sidst,
men ikke mindst til friskolens forældre. Som også deres linjefag antyder,
giver de tilsammen et gevaldigt løft til friskolens musiske fag. Vi er glade for
at have dem med i arbejdet, og vi håber, de vil blive længe hos os. Annette,
Bettina og Stenia præsenterer sig selv andetsteds i årsskriftet.
Og så skal det til sidst noteres, at Jenny Bech er gået på efterløn den 1. okto
ber. Alle, der læser dette årsskrift kender Jenny Bech, skolens sekretær og
regnskabsfører gennem en lang årrække. Jenny Bech, en institution i insti
tutionen. Det var svært at sige farvel for os alle, også for Jenny. Men alting
har sin tid, også et arbejdsliv, og der er selvfølgelig meget andet i dette liv
end lønarbejde, også selvom det som i Jennys tilfælde har været meget mere
end et lønarbejde fra 8 til 16. Der er også børnebørn og en aktiv pensionist
tilværelse sammen med Peter. Så selv om alle spørger: Hvordan kan I klare
jer uden Jenny? Så skal det jo gå, og det kommer det selvfølgelig også til.
Gitte Klausen, der gennem 9 år har haft deltidsjob på kontoret, er kommet
på fuldtid og har overtaget Jennys funktioner, og så har vi ansat Tine Kri
stensen, 24 år, som kontorelev. Tine er uddannet Edb-assistent og har taget
HH på Handelsskolen i Assens. Og også med hende har vi været heldige.
Hun er dygtig og omhyggelig, og er kommet i god lære hos Gitte, hvis tid
ligere funktioner hun har overtaget som en førstedel af læretiden hos os.
Det var meget om personalet, og det er vel nok, når alt kommer til alt også
en løbende beretning om det generationsskifte, som er nødvendigt, og som
vi håber på også på det lange sigt fortsat vil gøre Glamsbjerg Fri- og Efter
skole til en god skole for børn og unge - en skole som fortsat må nyde foræl
drenes tillid og bevågenhed.

Søren Henriksen
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W er lte af slagsen
Som nyansat på Glamsbjerg Fri- og Efterskole får man stillet opgaven: Præ
senter dig selv i Årsskriftet.
Tænk at få tildelt en spalte, hvor man blot skal fortælle om sig selv! Umid
delbart skulle dét at berette om sig selv være det letteste her i tilværelsen.
Meen, pludselig sidder man der med pennen på papiret og begynder at rem
se op. Indholdet former sig hurtigt i retning af: »Siden min barndom har jeg
været beskæftiget med....og så lavede jeg....og så fik jeg mulighed for....og så
gjorde jeg det....og så....og så...... På hvilken måde vil man blive i stand til at
fastholde læseren? Og hvordan skal man uden at udnytte en novellelængde
nå frem til, hvorfor man har ønsket ansættelse på Glamsbjerg Fri- og Efter
skole - og tilmed er blevet ansat?!
Man kan også skrive om tanker og holdninger, som optager og interesserer
en, blev der sagt.
Jamen, er alle her på stedet da så gamle, at de har glemt, at man som nyligt
udklækket lærer er interesseret i ALT, og at man synes snart det ene og snart
det andet om alt muligt?!Hvilken indfaldsvinkel skal man så vælge? Selv
følgelig skal man favne det hele!
Blandt andet derf or får I 3 af slagsen - på een gang:

Tårnet og vores 3 »biografier«, (side 9 og 10)
Forhåbentlig har vi hermed fanget jeres nysgerrighed........
Vores fælles udgangspunkt
Vi er 3 af slagsen, hver for sig meget forskellige, og hver for sig har vi for
skellige oplevelser. Trods vores forskelligheder er vi alle med liniefag inden
for de kreative-musiske fag, og vores ønsker og idealer for de kreativemusiske fag supplerer hinanden utrolig godt, synes vi.
Kært barn har mange navne og for at undgå evt. misforståelser, vil vi poin
tere, at vi med de kreative-musiske fag mener fagene: Formning/billedkunst, håndarbejde, musik, idræt, sløjd og drama/bevægelse.
Vi ser det som en udfordring at tilføre Glamsbjerg Fri- og Efterskole så
meget som muligt af det skolen bl.a. har valgt os ud fra, nemlig: Mere krop,
rytme og farve.
Vi vil gerne dele ud
Med udgangspunkt i, hvad der rør sig af tanker og ideer på Glamsbjerg Friog Efterskole netop nu, har vi sat os sammen og ladet tanker, ønsker og
drømme komme frem i lyset. Dem vil vi gerne dele ud af.
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Vi har skabt en utopi, som ikke behøver at være fjern fra virkeligheden.
Måske er flere af ideerne allerede godt på vej. I hvert fald er vores spredte
tanker kun nået til idéfasen og skal derfor vendes, drejes og formes langt
mere, end de fremstår her.
Lad dette blot være dels et udtryk for, hvad vi står for og dels en inspiration
til vores fælles skole.

SPREDTETANKER
Derfor de kreative-musiske fag:
»Det jeg hører, det glemmer jeg. Det jeg ser, det husker jeg. Det jeg gør, det
forstår jeg«.
Vi har et stærkt ønske om at kunne placere det kreative-musiske arbejde
centralt i undervisningen af vore elever.
Tanken er gammel, men trods mange års forskning inden for området, som
bekræfter de kreative-musiske fags positive bidrag til en alsidig og helheds
orienteret dannelse og uddannelse, er undervisningen stadig for ofte bundet
til nogle vaneprægede forestillinger om, hvad læring er. Heri ligger også ofte
en opprioritering af de boglige fag, med den konkrete og målelige virkelig
hed, fremfor at lade arbejdet med det irrationelle, det non-verbale optage
en større del af vores bevidsthed og dermed styrke de flertydige udtryk.
Vi kan ikke fornægte, at vores omgivelser er en eksplosion af billedindtryk,
ligesom vi ikke kan fornægte, at omgivelserne ofte, specielt for børn og unge
i dag, er en eksplosion i det hele taget. En eksplosion af forvirring og fru
stration over bl.a. ikke at vide af deres eget værd, deres egen formåen og
dermed også forvirring over flydende grænser mellem rigtig og forkert,
smukt og grimt, kvalitet og plat/rak.
Endelig men ikke mindst kræver udsigten til den på alle måder åbne frem
tid evnen til at tænke anderledes. Kreativitetens bedste betydning.
Vi mener, at de kreative-musiske fag vil kunne afhjælpe det faktum, at en
stadig voksende gruppe børn og unge står af ræset, fordi de føler, at de ikke
passer ind i de på forhånd fastlagte rammer og dermed føler et mindreværd.
Heldigvis har vores omgivelser ændret sig - måske skulle skolen også for
alvor ændre sig, sådan at vi i praksis kan få en ligelig fordeling af det verba
le og det non-verbale arbejde i skolen, og dermed opnå den alsidighed, som
vi lover ved skolestart.
De kreative-musiske fag er en kombination af teknik, materialelære og
følelser, og er derfor i stand til at bidrage til udvikling af kreativitet og give
mulighed for at arbejde med sig selv og sin personlighed - både på et følel
sesmæssigt, et ubevidst og et bevidst plan.De kreative-musiske fag giver
mulighed for at holde mennesket sundt og i balance, og fagene bidrager til
at holde balance mellem dannelse og uddannelse, mellem teori og praksis.
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De kreative-musiske fag - generelt
Ovenstående skal ikke nødvendigvis tolkes som et ønske om flere under
visningstimer i f.eks. formning/billedkunst og musik, (men det kunne jo
blive en nødvendighed!) men som et ønske om at kunne udnytte de mulig
heder der ligger i at integrere disse kreative-musiske fag som en naturlig del
af vores og elevernes hverdag.
Det er den tværfaglige tanke der her gør sig gældende; ikke ideen om at få
presset så mange fag som muligt ind i arbejdet med et tværgående emne,
men viljen til at inddrage de fag og dermed de arbejdsmetoder/udtryksmuligheder der måtte være relevante og aktuelle i den enkelte situation.
Ethvert arbejde har både en praktisk og en teoretisk del, der bør behandles
lige og med samme seriøsitet.
Vi ser et behov for at kunne realisere nogle længerevarende tværfaglige
læringsprocesser, der giver mulighed for en større fordybelse i både indhold
og udtryk.
Vi forestiller os en helt anderledes tankegang omkring indholdet af de
kreative-musiske fag. Uden for tværfaglige perioder skal balancen stadig
væk opretholdes i form af en integration af alle de kreative-musiske fag.
Alle de kreative-musiske fag må puttes i en stor pulje og sættes lig med
»udtryk« - ganske enkelt, ikk’! Vi kunne ønske os at en sådan tværfaglig
undervisning inden for disse fag, havde en dominerende plads på skemaet,
herved ville de kreative-musiske fag få en større chance for at balancere
med de boglige fag-nå, nå ekstra skematimer ja, ja! Ved f.eks. opsætningen
af et stort teaterstykke ville der blive mulighed for at skrive tekster til san
ge, at skrive selve stykket, at skrive musik, der ville være behov for at sætte
sig ind i sceneopbygning, kulisser, dragter, indbydelser, traktement i pau
sen, udbygge sin viden om emnet etc. etc. Og selvfølgelig skal vi ikke kun
bruge en dag om ugen på dette, men have et laaangt forløb. (Mange, mange
gange om året med forskellige emner).
Når vi nu putter alle de kreative-musiske fag i en pulje må vi jo også overveje,
hvad vi vil med er. kreativ-musisk tværfaglighed! Er det skolens opgave at
lære eleverne at lave mad, eller skal vi lære eleverne om fornuftig og sund
levevis, livskvaliteøkologi, kropssundhed, og hænger dette ikke sammen
med idræt? Er det også vores opgave kun at lære eleverne at lave silketørk
læder og batikbluser, eller skal vi også have plads til at læse om og se på
kunst, udover at vi skal lære eleverne selv at udtrykke sig? Og skal vi bestem
me, hvornår den enkelte elev skal udtrykke sig med nål og tråd eller med
hammer og sav!? Hvor er fantasien blevet af? Får vi kvalt den ved kun at til
byde meget få timer i børneskolen, og ved i de ældste klasser kun at tilbyde 2
ugentlige timer i de kreative-musiske fag? Kan vi overhovedet være det
bekendt!!! Og hvad med mediekundskab og hvad med....og hvad med...!!!
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Morgensang
Som lærere på en Grundtvig/Koldsk skole er morgensangen et naturligt ele
ment i dagligdagen. Her samles skolen om den danske sangskat, og det er
vigtige værdier som her formidles. I vores spredte tanker om at give de
kreative-musiske fag en central placering, fandt vi at morgensangen også
kunne formidle livet på skolen ved hjælp af alle de mennesker, som er med
til at skabe dette liv.
I en sådan samling sidder en masse kapaciteter i form af elever og lærere det kunne være sjovt og givende at forestille sig en morgensamling, som var
præget af eleverne. Man kunne forestille sig forskellige indslag som f.eks.
digte, musik, korte fortællinger, et hip-hop-show, billeder, en radioavis etc.
Indslag, der havde en eller anden speciel betydning for netop den eller de
elever, der den dag stod for morgensangen.
Alle disse ideer ville selvfølgelig kræve en lidt anderledes organisation af
morgensangen, men noget praktisk problem ville det aldrig blive. Med ele
vernes sikkert ofte meget livsnære og realistiske betragtninger ville man
også i højere grad blive tvunget til at relatere til omverdenen og lokalsam
fundet - og ikke mindst ytre sig til en større forsamling om de værdier, der
betyder noget for os som borgere i et demokratisk samfund.

....Lidt om samfundet omkring os:
Glamsbjerg - en skoleby
Ved at spadsere en tur ned gennem hovedgaden vil man øjne en række skil
te med henvisninger til - skoler. Op mod 11 skoler inden for et meget be
grænset område. Og vi tænker: Hvor mon de er henne alle de mennesker?
Jo, vi støder på dem i propfyldte busser - morgen og eftermiddag bevæger
de sig til og fra Glamsbjerg. Men hvad mon de laver, mens de er her? Hvad
mon der sker rundt om på alle de skoler? Kunne man tænke sig, at man kun
ne møde dem andre steder end i bussen? Kunne man forestille sig, at vi kun
ne gøre gavn af hinanden? JA. Vi kunne tænke os en masse på tværs af alle
skoler og på tværs af byen. F.eks. et storkor i Glamsbjerg, en teaterforestil
ling, en idrætsdag, en historisk dag »Glamsbjerg i gamle dage«, en udvidet
udgave af vores Caféaften med billeder, digte, teater og musik fra flere sko
ler o.s.v. Konkrete forslag - ikke for konkurrencens skyld, men for samværet
og inspirationens skyld.
Her må findes en uendelig række af pædagogiske kræfter og almenvidende
ressourcer. Udveksling af personer ville gøre oplægsrækken til pædago
giske samrendsaftener lang. En foredragsrække med almene interesser
kunne blive lige så lang. Med kendskab til hinanden kunne vi udveksle

7

materialer. Samlede vi både menneskelige og økonomiske ressourcer
kunne vi skabe fømiliearrangementer og/eller vi kunne lave en vild rockkoncertlVi tror, mulighederne er uendelige. Starten er et kendskab til hin
anden. Et kendskab som tager udgangspunkt i gensidig information. Måske
er det bare at tage et initiativ. Måske kunne vi være medskabere af et frirum,
hvor børn, unge og gamle selv tog initiativer. Måske kunne Glamsbjerg
blive et Glamsbjerg uden grænser. Måske kunne Glamsbjerg blive »Glams
bjerg - et åbent landskab«.

En ny vinkel
Vores omgivelser påvirker os. Efteråret får os til at kapsle os inde, så følel
serne bliver klemte. De krymper, bliver små og afstumpede. Når det bliver
forår, knapper vi jakken op og lader luften gennemsuse lemmerne. Følel
serne strækker sig og stikker ud rundt omkring og »trykket« letter. Vi får
det bedre med os selv og verden.
Når man står overfor nogle muligheder for ændringer/udbygninger af sko
lens fysiske rammer, er det jo fristende at lade fantasien udfolde sig og med
bevidstheden om at farver, lys og arkitektur påvirker vores daglige arbejde
og kreativitet, vil vi her komme med et bud.

Et tårn......
Vi ønsker os et ottekantet tårn med store vinduer, så lyset kan kigge ind, og
vi kan kigge ud.Et sted, hvor omgivelserne påvirker os positivt, og hvor
følelsen af samhørighed bliver stærkere.Tårnet kunne blive placeret i sam
menbygningen mellem Kridthuset og Penalhuset og være skolens arkitek
toniske kendetegn og daglige samlingssted. Forhåbentlig med en altid myl
drende aktivitet på tværs af alle fag. Hvad med at placere morgensangen i
tårnet, hvor akustikken skal være god - små stemmer bliver mirakuløst for
vandlet til store. Arkitektonisk er et ottekantet rum inspirerende - og hvad
ville være mere naturligt end at placere vores billedværksted ovenpå mor
gensangssalen med ovenlys og høj rejsning!
I vores snak, om hvad vores tårn skulle have af funktioner, fik vi hurtigt
brug for et meget, meget højt tårn med mange sale.
TÆNK at have et lyst, ottekantet drama/bevægelsesrum - og hvad med en
sal til textil, læder og ler...... Måske har vi brug for to tårne.... Så kunne
musik få sit tillægslokale i form af det nuværende håndarbejde, den
nuværende foredragssal kunne blive teatersal med mørklægning, lys- og
scenemuligheder.... og....og....
Sikke et eldorado af muligheder.
Vi glæder os til at være med til at påvirke forandringerne på Glamsbjerg Friog Efterskole.
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Vi vil til sidst ikke undlade at takke alle dem, der har støttet os i det daglige
og bidraget til, at vi har følt os velkomne på vores nye skole.
Øøøh, vi kan godt li’ jer, kan I (stadig) li’ os?!
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Navn: Stenia Johnsen Magalhaes Degas.
Alder: 27 år i skrivende stund.
Hårfarve: Blond.
Bopæl: Pære Allé, Glamsbjerg.
Stand: Gift - på Fyn's høje ste bakketop.
Opvækst: Fra Københavnerforstad til Glamsbjerg-ungdom.
Transportmiddel: Cykel, fly og volvo.
Husdyr: 4 børn.Stjernetegn: Skorpion.
Temperament: Afhængig af behandling.
Materielle goder: Køkkenmaskine.
Linjefag: Engelsk og musik.
Interesser: Portugisisk, moderne Jazz, teater og menneskelig adfærd.
Udenlandsrejser: Asien og Sydamerika o.a.
Hader mest: Bitterhed og bæren nag.

Navn: Annette Ellegaard.
Alder: 31 år.
Hårfarve: Skiftende.
Bopæl: Poppelvej i Odense.
Stand: Bor sammen med Nils og vores søn Jeppe.
Opvækst: Født i Odder, skolegang i Sdr. Bjert og Kolding.
Transportmiddel: Bil og cykel.
Husdyr: En eftermiddagskat.
Stjernetegn: Vægt.
Temperament: Varierende fra blid og rolig til rasende.
Materielle goder: En Fisher Price børnebåndoptager.
Linjefag: Formning/billedkunst og dansk.
Interesser: Sejllads, litteratur....
Udenlandsrejser: Asien og Europa.
Hader mest: Smålighed og kød.

Navn: Britta Bettina Hoffmann.
Alder: 28 år og lidt til.
Hårfarve: Varierende.
Bopæl: Absalonsgade i Odense.
Stand: Egoistisk ugift, 0 børn, en flok venner.
Opvækst: Landlige omgivelser på Sydfyn.
Transportmiddel: Bus og cykel.
Husdyr: En bananmand som er flygtet, fugtfluer og edderkopper.
Stjernetegn: Vandmand.
Temperament: -Sfuld, primært sangvinsk.
Materielle goder: Musikanlæg og kaffemaskine med personlighed.
Linjefag: Formning/billed sunst og dansk.
Interesser: Uendelige - al: efter humør.
Udenlandsrejser: Norge, Sverige, England og div. Interrail.
Hader mest: Ensporet og fastlåst tankegang og brunkål.
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Dagligliv på en højskole
i Dagbon, Ghana
Siden 1. april har jeg, som nogle afjer måske har bemærket, haft orlov fra
Glamsbjerg Fri- og Efterskole og er medleder af en ghanesisk højskole i det
nordlige Ghana.
Dagen begynder kl. 5, når vi bliver vækket af naboens høns, vores elever,
som kalder til den første muslimske bøn og i hvert fald mandag og fredag
af trommer fra landsbyen, som priser høvdingen, minder ham om hans
glorværdige fortid og fortæller ham om hans pligter overfor undersåtter
ne.
Det er det bedste tidspunkt på dagen. Solen står op som en rød kugle i øst,
og på ingen tid er det dejligt lyst, fuglene synger, kaffen smager ekstra godt
i vores frodige gårdhave mellem bananpalmer og smukke blomster, og folk
kommer syngende og fløjtende forbi på vej til arbejdet i marken, kvinderne
til fods med det store bærefad på hovedet, mændene på cykel med hakken
og vanddunken på bagagebæreren eller bag et spand okser, som lydigt
trasker af sted foran ploven, der slæber bagefter. De vinker til os eller kom
mer helt hen for at hilse på og ønske os Guds velsignelse til en ny dag.
Dagen og arbejdet er begyndt. Nogle af arbejderne kommer for at afregne
fra dagen før, og staben mødes til en kort regulering af dagens opgaver.
Nattens voldsomme regnskyl har måske umuliggjort planen om, at eleverne
skal luge skolens marker, eller en sygetransport til hospitalet 40 km. borte
ændrer planerne for anvendelse af bilerne.
Eleverne, 20 mænd og kvinder, som er elever på et 7 måneders kursus, hvor
hovedvægten er lagt på undervisning i landbrug, praktisk og teoretisk, som
på de danske folkehøjskoler for 100 år siden, er nu færdige med morgenens
rengøring og klar til morgenmaden. Den består af grød af majsmel, hirse
eller ris, og de spiser en kæmpeportion.
I forbindelse med morgenmaden har vi World outlook, hvor min ghanesiske
kollega leder en snak på baggrund af de nyheder, som eleverne har hørt til
morgen i radioens dagbani version, deres eget sprog. Det kan resultere i en
vældig diskussion om familieplanlægning, styreformer før og nu, berettigel
sen af dødsstraf og meget andet.
Al undervisning foregår på deres eget sprog, men de er selvfølgelig også
ivrige efter at lære engelsk, det officielle sprog i Ghana, så Gunnar og jeg
deler gruppen til en engelsktime hver morgen. Det er ganske specielt for
mig at have en gruppe, næsten udelukkende kvinder, for hvem det skrevne
ord er helt uforståeligt. Men de arbejder hårdt med at lære alfabetet, så de
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fleste kan nu skrive deres eget navn. Det latinske alfabet minder om deres
eget, så vores undervisning støtter også indlæringen af dagbani.
Kl. 9 er de klar til den praktiske del, som kan være såning af majs på deres
eget lille stykke jord, som de skal passe selv under vejledning af landbrugs
læreren, og hvis overskud er med til at forsørge deres familie de kommende
måneder, så de ikke mærker en arbejdskrafts fravær alt for meget. Andre
dage kan de have undervisning i murerfaget, oksepløjning eller teoretisk
undervisning i ernæringslære eller brug af kunstgødning.
I undervisningstiden vil jeg som regel være beskæftiget på kontoret, men
ofte tager jeg også ud i vores venskabsområde. Måske skal vi orientere om
et 2 ugers kursus i grønsagsdyrkning, som løber parallelt med det lange kur
sus, og det kombineres med at Safia, vores kvindekoordinator, tager til sam
me by og underviser i, hvordan de kan anvende den nye afgrøde, soyabøn
ner, i madlavning. Når vi kommer til landsbyen, skal vi melde os til en af de
ældre, som fører os hen til høvdingen. Han sidder måske under et træ og har
forhandlinger med beboere fra en underlandsby. Vi sætter skoene og hilser
ham ærbødigt ved at sætte os på hug og klappe i hænderne, før han indbyder
os til at sætte os på bænken. Måske deler han kolanødder ud, som vi deler
som symbol på venskab. Men ofte er det korte hilsener, der udveksles ved et
almindeligt arbejdsmøde.
I mellemtiden samles kvinderne, i dagens anledning bærer de smukke
farvestrålende kjoler og mange af dem har babyen på ryggen i et ekstra klæ
de. Når barnet er lidt større, passes det af storesøster, som allerede i 5-6 års
alderen får det fulde ansvar for en lille søster eller bror. Mange lidt større
børn stimier også sammen, da kun ca. 10% går i skole. De største drenge
arbejder ganske vist i marken, og de store piger er travlt optaget i hushold
ningen med at hente vand eller brænde. Kvinderne er opmærksomme og
ivrige elever, og det lader til, at Safias undervisning går lige ind. Nu er
spørgsmålet bare, om mændene vil spise sådan noget nymodens mad.
Vi har selv vand med. Dels må vi drikke 3-4 liter vand om dagen på grund af
de høje temperaturer, og dels er det ikke altid tilrådeligt at drikke det loka
le vand, som kan give mavebesvær og endnu værre inficere med den beryg
tede guineaorm, som er 80 cm. lang, og som ved en smertefuld proces krav
ler ud gennem huden, 2 cm. om dagen.
Det lader til, at mit møde med de interesserede i grønsagsdyrkning har givet
os de to mandlige og de to kvindelige elever, som landsbyen har lov til at
sende til kurset, så vi siger glade farvel.
Derhjemme på skolen venter måske en aftenskolelærer, som er kommet
cyklende fra sin landsby 15 km. væk for at hente de lovede flagermuslygter,
som vi deler ud, så undervisningen kan foregå i den tropemørke nat.
Ved 17 tiden er varmen aftagende, og det er skønt at cykle en tur ud for at se
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elevernes marker eller op til landsbyen for at købe friske bananer eller
tomater. Men det er også besøgstid, så ofte kommer vi ikke længere end til
skyggetaget, hvor vi får en snak med kontaktmanden fra Dalun, med gamle
elever, med pigerne, som har arbejdet på skolens mark eller bare hyggelig
danskersnak med vores danske kollega.
Dagen igennem har eleverne overholdt bønnetiderne, og kl 18.30 er det
sidste fælles bøn før aftensmaden. Jeg synes ellers, det går helt godt med at
spise den ghanesiske mad, men jeg har endnu ikke lært at spise tizet, majs
grød med en stærkt krydret sauce med okro, en grønsag, som giver saucen
en slimet konsistens.
Der er aftenaktivitet for eleverne, som vi ofte deltager i. Især synes jeg, det
er spændende at være med i deres historiefortælling, som er en traditionel
måde at underholde på og undervise hinanden i, ved på skift at fortælle
historier om mange forskellige ting. Særlig er dyrehistorier populære, som
har en morale, der kan overføres på mennesker.
Kl. 21 er de fleste af os dødtrætte, og den hyggelige aftensludder eller brev
skrivning må vige for den fristende seng. Som regel er det så varmt, at vi ikke
tager lagenet over os, undtagen i regntiden, hvor et kraftigt regnskyl kan
køle så meget, at det næsten føles som en varm, dansk sommernat.
Vores tilværelse er meget forskellig fra at være lærere i Glamsbjerg. Men vi
nyder det. Vi arbejder også her blandt nogle dejlige mennesker, og hver dag
er en udfordring. Tak at jeg kunne få orlov fra skolen til den oplevelse.
Lis Brandt
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Finland o$ Estland. Sommer 1993
I det tidlige forår 1992 havde vi i vores familie besøg af Aile Laats fra Est
land. Hun var med sin 9. klasse på udvekslingsbesøg. Her modnedes idéen
om, at vi skulle komme og besøge hende og se Estland. Nu er jeg i kraft af
mit giftermål begavet med familie i Finland - ganske vist svensktalende og
hovedsageligt bosiddende i Vasa området. Det forekom os derfor naturligt
at kigge indenfor, nu vi alligevel skulle forbi.
Juli 1993 var vi på vej nord-øst på i mormors udmærkede bil. Turen op gen
nem Sverige udmærkede sig på flere måder. Her vil jeg blot fremdrage det for
sommeren 1993 så karakteristiske meteorologiske forhold, at vi dagligt kør
te bort fra regnvejrs området. Hen på aftenen kunne vi så ske igen at blive
indhentet af væden. Først da vi kom nord for Sundsvall, fik vi stabilt solskin.
I Umeå havde vi lige glemt, at Vasa båden sejler fra et leje 20 km øst for sel
ve byen. Men vi nåede færgen - og ikke Karons. Nu bemærkede vi, at natio
nalitetsmærket på nogle af de finske biler var FIN. Andre havde det gamle
SF - Suomi Finland; et udtryk for Finlands tosprogethed. Vi troede først,
det var en mindretals demonstration fra de svensktalende finlandssvenske
res side. De er nemlig tidligere blevet drillet af svenskerne i selve Sverige
med, at SF stod for »Sovjet Finland« - en hentydning til Finlands store øko
nomiske og politiske afhængighed af og følsomhed overfor det tidligere
Sovjetunionen. Men det var det vist ikke. Det er et simpelt udtryk for, at
næsten ingen udenfor Norden forstår det der med Suomi. 1 det store udland
hedder landet Finland, og derfor må kendingsbogstaverne blive FIN.
Den sproglige følsomhed hos Finlands svenskere stødte jeg hurtigt på. Vel
ankommet til Vasa berettede jeg, hvor skønt det havde været at gå i sauna
under færgeoverfarten. »Nåh, du var i badstue!« Ups! Sauna er jo det finske
ord.
I øvrigt får man hurtigt et vist forhold til finsk af at opholde sig i et sådant to
sproget område. Dels behersker de fleste finlandssvenskere finsk i forskel
ligt omfang, dels er de fleste skilte på begge sprog. Landkortets stednavne
giver også tit og ofte direkte oversættelser. F.eks. hedder Kristinestad »Kristiinankaupunki«. Altså betyder kaupunki stad eller by. Nykarleby hedder
»Uusikaarlepyy«. (Prøv at sige ordet med langt u, a og y, så lyder det finsk!)
Altså betyder uusi ny. Til gengæld betyder pyy ikke by, men sådan er der så
meget.
I Vasa boede vi hos min vivs fætter Jørgen og hans hustru Heddi. Hun hav
de været med sine tvillingesønner på en klasserejse til Vasas venskabsby i
Estland, Pärnu, i efteråret 1986. Dengang var Estland en sovjetstat, og esti
ske soldater blev kommanderet til Tjernobyl, for at rydde op efter forårets
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atomkraftulykke. Via efterfølgende brevveksling erfarede Heddi, at flere af
de unge mænd blev syge af den megen stråling, de havde befundet sig i.
Da skoleklassen skulle rejse hjem igen, var der ingen færge i Tallinn til at
sejle dem over Den finske Bugt. Ingen vidste, hvor færgen var blevet af, og
det endte med, at finlandssvenskerne måtte inden om St. Petersborg - det
daværende Leningrad - på hjemturen. Det førte de rejsende gennem det
gamle finske område Karelen, som Finland tabte til Sovjetunionen efter
Vinterkrigen 1939/40 og Fortsættelseskrigen 1941/44. Det var øde egne, de
kørte igennem. Gårdene var forladte og så forfaldne ud. Omkring 400.000
finske karelere var flygtet, og ingen andre havde bosat sig i husene.
Efter Koldkrigens afslutning og åbningen af grænserne har der foregået en
veritabel invasion af finske krigsveteraner til de gamle slagmarker i Kare
len, og endog længere østpå. Bus efter bus afgår mod øst. Det er som om de
gamle soldater efter årtiers fortrængning ønsker at forlige sig med dette gru
somme kapitel i deres (og Finlands) historie, inden de dør. Nogle delinger
lejer endog russiske kamphelikoptere, for at komme frem til afsidesliggen
de kamppladser.
Jeg husker i 1986, da vi besøgte Runas moster Karin. En morgen fortalte hus
os, at nu havde hendes mand, Johannes, igen haft mareridt om krigen. Hun
var desto mere forundret over, at Johannes senere fortalte os en hændelse
fra denne Fortsættelseskrig: Johannes havde modtaget pakke hjemmefra. I
den var der bl.a. en sukkerkage. Da kagen skulle spises, angreb en russisk
styrke. Finnerne måtte rykke tilbage. Kagen måtte efterlades. Senere ryk
kede finnerne frem igen, og Johannes’ deling generobrede den i hast for
ladte stilling. Nu lå der et par døde russere i hytten med munden fuld af suk
kerkage.
Heddi, hendes to drenge og resten af klassen kom altså hjem gennem dette
område allerede i 1986.1 fjernsynet så de Gorbatjov og Reagan til topmøde
i Reykjavik. Og der var færgen! I Reykjavik. Det var der bare ingen der
vidste eller ville fortælle i Tallinn.
Midt i juli kørte vi mormors bil på autohotel i Helsingfors. Vores færge til
Tallinn lå i havnen for at bringe os, en fransk familie, en del svenskere og
nogle få englændere over. De fleste ombordværende var finnere, som skul
le på indkøbstur og købe toldfri spiritus og cigaretter på skibet, samt billige
dagligvarer i Tallinn. Snart fandt jeg et prisskilt med estiske og finske beteg
nelser. Jeg henfaldt igen til mine fortsatte sammenlignende sprogstudier, nu
mellem to beslægtede finsk-ugriske sprog. De foreløbige resultater skal jeg
skåne læserne for.
I Tallinn blev vi modtaget af Aile og hendes bekendte, Ravo. Ravo havde en
stor flot Volvo, som vi blev kørt rundt i. Det er tydeligt et præstigespørgsmål
at kunne køre rundt i en »vest bil«. Vi blev fortalt, at en mand i Tartu havde
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byttet sin nye Lada ud med en mindst 10 år gammel vest bil. Nogen tid efter
gik der noget i stykker i motoren. Reservedele kunne ikke skaffes og den
forfængelige mand stod tilbage med en bil, der ikke kunne køre. Nå, køre,
det kunne Volvoen nu godt.
Lørdag den 17. juli kørte den os øst på. Kørende imod os så vi på et tids
punkt en politibil med blåt blink, efterfulgt af en officielt udseende mørk
bil. Det var et medlem af den estiske regering, som havde været i Narva og
måske Sillamåe helt ude i grænseområderne til Rusland. Denne dag havde
de lokale myndigheder ladet afholde valg om selvstyre. Dette valg var en
protestaktion mod de nye estiske love om statsborgerskab. Det centrale
krav til folk, der ansøger om estisk statsborgerskab er, at de skal kunne tale
sproget, dvs. beherske mindst 1.200 ord. Det er ikke nemt for russerne, som
udgør 1/3 af befolkningen. De har kunnet klare sig på russisk, mens Estland
var en sovjetstat.
I Narva og Sillamåe og til dels Kohtlajårve bor der overvejende russere, og
de lokale ledere frygter, ikke at kunne blive valgt igen her i efteråret til
kommunalvalgene, fordi kun estiske statsborgere kan stille op. Derfor kra
vet om selvstyre. Derfor en officiel estisk udsending. Det var - og er - jo
naturligvis et sprængfarligt politisk spørgsmål. Og vi mødte altså bilen på
tilbagevejen.
Efter en badetur i Den finske Bugt kørte vi hen til et sted der hedder Purtse, ca. 20 km vest for Kohtlajårve. Der ligger en gammelt udseende borg. Et
massivt tårn nærmest uden vinduer og med indgang i 1. sals højde. Her lå
riddersalen, som var ombygget til koncertrum med et stort Estonia flygel.
På øverste etage var der en fin udstilling af malerier og akvareller med esti
ske motiver og i den mørke kælder en stor spisesal i kraftig »jagt stil« under
de tunge stenhvælvinger. Staten havde bekostet renoveringen, og meningen
var nu at trække velhavende jægere til stedet. Ravo, vores udmærkede
chauffør, kunne fortælle, at præsidenten havde været der, den svenske kon
ge og den danske dronning - ja og så den russiske mafia! Ikke samtidigt,
naturligvis.
Ravo har et busselskab i Tartu, og han havde i efteråret 1992 kørt bus for
mafiaen til Purtse. Mafiaen skulle holde et møde eller sådan noget lignende.
Han syntes, det var ret spændende. Rundt om hele området var der placeret
folk med maskingeværer for at passe på mafiosierne. Ak ja! Og nu var det
familien Sand, der blev kørt rundt med af Ravo og sad i kælderen på Purtse
slottet og drak en kold øl.
Hen på aftenen nåede vi frem til Tartu. Her boede vi hos Aile og hendes dat
ter Elia. Kvarteret de bor i, er blevet et fredeligt og godt sted at bo, siden det
sovjettiske flyvevåben har indstillet brugen af flybasen i Tartu. I Koldkrigs
tiden var det en strategisk set yderst vigtig base for sovjetmagten i beher
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skelsen af luftrummet over Østersøen og den tilhørende kyststrækning.
Landingsbanerne lå lige uden for Tartu, og gjorde det til et mindre støjhel
vede at bo i Ailes hus.
Efter et par dage kørte vi i sommerhus ved nordenden af den store Peipsi sø,
som danner grænse ind til Rusland. Ailes kollega Mari, som iøvrigt også har
boet hos os i Køng, var her værtinde for os et par dage. Sommerhuset var
meget smagfuldt bygget og lå lige ned til vandet. Drikkevand skulle hentes
i en brønd, hvor man sænkede en spand ned i dybet, og hev den op igen med
et hejseværk.
Herfra tog Mari og hendes mand, Marcus os med på en meget interessant
udflugt til det russisk-ortodokse Pukhtitsa nonnekloster ved Kuremåe midt
imellem Peipsi søen og Den finske Bugt. Pukhtitsa betyder »helligt sted« og
her skulle Jomfru Maria have vist sig engang i 1500 tallet. 1891 blev klostret
anlagt. Den centrale bygning er naturligvis kirken med sine fem irgrønne
løgkupler. En sto r omgivet af fire mindre. Vi blev vist rundt af Søster Nathalia, en rødhåret, intelligent og levende interesseret dame sidst i trediverne.
Hun kom fra Moskva og havde kun været i dette kloster i to år. Hendes
engelskkundskaber var vældig gode, og det var derfor hun havde den opga
ve at vise gæster rundt.
Lige bag ved kirken lå det mest fantastiske: Et antal cirkelrunde brænde
stakke på 7-8 meters højde! Jeg var dybt betaget. Selv har jeg nemlig haft
sådan en stak derhjemme - halvanden meter høj.
Da Søster Nathalia havde vist os herlighederne, begyndte hun at spørge til
os. Hvor vi kom fra, hvad vi arbejdede med o.s.v.. Vi viste hende på vores
Estlandskort, hvor vi havde været på vores rejse. Hun tog kortet og stod
længe med det; kiggede her og der. »Kort er en nyttig ting«, siger hun så. Vi
nikkede indforstået, men først senere gik det op for os, at hun måske ikke
havde set et Estlandskort før, og en beretning om Sovjet-russiske vejkort
randt os i hu:
Nøjagtige kort er at betragte som militærhemmeligheder. Derfor var de vej
kort, man før i tiden kunne få fat på i Sovjetunionen fortegnede. En vej, der
syntes lang på kortet, kunne vise sig at være kort og omvendt. Altsammen
blot for at forvirre fjenden...og sin egen befolkning.
Det ærgrer os lidt, at vi ikke forærede Søster Nathalia vores kort ved denne
lejlighed, selvom hun selvfølgelig jo nok klarer sig alligevel.
Det var tanken at lade denne beretning om en rejse slutte her, og sige pænt
farvel til Søster Nathalia på det »hellige sted«, Pukhtitsa klostret. Her var vi
længst mod øst, her talte søstrene russisk sammen, her lyste de østerlandske
løgkupler i solskinnet, og brændet stod i sine imponerende stakke og lod sig
tørre til vinterens brug.
Dynes
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Cykeltur tirsdag og onsdag
den 25. og 26 august 1992
Vi mødte kl. 8.30. Det regnede fra morgenstunden, så vi ventede med at
køre til kl. 9.30. Det første stop var ved Frøbjerg Baunehøj. Der spiste vi
vores madpakke og løb rundt på bakkerne. Bagefter cyklede vi til Lilleskov
Teglværk. Det ligger i Tommerup. Der blev vi vist rundt.
Så cyklede vi et godt stykke og kom til Vestfyns Efterskole. Der snakkede vi
med forstanderen. Så begyndte vi at sætte telte op. Det regnede stadig lidt.
Det var en dejlig tur, for vi måtte selv bestemme, om vi ville børste tænder,
eller hvor meget slik vi ville have med. Da vi skulle sove, var der nogen der
snakkede og gumlede slik.
Næste morgen spiste vi selvfølgelig morgenmad og pakkede telte sammen.
Ulrik Hansen kom og hentede alle vores pakkenelliker og kørte dem hjem
til skolen. Da vi endelig kom i sadlerne og havde cyklet lidt, kom vi til en
sneglefarm. Der var 2.500 snegle. Vi kom også til det nye teglværk i Tom
merup. Der så vi verdens største krukke, og vi så også hvordan man laver
mursten.
Så cyklede vi hjem. Der tog vi vores ting og tog helt hjem.
Hilsen Anne, Majken og Janni N + 4. & 5. klasse.

10. klasse i Estland
Rejsen til Estland
Vi mødtes kl. 15.30 mandag den 7/9 og blev kørt i bus til Grenå. Vi var der
først på aftenen. Vi tog færgen fra Grenå til Halmstad, hvorefter vi tog bus
sen tværs over Sverige. Hovedbeskæftigelsen i bussen var at se videofilm og
sove.
Tidligt næste morgen var vi i Stockholm, hvor vi fik morgenmad og fik lidt
ekstra søvn. Så havde vi en halv dag i Stockholm, hvor vi gik rundt og så for
skellige ting.
Sidst på eftermiddagen skulle vi samles ved busterminalen, hvorfra vi tog
bussen til havnen. Færgen til Tallinn sejlede kl. 19 og turen varede 15 timer.
På båden var der discotek om aftenen. Vi fik morgenmad på færgen.
Vi var i Tallinn næste morgen kl. 9.00 estisk tid (dansk tid kl. 8.00. Der var
nogle estere, der kom og modtog os ...
Christian og Rasmus -10. klasse

Efterskolens lejrtur til Sverige.
Det var mandag morgen. Klokken var tre, og rundt omkring i de »store«
elevhuse kunne man se, at der så småt begyndte at komme liv bag de grøn
ne gardiner. Nu var det sådan, at det ikke var nogen helt almindelig mor
gen.Det var en dag, alle havde glædet sig til, lige siden vi var startet med at
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gå hernede. Vi skulle til Sverige. Da klokken blev 3.15, begyndte de store
musikanlæg at spille noget »rædsomt« Heavy Metal. Vi skyndte os i bad. Så
skyndte vi os at få tøj på, og så over til morgenmaden. Der var morgenmad
fra kl. 3.30 til kl. 4.00. Så var det ellers om at skynde sig tilbage i husene og
få smidt sine ting ud til busserne. Da »alle busserne«, der var kun to, var pak
ket, kunne vi komme afsted. Og vi kørte og vi kørte. Til sidst var vi helt
udkørte. Da vi endelig nåede til Frederikshavn, ventede der en enorm fær
ge. Jeg tror der var mange i flokken, der aldrig havde set en så stor færge før,
så for dem måtte det være en oplevelse i sig selv. Da vi kom ombord styrte
de folk hen til tax-free butikken for at handle. Da de jeg fulgtes med, havde
ordnet alt det med indkøb, placerede vi vores store luksuslegemer i en bar,
og det var faktisk ret hyggeligt. Da færgen kom til Göteborg, var der nogle
af eleverne, der blev lidt nervøse. De var ret bange for at møde en tolder.
Da det var tre timer siden vi sidst havde set en bus, tog vi en tur til. Mens vi
kørte op igennem Sverige, blev vi lovet, at vi måtte se videofilm. Men selv
følgelig var videomaskinen gået i stykker. Så vi fik ikke set film. I stedet
kunne vi sidde og nyde landskabet. Det var bare lidt svært, når man suser
igennem Sverige med 120-130 km/t. Deres motorveje er ret befærdede med
deres dyre Volvoer, og pludselig bliver vejen til en lille »bjergvej«. Men
jeg/vi nåede da at se et par dådyr hist og pist. Men endelig ankom vi til den
lejrplads vi skulle overnatte på. Det blev en ret hyggelig aften med dans med
kyndig instruktion fra den 5-dobbelte Glamsbjergmester i danske og uden
landske danse. Bagefter sad vi alle sammen (næsten) omkring bålet, mens vi
hørte Jacob spille det ene fede bluesnummer efter det andet på guitar. Men
efterhånden som natten nærmede sig, faldt temperaturen drastisk. Så spil
lede Jacob sin meget berømte »Svampetripsang«, og alle gik derefter vak
lende i seng.
Den næste morgen, var det en fantastisk morgen. Hundekoldt, skyfrit og
med en masse dis ude på den store sø, vi lå lige ned til. Det gjorde et ret dybt
indtryk på mig, at en morgen kunne være så smuk, så jeg glædede mig alle
rede lidt til næste morgen.
Da vi havde spist morgenmad i vores madgrupper, begyndte der så småt at
komme liv i vores stivfrosne lemmer, og da telt og bagage var pakket i kano
erne, og det var bundet forsvarligt, kunne vi begynde vores farefulde færd
ned ad de vilde »floder« i Sverige. Et nyt liv skulle til at begynde. Men efter
hånden begyndte vi at komme ind i en ret triviel hverdag. Stå op, spise tørt
franskbrød, hvilket vi dog var vant til, fra det franskbrød vi får på skolen,
børste tænder og nogle af de hårde tog et bad i det afskyeligt kolde vand.
Sådan gik dagene, men pludselig måtte vi indse, at det var torsdag. Torsdag
var den dag, hvor alle grupperne skulle mødes. Det var en temmelig blæ
sende dag, hvilket det dog også havde været dagene før, men torsdag var
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den værste. Bølgerne var på højde med kanoerne, og strømmen var vores
værste fjende. Men vi nåede da til sidst at komme til den ø, hvor vi skullespise vores sidste frokost sammen. Da den var fortæret, sejlede vi om på den
anden side af øen, hvor vi skulle mødes med de 3 andre kanogrupper. Det
tog dog sin tid, inden alle grupperne var kommet, og til sidst begyndte vi da
også at småfryse lidt, men da alle endelig var kommet kunne vi sejle de sid
ste par kilometer ind til den lejrplads, vi startede fra. Undervejs ned igen
nem det lille stræde vi skulle igennem, startede der en kæmpe vandkamp, og
efter pålidelige kilder endte resultatet med, at de fleste vandt en tur i det
våde element lidt senere på dagen. Den aften på lejrpladsen var der meget
stille. Undtagen i ét telt, der vist nok fik vækket Torben. Undskyld Torben!
Men alt i alt var det en utrolig spændende tur, som jeg tror mange vil huske
mange år frem.
Til sidst vil jeg gerne på elevernes og mine egne veje, sige rigtig mange
gange tak for en vidunderlig tur. Endnu en gang TAK!!
Claus Borchsenius
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På vandretur i Sverige
Vi, alle 81 efterskoleelever, tog afsted kl. 4.30 mandag morgen/nat, da vi
skulle til Sverige.
Vi var seks elever, som ville på vandretur-resten tog på kanotur! Vi var to
drenge og fire piger - og så var der jo også Erna og Mulle.
Vi var ude at vandre 8-12 km hver dag, så det var lige til at overkomme. Vi
blev på samme plads hver nat.
Noget af det, der var mest af var træer, bjerge og svampe. Vi så også et Helge-toilet (Helge = en elg), en fiskeørn og en stålorm (vi fik også løbet lidt!...)
Onsdag fik vi gæster - ca. 50 skoleelever - henholdsvis fra Tømmerup (ved
Kalundborg) og Als. De tog afsted torsdag morgen, og om eftermiddagen
kom kanofolkene.
Fredag formiddag begyndte vi så hjemrejsen - med et lille holdt ved en
vanddæmning (tror vi nok)!, og fredag aften kom vi så hjem - godt trætte
efter ca. 12 timers rejse.
Det var en rigtig lækker tur - ikke mindst p.g.a. Mulle og Erna.
Vi takker for en god tur.
Hilsen vandrergruppen.
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Musikcafé
Torsdag den 24. september løb den første musikcafé af stabelen. Vi kan alle
rede her afsløre, at skuden holdt sig flydende!
Første indtryk — omkring klokken syv — mindede også mest af alt om en
vietnamesisk djunke propfyldt med bådflygtninge. Varmen blev også hur
tigt tropisk, selvom pejseilden langsomt døde hen.
Kaptajn Søren bød velkommen til kor-medlemmer og kammerater, foræl
dre og skolekredsmedlemmer samt over 50 efterskoleelever.
Herefter overtog Dynes roret og styrede skibet ud i natten. Det viste sig, at
vi havde fået bladlus ved navn Madelaine, en kat benævnt Alexander og
Mozart med ombord. Dem hørte vi lidt om, da dæksfolkene i friskolens kor
sang, og skibs-klarinettist Ture spillede sammen med styrmanden.
Matroserne i Efterskolens kor sang ganske nydeligt to numre; et fra »Hair«
og Go down Moses«.
Endelig dukkede så skibskokkene op med beskøjter og saftevand samt sort
kaffe til de mange passagerer på luxuslineren. Eftersom der blot var smør
på beskøjterne, blev »Vi vil ha’ ost i nat« afsunget med behørig overstemme
af dæksfolkene.
Snart fik vi serveret en lille historie om den skønne, men utilnærmelige
Irmelin Rose, som ikke ville giftes. Det var folkene på broen, nemlig Hen
ning, Torben og Dynes, der sang i tre stemmer og c-dur.
Herpå fulgte uddelingen af yankiebar til vinderne af musikquizen, og slut
telig lagde prammen til kajs. Passagerer, dæksfolk, matroser og øvrige
ombordværende sang på kaptajnens forslag »Nu er jord og himmel stille.«
Skuden er nu lagt i flydedok, og enkelte småreparationer og mindre juste
ringer vil finde sted. Den 11. februar vil vi sejle endnu en tur og arrange
mentskomitéen glæder sig til mere musik og skæg optræden.
Dynes
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Mit første indtryk af Danmark.
Få måneder før jeg forlod USA og tog til Danmark prøvede jeg at forestille
mig hvordan det ville være at komme til Danmark. De første 8 dage i Dan
mark tilbragte jeg på Langeland med omkring 120 udvekslingsstudenter. På
turen fra København til Langeland, så jeg mange ting, jeg ikke var vant til at
se. Jeg så en masse gårde, huse med stråtag, hvedemarker og kun få biler på
vejen. Vi vidste ikke, at der kunne være så mange marker og gårde i et land.
Jeg tror også, der er mange marker og gårde i midten af USA, men da jeg
har levet det meste af mit liv i en stor by som Philadelphia, har jeg aldrig
oplevet det.
Da jeg kom til min værtsfamilie, var der ikke så mange gårde, men mange
køer.
Jeg havde ikke regnet med at maden var så anderledes som den er.
Vi har ikke noget, der ligner rugbrød derhjemme, men nu ville jeg ikke kun
ne leve uden. Jeg er også overrasket over, hvor tit man spiser i Danmark. Vi
spiser normalt kun 3 gange om dagen.Vi drikker heller ikke så meget kaffe
og te som i Danmark.
Husene er også meget anderledes fra dem i staterne. Den største forskel var
dog skolesystemet. Vi kaldte vores lærer for Mr. og Mrs. De fleste skoler i
USA er større en de danske. Der er 2.500 elever på min skole med 600 på
mit klassetrin. Jeg kan især godt lide atmosfæren i de små klasser. Vi har for
skellige lærere til alle fagene, og vi har kun 7 forskellige fag om året, og nyt
klasseværelse hver dag. Når vi er 16 år og kan køre bil, cykler vi aldrig i sko
le med fare for at blive kaldt »taber«. Jeg ville ønske, at det ikke var sådan.
For efter at jeg er kommet til Danmark, kan jeg godt lide at cykle.
Jeg har aldrig været i et land med så mange edderkopper og fluer. Vi må hel
ler ikke drikke alkohol, før vi er 21, så det undrede mig, at jeg blev budt en
øl af en voksen mand.
Der er mange andre forskelle, men jeg tror ikke, at I er interesserede i at
høre om dem alle, jeg synes, det er et virkelig dejligt land, og jeg kan godt
lide at være her. At være udvekslingsstudent kan være hårdt til tider, men
der er en god oplevelse at have!
Adina
Oversat af: Lars, Rasmus og Line
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6.-7. klasses temadage.
Vores temadage har vi i år tilbragt i Bærholm mose.Vi startede med at ryd
de et stort område ved mosen. Efter nogle gange havde vi fået ryddet nok
til, at vi kunne bygge tre huse og have udsigt ud over mosen. Det startede
med, at vi blev delt op i tre grupper, og så begyndte vi at bygge.Det skal lige
siges, at vi ind imellem har været på mosevandring og prøvet at klatre, fiske
og lave mad. En dag fangede Rune og Mads J. en stor gedde, som de tog med
hjem for at rense. Den næste onsdag tog de den med i mosen og stegte den
på bål, og bagefter spiste vi den.
Det kan være hårdt en gang imellem, især hvis det regner, men efterhånden
har de fleste fundet ud af at tage varmt tøj på, og de fleste har også en termo
kande med te eller varm cacao i. Vi er snart færdige med at bygge vores
huse, og så er det meningen, at vi skal have undervisning. Onsdag den 18.11
holdt vi en fridag fra mosen og var på værksteder rundt på skolen. Værkste
derne bestod af historie, snitte og slibe knive værksted og biologi.
I de to sidste timer havde skolen lejet svømmehallen til 4.-7. klasse. Det var sjovt.
Ane og Marie Louise 6. kl.
Ny rygeregel fra 1. august
I forbindelse med Tobaksskaderådets kampagne for at mindske rygningen
blandt børn og unge har lærerrådet besluttet at stramme skolens rygeregel
op med virkning fra det nye skoleår.
Fra 1. august er der rygeforbud for alle elever til og med 8. klasse, og elever
i 9. og 10. klasse såvel i friskolen som i efterskolen kan kun få lov til at ryge
på skolens område,hvis de har en forældretilladelse dertil, ligesom de kun
må ryge på de af skolen anviste områder.
Friskolens rygende elever vil få anvist en rygekrog udendørs, og eftersko
lens elever vil formentlig fortsat have lov til at ryge på værelser, hvor der bor
rygere, ligesom der fortsat vil være udendørs områder, hvor de ikke må
ryge, eksempelvis indgangspartiet.
Vi har hermed bevæget os endnu et skridt i en retning, der som sit logiske
endemål har et totalt rygeforbud på et eller andet tidspunkt i en ikke for
fjern fremtid.
Søren Henriksen

9. klassernes produktionsuge
9. klasse har i uge 11 haft produktionsuge, hvor de var bageri »Morgenfryd«.
De bagte meget forskelligt og bragte det derefter ud. Vi har interviewet et
par stykker. Her er noget af det, vi spurgte om:
Hvornår møder I?
Hvornår får I fri?
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Hvad arbejder I som?
Har I travlt?
Synes I, det er hårdt?
Synes I, det er sjovt?
Her er svarene på de spørgsmål.
De mødte meget forskelligt. Nogle mødte kl. 3, andre lidt senere.
De fleste fik fri om eftermiddagen. Dem vi interviewede var, en bager,
salgskonsulent, produktions- og distributionschef, regnskabs- og admini
strationschef, reklamedesigner og et bud.
De fleste havde ikke så travlt. Det var ikke særlig hårdt. Alle sammen syn
tes, det var sjovt.
Vi synes, at de arbejdede godt og klarede det fint, selvom der gik lidt »kage«
i det engang imellem.
Sanne, Søren og Mia

Skoleafslutninger uden uddeling afprøvehev iser.
Når der holdes skoleafslutning for de store elever i friskole og efterskole,
sker det uden overrækkelse af prøve- og skolebeviser. De bliver postsendt
sådan, at de er fremme i hjemmene dagen efter afslutningen. Vi ønsker ikke
den - iøvrigt naturlige - fordybelse i egne papirer, når skolens unge menne
sker skal tage afsked med hinanden og med lærerne, og for sidste gang er en
levende del af skolelivets fællesskab. Vi er lige som vores unge mennesker
glade og stolte over de mange gode resultater, der er blevet opnået ved de
afsluttende prøver og dermed de gode adgangskort til videre uddannelse,
som prøvebeviserne er. Men det er jo dybest set meget personlige papirer,
både hvad karakterer og skoleudtalelser angår, og derfor studeres de bedst
derhjemme sammen med far og mor. Og så kan vi bruge skoleafslutningen
til for sidste gang at sætte skolens fællesskab i højsædet, før vore unge men
nesker spredes og skal ud i nye sammenhænge.
Søren Henriksen

Afsked med to af skolens mest kendte personligheder.
Hen over sommeren 1993 skal skolen sige farvel til Jenny Bech og Else
Christoffersen.
Jenny Bech blev ansat af Baunsbak 1. oktober 1962 og har altså, når hun går
på efterløn den 1. oktober, været ansat som skolesekretær og regnskabs
fører i 31 år. Alle, der kender Jenny - og det gør alle, der har berøring med
Glamsbjerg Fri- og Efterskole, uanset om det er som elev, forældre eller
ansat - ved, hvilken betydning hun har haft for skolen igennem de mange
arbejdsår. Det eneste ordentligt dækkende billede er, at Jenny for skolen
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har været som eventyrets gode fe, der med mildhed og stor forståelse har
været med til hele tiden at skabe den gode stemning os alle imellem. Det
bliver tungt at sige farvel, men dagen nærmer sig. Jenny går som sagt på
efterløn den 1. oktober, men da Jenny skal have afspadseret overarbejde og
også skal have afviklet ferie, bliver Jennys sidste arbejdsdag på skolen
fredag den 20. august, hvor afskeden vil blive markeret ved morgensang.
2 år efter Jennys ansættelse ansatte Baunsbak så Else Christoffersen, der
dog den gang hed Ebbesen til efternavn. Else har som lærer beskæftiget sig
med mange af skolens fag, men det er dog mest som musiklærer, hun er
kendt også uden for skolens kreds. Igennem en lang årrække var Else alene
om skolens musikundervisning, men igennem de seneste år har Else fået
solid hjælp af mandlige kolleger, så ved afgangen er generationsskiftet
etableret. Else Christoffersen går på pension den 1. september, men da hun
også skal have afviklet ferie for både 1992 og 1993 bliver Elses sidste skole
dag lørdag den 19. juni, hvor vi vil sige farvel ved friskolens sommerferie
afslutning.
Afsked med to markante personligheder, der dog heldigvis bliver boende i
Glamsbjerg, så både vi og lokalsamfundet som helhed fortsat kan have
glæde af bekendtskabet med dem.
Søren Henriksen
Plant et træ
Fredag den 23. april var en stor dag for eleverne i Friskolens 1. klasse. I læn
gere tid havde eleverne sammen med Ditte arbejdet hen mod denne dag,
hvor alle forældre var kaldt væk fra hjemmets trygge arne, for med spader
og kultivatorer at plante et træ for hver elev i klassen. Træerne - eg, birk og
bøg - blev plantet på det grønne område mellem skolen og jernbanen. Efter
endt arbejde nød alle deltagere den medbragte mad i klassen, og børnene
legede med forældrene i det dejlige forårsvejr.
1. klasses skov ser ikke ud af meget nu - men der er allerede store planer
med skoven. Tænk engang, hvem kan planlægge sidste skoledag i egen
skov!!
Peer og Jette Madsen
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Børn og Træer - Plant og Lær
Ideen med dette projekt er, at børnene i begyndelsen af deres skolegang får
udleveret et træ, som de skal plante og passe gennem deres skoletid.
Undervisningen tager udgangspunkt i en »Dagbog«. I dagbogen skal bør
nene f.eks. notere træets højde hvert år, og de skal måle sig selv og notere
egen højde. På den måde skal de følge og sammenligne træets og deres egen
udvikling. Desuden skal de i undervisningen arbejde med forskellige
emner, som knytter sig til træerne.
Børnene skal arbejde med træernes betydning for dem selv, for dyr, planter
og miljøet.
Ditte Henriksen
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Flintøkser og andre stenredskaber efterlyses.
Til skolens historieundervisning både i friskolen og efterskolen savner vi en
samling af redskaber fra stenalderen.
Hvis nogle af dette blads læsere skulle have noget sådant liggende stuvet af
vejen i et skab eller på et pulterkammer, vil jeg bedejer overveje at skænke
det til skolen, så vore børn og unge ved selvsyn kan få et indtryk af vore for
fædres stenredskaber. Det vestfynske område er jo kendt for meget rige
oldtidsfund, så jeg håber denne lille notits vil blive læst og forhåbentligt
medføre at en eller anden vil betænke os med en stenøkse eller en pilespids.
Søren Henriksen
Boden.
Som I sikkert ved, er Lille bod gået ud af Lille Elevråd, og bliver nu styret af
syvende klasse. Vi har valgt at styre Lille bod, fordi vi gerne vil tjene nogle
penge til en kanotur her til sommer. At styre er lidt hårdere end vi regnede
med, for nu skal vi selv til at bestille varer hjem, og sørge for at pengekassen
stemmer. Vi skiftes til at stå i bod, 3 deles om en uge, og den næste uge er det
3 nye.
Vi håber I køber en masse toast og en masse cacao, for så får vi en lang kano
tur.
Kærlig hilsen 7. klasse
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Skolens medarbejdere
i skoleåret 1993/94
Ansat
Søren Henriksen, forstander..................................................................... 1975
Henning Andersen, lærer.......................................................................... 1987
Gunhild Berg Olsen, lærer........................................................................ 1962
Annlise Bille, børnehavepædagog............................................................ 1962
Lis Brandt, lærer (orlov til 31/7.94)......................................................... 1959
Birgit Clasen, lærer.................................................................................... 1986
Mikael Date, lærer .................................................................................... 1986
Stenia Johnsen Magalhaes Degas, lærer.................................................. 1993
Gert Dremark, lærer.................................................................................. 1985
Annette Ellegaard, lærer........................................................................... 1993
Ditte Henriksen, lærer............................................................................... 1976
Bettina Hoffmann, lærer............................................................................ 1993
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
Lis Kristiansen, lærer................................................................................. 1966
Else Lange, lærer .................................................................................... 1972
Ture Larsen, lærer .................................................................................... 1976
Erna Mortensen, lærer............................................................................... 1970
Else Bøgild Pedersen, lærer...................................................................... 1974
Erik Pedersen, lærer................................................................................... 1992
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
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Gitte Klausen, skolesekretær.................................................................... 1984
Tine Kristensen, kontorelev...................................................................... 1993
Kirsten Nørholm Pedersen, køkkenleder................................................ 1993
Lene Pedersen, køkkenassistent............................................................... 1988
Lisbeth Severinsen, køkkenassistent........................................................ 1992

Skolens bestyrelse
Formand
Finn Schytz Juul
Holtevej 45
5620 Glamsbjerg
SekretærOle Østergaard
Knarreborgvej 21
Holmehave
5690 Tommerup
Næstformand
Kirsten Jacobsen
Skovstrupvej 95
5690 Tommerup

Lisa Skjellerup Hansen
Assensvej 370
5690 Tommerup
Frank Andersen
Old Gyde 9
5620 Glamsbjerg
Karen Margrethe Olesen
Nørregade 70
5620 Glamsbjerg

Bent Damsbo
Fasanvej 2
5620 Glamsbjerg
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Udgåede elever juni 1993
9. a
Gritt Bennedsen, Holger Bisgårdsvej 5,5620 Glamsbjerg
Christian Holt Eriksen,
c/o John & Vicki Jensen, Heliosvænget 141 B, 5250 Odense SV
Martin Hjorth, Bindekildevej 16, Bellinge, 5250 Odense SV
Anders Michael Tetens Hoff, Præsteskovvej 15,5620 Glamsbjerg
Maja Busch Klausen, Egevej 33,5620 Glamsbjerg
Matthies Askholm Larsen, Assensvej 311, Bregnemose, 5690Tommerup
Niels Lundgård, Brandholmvej 14,5672 Broby
Klaus Malmos Madsen, Irisvej 4, Verninge, 5690 Tommerup
Sanne Hauge Milling, Skolevej 1,5620 Glamsbjerg
Daniel Twistmann Wraa Nissen, Bodebjergvej 35,5620 Glamsbjerg
Stina Buhl Willumsen, Nørregade 95,5620 Glamsbjerg

9. b
Rasmus Holbech, Bøgevej 7,5620 Glamsbjerg
Anders Christian Jensen, Egevej 24,5620 Glamsbjerg
Charlotte Lønborg, Melbyvej 1, 5610 Assens
Jesper Stenbæk Nielsen, Assensvej 366,5690 Tommerup
Sine Maria Roelsgaard Obling, Glenshøjparken 20,5620 Glamsbjerg
Mette Ringkjøbing, Vestervangen 85,5690 Tommerup
Camilla Vogt, Hybenvænget 12,5620 Glamsbjerg
Morten Ørskov, Kirkevej 34, Fangel, 5260 Odense S
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10. klasse.
Trine Østerbye Andersen, Møllebakken 56 A, 5690 Tommerup
Rasmus Grøndahl, Nørregade 85,5620 Glamsbjerg
Jacob Lefevre Hansen, Nyvej 30,5690 Tommerup
Maiken Jeanette Jensen, Toftevej 56,5690 Tommerup
Gitte Knudsen, Dærupvej 53,5620 Glamsbjerg
Lars Kristensen, Nellikevej 5,5250 Odense SV
Christian Meldgaard, Skovsbovej 59, Nårup, 5690 Tommerup
Ivan Schmidt Nielsen, Solevadvej 33,5690 Tommerup
Jesper Kleberg Nielsson, Åbakken 29,5250 Odense SV
Carsten Pedersen, Elmevej 10, Verninge, 5690 Tommerup
Karina Pedersen, Neversvej 1, Verninge, 5690 Tommerup
Morten Moltrup Rasmussen, Nørregade 23,5620 Glamsbjerg
Stine Moltrup Rasmussen, Nørregade 23,5620 Glamsbjerg
Casper Rysgaard, Overgade 16 A, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg
Bajazit (Bajko) Said, Gyvelvænget 35,5690 Tommerup
Adina Silberstein, Holger Bisgårdsvej 6,5620 Glamsbjerg
Peter Stephansen, Jacob Hansensvej 1491,5260 Odense S
Line Riis Svendsen, Glenshøjparken 75,5620 Glamsbjerg
Michael Stigaard Sørensen, Solevadvej 29,5690 Tommerup
Johan Spelling Østergaard, Glenshøjparken 77,5620 Glamsbjerg

36

Efterskoleholdet 1992/93
Carsten Sehested Andersen, Sportoften 17,5320 Agedrup
Claus Helmer Andersen, Tyrsbjergvej 106,5210 Odense NV
Claus Thomas Damgaard Andersen,
Blok 13 opg. A nr 10, Box 1031,3900 Nuuk
Dorthe Birgitte Andersen, Holevænget 11, Korup, 5210 Odense N
Lars Klindt Andersen, Kærbyholmvej 1, Asperup, 5466 Asperup
Louise Hollænder Andersen, Fåborgvej 101,5250 Odense SV
Stine Andersen, Box 193, Blok 37 D-12,3900 Nuuk
Kristina Elgaard Bendtsen, Hedelundvej 19, Stige, 5270 Odense N
Dorthe Bjerregaard, Kirstinebjergvej 7,5792 Årslev
Klaus Horsager Bjerrum, Herredam 5, Fynshav, 6440 Augustenborg
Claus Weinke Borchsenius, Næsbygårdsvej 94,5270 Odense N
Kikkik Olsen Broberg, Box 177,3920 Julianehåb
Majken Bruun, Assensvej 2,5580 Nr. Aaby
Anders Buch, Kirsebærlunden 13,5210 Odense NV
Benjamin Burhøj, Billedskærervej 20,5230 Odense M
Anna Karina Busse, Hønnerupvej 105, Fjelsted, 5463 Harndrup
Lars Varto Christensen, Dalager 35,5750 Ringe
Tanja H. Cici, Danmarksgade 95,5000 Odense C
Søren Berner Erlandsen, Mosevænget 1,5792 Årslev
Hans Henrik Gabrielsen, Postbox 166,3921 Narssaq
Peter Gavnholt, Lindbjerg Alle 55,8766 Nørre-Snede
Thomas Grandt, Højlund 19, Vester Sottrup. 6400 Sønderborg
Maria Gucwa, Nøglens Kvarter 81,5220 Odense SØ
Carina Hansen, Valhalsvej 5,5200 Odense
Gustav Danholt Hansen, Havnegade 102,5900 Rudkøbing
Jean René Lund Hansen,
Ladefogedgyden 4, Øster Hæsinge, 5600 Fåborg
Lise Skov Hansen, Lærkevej 7,5210 Odense NV
Martin Hansen, Ved Lunden 12, Vejrup, 5491 Blommenslyst
Mia Risager Hansen, Toften 2, Hastrup, 5600 Fåborg
Trine Odgaard Foss Hansen, Bogensevej 95,5471 Søndersø
Nicolai Holm Hasberg, Viben 75,6270 Tønder
Jacob Maribo Jensen, Langemarken 43, Ulbølle, 5762 V. Skerninge
Jesper Jensen, Kirkegyden 99,5270 Odense N
Jimmy Holm Jensen, Box 1031, N. Hammekersvej 30,3900 Nuuk
Kia Krogaard Jensen, Hårslevgård, Gulløkken 21,5471 Søndersø
Lone Blomstrøm Jensen, Møllertoften 10,5471 Søndersø
Rikke Johansen, Nr. Lyndelsesvej 9, Højby, 5260 Odense S
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Rikke Løwe Johansen, Gammelgårdsvej 8,5792 Årslev
Vibeke Johansen, Søgårdsvej 5,5750 Ringe
Betina Risum Jørgensen, Slåenvej 14,5220 Odense SØ
Heidi Jørgensen, Stubbevej 19, Østby mark, 4050 Skibby
Jan Rønnebech Jørgensen, Assensvej 248,5642 Millinge
Pia Louise Jørgensen, Mølleløkkevej 49. 3. tv., 5000 Odense C
Anders H. Larsen, Vibekevej 49 lejl. 34,5250 Odense SV
Jesper Larsen, Platanvej 35,4200 Slagelse
Kasper Lysgaard Larsen,
Strøbjergvej 24, Sigerslevøster, 3600 Frederikssund
Louise Pilegaard Larsen, Haverne 26,5900 Rudkøbing
Michela Silva Sales Larsen, Nyborgvej 305 4. th., 5220 Odense S0
Søren Yngve Larsen, Søvænget 4, Nr. Søby, 5792 Årslev
Linda Lund, Box 01,3923 Narsarsuaq
Ann Hedahl Madsen, Ærenprisvej 7,5000 Odense C
Frode Madsen, Lykkegårdsvej 13,5492 Vissenbjerg
Katja Dam Marcker, Dyndegårdsvej 17,3700 Rønne
Mette Rösenbeck Mortensen, Rødstensvej 9,2900 Hellerup
Brian Strømman Nielsen, Hvidkjærsvej 21, Erritsø, 7000 Fredericia
Rikke Juhl Nielsen, Skovrevlgyden 2, Nr. Lyndeise, 5792 Årslev
Lisbeth Kloppenborg Olsen, Egevej 10,5200 Odense V
Peter Lau Olsen, Vestre Hougvej 5,5500 Middelfart
Peter Martin Olsen, Columbinevej 12,5270 Odense N
Anette Møllegaard Pedersen, Jernbanevej 11,5882 Vejstrup
Anne Marie Pedersen, Radbyvej 26, Nr. Søby, 5792 Årslev
Anne Nyborg Pedersen, Østergade 3,5900 Rudkøbing
Kaare Sylvest Pedersen, Box 382,3900 Nuuk
Niels Christian Pedersen, Kærhaven 18,5320 Agedrup
Ulrich Forsom Primdahl, Kirkeby Sand 21,5771 Stenstrup
Martin Præst, Vinkelvej 17,5792 Årslev
Kim Raun, Mejerivej 30 B, 5260 Odense S
Arne Riis, Ege Alle 3,8766 Nørre Snede
Mette Romme, Stjernevænget 8,5592 Ejby
Sofie Romme, Stjernevænget 8,5592 Ejby
Anne Marie Due Schmidt, Hyllehøjvej 3,5500 Middelfart
Anne Christine Schwalbe, Godrumvej 1, Hjøllund, 7362 Hampen
Jacob Smedehus, Kirkegyden 35 I, Stige, 5270 Odense N
Louise Stemann, Klintevej 11,5300 Kerteminde
Brian Stenderup, Landevejen 90,5882 Vejstrup
Henrik Sørensen, Blommevænget 18,5500 Middelfart
Lars Fog Sørensen, Lundehusene 114,2670 Greve
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Heidi Lyngvald Thomsen, Poul Nielsens Vænge 12,5250 Odense SV
Casper Helmer Wille, Box 1075, Tuupannquit 16,3900 Nuuk
Brian Ostergaard, Skovvej 4,6840 Oksbøl
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Formendens beretning
Det er hvert år et større arbejde at få skrevet en årsberetning til elevmødet,
men i år er det en anden sag. I år er der nemlig flere ting der nødvendigvis
skal siges, udover oplysningen om, at vi er en forening, der har til formål at
vedligeholde kontakten mellem tidligere elever indbyrdes, og mellem disse
og skolen. Jeg plejer også at nævne, at vi mener, at vi opfylder foreningens
formål ved i samarbejde med skolen at afholde vores årlige elevmøde og
ved at være med til at udsende årsskriftet.
Jeg vil starte med at give en lidt trist meddelelse, nemlig den at Jenny Bech
er holdt op på kontoret. Det er jo lidt af en katastrofe for os, for det har altid
været sådan, at Jenny har sørget for, at alt i forbindelse med elevforeningen
har klappet. Hvis vi selv glemte noget, så var hun altid opmærksom på at få
os hjulpet på rette spor igen. Heldigvis er Gitte blevet godt underrettet om
slagets gang, så det ser ud til, at vi stadig har en stor hjælp fra skolens side.
Det er vi meget taknemmelige for.
Den dag Jenny holdt på skolen, var Michael på pletten for at sige et par vel
valgte ord og aflevere en gave fra elevforeningen med tak for mange års
godt samarbejde.
Der har i det forløbne år været afholdt en ekstraordinær generalforsamling,
hvor vi besluttede, at bestyrelsen fremover skal udvides med to medlem
mer. Disse to skal vælges blandt de senest afgåede elever, og det skal være
en fra friskolens overbygning og en fra det afgåede efterskolehold. Disse to
personer sidder så i bestyrelsen i 1 år, hvorefter de udskiftes. Vi har valgt at
lave denne ændring, for at få nogle folk som har relationer til skolen idag
med i bestyrelsen, idet vi mener, at det er vigtigt, at vi får nogle af de unge,
tidligere elever med i foreningen.
Til sidst vil jeg sige tak til alle medarbejdere på skolen for et godt samarbej
de, og I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
Tine Bille
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Bestyrelsens adresseliste
Tine Bille (formand)
Toften 7 B
Ollerup
5762 V. Skerninge.............................. årgang 78
Gunhild Berg Olsen (næstformand)
Byvejen 72
Gummerup
5620 Glamsbjerg................................ årgang 55

Lars Peter Kromann
GI. Færgevej 60
Snoghøj
7000 Fredericia................................... årgang 81
Michael Kristiansen
Malmøgade 10,4. th
5000 Odense C................................... årgang 76

Kristian Grossmann
Munkebjergvej 20
5000 Odense C................................... årgang 77
Stina Willumsen (årgangsrep.)
Nørregade 95
5620 Glamsbjerg ....årgang 93

Nicolai Hasberg (årgangsrep.)
Viben 75
6270 Tønder....................................... årgang 93
Lisbeth Kloppenborg
Ege vej 10
5200 Odense V................................... årgang 93
Ilse Borg Pedersen
Birke Allé 21, lejl. 27
5500 Middelfart
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Medlemsskab
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 her nok stiftet bekendtskab med
denne fest, enten her i foråret, eller mens I gik på skolen, idet efterskolen og
friskolens afgangsklasser også er inviteret med til festen. Elevmødet afhol
des den sidste lørdag i oktober.
Den anden måde, hvorpå foreningen lever op til sit formål, er gennem det
skrift du sidder med i hånden, hvor vi har en afdeling med hilsner og andet
godt, og hvor skolen fortæller om sit daglige virke.
Hvis du således ønsker at fastholde forbindelsen med skolen gennem oven
nævnte elevmøde og årsskrift, gøres det ganske enkelt ved at indbetale kon
tingentet på vedlagte GIRO-kort. Du vil så automatisk modtage invitation
til elevmødet og næste årsskrift. Som noget nyt er det muligt at tegne med
lemsskab for en 5-årig periode. Det koster 5 gange et normalt kontingent,
d.v.s. at der ikke ligger nogen økonomisk besparelse i muligheden, med
mindre kontingentet skulle stige inden for perioden. Skulle du 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.

ELEVMØDE 1994.
Elevmødet finder altid sted den sidste lørdag i oktober, og næste gang er det
altså lørdag den 29. oktober 1994 kl. 15-21. Jeg kan allerede nu fortælle jer,
at vi har truffet aftale med Stenia og Jorge Degas, der vil stå for underhold
ningen. Stenia er musiklærer i friskolen og hendes mand Jorge regnes
blandt verdens 5 førende basguitarister, så I har noget at glæde jer til, også
ud over mødet med vennerne.
Søren
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Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Elevforeningen
Regnskab 1992/93
Indtægter:
Overført fra 1991/92........................................................................ 2.382,88
Indbetalt til elevfest 1992................................................................... 420,00
Indbetalt til kontingent +................................................................ 8.560,00
årsskrift
136 å 50
1 å 40
7.090,00
lå 250
Renter (25,11 + 25,28)
50,39
9.943,27

Udgifter:
Udbetalt skolen................................................................................ 7.800,00
Blanketgebyr....................................................................................... 950,00
8.750,00

Indtægter............................................................................................... 9.943,27
Udgifter................................................................................................. 8.750,00
At overføre til 1993/94................................................................... 1.193,27 kr.

12/101993, Regnskabet gennemgået og fundet i orden.

Annlise Bille
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Breve fra 10 - ån jubilarer
Løkken, den 2. november 1993

Kære tidligere og nuværende elever og lærere på Glamsbjerg Friskole!!!
Jeg blev glædeligt overrasket, da jeg midt i oktober måned modtog et brev
fra min »gamle« skole. Samtidig blev jeg også lidt chokeret - er det virkelig
snart 10 år siden jeg gik ud af 9. klasse? Da jeg gav mig til at tælle efter, måt
te jeg konstatere, at det skam var rigtig nok.
Hvad har jeg egentlig lavet i de 10 år? Efter 9. klasse kom jeg på Vestfyns
Gymnasium i Glamsbjerg, hvor jeg havde 3 rigtig spændende og lærerige år.
Vi var en del fra begge 9. klasserne, der fulgtes på gymnasiet. Så derfor hav
de jeg i de år en del kontakt til nogle af mine gamle klassekammerater på
Friskolen. Jeg blev samfundssproglig student i sommeren 1987.
Jeg var ikke helt sikker på, hvad der nu skulle ske. Jeg syntes, jeg havde brug
for en tænkepause. Denne pause brugte jeg bl.a. til at tjene nogle penge. Jeg
arbejdede således hele sommeren 1987 som tjener på en restaurant i Nord
jylland. I august måned 1987 fik jeg job på møbelfabrikken Montana i
Hårby. Her arbejdede jeg frem til sommeren 1988. Det var rart at komme
lidt væk fra bøgerne, men jeg kunne alligevel ikke helt undvære det. Derfor
tog jeg i vinteren 1987/88 driftsøkonomi HH-enkeltfag på Tietgenskolen i
Odense sammen med en kammerat fra gymnasiet. I foråret havde jeg
besluttet mig for, hvad der videre skulle ske. Jeg ville søge ind på Stats
kundskabsstudiet i Århus.
Ventetiden i sommeren 1987 brugte jeg til at rejse lidt rundt. I juni 1987 var
jeg 14 dage i Paris på besøg hos en veninde fra gymnasiet, der var au-pair
pige. I juli var jeg på interrail i Sydeuropa med en anden veninde fra gym
nasiet. Og endelig i august fik jeg besked - jeg var blevet optaget på mit
drømmestudie.
Jeg flyttede til Århus i bofællesskab med 2 andre Fynboer (en nu nyuddan
net arkitekt og en snart cand.mag.). Vi har boet sammen alle studieårene, og
de er stadig mine bedste venner. Det blev til 5 meget spændende og intense
år på Statskundskab. Jeg har netop her den 15. oktober afleveret mit speci
ale. Den 22. november falder dommen, da bliver der afgivet karakter.
Jeg er så småt begyndt at søge forskellige job, men der er hård kamp om de
få job, der er. Til en enkelt stilling hos AF i Ålborg var der f.eks. 1200
ansøgere. Men jeg tror på, at det nok skal lykkes, når blot man er ihærdig
nok.
Jeg er hverken gift eller har børn, men har været kæreste med Jesper i snart
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4 1/2 år. Vi er således også for ganske nylig flyttet sammen i det nordjyske,
hvor vi har købt en gammel bondegård. Vores »barn« Emil, en Golden
Retriever, er lige blevet 4 måneder. Så selvom jeg skal gå arbejdsløs et styk
ke tid, er der nok at tage sig til.
Jeg glæder mig meget til at læse om/høre mere til mine gamle skolekamme
rater. Jeg har mødt nogle afjer rundt omkring, især når jeg var hjemme på
besøg hos familien i Glamsbjerg. Der er også nogle, jeg ikke har mødt eller
hørt noget til, siden vi forlod skolen. Det bliver spændende at høre fra jer
alle sammen. Jeg håber, at vi ses til »gammel elevfest« i efteråret 1994.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god jul og held og lykke i det nye år.

Med venlig hilsen
Helle Lindkvist Nielsen
Gølstrup Hede 69
9480 Løkken
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Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Koncentrat af 10 års livshistorie.
I anledning af at det i juni måned 1994 er 10 år siden, at jeg gik ud efter 9.
klasse, er jeg, og formodentligt også de andre jubilarer, blevet opfordret til at
sende en hilsen og en forkortet (???) livshistorie efter denne skelsættende be
givenhed. Så her følger hovedtrækkene i min færden gennem de sidste 10 år.
Færdig med 9. klasse, hva’ så? Ja, faktisk var dette spørgsmål allerede afkla
ret omkring 6 måneder tidligere, hvor jeg havde besluttet, at gymnasiet måt
te være det rette for mig at prøve. Det var jo også meget bekvemt placeret i
Glamsbjerg. Så jeg begyndte på matematisk linie umiddelbart efter som
merferien.
Vi, der skulle i gymnasiet, var blevet advaret om, at det ville blive en stor
omvæltning i forhold til at gå i 9. klasse. Og det holdt da også stik.
Nu skulle man lige pludselig til at lave lektier hver dag, hvilket nærmest var
at betegne som et angreb på den personlige frihed. Men situationen var jo
selvvalgt, så der var ikke andet at gøre end at knokle på og få lavet så meget
som muligt. Heldigvis bestod gymnasiet også af andet end lektier og slave
ri. De er også kendt for at holde nogle »fede« fester, hvilket er godt. Både til
at ryste folk sammen og som afstresning. Som regel var der også nogle, som
fik en vis fysisk udrensning med oven i købet. Om det så er godt eller skidt,
må vi hellere lade stå hen i det uvisse.
Det blev 3 gode år, og jeg blev matematisk/samfundsfaglig student i juni ‘87.
Så stod jeg der oven på alle studenterfesterne, og i lighed med de fleste
andre »nye« studenter havde jeg ingen anelse om, hvad jeg egentlig ville.
Jeg ville i hvert fald ikke læse videre på det tidspunkt. Jeg holdt en god som
merferie og begyndte så at søge efter noget at lave.
Efter et tip fra en bekendt søgte jeg hos det daværende Hela Møbler i
Hårby, hvor jeg blev ansat som montør. Der var jeg så i et år. Undervejs gik
en af direktørerne hen og døde, hvilket i øvrigt ikke var min skyld, og kort
efter ændrede firmaet navn til Montana Møbler A/S.
Sideløbende med arbejdet tog jeg enkeltfagskurser i regnskab og engelsk på
Handelsskolen. Jeg var blevet enig med mig selv om, at jeg gerne ville ind på
den et-årige HH, så da jeg på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke lige
huske datoen, fik besked om at jeg var optaget, var det en stor lettelse.
Det førte til et år på Tietgenskolen i Odense, hvilket var forbundet med den
ulempe, at jeg skulle med bussen kl. 7.00 om morgenen. Ikke fordi jeg skul
le tidligere op, end jeg var vant til. Men det er nu engang sværere at opret
holde en et nogenlunde opvakt ansigtsudtryk, når man lige har siddet og
sovet i bussen i 30-40 minutter. Nu skal det ikke forstås sådan, at jeg sad og
sov i et helt år. På ingen måde. Det lykkedes mig at forblive vågen så meget
af tiden, så det resulterede i en HH eksamen i juni ‘89.
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Ikke nok med at jeg var færdig med skolen, jeg havde også fået en ide om,
hvad jeg kunne tænke mig at lave fremover. Jeg ville være speditør. Jeg hav
de en bekendt, som var speditørelev, og gennem ham havde jeg hørt nok til
at blive interesseret.
Efter at jeg havde holdt sommerferie, fik jeg arbejde hos en maler, så der var
noget fornuftigt at lave (og nogle kroner i kassen) mens jeg søgte elevplads
som speditør.
Det blev til 2 måneder som maler. I den periode var jeg til 2 jobsamtaler,
hvoraf den ene gav gevinst.
Den 1. december ‘89 begyndte jeg som speditørelev hos Samson Trp. i Her
ning. Nu sidder jeg på 4. år hos Samson i Herning og laver distribution af
højtalere og hi fi til det meste af verden for et stort amerikansk firma.
Det var en hurtig oversigt over, hvad jeg har bedrevet siden 9. klasse. Hvad
der skal ske i fremtiden, må guderne vide. Indtil videre er der ikke de store
planer om forandring, men man kan jo aldrig vide.
Til sidst vil jeg gerne sende en hilsen til alle de elever og lærere jeg kender
fra min tid på Glamsbjerg Friskole.
Med venlig hilsen
Steen Pedersen, 9A 1984

Århus, den 6. november 1993

En hyldest til den lektiefri skole.
Vantro miner og undrende øjne har jeg mødt mange gange, når jeg har for
talt om min gamle skole - hvor vi aldrig lavede lektier! »Det er da det fri
skole betyder - fri for lektier,« har jeg en gang i femte klasse forklaret nog
le uvidende kammerater. Siden hen har jeg med voksende stolthed fortalt
om min gamle skole i den lille fynske flække kaldet Glamsbjerg, hvor for
tælletimer, sivefag, emnedage og andre underlige undervisningsmetoder
huserede. Og hvor Grundtvig, Kim Larsen og Hr. Jacobsen sad på hver sin
del af skolens historie.
Ved afslutningen i niende klasse kunne jeg godt nok ikke sætte to ord sam
men til en dansk stil. Andengradsligninger havde jeg kun hørt om. Og kon
gerækken havde intet med virkeligheden at gøre.
Men til gengæld var det sjovt at gå i skole.
Faktisk så sjovt at jeg fortsatte videre i gymnasiet, hvor vi hurtigt lærte at
løse andengradsligninger. Og selvom min mor de første par gange måtte
agere som stand-in, lærte jeg til sidst at skrive mine stile.
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Men til tider, når fysikrapporterne og de andre stile hang mig langt ud af
halsen, tænkte jeg tilbage på de stadig mere gyldne dage, hvor lektier var et
uvedkommende fremmedord.
Lektierne blev for meget, og efter gymnasiet holdt jeg et frikvarter på to år,
hvor jeg tilbragte en betragtelig del af tiden på Glamsbjerg Ostefabrik samt
i en lille landsby i det østlige Kenya i Afrika, hvor jeg arbejdede på et
ulandsprojekt.
Men skolen trak igen i mig, og jeg meldte mig ind på Århus Universitet,
hvor jeg skulle studere psykologi. Men jeg fandt ud af, at universitetet kun
består af lektier og stort set ingen undervisning, så jeg blev hurtigt træt af
det.
Jeg skiftede uddannelse, og trods mit besvær med ordene i mine yngre år, er
de i dag blevet mit levebrød. Til sommer slutter jeg min uddannelse som
journalist efter at have været i halvandet års praktik på Jyllands-Posten.
Foran mig venter 41 års travl erhvervsaktivitet, før jeg bliver pensioneret.
Men denne gang har jeg læst på lektien. Inden så længe bliver jeg far for
første gang, og det skal nok kunne skaffe mig lidt forældreorlov ind i mel
lem.
Mit største problem bliver snart at finde en skole til mit barn, hvor man ikke
skal lave lektier.
Men i en tid, hvor karriere og høje karakterer betyder stadig mere for den
opvoksende generation, er det rart at vide, at Glamsbjerg Friskole stadig
kæmper en stille og indædt kamp for at befri skolebørnene for de lektier,
der har gjort livet surt for så mange generationer af danskere.
Måske skulle man lade sine egne børn melde sig under fanerne.
Med mange hilsner fra

Jacob Vissing
Østboulevarden 35
8000 Århus C
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Kære gamle skole.
Da jeg fik jeres brev, fik jeg straks lyst til at skrive til jer, så her er lidt om,
hvad jeg har foretaget mig i de sidste 9 år.
Efter 10. klasse gik jeg på EFG grafiske fag. Jeg havde en lille drøm om at
blive noget ved et reklamebureau, men det eneste sted, hvor der var ledige
lærepladser, var som trykker, og det var ikke lige det jeg drømte om.
Jeg kom til at gå arbejdsløs i nogle perioder, ind imellem har jeg haft for
skelligt arbejde, såsom ved land- og skovbrug. Jeg har arbejdet på Glams
bjerg Rideskole, været ved kommunen og arbejder i øjeblikket på gartneri i
Radby.
Mange mennesker synes sikkert, at det må have været frygteligt at gå
arbejdsløs, men det har det nu aldrig været for mig, for jeg har en god
interesse, som hedder musik. Jeg har spillet mere eller mindre i det samme
band siden 1985. Der har været mange udskiftninger i årenes løb, men vi er
i dag nået til en konstellation, hvor det er ret dygtige musikere, der er i
bandet. Nogle vil nok mene, at musik ikke kan erstatte arbejde, men man
har altid noget at lave, for man kan ikke blive dygtig nok på sit instrument,
og vores arbejde blev belønnet med en pladeudgivelse i 1990. Vi har des
værre ikke udgivet noget siden, men vi arbejder stadig på det.
Jeg har ikke nogen kontakt med nogle af mine gamle klassekammerater,
men jeg har da mødt flere af dem i de sidste par år.
Ikke mere fra mig. Jeg vil ønske alt godt til alle på skolen.

Hilsen
Michael Bodin
Hjortevej 18 F
5210 Odense NV
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Tak for jeres brev, - det er jo ikke helt til og fatte 10 år er gået, det er dels et
tegn på vi bliver ældre (måske mindre sjovt) og dels et tegn på at tiden går
godt, for minderne fra skolen står stadig meget klare.
Efter sommerferien 1984 startede jeg på EFG handel og kontor på handels
skolen i Odense. Det var hårdt at slide sig igennem, når jeg var skoletræt.
Derefter tog jeg et år som au-pair i Schweiz, det første halve år hos en jødisk
familie, interessant, men ikke lige mit temperament, den sidste tid hos en
bankdirektørfamilie, hvor jeg havde det som blommen i et æg, i forhold til
den første familie. Det var et år, hvor der blev prøvet kræfter med mange
ting. Tiden kom, hvor jeg skulle hjem og på HH, den tog jeg og blev student
i 1988. Når man først har prøvet at have luft under vingerne, er det lidt svært
og falde til ro.
Jeg fandt en fyr, og vi tog på jordomrejse i et år. Landene var Rusland, Kina,
Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, Australien og USA.
Turen kunne jeg skrive flere sider om, men det vil jeg nu ikke, for som H. C.
Andersen sagde: »at rejse er at leve«, det vil jeg give ham ret i. Er der først
taget hul på rejselivet, holder det aldrig op. I Australien mødte jeg iøvrigt
Jette Washuus nede foran den lokale købmand midt i Victoriastreet.
Vi kom hjem i juni 1989, efter 14 dage var vi klar til at rejse igen, men pen
gepungen var jo tom, og jeg skulle også have en læreplads. Som alle ved, er
det ikke så let at få en sådan, det lykkedes mig dog til sidst. 1. december 1989
startede jeg i lære hos H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S på havnen i
Odense, jeg flyttede så på dette tidspunkt til Odense. Jeg er stadig i firmaet,
men som marketingsekretær.
Fyren jeg tog på jordomrejse med er min forlovede, og vi har flere gange
siden jordomrejsen været i Sydøstasien på ferie. Jeg er siden hen begyndt at
holde lysbilledforedrag om turen og de enkelte lande, vi har været i.
Dette var i delvis korte træk, hvad jeg har lavet de sidste 10 år.
Mange hilsner
Marianne Dorthe Møller
Dronningensgade 83n
5000 Odense C
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Hej alle sammen!
Ja, hvad har jeg lavet de sidste 10 år? Jeg startede jo i mesterlære som slag
ter i 1984, og jeg blev udlært i 1987, og det var så slut på min karriere som
slagter.
Derefter tog jeg et skoleår i Odense.
11988 startede jeg i søværnet. Ja, og der er jeg så endnu.
Den eneste jeg har haft lidt kontakt med er Marianne Poulsen.

Hilsen
Merete Larsen
Hegnsvej 21
9970 Strandby
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Den 25. oktober 1993
Hej 10-års jubilarer.
Som I sikkert selv har opdaget, er det svært at koge ti år ned til en overskue
lig levnedsbeskrivelse. Men her er i korte træk, hvad jeg har foretaget mig
siden 1984:
Efter endt 10. klasse på Glamsbjerg Fri- og Efterskole fortsatte jeg på Midtfyns Gymnasium sammen med bl.a. Pernille Borggild og Dorte Sachmann
Møller. Sidstnævnte kom jeg oven i købet i klasse med, og i 1986 bestod vi
begge HF. Jeg vil her lige indskyde, at jeg i dag stadig har kontakt med både
Pernille og Dorte, lige som jeg en sjælden gang ser Gitte Fuglsang.
Efter HF-tiden fulgte et par år uden videre målsætning. Resultatet blev en
række tilfældige småjobs samt et år på handelsskolen, hvor jeg supplerede
HF med den l-årige HH-eksamen. Midt i det hele fik jeg tilbudt arbejde på
et islandsk hotel og flyttede til Reykjavik - en skøn by, som jeg meget gerne
vil vende tilbage til en gang.
Opholdet på Island gav mig mod på at komme i gang med en videregående
uddannelse, og vel tilbage i Danmark søgte jeg ind på Odense Universitet. I
første omgang begyndte jeg at læse til engelsk/fransk korrespondent, men
siden blev jeg optaget på humaniora uddannelsen Nordisk. Jeg er super glad
for at læse på universitetet, men da det ikke just er nogen guldgrube at være
studerende, glæder jeg mig mindst lige så meget over mit gode »fritidsjob«
som freelancer på det lokale distriktsblad Ugeavisen Onsdag.
Hvad der videre skal ske, fremstår lidt i tåge. I skrivende stund er jeg ca.
halvvejs gennem studiet, men hvordan jeg i fremtiden skal bruge min
uddannelse, har jeg ikke spekuleret så meget over. Noget med medier og
kommunikation, noget med litteratur eller noget på Island - jeg har aldrig
været god til langtidsplanlægning og foretrækker at tage tingene, som de
kommer.

Hilsen
Kif Frimodt
Møllemarksvej 76,1. th.
5200 Odense V
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Næstved, den 16. oktober 1993
Kære gamle elever.
Tænk at der allerede er gået 10 år, siden vi forlod Glamsbjerg. Der er vel
nok sket mange ting på 10 år. Hvor skal vi begynde?
Vi var 2 elever som forlod efterskolen hånd i hånd. Vi går stadig hånd i
hånd, men vi to er blevet til tre. I juni fødte jeg vores søn Benjamin, som nu
er 4 måneder. En dejlig dreng som ligner sin far. Men nu tilbage til tiden
efter vi forlod skolen. Jeg kom ind på EFG, grafisk linie i Roskilde, og fik
senere læreplads som litograf i St. Merløse på Midtsjælland. Da afstanden
var for stor til Kalundborg, hvor jeg boede, flyttede jeg til Holbæk i en ung
domsbolig. Desværre gik firmaet konkurs, så jeg måtte finde en ny lære
plads. Ved svendens hjælp fik jeg en plads på et trykkeri i Ringsted, hvor jeg
afsluttede min uddannelse som litograf. Da jeg startede i Ringsted flyttede
jeg til Næstved, hvor jeg i forvejen tilbragte mine weekender. Kim, som var
i lære som blikkenslager og stadig boede hjemme, fik mere plads, da hans
forældre flyttede til et nyt hus. Der flyttede jeg så ind i februar 1986. Efterl
1/2 år hos hans forældre, ville vi gerne have vores eget, så vi købte en 2
værelses ejerlejlighed. Her boede vi, mens vi afsluttede vores uddannelser.
1 1988 blev Kim færdig som blikkenslager, og jeg som litograf. Kim læste et
år mere på teknisk skole til VVS-tekniker, mens jeg var heldig og kunne bli
ve på trykkeriet, hvor jeg stadig har arbejde. Kim har endnu ikke rigtig fået
brugt sin tekniker-uddannelse p.g.a. arbejdssituationen i byggebranchen.
Han har arbejdet som VVS-montør forskellige steder, haft korte perioder
med lediggang, været på Maglemølle Papirfabrik som rullefører. Nu har
han været fastansat i 2 1/2 år som VVS-montør.
I 1989 blev pladsen for trang, og vi købte hus. Her bor vi idag.
August 1992 blev vi gift med manér, kirkebryllup med familiefest. Vi havde
snakket om børn et stykke tid, og følte at tiden var inde. Det gik utrolig hur
tigt med at blive gravid. Min graviditet gik fint, dog lignede jeg en oppustet
ballon. Eller som Kim sagde, »en oppustelig premieko!«. Vores barn skulle
komme midt i juli, men ak!, der fik vi en overraskelse. Den 12. juni vågnede
jeg ved at vandet gik. Det var fredag nat efter en firma bowlingetur (jeg
havde ikke bowlet). Så Kim var ikke helt appelsinfri. Han blev meget rundt
på gulvet, da jeg vækkede ham, og sagde at han måtte ringe til sygehuset.
Det blev en lidt anderledes tur til sygehuset, end vi havde ventet. Min første
tur i ambulance. Alt gik godt efter at chokket havde lagt sig. Det blev en
lang lørdag. Klokken 18.30 kom vores vidunder til verden. En lille dreng på
47 cm. og 2550 g, sund og velskabt. Det var vel nok en af de største oplevel
ser, vi har haft sammen. Det at give nyt liv.
Vi tænker tit på efterskolen og de oplevelser vi havde. Vi skylder jer alle en
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stor tak, både elever og lærere. Det år på Glamsbjerg vil blive husket hele
livet, det er jeg sikker på. Vi har desværre mistet kontakten med de fleste af
vores venner derfra, dog skriver jeg sammen med Lotte Kofoed, som også
boede i hus 6. Vi var sammen med'Søren Nissen (hus 4) nogle gange efter at
vi vendte hjem til Sjælland, men hvad han laver nu, og hvor han er, ved vi
ikke. Men vi håber at kunne møde op til gammel elevfest 1994, og gense
lærere + elever fra vores årgang.

Tusinde kærlige tankertil alle fra
Kim og Dorte Katja Henckel
Ingemannsvej 3
4700 Næstved

58

Hej med jer.
Ja, som tiden dog går. Det er faktisk ikke til at forstå, at det allerede er 10 år
siden »den gode årgang« holdt op.
Efter en tårevædende afgang fra efterskolen og efter en dejlig sommerferie,
fortsatte jeg min skolegang på EFG, hvor jeg tog bygge- og anlægslinien.
Derefter fortsatte jeg min uddannelse på Odense Tekniske Skole, hvor jeg
læste til teknisk assistent. Efter 2 års slid og slæb stod jeg så endelig med mit
uddannelsesbevis i hånden, men manglede et arbejde. I de næste 3 mdr. blev
jeg storforbruger af aviser, men så gav det pote. Afsted til Sjælland med 14
dages varsel.
Jeg havde (har stadig) fået arbejde i Dragsholm kommune, Lammefjorden,
hvor de gode gulerødder kommer fra, hvor jeg nu har været i ca. 6 år. De
første par år var jeg en slags »altmuligmand«, der hjalp alt og alle med
småprojekteringer m.m. I dag behandler jeg byggesager, hvor jeg har en
meget stor kontakt med borgerne, hvilket jeg er meget glad for.
Efter et par mdr. efter den store flyttedag, var jeg og min forlovede så hel
dige at møde hinanden, hvilket vil sige at jeg nu både har villa, vovhund og
Volvo, bortset fra at det er en Nissan, men vi har det godt, og det er vel det
bedste.
Jeg glæder mig til at komme til gammel elevfest i 1994.
I ønskes alle en god jul samt et godt nytår.

Mange hilsner fra
Marianne Nellemann-Poulsen
Blomstervænget 12
4550 Asnæs
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Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Da jeg gik ud af 9. klasse hos jer, var jeg så heldig at få en læreplads med det
samme.
Jeg kom i lære i Glamsbjerg Centret. Der var jeg i to år, og det sidste år af
min læretid var jeg i Flemløse. Da jeg så blev udlært, gik jeg ledig i ca. 3
måneder, og kom så i Køng Brugs som ferieafløser.
Så gik jeg vel ledig i ca. et år, og fik så arbejde i Skt. Klemens i en stor butik
derude, og til april 1994 har jeg så været ansat derude i 6 år.
Jeg har faktisk ikke haft nogen kontakt med dem, jeg gik i klasse med. Per
nille har jeg snakket med et par gange, og Lisbeth har jeg snakket med. og
så snakker jeg jo så lidt med min kusine Helle.
Så blev jeg gift i i 989, men er blevet skilt igen. Ellers er der ikke sket det helt
vilde siden dengang. Jeg passer mit arbejde og går i byen engang imellem,
når jeg har lysten til det.
Med venlig hilsen
Mette Andersen
GI. Torøhusevej 28
5610 Assens
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København, den 7. november 1992

Kære Friskole og Årgang 1983
Som årene er gået, har jeg sendt flere og flere taknemmelige tanker til den
superskole der formåede at lære mig så meget, uden jeg overhovedet lagde
mærke til det. Men det er vel typisk, man synes skolegangen er omsonst, og
vist egentligt under ens værdighed, og først noget senere, når man forsøger
at bygge sit liv i flere etager, opdager man hvor privilegeret man er, at fun
damentet holder. Så mange tak, Fru Jacobsen & Co.!
Jeg selv går stadig i skole, efter USA-ophold, studentereksamen, afbrudt
jura-studium og Spaniens-ophold, er jeg nu endt på universitetets engelsk
studium, hvor jeg læser på fjerde år, og virkelig føler mig på rette hylde. Jeg
håber tilsvarende at det er gået godt for jer alle sammen, 9.a & b., 82/83. Det
overrasker mig til stadighed, hvor levende I er i mine tanker.
Rigtig mange hilsner
Lotte Follin
Krusågade 6, 3. th.
1719 København. V

København, den 2. december 1992
Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Jeg vil gerne sende en stor hilsen til elever og lærere, der var med til at gøre
mit efterskoleophold, for snart ti år siden, til en stor og positiv oplevelse.
Med venlig hilsen
Ole Østervig Lund
Neapelvej 2
2300 København S
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Den 24. november 1992

Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Efter 10. klasse på skolen, gik jeg på Svendborg Søfartsskole i 5 måneder,
hvorefter jeg var ude at sejle på de 7 verdenshave i et års tid.
Efter dette år gik jeg i land, og fik job som altmulig mand på Ferritslev apo
tek, hvor jeg kørte med medicin på det meste af Sydfyn.
Herefter blev jeg ansat i Søværnet, hvor jeg var ansat i 7 år. Jeg startede min
»karriere« i 1985, og efter nogle skoleophold, startede jeg i januar 1986 i
Undervandsbådene. Her sejlede jeg som konstabel i 4 år. 11989 startede jeg
på sergentskole i Frederikshavn, og i 1990 var jeg tilbage i ubådene som
nyudnævnt sergent. Det var ikke nogen større fornøjelse i starten, da jeg
skulle kommandere rundt med mine »gamle« kolleger, men efter nogen tid
gik det endda.
11991 startede jeg på civiluddannelse som Microinstruktør, og nu arbejder
jeg som EDB-konsulent i et lille firma i Køge, der beskæftiger sig med salg
af pc’ere og netværk.
Med venlig hilsen
Kim Hansen
Årgang 1983/84

Den 4. november 1993
Til elevforeningen på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Tak for brevet angående »genforeningen« af de gamle elever. Jeg syntes, det
er en meget god ide.
Her er så lidt om, hvad jeg har lavet de sidste 10 år.
Efter jeg forlod Glamsbjerg i 1984, tog jeg 1 år på Husholdningsskole i
Strurup. Da jeg kom tilbage fra Højskolen i 1985, fik jeg min egen lejlighed
(rækkehus) i Kirkendrup lidt nord for Odense. Kort efter jeg fik pakket flyt
tekasserne ud, fik jeg en lillesøster. - Noget af en efternøler, da Louise er 20
år yngre end jeg.
Ved siden af babysitterjobbet af min lillesøster, begyndte jeg at gå i dagcen
ter for psykisk og fysisk handicappede unge mennesker i Tarup. Der gik jeg
to gange om ugen i ca. 3 - 4 år.
I januar 1989 tog jeg på Blindeinstituttet i Hellerup, hvor jeg befandt mig et
halvt år. Da jeg kom hjem på sommerferie, tog jeg til Tyrkiet, på den sydlig
ste spids Bodum i 14 dage, hvilket var en spændende oplevelse.
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Efter sommeropholdet i Odense (og Tyrkiet) tog jeg så tilbage til Hellerup,
hvor jeg var lige til sommerferien 1990.
Efter hjemkomsten til min lejlighed i Kirkendrup fik jeg bevilliget noget
hjælp, (8 timer pr. uge til praktisk hjælp i hjem og ude) og begyndte at
beskæftige mig med forskellige aktiviteter, såsom punktskrift, skind &
læder arbejde, svømning og gymnastik. En anden stor »hobby« - lotto, som
for alvor gav pote, varda min bror og jeg i november 1990 vandt 74.000 kr. I
januar 1991 var min mor, bror og jeg på en rejse i Caribien i 14 dage.
Den eneste, som jeg stadig har kontakt med fra skolen, er Jette L. Hansen,
som også er flyttet her til Storkeløkken, så vi bor kun et par rækker fra hin
anden.
Med hensyn til mit syn, er det blevet forringet noget med årene.
Med venlig hilsen
Tina Hjernø
Storkeløkken 20
55270 Odense N
Tlf. 66184042

EN JULEHILSEN TIL GAMLE ELEVER.
Med tak for hilsner og besøg i årets løb, elevmødet i oktober ikke at for
glemme, sendes I alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Vi er i øvrigt blevet bedsteforældre og glæder os utrolig meget til for første
gang at skulle fejre jul med vores lille sønnedatter Naya.
Bedste hilsner til jer alle.
Ditte og Søren
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