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og dåd er fømpmm

Siden sidst
Denne fortsatte beretning om livet på Glamsbjerg Fri- og Efterskole
handler denne gang, som så ofte før, udelukkende om ændringer på per
sonalesiden.
Ved skoleårets afslutning gik Erna Mortensen på pension efter 24 års
ansættelse hos os. Erna Mortensen har først og fremmest været efter
skolelærer, skønt hun også har undervist i børneskolen i geografi og
hjemkundskab, ligesom hun hele tiden har haft håndarbejde i friskolens 8.
- 10. klasse. Men det er nu i efterskolen Erna som huslærer og som håndarbejds- og samtidsorienteringslærer har lagt det meste af sin solide
arbejdskraft. For mange af efterskolens unge mennesker, ikke mindst
blandt pigerne, har Erna været den centrale og samlende skikkelse i deres
efterskoletid, og de kan næppe forstå at Ernas skoletid er afsluttet, men
det er den altså, og Erna nyder nu pensionisttilværelsen sammen med sin
mand Niels Jørgen.
Og så har vi lige taget afsked med Viggo Winther, skolens legendariske
matematik- og fysiklærer gennem en menneskealder. Viggo Winther blev
sygemeldt i januar måned og måtte med udgangen af september måned
lade sig førtidspensionere. 28 travle arbejdsår blev det til, hele tiden med
fagene regning/matematik og fysik/kemi som de centrale og bærende, i et
på alle måder bemærkelsesværdigt og forbilledligt skolearbejde. Viggo
Winther, som børnene elskede, og som friskolens og efterskolens unge
mennesker respekterede og holdt af på grund af den fremragende under
visning, de modtog. Også blandt forældrene havde Viggo Winther hele
tiden det allerbedste omdømme. Og lad mig så slutte med at fortælle, at
Viggo Winther har det godt og er ved at skabe sig en ny aktiv tilværelse
uden for skolen.
Så har Lis Brandt stadig orlov og fortsat med beskæftigelse inden for
Danida og i Ghana sammen med sin mand Gunnar Brandt. Dertil er Lis’s
afløser Annette Ellegaard gået på barselsorlov med efterfølgende foræl
dreorlov, så alt i alt skulle vi ved skoleårets start bruge 3 nye lærere. Som
sædvanlig præsenterer de sig selv andet steds i årsskriftet, men her skal
der også være en kort omtale af dem.
I foråret ansatte vi 2 lærere, nemlig Stina Normann Hansen og Peter
Zachhau. Stina er 29 år og med udgangspunkt i linjefagene håndarbejde
og engelsk er hun fortrinsvis beskæftiget i efterskolen, men har dog også
engelsk i børneskolen og håndarbejde såvel i børneskolen som i frisko
lens 8. - 10. klasse. Peter er 28 år og har linjefagsuddannelse i fysik/kemi
og engelsk. Peter underviser i friskolens 8. klasser i regning/matematik,
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fysik/kemi og samtidsorientering samt i musik i friskolens 8. - 10. klasse
og i efterskolen. Den 3. lærer havde vi en del problemer med at finde. Vi
gjorde flere forsøg og nåede også at gøre en ansættelse hel færdig, men da
den ansatte alligevel sprang fra den sidste fredag i juli, måtte vi i gang
igen. Men lige før skolestart lykkedes det så: Marianne Rasmussen blev
ansat. Marianne er 43 år og læreruddannet på Den Frie lærerskole i 1988
og indtil 1. august i år ansat som friskolelærer på Langeland. Marianne
underviser i friskolens børneskole i dansk, regning/matematik og natur/teknik, et nyt børneskolefag, som vi har arbejdet med nogle år, og som nu
er blevet obligatorisk i folkeskolen, og som vi også har taget ind i vores
læseplan.
Sluttelig kan jeg så konstatere, at vi har været heldige med vore 3 nye kol
leger, de er dygtige og er faldet godt til og er gledet fint ind i de mange
samarbejdsmønstre, der er en vigtig og væsentlig del af undervisningsar
bejdet på en skole som vores.

Søren Henriksen
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Et eventyr om tre ridderes indtog i dengube borg.
Der var engang tre riddere, der kom ridende ad hver sin vej. De havde
næsen i hver sin tidende, hvori der stod at læse, at den gule borg ved den
grønne skov havde tre tomme pladser om det runde bord.
Ved korsvejen mødtes de pludselig.
»Vær hilset, mit navn er ridder Marianne af Langeland.«
»Vær hilset - jeg er ridder Peter af Vedtofte.«
»Og jeg er ridder Stina af Odense. Hvorhen så hastigt?«
»Jeg skal til den gule borg for at søge plads ved det runde bord,« svarede
ridder Peter.
»Ligeså skal jeg,« sagde ridder Stina.
»Og jeg med,« sagde ridder Marianne. »Så lad os da slå følge siden vi alle
agter os samme sted hen.«
Og ridderne slog følge.
Dagen var varm og vejen var støvet.
For at fordrive den kedsomme tur talte ridderne om dette og hint.
»Min mave er tom, og min hals er tørstig; men sig mig, ridder Marianne,
hvorledes er dit liv, og hvad har du bedrevet?«
»Jo, ser I ærede riddere, to børn har jeg opfostret. De er nu fløjet af
reden, og nu lever jeg i Højby med min kære Hans. Men hvorledes er så
din historie, ridder Peter?«
»Derom er kun lidet at fortælle. To dejlige piger er mig skænket, mens jeg
i skoven levede som skovhugger. Men riddergerningen drog mig, og nu er
jeg her. Nu er det din tur, ridder Stina, at berette din historie.«
»Mit liv er passeret med mange gøremål. Det frie liv i naturen har været
mit ét og alt. Nu er min lyst og glæde mine to børn og min kære livsledsa
ger Per. Men se, ærede venner, der dukker borgen frem af disen.«
Snart stod de tre ved porten og bankede på. En stor, rund og glad mand
åbnede døren og bød de tre riddere velkomne med spørgsmålet:
»Hvad bringer I hid?«
»Oh, ædle herre. Intet jordisk gods har vi med os, men frisk mod, ideér og
glæde,« sagde de tre riddere.
»Ja, det er godt riddere, for vores borg myldrer med prinser og prinsesser.
Her er en viften og susen, en syngen og brusen, en løben og trækvind i
gange og sale. Hvorledes vil I dem fornøje,« ville nu den gode mand vide?
På skift trådte nu ridderne frem og svarede:
»Vi vil berige dem med fantasi og virkelyst, selvværd og nysgerrighed,
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livsglæde og livsmod, flid og lærelyst, viden og kundskaber, tryghed og
varme.«
»Nuvel kære riddere, det var meget på én gang. Hvad er jeres sidste ord
inden afgørelsen om jeres plads ved det runde bord,« spurgte manden?
Vore tre riddere svarede: »Jo hør, ædle herre, hvad godt vi vil.
Når et barn kun én barndom har,
skal den være glad og rar.«
Den gode mand smilede med hele sit runde hoved og åbnede porten på
vid gab, så de tre riddere kunne træde ind til lys og glæde. Og de fik straks
at mærke, at det var sandt. Prinser og prinsesser vrimlede overalt og kom
løbende dem i møde. Og der var store og små hele mennesker med
hoved, hænder og fødder.....
Fra den dag var de tre riddere optaget af borgens muntre liv og gøremål.
Stina, Marianne & Peter

Peter
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Morgensang
med overraskelser
Med inspiration fra »Visionernes Dag« på GI. Avernæs, hvor der var et
udbredt ønske om lidt nytænkning i forbindelse med den traditionelle
morgensang, blev der i foråret nedsat et »morgensangsudvalg«.
Alle var enige om, at salme/årstidssangene og Fadervor var rigtige ele
menter i morgensangen, og at den del af traditionen gerne skulle bevares.
Samtidig blev elevernes manglende engagement og opmærksomhed
under selve morgensangen mere og mere påtrængende.
Et andet behov, der fra lærerside gentagne gange var blevet udtrykt, var
ønsket om at kunne synliggøre det daglige arbejde i klasserne/på holdene.
På den måde ville man kunne skærpe den gensidige interesse/respekt
mellem elever og lærere - og måske endda øge samhørigheds-følelsen og
dermed glæden og trygheden på vores skole.

Det var store og idealistiske tanker og ønsker der skulle tilgodeses, men
morgensangs-situationen var også en enestående mulighed og et perfekt
forum for realiseringen af disse flotte ideer.
Morgensangsudvalget gik i gang.
Resultatet blev en lille folder med fire sider. På den første side står der:
Udgangspunktet var et ønske om....

- at bibeholde de gode traditioner.
- at gøre morgensangen vedkommende, inspirerende og anderledes.
- at inddrage elever og lærere i højere grad.
- at synliggøre det daglige arbejde.
På side to i folderen finder man et lille idekatalog med forslag til, hvad
man kan præsentere og hvordan. F.eks.

Hvad:

»En virkelig historie«
»Historien om Van Gogh«
»Dagens navn og helgen«
»Kartoflens historie«
osv.
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Hvordan: Digte - oplæsning.
En Shubidua-sang på tysk.
Dans - happening.
En føljeton
osv.

Selve strukturen er forklaret på side tre i folderen:
- Første del af morgensangen bibeholdes. (Salme + bøn).
- En uge stilles til rådighed pr. klasse/hold.
- Minimum en dag med indslag.
- Til de »ubrugte dage« skal der vælges en sang.
- Ønskes et aktuelt indslag fra f.eks. et valghold, kan den »ansvarlige«
klasse/hold kontaktes.
Endelig er den sidste side i folderen en oversigt over, hvilke klasser der
har ansvaret for anden del af morgensangen i forskellige uger.

I perioden fra sommerferien og indtil efterårsferien har elever og lærere
bevist, at der er masser af potentiale at finde blandt os selv og hinanden.
Således har vi været »udsat« for bl.a. mime-rock, bogstav-gætte-leg, hyp
nose-happening, sammenspil, sketches og digte over emnet opdragelse,
reklameindslag for lille-bod o.s.v. o.s.v.

Det har været spændende at komme til morgensang, og morgensangsud
valget vil gerne takke for den fantasifulde opbakning, der har været fra
alle klasser, hold og lærere.
........ Ingen kender dagen før morgensangen er forbi.........

Else B., Bettina H. og Stenia D.
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Mandag den 13. juni 1994.
Dagen startede med, at vi skulle mødes inde på postterminalen i Odense.
Der fik vi delt noget mad, kaffe, the og lidt cacaopulver ud. Vi fik også
hver vores presenning, trangiasæt eller spritflaske, som vi skulle bære på.
Derefter gik vi over til banegården, hvor vi skulle med et tog. Da vi steg
ind i toget, var der ingen af os, der vidste, hvor vi skulle hen, men vi kun
ne se på de sedler, der hang i vinduerne, at vognen var reserveret til os, og
vi skulle til Århus. Da vi kom til Århus, skulle vi med endnu et tog, denne
gang bare til Viborg. Fra Viborg skulle vi gå og gå og gå. Der blev dog
holdt pauser ca. hver time, det var temmelig hårdt. Vi gik, indtil vi nåede
til en slags naturskole, hvor der var nogle lejrpladser. Vi skulle så bo på
en af dem. Da vi kom dertil, var der nogle af os, der skulle hente vores
aftensmad. Vores aftensmad var ørred med bagt kartoffel til, som selvføl
gelig skulle tilberedes på bål. Inden aftensmaden var vi blevet udtrukket i
nogle sovegrupper, hvorefter vi skulle finde et par, vi ville lave mad sam
men med. Vi skulle så lave nogle bivuakker, som bestod af 2 presenninger
og nogle snore. Dem skulle vi sove i. Senere på aftenen var der mulighed
for at lave snobrød.

Tirsdag den 14. juni 1994.
Kl. ca. 4.20 kom Gert rundt til bivuakkerne for at vække os. Vi skulle for
lade pladsen kl. 6.00, så vi skulle skynde os at få spist morgenmad og pak
ket sammen. Vi skulle gå 10 km den dag, men vi holdt da pause hver time.
Da kl. blev ca. 11.30, kom der en mand i en rød bil og hentede vores
bagage. Undervejs så vi godt nok et par skilte, hvor der stod »al militær
kørsel forbudt«, men det tænkte vi ikke lige over, før vi mødte et par sol
dater og nogle tanks. Manden i den røde bil, som hed Bent, fortalte os, at
vi skulle ud på en bane noget lign, stjerne-træf, men den her var bare
meget hårdere. Der lød et dybt suk fra hele flokken, for det havde været
hårdt at gå de 10 km og så ud på sådan en bane, men alle overlevede da
med nød og næppe. Efter det fik vi at vide, at der lå en lade kun 700 m
derfra. »Ja jeg siger bare, det er fandeme nogle lange meter, de har derop
pe i Jylland«. Den lade vi kom op i var ikke lige, hvad vi havde forventet,
den var både åben, fyldt med sand, og det blæste helt vildt. Efter vi havde
drukket cacao oppe i laden, skulle vi på endnu en tur, hvor vi kun skulle
gå 5 km. Gert smilede lidt og sagde, »så nu kommer alle jeres uanede
kræfter frem«. Der var vist flere af os, der kunne have smidt et eller andet
efter Gert på det tidspunkt. Da vi havde gået ca. 3,5 km, kom vi forbi en

8

Brugs, hvor vi skulle holde pause. Da vi alle sammen enten var sorte i
hovederne eller havde vabler på fødderne, kom vi vraltende ind i Brugs
en, krumbøjede, som om vi stadig bar på vores mindst 100 kilo tunge
taske og spurgte efter et wc. I den lille lokale Brugses lager stod der vel
15 elever i kø til toilettet. Og deres toilet lugtede vist ikke særlig godt,
efter vi havde været derude.
Da vi nåede den sidste lejrplads, vi skulle være på, skulle vi først ned og
se en kalkmine. Da vi kom tilbage, skulle vi finde et sted til vores bivuak.
Der var flere af os, der ikke gad og bygge bivuak, så vi sov under åben
himmel rundt om bålet. Den aften skulle vi spise vores jægergryde, som
var meget let at lave. Der skulle bare hældes 3 dl kogende vand ned i den
pose, som det lå i. Det smagte meget godt, men til sidst blev det lidt vam
melt. Senere var der social hygge rundt om bålet, hvor vi sang sange.

Onsdag den 15. juni 1994.
Kl. ca. 5.30 blev alle vækket. Vi skulle forlade pladsen kl. 7.30. Vi skulle
gå 1,5 km med bagage, altså ca. op til Brugsen. Der kom der en bus og
hentede os. Vi blev kørt ind til Viborg banegård, hvor vi stillede vores
bagage. Så skulle vi gå ca. 1,5 km ind til et friluftsbad. Det nød vi. Det var
skønt at blive vasket igen. Vi skulle gå tilbage igen. Kl. 13.05 skulle vi
med tog til Århus og derfra med et andet tog til Odense. I toget fra Århus
sov næsten alle sammen. Kl. ca. 17.00 var vi hjemme i Odense.
Turen havde været hård, men meget sjov. På sådan en tur kunne vi se en
hel anden side af vores klassekammerater, både fysisk og psykisk, men
jeg kunne ikke tænke mig at komme på sådan en tur igen.
Christina, 9.a
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‘Tarifer efter et år på efterskpien
- »Den tid som ingen kunne mærke, før den gjorde ondt...... Vi sidder her
tilbage med minderne om det år, der kom til at betyde så utrolig meget,
lærte os så meget....
Gymnasiet er krævende, og lektierne hober sig op. Overskuddet og tiden
til alt det man gerne ville, er der bare ikke mere. Det går op for en, hvor
heldig og privilegeret man egentlig var. Samværet med kammeraterne var
det, man satte allerhøjest. Man lærte at begå sig blandt andre. Lærte at stå
til ansvar for sine handlinger både de gode og de knap så gode.
- Og så var det hele bare forbi, som når et stearinlys langsomt brænder
ned. - Et nyt er tændt, men flammen vil ikke rigtig blusse op, fordi man
stadig er fyldt med tomhed. Det er svært at løsrive sig fra det gamle, og
endnu sværere er det at begynde på noget nyt. Tankerne har ingen ende,
de flyver vildt rundt og har intet at hæfte sig til. Man føler sig utrolig ale
ne, savner livet som altid var omkring én. Man er helt alene om det, man
før altid var fælles om.
- Man levede uden at tænke alt for meget over livet. Alt det man nu sav
ner, det var der jo hele tiden. Nogle gange kunne man godt få lidt for
meget af samværet og tog derfor hjem i weekenderne. Men når man nåede
til lørdag aften - så savnede man larmen, lugten, trygheden - samværet.
Det går nok først op for mange, hvor meget man holdt af at være på sko
len, når det hele er slut! Der er så mange ting, man ikke fik nået. Ting
man troede, at man ville nå - et år er jo lang tid! Det kan også godt være,
at man syntes, at nu var det godt nok for kedeligt... Men det var jo egent
lig én selv, der fik det til at være kedeligt, for der var så mange mulighe
der - hvis bare ... Ordene (hvis bare) vender tilbage igen og igen.
Der var tvivlende øjeblikke i starten af efterskoleåret. Men stilheden og
utrygheden blev overraskende hurtigt overvundet. Man blev accepteret,
for den man var, og faldt til ro i sig selv. Derfor er mødet med nye menne
sker lettere - man tænker ikke så meget på at blive accepteret, for man er
jo bare sig selv.
Nyd hvert et sekund - for det kommer aldrig tilbage!! Men oplevelsen er
der for livet.
Stine, Nynne, Birgitte og Iben - årgang 93/94
Og følgende digt havde Birgitte skrevet til afslutningsdagen for efterskol
eholdet 93/94.
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Tid

Himlen mørknes
tiden er inde

den tid som vi havde sammen
glider væk under os.
Tiden med sorg og glæde
tiden som ingen kunne mærke
- før den gjorde ondt.
Stjernerne spredes på den dystre himmel

forladt i det gigantiske univers
planeterne må atter placeres
en ny verden fødes
forvirring, uvished, smerte
.... stilhed.
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^mne/projef^arbejdc i
^rist^pCen
Vi har igennem flere år haft en ugentlig temadag i Friskolen, hvor vi i alle
klasser fra 4. til 10. klasse havde et anderledes skema, som kunne være
teoretisk, praktisk/musisk eller ud af skolen på virksomhedsbesøg eller ud
i naturen.

I børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse som alle har til huse i Kridthuset, har vi
også haft emnedage eller andre aktiviteter, hvor alle fire klasser var sammen.
På vores pædagogiske weekend på GI. Avernæs drøftede vi, om vi skulle
afskaffe temadagen i det kommende skoleår og erstatte den med
emne/projektarbejde af 1 uges varighed og i løbet af skoleåret lægge 3 til
4 uger fast på skemaet. Det blev besluttet, og vi har nu startet dette
emne/proj ek tarbej de.
I Kridthuset har vi som sædvanlig fællestimer de 2 første timer hver ons
dag. Det 1. emne var »lege«. Klasserne valgte på skift nye og gamle lege,
som så alle legede. Op til efterårs-ferien er emnet »Sund mad og motion«,
der skal laves råkost og bages små brød, og i gymnastiksalen skal der dyr
kes motion. »Natur og teknik« bliver næste emne inden jul, og i januar
skal der arbejdes med »Vand og kraft«.

I 4. klasse er der emnearbejde torsdag og fredag, hvor der har været 2
lærere i tre af timerne. Det 1. emne var »Kartoflen«. Kartoflens historie
fik de igennem filmen »Eventyret om den vidunderlige kartoffel«. Der
blev arbejdet i smågrupper, hvor man målte, vejede, lavede forsøg bl.a.
kartoffelmel, afprøvede opskrifter og lavede kartoffeltryk. Det hele
udmundede sig i en udstilling, som forældrene kunne se til forældresamtalerne. Til foråret har man planer om at tage emnet »Mursten« op.
15. klasse er der tværfaglig emneundervisning i dansk, natur-teknik, geo
grafi, matematik, historie og kristendomskundskab.
Det 1. emne var om ISLAND. Dette forløb varede 5 dage med 4 timer
dagligt og en frem-læggelsesdag med 2 timer.
Det 2. emne er et teaterstykke »Ronja Røverdatter«, som starter omkring
efterårsferien.
Det 3. emne er »Mig og min krop«, som falder i november og december.
Efter nytår vil følgende emner blive taget op:
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Opdagelsesrejser. Jens Munk, Vitus Bering, Marco Polo.
Kina og Japan.
Muligvis også Vikingetiden.

16. klasse er der tværfaglig emneundervisning i dansk, matematik og ori
entering. Der er foreløbig aftalt 4 emner:
Befolkningsgeografi (Befolkningsforøgelse, øde- og tætbefolkede områ
der, korttegning, matematiske opgaver).
Brasilien (Litteratur, sport, Amasonas, regnskov, storbyer, musik, mad,
eksport/import).
Færdsel (Lave vor egen by, målestoksforhold, afstande og gennemgang af
færdselsloven).
Dramauge (Lave et lille teaterstykke som skal ende med en forestilling
for skolens elever og klassens forældre).
I 7. klasse er der tværfaglig undervisning i dansk, orientering, historie og
geografi. Der er planlagt 4 perioder å 2 uger i efteråret, hvor eleverne
arbejder med selvvalgte emner indenfor disse fag. I foråret er der 1 perio
de i dansk og tysk.

18. klasserne er der planlagt 4 temauger i løbet af skoleåret.
Det 1. emne er »Kriminalitet - Alkohol« med selvstændige opgaver og
foredrag.
Det 2. emne er »Fra sukkerroe til bolcher«. En uge hvor der indgår kemi
og produktion.
Det 3. emne er »Minisamfund«. Et elevvalgt emne.
Det 4. emne er »Drama«. Eleverne skal skrive et skuespil og opføre det
for forældrene.
Derudover et 12 timers førstehjælpskursus med afsluttende prøve.
Instruktør fra CF.
19. klasserne er der planlagt 6 uger opdelt med 2 emneuger, 2 uger med
selvstændigt projekt og 2 uger med teater. De 2 emneuger er med praktisk/musiske fag. Den første hed »Naturligt udtryk«.

110. klasse er der planlagt 5 emneuger med følgende tema:
1. uge: Idrætsuge med anderledes idræt end den normale i skolen.
2. uge: Forberedelse til juleballet.
3. uge: Filmproduktion til Assens Politi.
4. uge: Tværfaglige og deltagerstyrede projektopgaver.
5. uge: Miljøuge.
Peter Zachhau, Jette Sivholm
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Børnene i Kridthuset lavede i foråret en udsmykning til gavlen ud mod
legepladsen.
Det blev til fire billeder med motiver fra H. C. Andersens eventyr:
Svinedrengen, Tommelise, Fyrtøjet og Klods Hans.
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Ards gang i Lydpotten
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ÆBLESKOVEN«
Fredag den 29.10.93 plantede vi selv - sammen med vores mor og far - 20
æbletræer på marken. Vi kalder alle træerne »Æbleskoven«. Den er så
fint sammensat, at vi har 20 forskellige slags træer, og mindst eet træ skul
le bære frugt hele året rundt. Vores træer har sjove navne. I kan selv se
dem på vores plan. Vi har alle fået hvert vores træ.

Det var Freyas mor og far, som gav os træerne, og det var Christians far,
som ordnede jorden, og det var Christians mor, som hentede træerne for
os. Vi syntes, at det var flot, at de ville gøre alle de ting for os, og vi råbte
højt hurra for dem.

Alex havde allerede et æble på sit træ, det var et madæble. Louise og Fre
ya havde lækre chips med, alle drengene stjal af dem, og det måtte de
ikke, men de havde det sjovt. Det var synd, at Jens var syg, men Nikolaj
plantede hans træ for ham.
Vi havde det alle sammen sjovt, og vi håber, I vil hjælpe os med at passe
på vores æbleskov, som vi er meget glade for.
Hilsen fra 1. klasse.
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Flygtning for en dag.
Mandag den 11.10.93 var emnedag på vores skole, men vi måtte ikke få at
vide, hvad vi skulle lave, inden vi begyndte.
Vi blev delt ind i 2 hold, og jeg var med på hold 2, der var 2 timer efter
hold 1.
Hold 2 startede med at se en film om en nynazist. Den var ret god, men
meget skræmmende, fordi personen i filmen grænsede til det sindssyge.
Da vi havde spist frokost, samledes vi i foredragssalen, hvor vi fandt ud
af, vi skulle indgå i et rollespil om flygtninge. Vi fik hver en familie, vi
skulle rejse sammen med, og nogle oplysninger om den rolle vi skulle
spille. Jeg synes desværre godt, vi kunne have fået flere oplysninger om
vores rolle.
Det hele gik ud på, at vi skulle få en fornemmelse af, hvordan det må
være at være flygtning. Vi skulle ud at prøve vores grænser af, både fysisk
og psykisk.
Den første prøvelse gjaldt vores tålmodighed, fordi vi legede, vi var på en
dansk ambassade i Iran, og prøvede at komme ud af landet. Det krævede
tålmodighed, fordi vi skulle ind på forskellige kontorer flere gange og
udfylde en masse papirer, der var umulige at svare rigtigt på. Så til sidst
var vi alle mere eller mindre forvirrede og irriterede. Gennem hele turen
var der også en stor usikkerhed, fordi vi aldrig vidste, hvad der nu skulle
ske. Til sidst måtte vi alle flygte ud af landet og sætte kurs mod Danmark,
og ikke én eneste familie havde deres papirer eller pas i orden.
Vores familie valgte af få vist vej af Anton, som legede sortbørssmugler,
men det vidste vi ikke på det tidspunkt. Ved tolden havde mange proble
mer, men alle kom over.
Da vi ca. kl. 19.30 kom til en flygtningelejr, var der mange, som var sure,
trætte, sultne og vrede, og det var ikke småting, hvad lærerne, som legede
med i spillet, måtte lægge øre til.
Flygtningelejren bestod af et lejrbål og nogle presenninger, der var
spændt ud, hvis det blev dårligt vejr, hvad det heldigvis ikke gjorde.
Som aftensmad fik vi nogle ris og tre bitte små cocktailpølser hver, som vi
selv skulle tilberede.
Senere var humøret lidt bedre, og vi sad rundt om bålet og sang.
Ved ca. 22.30 tiden skulle vi gå videre til den danske grænse, og på den
tur, der var ret lang, var der også mange som fandt deres egen grænse for
træthed, og hvad de ville finde sig i.
Da vi langt om længe var ved grænsen, ventede vi 45 min. på at komme over.
Vi skulle nemlig over én familie ad gangen. Det var faktisk det sjoveste på
hele turen, fordi vi skulle snige os over grænsen for ikke at blive taget af
grænsevagterne (nogle langsomme lærere). Der var dog ingen, der blev taget.
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Fra grænsen blev vi ført til et asylcenter, nogle på en mere komfortabel
måde end andre, hvis de ellers havde penge nok.
Kl. 1.00 var vi ved asylcentret (en natur/spejder hytte), hvor vi fik lov at
sove, og det var for mit vedkommende overhovedet ikke noget problem.
Kl. 3.00 blev vi vækket af politiet, som arresterede os. Da må jeg indrøm
me, at jeg blev negativ, men da jeg så vi skulle køre i bus, kunne jeg klare
den lidt endnu.
Vi blev kørt tilbage til skolen, som nu var politistation. Der blev vi sat ind
i gymnastiksalen, hvor vi skulle vente, indtil vi alle havde været i forhør
hos en politimand.
Jeg vil ikke ligefrem påstå, at der var en hyggelig stemning i salen. Lærer
ne, som nu legede politimænd, holdt en lav profil, ellers havde de ganske
enkelt fået en sko eller en taske kylet i hovedet. Der var mange, som syn
tes, at legen ikke var spor sjov mere.
Kl. 4.30 fik vi at vide, hvem der havde fået asyl, og det var kun en familie
ud af 8. Heldigvis sluttede spillet her, og vi andre blev ikke sendt ud at gå.
Vi fik som de andre lov at spise morgenmad og gå over at sove bagefter
til kl. 12.30.
Jeg syntes, arrangementet var rigtigt godt, og jeg mener, man lærer mindst
lige så meget om flygtninge på denne måde, som ved en tør boglig under
visning.
Jeg tror, at vi nu lidt bedre kan sætte os ind i, hvordan det er at være flygt
ning, selv om det selvfølgelig er det rene vand ved siden af, hvad en rigtig
flygtning gennemgår.
Jeg mener heller ikke, det kan sammenlignes, men jeg tror, det kan give
os en fornemmelse af, hvordan flygtninge har det.
Der var i hvert fald mange på skolen, som fik lært lidt om sig selv i en
presset situation.
Mit problem var, at jeg var meget træt på et tidspunkt og havde flimmer
for øjnene, men ellers syntes jeg ikke, det var så slemt.
Ann Kirstine
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TEMADAGENE I KRIDTHUSET.
Efter at have hilst på hinanden og snakket sommerferie, startede vi op
med fællesemnet »leg«. Det strakte sig over 4 onsdage, hvor klasserne på
skift stod for at bestemme og forklare legene.
Det er vores indtryk, at dette emne er utrolig givtigt - dels er der kommet
nye børnehave-klassere, som skal integreres i huset - dels er de øvrige
blevet større og skal finde deres plads i dét, og endelig men ikke mindst,
fremkalder introduktionen af legene en stor ansvarsfølelse hos den enkel
te klasse. Oplevelsen af at være fælles om noget, og at alle skal være med,
er stor her, og man lærer hurtigt hinanden at kende gennem leg.
Herefter begyndte forberedelserne til motionsløbet. Fælles havde vi to
opfølgende onsdage, hvor emnet var »sundhed«. En stor gruppe var i
gymnastiksalen og arbejdede med »leg og bevægelse«, mens to mindre
grupper fordelte sig på »sund kost«.
I gymnastiksalen varmede vi de store muskler op til musik, vi havde en
forhindringsbane, hvor mange redskaber blev afprøvet, vi var til »fødsels
dagsfest« omkring den tykke måtte og sluttede af med at være til »barne
dåb« hos indianerne.
På holdene »sund kost« blev der bagt lækre grovbrød og hakket dejlig
råkost. Der blev arbejdet hurtigt, for at maden kunne nå at være færdig til
spisepausen - og det var til stor jubel og nydelse.
Sideløbende med dette emne har klasserne hver for sig og på hvert deres
niveau arbejdet med et undervisningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.
Dette materiale er bygget op omkring »Eventyret om Prik«. Det handler
om pigen Prik, som bor i kælderen på et slot, hvor kongen og dronningen
sover dagen lang og næsten kun spiser chokolade. Dette eventyr var
elsket og gav anledning til megen god snak og bearbejdelse af, hvad sund
kost og levevis er.
De efterfølgende onsdage blev brugt i klasserne til frit valg. Flere af klas
serne anvendte disse dage i naturen - dels skulle der snakkes træer, dels
skulle der hentes ting og sager hjem til julens forberedelser.
Ind imellem ovennævnte har vi haft særlige arrangementer, som f.eks. 4.
og 5. klasses »Troldeløb« i skoven, teaterarrangementer og vores fælles
emneuge om indianere.
Julen nærmede sig med raske skridt, og onsdage blev afsat til juleri. Der
blev bl.a. produceret perlenisser, kuglenisser, julekurve og pebernødder.
På den vis fik vi fornøjelse af hinanden i den første del af skoleåret.
Anden del af skoleårets fælles temadage har vi foreløbig planlagt således:
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19.1: Natur & Teknik
26.1: Natur & Teknik
2.2: Natur & Teknik
9.2: Natur & Teknik
16.2: Klassen
23.2: Vinterferie
2.3: Klassen
9.3: Trolde
16.3: Trolde
23.3: Trolde
30.3: Påskeferie
6.4: Klassen
13.4: Klassen - 2. klasse på lejrtur
20.4: Forberedelse til Forårsfesten
27.4: Forberedelse til Forårsfesten.
Maj og juni er afsat til emnet »dyr« og evt. en fælles tur til Zoo, samt de
øvrige klassers lejrtur.
I uge 20 har vi fælles emneuge i Kridthuset. Denne vil vi udnytte til
udsmykning af Kridthuset, såvel indendørs som udendørs.
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Kommentar til fremtidige temadage:
Under overskriften »Natur & Teknik« arbejder vi med emnet »kræfter« herunder gemmer der sig menneskelige kræfter, tekniske kræfter og
naturkræfter. Børnene er fra onsdag til onsdag fordelt på forskellige eks
perimenterende værksteder, og rundt om i dette blad vil I kunne finde
svar på, hvad de forskellige værksteder indeholder, og hvordan børnene
oplever dem.
I emnet »Trolde« vil vi gennem fortællinger arbejde med »det eventyrli
ge«, såvel sprogligt som praktisk med forskellige materialers udtryk.
Forårsfesten skal vi klart være en del af, men vi ved endnu ikke, hvad vi
skal bidrage med.
Dette var - kort fortalt - et blik tilbage og et blik frem i håb om at give et
indtryk af skolelivet på vores fælles temadage.

Natur og teknik i Kridthuset.
I de senere år har vi i det tværfaglige samarbejde bl.a. arbejdet med
naturfag og teknik.
Vand, luft og elektricitet er nogle af de områder, vi har beskæftiget os
med. Lige nu er det kræfter. - Vi undersøger kræfter: Muskelkræfter kræfter og ligevægt - magnetkræfter - tyngdekræfter og vi måler kræfter.
Formålet med undervisning i naturfag og teknik er at få børnene til at føle
sig mere fortrolige med det der sker omkring dem. Give dem en større
forståelse af sig selv og deres omverden - både den naturgivne og den
menneskeskabte.
Børnene får her mulighed for at undersøge - eksperimentere - iagttage
og stille spørgsmål til stort og småt. - Og så får de forhåbentlig også ople
velsen og glæden ved selv at finde ud af noget.
Ditte Henriksen

I et værksted i børnehaveklassen arbejder vi med magnetkraft.
Vi gætter og prøver, hvad magnetkraft kan gå igennem, og hvilke ting der
kan tiltrækkes af magneter.
Vi leger med magneter og snakker om jordens tiltrækningskraft, om kom
pas, og hvordan man bruger det.
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I 1. klasses lokale har vi sammen med Bettina arbejdet med muskler,
kræfter og ligevægt. Bettina snakkede om menneskelige kræfter, tekniske
kræfter og naturkræfter og fortalte om, hvordan ægypterne for 5000 år
siden byggede pyramiderne.
Vi lavede forskellige ting. F.eks. skulle vi prøve at få en trold til at køre i
elevator. Vi skulle prøve at trække borde på skumgummi, på et lagen og
på bolde for at se, hvad der var nemmest.
Vi prøvede også at lave ligevægt på en lille vippe, som vi selv skulle lave,
og så smurte vi vand og olie på forskellige stykker træ for at se, hvad der
gled bedst. På den måde fandt vi ud af, hvordan ægypterne har kunnet
flytte alle de store sten.
Fortalt af 1. klasse.

Interview.
Børnehaveklassen
Kirstine 6 år: Det var sjovt at hoppe op og ned på stolen, og det var også
sjovt at gnide træstykker mod hinanden.
Sara 6 år: Det var sjovt at få elevatoren til at virke. Og det var sjovt at
gnide træstykker mod hinanden.
Nynne 6 år: Det var sjovt at gnide træstykker mod hinanden. Og at hoppe
op og ned på stolen. Og det var sjovt at hejse elevatoren op og ned.
1. klasse
Jonas 7 år: Det var sjovt at trække borde, fordi det neden under gled med.
Og det var også sjovt at gnide træstykker mod hinanden.
Louise 7 år: Det var sjovt at lave armbøjninger. Og det var også sjovt at
trække borde på bolde. Og det var sjovt at gnide træstykker mod hinan
den.
Marlene 7 år: Jeg synes, at det var sjovt at få elevatoren til at virke. Og
det var også sjovt at få ligevægt på linealerne. Og det var også sjovt at gni
de træstykker mod hinanden.
Skrevet af Karen og Sine 3. kl.
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Kanotur 3. - 6. maj 1994
Tirsdag den 3. maj
sagde mor, hej med dig!
Vi kørte afsted med toget,
på flaskerne løfted’ vi låget.

I toget vi spiste og drak,
og der var munter snak.
Vi mødte en anden klasse,
de råbte, og sagde en masse.
Vi kom til til en ny perron,
og pludselig vi hørte et gong.
Andrea kunne ikke vente,
sin radio straks hun tændte.
Fra radioen musikken flød,
vi alle sammen det nød
i en time eller to,
derefter var musikken ikk’ mere go’.

Ved 3-tiden nåede vi Ry,
det var en dejlig by.
Vi købte ind i en Kvickly butik,
og vi både mad og drikkelse fik.

Om aftenen var Mads ikke glad,
for vi fik ikke god mad.
Nej pandekagedejen var ikke køn
men nærmest slasket, klistret og tynd.
Jeg skulle sove med Rillo og Ane,
men da jeg endelig lå i min kane,
da var jeg ikke søvnig og træt,
og heller ikke var jeg blevet mæt.

Dog havde vi en del sjov i mit telt,
vi grinede af Kristian, - han troede han var helt,
bare fordi hans telt kom op først,
troede han, at han var dygtigst og størst.
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Lilleskoven.
Vi har været oppe at se til vores træer. De har det alle sammen godt. Et af
træerne er vokset 90 cm. Det er birketræerne, der er vokset mest, men
egetræerne og bøgetræerne er også vokset.
Der er også kommet knopper på vores træer, så vi glæder os til de sprin
ger ud til foråret.
Vi har fundet et navn til vores skov, den skal hedde »Lilleskoven«.
Hilsen 2. klasse

Skoleafslutninger uden uddeling af prøvebeviser.
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
mennesker 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 vide
re 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 mennesker spredes og skal ud i nye sammenhæn
geSøren Henriksen
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Ind i teltet fik vi tøj og sko,
så lå vi en tid og af ingenting lo.
Så lå vi og lyttede lidt til vinden,
og derefter lagde vi puden mod kinden.

Vi vågnede onsdag morgen,
og mærkede blæsten foroven.
Det gjorde dog ikke noget,
vi pakkede vores både.

Så sejlede vi afsted,
men nogen ku’ ikke følge med,
for strømmen var temmelig hård,
vi fik på hænderne sår.
Vi måtte den anden vej
de forreste ærgerligt skreg:
nu er vi nået så langt,
og vandet bli’ nok snart blankt.
Men Esben og Doth de sagde:
vi skal nu denne vej stage.
Vi alle havde vådt tøj at tørre,
og det ville vi skynde os ind og gøre.

Vi sejlede til en plads i Laven,
og der fik jeg ondt i maven.
Jeg spiste for meget slik
lidt mere end brug og skik.
På pladsen var spillehal,
det var bedre end et kæmpebal,
næsten alle sku’ prøve,
og maskinen vor penge røve.

I Laven i bad vi gik,
og sikke et chok vi fik.
Vandet var ganske koldt,
og alle vi vejret holdt.

Da vi gik til vores senge,
da varede det ikke ret længe,
før jeg sov tungt og trygt,
nej, vi følte ingen frygt.

26

Vi vidste at Esben han passede os
og sørgede for, at ingen sku’ slås.
Han listede rundt i sit nissetøj,
og ville ikke ha’ råb og støj.
Jeg vågnede torsdag morgen
og var alene i skoven.
De andre var stået op,
jeg lå tilbage med min dovne krop.

Om natten var kommet vand,
nu lå vi på mudder i stedet for sand.
Det var en smule klamt,
at regnen os havde ramt.

Da satte vi kursen mod Ry,
nu ville jeg hjem i ly.
Vi var lidt trætte af padleri,
vi havde fået nok af at leve i det fri.
Alle de penge vi havde,
de gjorde os ingen skade.
Vi købte slik og masser af mad,
og der var ingen, som ikke var glad.

Da vi i Ry havde teltene oppe,
da ville vi røre vores kroppe.
I vandet alle vi sprang,
under jubel og masser af sang.
Vi tippede kanoer i vandet ned,
da mærkede vi vandet, og pludselig vi led.
Det var koldt, som vandet kan være i maj,
og alle fortrød og råbte og skreg.
Vi længtes efter et langt, varmt bad,
mod campingpladsen vi vendte vor had,
for bruserens vand var koldt som i åen,
vi alle frøs fra toppen til tåen.

Om aftenen om bålet vi sad,
og ingen flytte sig gad.
Vi alle grinede, råbte og lo,
det var nu dejligt sammen at bo.
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Den næste dag, den var lidt trist.
Vi gik til toget, og jeg gik sidst.
Vi stod på Skanderborg perron
og ventede på, at toget det kom.
Nu er vi alle hjemme,
men turen ikke vi glemme,
det var en dejlig tur, vi havde,
for den er vi alle meget glade.
Janne Buhl Willumsem
7. klasse
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MINI-SAMFUND!
Så er endnu en emneuge slut. Denne gang handlede den om mini-sam
fund.
Vi startede mandag den 16. maj, hvor der et stykke tid forinden var stiftet
et byråd, som bestod af 5 elever, og der var blevet fundet 9 personer, som
skulle være ledere for 9 virksomheder.
Mandag morgen startede vi så med et fællesmøde, hvorefter vi gik ud på
vores arbejds-pladser. Der har vi så arbejdet i denne uge.
Banken, som var en af de 9 virksomheder, havde lavet »samfundets« egne
penge, som kom til at hedde spir, så man tjente altså selv sine egne penge.
Dem skulle man købe sin mad for og bruge til indgangsbilletter i »sam
fundets« kulturcenter. Kulturcentret bød på mange spændende ting i
løbet af ugen, bl.a. en hel del elevbands samt et fremmed band fra
Erhvervsefterskolen.
Hvis man havde lyst og spir, kunne man også gå i biografen, hvor der var
en ny film hver aften. Det var en stor succes.
Det er svært at få det hele med, for der har været så meget at tage sig til i
løbet af ugen.
Jeg synes, at det har været en rigtig spændende emneuge, og jeg tror
bestemt, at der er mange, som har lært noget af det. Jeg har i hvert fald.
Det har været sjovt at prøve, hvordan det er at skulle tjene sine egne pen
ge.
»Har du spir, så kan du få,
har du ingen, så må du gå«.
Tak til elever og lærere i efterskolen for en rigtig god uge.
Kærlig hilsen fra redaktørchefen på »samfundets« avis

Heidi Fuglesang, hus 5
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Styrkelse af skolens musikliv.
Vi har igennem mange år haft et fint samarbejde med den kommunale
musikskole. I skoleåret 1993/94 skete der nogle misforståelser i planlæg
ningsfasen, så musikskolen underviste friskolens børn andre steder end
herude. Det er der nu rådet bod på, blandt andet ved, at vi har anskaffet
et klaver, som vi har placeret i Kridthuset. Dette klaver kan så bruges til
instrumentalundervisning og til fællesarrangementer i Kridthuset. I alt
har vi nu 3 klaverer og et el-piano til rådighed ud over de key-boards, der
er en uundværlig del af undervisningen i rytmisk musik.
Derudover kan vi glæde os over, at musikskolens musikalske legestue i år
undervises af Ejvind Rasmussen, der er forælder i friskolen, og deri er der
jo stor fortrolighed.
Og så skal det lige noteres, at vi nu har 6 musiklærere på skolen, idet både
Peter Zachhau og Marianne Rasmussen er musiklærere også. Vi har ikke
søgt musiklærere i denne sommer, så det var bare en ekstragevinst vi fik
med i ansættelsen af Peter og Marianne.
Søren Henriksen

Landbrug
Vi har i dag den 23.8.94 været ude og besøge Erling Jessen på Møllegård
en. Vi tog derud for at filme en film om landbrug, så folk kan få øjnene op
for, hvad der i virkeligheden foregår på en gård. Filmen kan i øvrigt lånes
af 10. klasse, hvis nogen skulle været interesseret.
Da vi tog derud, startede vi med at lave lidt skjult kamera med Erling. Vi
vidste nemlig, at Erling, Karen og Jørgen var inde og spise, så vi gik ind
og optog, hvad der er på et landbrugsbord.
Bagefter var vi ude og optage alt på gården, og efter at have fået noget at
drikke, tog vi ud og kørte halm hjem for Erling.
Erling mente i øvrigt, at høsten var god i år, og det var takket være vejret,
som havde opført sig eksemplarisk i år.
Morten og jeg takker Erling, Karen og Jørgen for deres medvirken til fil
men. Ellers er der ikke andet at sige. Tak for en god tur på landet.
Nils & Morten
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Musikcafé.
Onsdag den 5. oktober afholder vi efterårets musikcafé. Alle - det være
sig elever lige fra børnehaveklassen til 10. klasse, forældre, lærere og
andre med tilknytning til skolen - er velkomne til at optræde på vores lil
le, ikke særlig høje intimscene med et lille nummer - musikalsk eller ikke
musikalsk!
Inden længe indleder arrangementskomitéen forhandlinger med forskelli
ge kunstnere af blandet lødighed. Det vil derfor være en kærkommen
hjælp for os, hvis du ville melde dig med dit gode indslag.
Du snakker med Stenia eller Dynes, så bringer vi dit tilsagn videre.

Ronja Røverdatter.
Efterårets store opgave for 5. klasse bliver opførelsen af skuespil. Vi lære
re har fundet på, at det skal være Ronja Røverdatter. Historien er god og
eviggyldig, Sebastians sange iørefaldende og af god kvalitet, så her er
noget at arbejde med.
Her først i september er historien ved at blive læst op i spisepauserne og
4. - 5. klasses musikhold øver melodierne hver fredag.
Vi håber jo nok på, at 4. klasse vil være os behjælpelige med at fremføre
musikken og fylde de store scener ud, som stykket også indeholder.
Vi glæder os til at kunne fortælle mere om »Ronja Røverdatter«.
Dynes, klasselærer i 5. klasse
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10. klasses tur til Torø den
10. -12. august 1994.
Onsdag morgen den 10. august samledes vi alle kl. 8.30 med cykler og
bagage. Vi gik til morgensang og fra kl. 9.00 af, blev vi sendt afsted i grup
per med 3 eller 4 i hver. Hen på formiddagen var alle ankommet til
Torøhuse forsamlingshus, og vi stillede cyklerne og gik over på Torø ø.
Vi blev indkvarteret, spiste vores madpakker og badede. Om eftermidda
gen mødtes vi alle i fællesstuen og fik så den opgave, at vi hver især skulle
sidde i en time og skrive vores mål og forventninger til 10. klasse ned.
Bagefter blev det hele fremlagt og Doth og Mikael samlede arkene sam
men og lavede en stor fællesnævnerplakat over de fælles mål og forvent
ninger. Denne plakat hænger nu i vores klasseværelse, og så må vi jo se
om vores egne »krav« kan blive overholdt.
Efter dette badede vi igen, og aftenmadsholdet gik igang med at lave
frikadeller, kold kartoffelsalat, flutes og grøn salat. Der blev sat ikke min
dre end 6 kg farskød og en masse kartoffelsalat til livs den aften af 22
mennesker. Folk spiste, som om de ikke havde set mad i 14 dage.
Om aftenen snakkede vi om STORE BOD og fik inddelt det hele i
arbejdsstillinger, som kan ses andetsteds her i Lydpotten. Vi var igen ude
og bade, og selvom kl. var 23, var det ret sjovt. Vi gik til køjs og sov ved 2
- 3 tiden - nogle før, andre senere. Næste morgen (torsdag) var der mor
genmad ret tidligt, hvad tid husker jeg ikke.
Dagen gik med nogle badeture, med at planlægge morgensangsugen i uge
33 og mange andre sjove ting. Aftensmaden var denne gang »Bodil’s pøl
seret«, som var ret populær, og senere spiste vi en masse slik og chips. Vi
var igen ude at bade, denne aften var det regnvejr og egentligt ret koldt,
men vi er jo ikke 10. klasser for ingen ting, vel? Så da vi »ret overraske
de« fik at vide, at vi skulle på natteløb kl. 21.30, tog vi det i »stiv arm«.
Kortet vi havde fået udleveret var ret underligt, og da det også var ret
mørkt og nogle ret komplicerede spørgsmål vi fik ved posterne, syntes vi,
at det var et svært 0-løb, men selvfølgelig vandt de bedste. Vi var i grup
per på hver 4, og de 4 gode der vandt fik 2 poser chips til deling.
Den nat snakkede vi til langt ud på morgenen, så vi var måske lige lovlig
sløve til morgenmaden fredag morgen. Da vi havde spist morgenmad,
skulle hele hytten gøres ren. Der så ikke for pænt ud, da vi kom, så vi var
ret stolte, da vi tog derfra med renvaskede gulve, borde, toiletter o.s.v.
Vi var hjemme på skolen ved 12 tiden fredag middag - godt trætte efter
en »anti - slappe af tur«.
Berit 10. kl.
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Salens
bestyrelse
Formand
Finn Schytz Juni
Holtevej 45
5620 Glamsbjerg

Sekretær
Ole Østergaard
Knarreborgvej 21
Holmehave
5690 Tommerup
Næstformand
Kirsten Jacobsen
Skovstrupvej 95
5690 Tommerup

Per Kobæk Eg Larsen
Bogensevej 39
5620 Glamsbjerg

Frank Andersen
Old Gyde 9
5620 Glamsbjerg

Karen Margrethe Olesen
Nørregade 70
5620 Glamsbjerg
Bent Damsbo
Fasanvej 2
5620 Glamsbjerg
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Skotens medarbejdere
Ansat
Søren Henriksen, forstander..................................................................... 1975
Henning Andersen, lærer.......................................................................... 1987
Gunhild Berg Olsen, lærer........................................................................ 1962
Annlise Bille, børnehavepædagog............................................................ 1962
Lis Brandt, lærer .................................................................................... 1959
Birgit Oasen, lærer.................................................................................... 1986
Mikael Date, lærer .................................................................................... 1986
Stenia Johnsen Magalhaes Degas, lærer.................................................. 1993
Gert Dremark, lærer.................................................................................. 1985
Annette Ellegaard, lærer........................................................................... 1993
Stina Normann Hansen, lærer................................................................... 1994
Ditte Henriksen, lærer............................................................................... 1976
Bettina Hoffmann, lærer............................................................................ 1993
Doth Ernst Jacobsen, lærer....................................................................... 1986
Esben Jensen, lærer.................................................................................... 1981
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
Else Bøgild Pedersen, lærer...................................................................... 1974
Erik Pedersen, lærer................................................................................... 1992
Marianne Rasmussen, lærer...................................................................... 1994
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
Peter Zachhau, lærer.................................................................................. 1994
Magda og John Andersen, pedelpar........................................................ 1972
Conny Andersen, rengøringsassistent...................................................... 1985
Gitte Klausen, skolesekretær.................................................................... 1984
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Tine Kristensen, kontorelev...................................................................... 1993
Kirsten Nørholm Pedersen, køkkenleder................................................ 1993
Lene Pedersen, køkkenassistent............................................................... 1988
Lisbeth Severinsen, køkkenassistent........................................................ 1992

Udgåede eleverjuni 1994
9. a
Grant Ansalde, Kivsmosevej 43, 5690 Tommerup
Louise Jung Jensen, Gravergyden 10, Verninge, 5690 Tommerup
Vibeke Granhøj Jensen, Torpvej 18, 5560 Årup
Mathilde Schytz Juul, Holtevej 45, Holte, 5620 Glamsbjerg
Uffe Solhøj Kristensen, Søndergade 29, 5620 Glamsbjerg
Christoffer Grimsbjerg Madsen, Nyrupvej 35, 5620 Glamsbjerg
Søren Meldgaard, Skovsbovej 59, Nårup, 5690 Tommerup
René Bjerre Mørkhøj, Højrupgyden 1, Langsted, 5690 Tommerup
Lone Thode Pedersen, Holtegårdsvej 14, 5620 Glamsbjerg
Martin Angelbo Pedersen, Fangelvej 12, Fangel, 5260 Odense S
Marlene Petersen, Bøgevej 12, 5620 Glamsbjerg
Linda Møller Rasmussen, Odensevej 9, 5620 Glamsbjerg
Birgitte Stigaard Sørensen, Solevadvej 29, 5690 Tommerup

9. b
Louise Pihl Andersen, Odensevej 9, 5690 Tommerup
Marlene Louise Ekelund, Søndergade 18 A, 5620 Glamsbjerg
Signe Torsbjerg Jørgensen, Rosenvænget 21,5620 Glamsbjerg
Janus Larsen, Langstedvej 79, Langsted, 5690 Tommerup
Marie Lorenzen, Elmevej 6, Verninge, 5690 Tommerup
Martin Lefevre Sørensen, Kastanievej 5, 5690 Tommerup
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10. klasse.
Signe Munkholm Bendsen, Gartnervænget 10, 5690 Tommerup
Edvard Hansen, Gl. Skolevej 15, Mullerød, 5683 Hårby
Katrine Bernt Hansen, Grave Banke 2, 5683 Hårby
Katrine Roed Hansen, Brandholmvej 16, Staaby, 5672 Broby
Susanne Juhl Hansen, Bystævnevej 9, 5690 Tommerup
Ditlev Granhøj Jensen, Torpvej 18, 5560 Arup
Mia Rennebod Jensen, Lilleskovvej 80, 5690 Tommerup
Maja Kunstmann, Odensevej 43, 5610 Assens
Charlotte Ladefoged, Ellevangen 5, 5683 Hårby
Anne Eg Larsen, Dærup Grave 7,5620 Glamsbjerg
Kamilla Bøgelund Larsen, Lilleskovvej 100, 5690 Tommerup
Jakob Madsen, Harevej 16, 5620 Glamsbjerg
Henriette Camilla Fox Maule, Bakkevej 30, 5620 Glamsbjerg
Michael Møller, Høedvej 5, 5620 Glamsbjerg
Rikke Møller, Dærupvej 10, 5620 Glamsbjerg
Thomas Holstad Pedersen, Østerågade 5, 5672 Broby
Lars Petersen, Kivsmosevej 43,5690 Tommerup
Anne Rasmussen, Odensevej 11, Verninge, 5690 Tommerup
Kristoffer Kjærgaard Ruus, Kivsmosevej 15, 5690 Tommerup
Louise Skjerbek, Frøbjerg Vænge 6, 5560 Årup
Nicolai Østerskov, Skovvej 60, 5690 Tommerup
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Efterskoleholdet 1993/94
Betina Nakel Andersen, Langgade 12, Espe, 5750 Ringe
Maria Andersen, Assensvej 134, Nybølle, 5750 Ringe
Lise Stjernegaard Bertelsen, Lundekærsvej 26, 5250 Odense SV
Klaus Horsager Bjerrum, Herredam 5, Fynshav, 6440 Augustenborg
Anders Buch, Kirsebærlunden 13, 5210 Odense NV
Ulla Bøjlesen, Mosegårdsvej 134, 5000 Odense C
Jesper Callesen, Engkrogen 14, 5792 Årslev
Heidi Huldgård Christiansen, Vestermarken 29, 5450 Otterup
Lea Predstrup Christiansen,
GI. Landevej 8 A, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Line Christiansen, Chr. Lehns Vænge 26, 5270 Odense N
Charlotte Maria Doberck, Skovgårdsvej 16 B, 2920 Charlottenlund
Claus Urban Duerlund, Bynkevænget 21, 5210 Odense NV
Emil Enemærke, Rugagervej 17, 5600 Fåborg
Søren Berner Erlandsen, Mosevænget 1,5792 Årslev
Iben Rauer Frank, Stationsvej 26, 5792 Årslev
Mia Fritze, Møllevej 88, 5450 Otterup
Samuel J. A. Grønvold, Qaqqamut B 1025, 3921 Narssaq
Maria Gucwa, Nøglens Kvarter 81, 5220 Odense SØ
Kasper Haack, Ridderhatten 281, 5220 Odense SØ
Britt Susan Halstrøm, Klokkens Kvarter 39, 5220 Odense SØ
Brian Hansen, Langagervej 50,5220 Odense SØ
Heidi Fuglesang Hansen, Krumstrupvej 14, 5750 Ringe
Jean René Lund Hansen, Ladefogedgyden 4, Øster Hæsinge, 5600 Fåborg
Lars Lunddal Hansen, Vejrupvænge 13, 5491 Blommenslyst
Jeppe Zeidler Heidemann, Nygade 8, 4000 Roskilde
Stine Hemmer, Neder Holluf Vej 28 E, 5220 Odense SØ
Claus Peter Holst, Hemmegårdsvej 12, 5863 Ferritslev
Mika Hoshino, Frisengårdsvej 58, 5800 Nyborg
Stine Hune-Rasmussen, Hallingager 42, 5750 Ringe
Helle Holm Jacobsen, Langedamsvej 1, 5500 Middelfart
Jesper Jensen, Lydinge Møllevej 24, 5750 Ringe
Jon Drud Jepsen, Skrevenstenvej 20, 6200 Åbenrå
Rikke Løwe Johansen, Gammelgårdsvej 8, 5792 Årslev
Betina Risum Jørgensen, Slåenvej 14, 5220 Odense SØ
Keld Martin Jørgensen, Dianavænget 31 st.tv., 5250 Odense SV
Pia Louise Jørgensen, Mølleløkkevej 49, 5000 Odense C
Mikael Uhre Knudsen, Roers Allé 24, 5210 Odense M
Anders H. Larsen, Vibekevej 49 lejl. 34, 5250 Odense SV
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Jesper Larsen, Platanvej 35, 4200 Slagelse
Michela Silva Sales Larsen, Nyborgvej 305 4.th., 5220 Odense SØ
Nynne Lyhne Larsen, Åvangen 80, 5750 Ringe
Anja Lempert, Lungstedløkken 5, 5250 Odense SV
Jesper Lindegaard, Fædresmindevej 33, 5250 Odense SV
Stine Enggaard Madsen, Rosenlunden 7, 5000 Odense C
Jack Dam Marcker, Dyndegårdsvej 17, Årsballe, 3700 Rønne
Hena Louise Mikkelsen, Boelskilde 28, 7120 Vejle Øst
Ulrik Hoffmann Mikkelsen, Hvedemarken 7, 5260 Odense S
Kevin Halkjær Monie, Nøglens Kvarter 243, 5220 Odense SØ
Martin Rosenkrantz Nielsen,
Tjørnebakken 14, 6440 Augustenborg
Ann Kirstine Vesterlund Pedersen,
Sortemosevej 23, Lakkendrup, 5892 Gudme
Anne Marie Pedersen, Radbyvej 26, 5792 Årslev
Anne Nyborg Pedersen, Østergade 3, 5900 Rudkøbing
Dorte Dejbjerg Pedersen, Ribegade 64, 6700 Esbjerg
Sven Sædholm Pedersen, Kronborgvej 7, 5600 Fåborg
Søren Ljungberg Pedersen, Flittig Lise Vej 92, 5250 Odense SV
Uffe Forsom Primdahl, Kirkeby Sand 21, 5771 Stenstrup
Anders Busse Rasmusssen, Kærbyholmvej 20, 5580 Nr. Åby
Dennis Bakke Rasmussen, Klingstrupvænget 49 2.tv., 5230 Odense M
Lasse Kolbøl Rasmussen, Lahnsgade 49, 5000 Odense C
Martin Bihlet Rasmussen, Byvejen 22 A, Osted, 4000 Roskilde
Maria Sonne Schou, Nymarken 25, Gundersø, 5491 Blommenslyst
Thomas Simoni, Grøftager 5, 5750 Ringe
Lars Ole Simonsen, Rodahlsvej 5, Hågerup, 5600 Fåborg
Kamilla Johansen Sjøgren, Eremitageparken 211 l.B, 2800 Lyngby
Rasmus Bostrup Skou, Brøderupvej 31,4733 Tappernøje
Jacob Smedehus, Kirkegyden 35 I, Stige, 5270 Odense N
Rune Jellesen Smith, Svanevej 28, 6100 Haderslev
Jesper Egeskov Sommerby, Kongenstræde 6 B, 7000 Fredericia
Julie Pernille Bachmann Stockmarr,
Skovbrynet 1, Randbøldal, 7183 Randbøl
Danny Kruse Sørensen, Vægtens Kvarter 322, 5220 Odense SØ
Jakob Sørensen, Kløvermarken 37, 6230 Rødekro
Käthe Bredlund Sørensen, Syrenvænget 10, 5856 Ryslinge
Susan Sørensen, Søndergade 71 A, 4130 Viby S
Søren Nørgård Sørensen, Snorresvej 3 l.th., 5210 Odense NV
Line Terkildsen, Elledalen 23, 5462 Morud
Birgitte Thomsen, Syrenvænget 2, 5856 Ryslinge
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Lone Maike Gottschalk Truelsen,
Rothesgade 10 3.th., 2100 København 0
Anne Marie Voigt, Vesterbakken 31, Høruphav, 6470 Sydals
Kim Wagner, Møllevangen 152, 5800 Nyborg
Pernille Barfoed Østergaard, Fyrparken 16, 6710 Esbjerg V
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formandens beretning
Der er en ting, som skal siges hvert år i denne beretning. Det er, hvad vi
er for en forening, og hvorfor vi er her.
Vi er en forening af »gamle« elever fra Fri- og Efterskolen, og vi er her
for at vedligeholde kontakten mellem hinanden og mellem os og skolen.
Det må nok indrømmes, at vi ikke er en ret aktiv forening. Vi har faktisk
kun to aktiviteter, der gør, at vi opfylder vores formålsparagraf. Det er
dels det elevmøde, som vi holder sidste lørdag i oktober hvert år og dels
det årsskrift, - som sendes ud til vores medlemmer hvert år til juletid.
Her må det være på sin plads at rette en stor tak til skolen og dens medar
bejdere, for det er reelt set dem, der står for 99% af alt arbejdet med dis
se ting. Traditionen er, at vi fra elevforeningen dukker op til elevfest, og
vi ved, at kaffebordet er dækket og klar, når vi indfinder os.
I omkring 20 år er jeg kommet, og har vidst at lagkagen stod klar til mig,
når jeg kom, men sidste år troede jeg, at man var ved at lave helt om på
elevmødet! For der var lavet om både på eftermiddagens og på aftenens
menu. Jeg forhørte mig om, hvad der var sket, og jeg frygtede for, at jeg
ikke kunne kende elevmødet mere. Tænk, hvis alt andet også skulle laves
om! Heldigvis var det kun fordi, skolen havde fået ny økonoma, og ikke
fordi skolen prøvede at revolutionere traditionernes elevmøde.
Til sidst ønskes en god jul og et godt nytår til alle med alle de traditioner
det nu medfører.
Hilsen Tine Bille
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MedCemssfab
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 årli
ge 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
afholdes den sidste lørdag i oktober.
Den anden måde, hvorpå foreningen lever op til sit formål, er gennem det
skrift du sidder med i hånden, hvor vi har en afdeling med hilsner og
andet godt, og hvor skolen fortæller om sit daglige virke.
Hvis du således ønsker at fastholde forbindelsen med skolen gennem
ovennævnte elevmøde og årsskrift, gøres det ganske enkelt ved at indbe
tale kontingentet på vedlagte GIRO-kort. Du vil så automatisk modtage
invitation til elevmødet og næste årsskrift. Som noget nyt er det muligt at
tegne medlemsskab for en 5-årig periode. Det koster 5 gange et normalt
kontingent, d.v.s. at der ikke ligger nogen økonomisk besparelse i mulig
heden, medmindre 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.
Husk at skrive navn og adresse på girokortet!

ELEVMØDE 1995.
Elevmødet finder altid sted den sidste lørdag i oktober, og næste gang er
det altså lørdag den 28. oktober 1995 kl. 15 - 21.
Søren
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Bestyrelsens adresseliste
Tine Bille (formand)
Svendborgvej 84
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
Mikael Kristiansen
Malmøgade 10, 4.th
5000 Odense C.................................................................................... årgang 76

Kristian Grossmann
Åløkken 7
Hårslev
5471 Søndersø..................................................................................... årgang 77

Lisbeth Kloppenborg
Ege vej 10
5200 Odense V................................................................................... årgang 93
Ilse Borg Pedersen
Birke Allé 21, lejl. 27
5500 Middelfart.................................................................................. årgang 84
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Q [ams bjerg [Fri- og T.fterskgbe
^Elevforeningen
Regnskab 1993/94

Indtægter:
Overført fra 1992/93........................................................................ 1.193,27
Indbetalt til kontingent................................................................... 8.100,00
Rente........................................................................................................ 2,71
Skolepenge........................................................................................... 380,00
9.675,98
Udgifter: Udbetalt til skolen............................................................... 7.500,00
Blanketgebyr....................................................................................... 415,00
Servicegebyr........................................................................................... 84,00
7.999,00

Indtægter.............................................................................................. 9.675,98
Udgifter................................................................................................. 7.999,00
At overføre til 1994/95................................................................... 1.676,98 kr.

23.10.94. Regnskabet gennemgået og fundet i orden.

Annlise Bille
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tørew fra tiettigere elever
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Ja, nu er det jo 10 år siden, jeg gik ud af efterskolen. Det er vanskeligt at
forstå, at tiden er gået så hurtigt.
Da jeg fik brevet, drog jeg tilbage til den tid, da jeg gik på efterskolen.
Mine tanker gik tilbage til skolen, lærerne, vennerne og de ting vi lavede.
Der var mange gode minder, som ikke er glemt. Jeg håber, at de der gik
på skolen efter mig, har fået lige så gode minder, som jeg fik.
P.S. En særlig tak til Erna

Med kærlig hilsen
lise Borg Pedersen
Birke Allé 27, lej!. 27
5500 Middelfart
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Odense, den 22, november 1993
Hej alle sammen!
Tak for jeres brev. Nå, så er det min tur til at være 10-års jubilar.
Efter Glamsbjerg i 1984/85 gik jeg på Skaarup Husholdningsskole i
1985/86, hvor vi lærte en hel del om mad og kostfag, økonomi og forbru
gerfag, familie og sociale fag, tekstilfag og udvidet førstehjælp.
I vores legestue er det børnene fra byen og omegnen, i alderen 3 mdr. til 6
år der kommer. Der lærte vi meget om børn. Det år gik også hurtigt. Jeg
var 14 dage ude som friafløser ved hjemmeplejen, men det var ikke noget
for mig. Så havde jeg ikke noget at lave i to måneder, men startede så på
Odense Produktionsskole, hvor jeg var ved landbruget i 1 1/2 år. Der
mødte jeg Jan, han var også ved landbruget, og nu har vi kommet sam
men 5 år og 9 måneder.
Jeg arbejder nu ved et gartneri i Stige, hvor jeg har været i 4 år. Jeg prikler
brændende kærlighed og bregner, og om foråret har vi Pelargonier.
Den 6. februar kl. 16.07 fik vi en pige på Odense Sygehus på 3300 gram
og 51 cm. Det var en oplevelse, som vi ikke glemmer. Hun kom til at hed
de Tine Lunding Andersen. Vi er flyttet til Storkeløkken i Odense N i et
2-værelses rækkehus. Her er så dejlig stille og roligt! Nu kan jeg ikke fin
de på mere.
Jeg glæder mig til at læse, hvad andre har lavet!
Mange hilsner fra
Jette Lunding Hansen (Hus 7)
Storkeløkken 124
5270 Odense N
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Ringe, den 5. november 1993
Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Jeg blev noget overrasket en dag, da der lå et brev i postkassen fra
Glamsbjerg Fri- og Efterskole! 10 år var snart gået, siden vi grædende for
lod efterskolen. I brevet blev jeg opfordret til at skrive om mine bedrifter,
hvad jeg havde lavet i de mellemliggende år, oplevelser af forskellig art kontakt med andre fra skolen o.s.v.
Sommeren 1984 tog jeg til USA efter afskeden på Glamsbjerg Fri- og
Efterskole. Vi var 3 veninder, der skulle rejse helt alene til Amerika for at
besøge en dansk veninde, der havde boet 2 år i Los Angeles. Vi var lige
fyldt 17 år, og følte os meget voksne! Vi havde en rigtig god tur, hvor vi
oplevede en masse. Efter hjemkomsten startede jeg på Midtfyns Gymna
sium, matematisk linie, idrætsfaglig gren. Dette blev en stor omvæltning
at komme fra en efterskole med godt socialt samvær, både med elever og
lærere, og så til et gymnasium, hvor kontakten med kammeraterne og
lærerne afbrydes kl. 14.00.
1 1987 blev jeg student og tog derefter på Gerlev Idrætshøjskole i 30 uger.
Det var meget spændende at prøve kræfter med andre former af idrætsli
vet, dette resulterede bl.a. i, at jeg tog Natur og Friluftsliv som gren.
Efter højskolen arbejdede jeg et halvt års tid forskellige steder, hvorefter
min kæreste og jeg tog ud at rejse i 7 måneder. Vi rejste over Østen til New
Zealand, hvor vi opholdt os i 4 mdr. derefter et smut til Tonga, hvor min
onkel boede. Vores næste destination var Australien og til sidst Thailand,
hvorefter vi stak snuden hjemad til mors hjemmelavede frikadeller, skønt!
Efter 2 år med arbejde, højskole og rejse, følte jeg mig parat til at gå i
gang med en uddannelse, og jeg søgte ind på Skårup Statsseminarium,
hvor jeg startede august 1989. Mine liniefag er engelsk og idræt, og i efte
råret 1992 fik jeg mulighed for at tage et halvt år til England med støtte
fra et Erasmusstipendium. Jeg studerede på »Bedford College of physical
education«, det var en stor oplevelse at prøve det engelske uddannelses
system og bo på et kollegie med unge mennesker fra hele Europa. Dette
ophold bevirkede, at jeg blev et halvt år forsinket i min uddannelse, men
jeg bliver forhåbentlig færdig januar 1994. Ellers er jeg blevet fast vikar
på Ringe Fri- og Efterskole, bor lidt uden for Ringe i et ældre hus sam
men med min kæreste og hund og dyrker stadigvæk en del idræt.
Den eneste jeg har kontakt med fra efterskolen er Elisabet Storm Jør
gensen, som jeg har kommet meget sammen med, ellers glæder jeg mig
meget til at se alle fra årgang 1983/84 til gammel elevfest i efteråret 1994.
Mange kærlige hilsner fra
Jette Washuus, Ruevejen 12, 5750 Ringe
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Godthåb, den 16. november 1993
Hej elever og lærere på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Tusind tak for brevet. Det er rart at høre fra den gamle skole.
Jeg er 28 år gammel nu, og jeg (vi) har det godt. Jeg har levet godt og
sundt sammen med min familie, og jeg har født en dejlig datter, der er 2
år gammel nu, og hun har, i forhold til mig, meget lyst hår. Jeg har kom
met sammen med min mand i 5 1/2 år, han hedder Bo Jensen og kommer
fra Varde i Jylland, og er 32 år gammel nu.
I det første år efter skolen i 1984 flyttede jeg her til Godthåb og boede
her i 3 år. I den tid har jeg arbejdet forskellige steder. Efter de 3 år blev
jeg optaget på Ikast Handelsskole i Jylland i 1987/88. Da jeg kommer til
bage til byen, begyndte jeg som kontorelev i et privat firma, så mødte jeg
min mand i 1988, og så efter et år er gået, blev jeg i 1989 optaget til anden
del på handelsskolen i Julianehåb (Sydgrønland), og var i 1990 tilbage
igen efter 8 måneder.
Efter de 8 måneder begyndte jeg i en anden praktikplads hos Grønlands
Hjemmestyre i Personaledirektoratet. Så blev jeg gravid første gang, og
så var jeg på barselsorlov og blev først udlært som kontorassistent i 1992
(februar). Derfor har det taget så lang tid med min uddannelse. Også i
tiden som kontorelev har jeg holdt pause, da jeg skulle skifte praktikplads
omkring 1988 og 89.
I februar måned 1992 begyndte jeg at arbejde som kontorassistent i Direk
toratet For Sundhed og Miljø i regnskabsafdelingen indtil november 1992,
og så holdt jeg op, og fandt et andet job som telefondame i Pilerzuiffik
(Grønlands Central For Undervisningsmidler m.v.) fra december 1992 til nu.
Jeg venter et barn mere til februar, så har vi to børn, og vi glæder os til,
hvad det mon bliver denne gang. Her i Godthåb bor vi i en stor lejlighed
(rækkehus), hvor der er plads til to børn. Min mand arbejder i KNI-Tandanlæg som sektionsleder, det er noget med olie, gas, benzin og m.m. fra
Danmark som sælges videre til kysten og andre privatfirmaer o.s.v.
Til næste år skal vi til Danmark på ferie, sidste år og i år har vi været i
Danmark på ferie.
Jeg ville gerne mødes med mine gamle skolekammerater til næste år, hvis
det kan lade sig gøre, måske via jer. I må meget gerne hilse gamle og nye
lærere fra mig. Jeg må slutte nu.

Med venlige hilsner
Antonethe Poulsen, Box 5179,
3905 Nuussuaq, Grønland, Tlf. (009-299) 27776
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Den 27. november 1993
Tak for jeres brev, jeg håber ikke, mit indslag kommer for sent.
Hej til alle fra årgang 83/84 skal lyde her fra det sjællandske. 10 år er gået
- »utroligt«, og hvad har jeg så fået tiden til at gå med - jo ser I.
Jeg fandt jo min store kærlighed på skolen, det troede jeg da i hvert fald
dengang. I kan måske huske det sjove par. Han ved navn Niels Bak, høj
og ranglet og hende den bitte ved navn Tine, som måtte bruge en stol for
at få sig et kys i nogenlunde normal stilling.
Først rejste jeg tilbage til Espergærde, hvor jeg tog EFG-basisår - handel
& kontor. Weekendforhold er noget møg, så jeg flyttede til Middelfart,
hvor Bak kom fra. Jeg fik en lille lejlighed på selveste Borgmestergården
og en elevplads på et revisionskontor i Ejby. I Middelfart boede jeg i 3 år
- mit forhold til Bak røg sig en tur efter 2 år. Fra Middelfart tog jeg videre
vest på, nemlig til Vejle, over til 8 helt fantastiske måneder på den Jyske
Idrætsskole. Et ophold der har haft mindst ligeså stor betydning for mig
som året i Glamsbjerg. Personlighedsudvikling kalder de kloge det, og det
kan jeg kun tilslutte mig. I Vejle besøgte jeg iøvrigt Hans Werge - den
gamle svinger! Selv samme mand møder jeg igen til rockkoncert dette år
på Gentofte Stadion. Løbedragten han var iført, tror jeg også, han havde
for 10 år siden. Han minder mig iøvrigt meget om Finn Nørbygård - fik
du den Werge!
Tilbage til Sjælland. Fyldt med ny energi til et arbejde og aftenstudier.
Arbejde fik jeg som regnskabsassistent i Københavns Lufthavn, nærmere
bestemt »Copenhagen Airport Restaurants«. Ved siden af læste jeg mer
konom. Afsluttede min merkonomuddannelse i regnskabsvæsen maj
1992. Det er de mest sjove steder, man møder gamle venner. I lufthavnen
støder jeg »bump« ind i go’e gamle Iben, snakken går - hvordan har du
det? Hvad laver du dog her? Har du stadig kontakt med nogle fra efter
skolen? Vi må altså også snart mødes o.s.v. Spørgsmålene fløj gennem luf
ten, og minderne vældede op i én men kun for en kort stund. Tju-hej
videre og ingen af os fik gjort mere ved det. 10 år er nu gået, jeg arbejder
stadig i »Copenhagen Airport Restaurants« nu som regnskabschef og bor
i København med min kæreste.
Sommeren 92 rejste vi til Indonesien 1 måneds tid, mere præcist Sumatra.
Rygsækken på og så afsted ud og opleve et andet folk, kultur, velstand og
natur. Jo - lille Tine har sgu’ mod på og lyst til at opleve noget.
Jeg er nu parat til et nyt spring - har store planer om at ta’ til Spanien på
sprogskole et par måneder. Jeg har læst spansk de seneste 2 år og har
stort mod på at lære mere. Hvad der ellers skal ske fremovef, ved jeg
ikke. Men om 10 år kan jeg nok berette om mere fra det virkelige liv.
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Jeg slutter her på en kold søndag i november. Mange tanker og hilsner til
alle der var med til at give mig et uforglemmeligt år i det fynske. Håber
mange vil troppe op til gammel elevfest i efteråret 1994.

På snarligt gensyn
Tine, Hus 7, 3-mandsværelset

Tine Jøker Munch
Valby Langgade 222
2500 Valby
Tlf. 3116 52 95

Den 5. januar 1994
Kære gamle venner.
Da jeg modtog brevet om dette ti-års jubilæum, tænkte jeg tilbage på den
gang, vi selv sad i spisesalen, som næsten nystartede efterskoleelever og
kikkede på alle de gamle elever, som var til fest. Man kunne tydeligt se,
hvem der lige var gået ud i juni, de var meget glade for hinanden. Og så
var der nogle, i vores øjne, MEGET gamle mennesker - det var ti-års
jubilarerne.
Jeg bor nu sammen med min kæreste Anders i Odense centrum. Jeg har
ingen børn og heller ingen aktuelle planer om at få nogle.
Af alle mine gamle skolekammerater fra Glamsbjerg har jeg kun kontakt
med to, det er de to, jeg havde med hjemmefra, nemlig Kif Frimodt og
Gitte Fuglsang.
Jeg har i tre år arbejdet på TV-Fynboen i Odense. I den periode jeg har
været her, har jeg været hele vejen rundt og har prøvet alt fra at være
kabelslæber til chefsekretær.
Jeg glæder mig meget til at se jer alle sammen i efteråret.

Med venlig hilsen
Pernille Borggild
Frederiksgade 3, 2. th.
5000 Odense C
Tlf. 65 91 58 56
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Der var engang en elev, der forlod Glamsbjerg Fri- og Efterskole i juni
1985 efter at have gået i 10. klasse i efterskolen. Eleven fortsatte derefter
på gymnasiet, der varede i 3 slidsomme men også festlige år. Efter 1 års
flakken rundt på Nordsjælland, Fyn og Rødding Højskole endte eleven
på Haderslev Statsseminarium. Da en afsluttet lærereksamen var opnået i
juni 1993, gik turen atter til Fyn - nærmere bestemt Odense, hvor de teo
retiske ideér bliver prøvet i praksis.
En kort og udetaljeret gennemgang af de sidste 10 år.
Jeg har haft lidt kontakt med Charlotte Astrup, ser meget til Karina Eliasen og møder nogen gange en eller anden f.eks. Lotte Iglemose i Odense
Skøjtehal.
Karina og jeg regner med at komme til gammel elevfest i 1995, det kunne
være sjovt at se de andre igen - især dem fra hus 5.

Kirsten Thingholm
Lahnsgade 60 B l.th.
5000 Odense C

September 1994
Hej alle!
Jeg håber, at alle har det godt, og jeg vil håbe, at vi kan ses til gammel ele
vfest til næste år.
Efter at jeg stoppede nede på efterskolen, tog jeg på Husholdningsskole i
Silkeborg og var der i et år, så flyttede jeg på kollegie og startede på Pro
duktionshøjskole, og der var jeg i 15 måneder. Så har jeg gået hjemme i 2
1/2 måned, og så kom jeg på et beskyttet værksted i et år.
Så var jeg på kostskole i 1/2 år og derefter tilbage til mit arbejde på det
beskyttede værksted på Camillagården. Der var jeg til 1991.
Så kom jeg ud på Nordfyn, 3 km før Otterup. Der er jeg kommet på et
udehold, som hedder Østruplund. Det ligger ude mod Klintebjerg Efter
skole, og der er jeg endnu.

Kærlig hilsen Berit
Berit Reinhold
Jac. Hansensvej 46, l.tv.
5260 Odense S
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Kære Glamsbjerg efterskole.
Ak, hvor tiden dog går. Er det virkelig 10 år siden.
Ja, jeg kom så derefter på en håndarbejdshøjskole. Den ligger ved Vejle
og hedder Engelsholm Højskole. Der var jeg så i 2 x 8 måneder. Der kun
ne man lave tryk i silke, lave gammeldags kniplinger, strikke, sy på maski
ner, lædervarer, jern- og metal og meget mere. Ud over det havde man
også almindelige fag såsom dansk, farvelære, foto, historie o.s.v. Og det
har været dejligt.
Da de måneder så var gået, kom jeg så et år i huset i København. Det
første sted var jeg i 10 dage, så blev jeg smidt ud, og jeg fik aldrig at vide
hvorfor. Så blev jeg ringet op af en dame fra et bureau, og hun sagde, at
hun havde en anden dame, som ville snakke med mig. Det var også i
orden, hun ville gerne have, at jeg passede hendes børn på henholdsvis 2
måneder og 3 år. Jeg kom til samtale, og jeg blev ansat. Det år gik meget
hurtigt, og da den sidste dag var kommet, blev man ked af at tage afsked,
fordi man havde lært børnene at kende, og de var glade for en.
Derefter kom jeg på Fjordparken Plejehjem i køkkenet som køkkenelev.
Det ligger i Hals nord for Limfjorden. Det var også godt.
Dernæst kom jeg på Hals Produktionsskole i 10 måneder. Der er træ-,
metal-, EDB-, håndarbejde- og fotoværksted. Jeg valgte metalværksted
første omgang, fordi det lød spændende.
Jeg blev færdig på produktionsskolen og jeg kom så på Aalborg Handels
skole. Der tog jeg min grunduddannelse indenfor efg.
Dernæst kom jeg igen på Hals Produktionsskole, og jeg tog så EDB-værksted for at få de mere grundlæggende ting at vide om EDB, og hvordan
man kunne bruge og behandle en EDB-maskine. Der gik så 8 måneder,
inden jeg fik et brev fra Aalborg Handelsskole, om at jeg kunne tage en
kontoruddannelse, der tog 2 år. Det hed dengang PKU og står for Prak
tikplads Kompenserende Undervisning og det ligger i Svenstrup 10 km
syd for Aalborg. Det var en lang tur med bus hver dag, men det var også
helt i orden. Det tilbud var kun til dem, som ikke var heldige at finde et
arbejde kort tid efter, man havde taget grunduddannelsen.
Og lige siden har jeg ikke rigtig haft noget at lave, andet end at tage nogle
kurser indenfor regnskab 1 - 2 - 3 og finansbogføring og vil også senere
tage engelskkurser.
Det er såmænd det hele, hvad jeg har lavet, siden jeg er holdt op på efter
skolen.
Hilsen Jokiba Petersen
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Vejle, den 14. september 1994
Kære gamle elever.
Jeg håber, alle har det godt. - Er der virkelig gået 10 år siden, vi var sam
men. - Ak, hvor tiden går.
Året efter vi skiltes, kom jeg i lære som klinikassistent. Efter endt uddan
nelse (2 1/2 år) blev jeg arbejdsløs og tog derfor på højskole i Sønderjyl
land »Rødding«. Ja, faktisk er jeg delvis blevet jyde, jeg var nemlig så hel
dig at blive optaget på Kolding Børnehave-seminarium. Det er nu et år
siden, jeg er blevet færdig. Jeg er flyttet til Vejle, hvor jeg arbejder i en lil
le landsbybørnehave, hvilket jeg er vældig glad for.
I mellemtiden har jeg stiftet familie, har en dejlig datter på 10 mdr. og er
lige blevet gift her i august 1994. Så alt i alt skal jeg ikke klage.
Jeg glæder mig til at se jer alle til vores jubilæum i juni måned 1995.
Hilsen Lotte Staunstrup
Lotte Andreassen
Hasselvænget 7,
7100 Vejle
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Uldum, den 7. september 1994
Kære Glamsbjerg efterskole.
Her er lidt om, hvad jeg har bedrevet siden juni ‘85.
Efter endt ophold på Glamsbjerg efterskole startede jeg i gymnasiet i Bir
kerød, Det Frie Gymnasium, som besøgte efterskolen, mens jeg var elev.
Jeg gik der i ca. 1 1/2 år, hvorefter jeg besluttede, at jeg hellere ville være
kok. Jeg startede på Hillerød Tekniske Skole Levnedsmiddel. Her gik jeg
et år og tog basisuddannelsen. I mellemtiden fik jeg job i Tivoli på en
restaurant, hvor jeg blev, indtil jeg fik en læreplads på Scanticon Borupgaard i Helsingør, som er et stort hotel- og konferencecenter. Jeg var på
Scanticon i 3 1/2 år og afsluttede med svendeprøve i marts 1992. Imens
jeg stod i lære, var jeg i Tivoli i mine ferier og på mine fridage. Jeg blev
fastansat som kok og inspektør i Tivoli, da jeg blev udlært. Da sæsonen
sluttede, blev jeg souschef på Cafe Wivex på Vesterbrogade og var der
indtil det lukkede.
Herefter gik jeg arbejdsløs i ca. 3 måneder, men det var mest for at slappe
af efter 5 år med meget arbejde. I maj 1993 blev jeg ansat som kok på
restaurant Sankt Thomas på Flakfortet, som er en af Københavns tidlige
re fæstninger, men som i dag kun bruges til restaurant og festlokaler. Her
var jeg til julen 1993. Jeg var efterhånden lidt træt af kokkefaget og ville
gerne prøve noget nyt, så jeg valgte at tage 6 måneder på Uldum Højsko
le ved Vejle. Jeg var i Uldum til og med juni og tog derefter til Skagen,
hvor en tidligere kollega havde købt en restaurant, som jeg arbejdede på i
2 1/2 måned. Nu er jeg tilbage på Uldum Højskole som lærer. Jeg under
viser i Grøn mad, som er vegetarmad. Jeg føler, jeg på denne måde kan
kombinere min uddannelse som kok med undervisning og samtidig er her
det samme tætte liv her på skolen, som der var på efterskolen, og det hol
der jeg meget af.
Jeg har lige siden, jeg sluttede på Glamsbjerg haft kontakt med Rasmus
Nielsen, som jeg både har boet og rejst sammen med.
Venlig hilsen
Louise Christoffersen
Højskolebakken 9
7171 Uldum
Tlf 75 6784 29
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Hej årgang 1984/1985.
Når jeg sådan tænker tilbage, er det faktisk utroligt, at det snart er 10 år
siden, vi stoppede på Glamsbjerg. Jeg tror, at der er mange, der vil give
mig ret i, at tiden flyver afsted.
Efter ferien i ‘85 startede jeg direkte på HF og blev i ‘87 student. Hvilken
herlig fornemmelse efter 12 år i skole. Jeg svor dengang, at der skulle gå
meget lang tid, inden jeg ville i skole igen. Og det holdt stik.
De efterfølgende fem år nød jeg virkelig livet. I ‘89 tog jeg for første gang
til Israel, hvor jeg var i kibbutz i et halvt års tid. Denne tur resulterede i,
at jeg de efterfølgende tre år rejste i pendulfart mellem Danmark og Isra
el. Jeg havde meget svært ved at bestemme mig for, hvor jeg helst ville
være. Jeg har sammenlagt opholdt mig i Israel i to år. Det meste af tiden i
Tel-Aviv. Da det er svært som turist at få et arbejde, der virkelig var til at
leve af, var jeg indimellem hjemme for at supplere op. I de perioder arbej
dede jeg i forskellige produktionsvirksomheder i Odense.
På baggrund af mine mange rejser til Israel samt min interesse for teknik
besluttede jeg mig for i ‘92 at søge ind som Eksporttekniker. Jeg kom ind
og gik i gang. De første par år var meget interessante, for der var studiet
baseret på den tekniske del. Desværre faldt interessen lidt for ikke at sige
temmelig meget her i foråret, da vi begyndte med de merkantile fag, og
jeg besluttede mig derfor at springe fra.
Jeg arbejder nu midlertidigt på Tarco Energi i Fredericia som planlæg
ningsassistent men er færdig der til november. Min plan for fremtiden går
på, at jeg til næste år flytter til København for at læse hebræisk på univer
sitetet. Hvad der i mellemtiden skal ske er ikke helt fastlagt. Men mon
dog ikke at jeg lægger vejen forbi Israel?
Jeg har stadig kontakt med nogle af tøserne fra hus 6. Lene, Middi og Lise
er den dag i dag nogle af mine nærmeste og bedste veninder. Os tøser fra
hus 6 har egentlig været meget igennem, men det har blot vist sig at gøre
vor venskab endnu stærkere.
Jeg håber meget, at vi alle kan mødes til næste år for at fejre os selv. Det
ku’ da bli’ så hyggeligt.
Kan I have det godt indtil da.

Hilsen Strit
Pernille W. Andersen
Sdr. Boulevard 60 B
5000 Odense C
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Den 13. september 1994
Hej Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Undertegnede sender hermed et brev, som I har bedt om. Jeg har også
fået ny adresse. Den kommer sidst i brevet.
Efter opholdet på skolen tog jeg EFG - bygge og anlæg med henblik på
at blive tømmer. Senere var jeg ude som ung i arbejde, og senere igen på
Ærø Folkehøjskole på Ærø. Fra jeg var 22 år, fortsatte jeg med at gå
hjemme, fordi helbredet svigtede, dog i egen lejlighed.
Mange hilsner
Lars Henning Lindegaard
Vestervangen 31
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 38 30

September 1994
Tak for jeres henvendelse, »er det virkelig 10 år siden«.
Jeg vil starte med nuet. løjeblikket sidder jeg i Skagen, hvor jeg netop har
overstået en sommersæson på Hotel Petite som kok, hvorefter jeg begiver
mig til Canada med min forlovede i januar 1995.
Efter endt skoletid gik jeg i lære som slagtersvend, som jeg afsluttede i
1989, hvorefter jeg gik i lære som kok, som jeg afsluttede i 1992, hvorefter
jeg har rejst hele landet rundt som kok/køkkenchef.
Jeg har kontakt med ca. 4-5 stykker endnu. 1 af dem snakker jeg jævn
ligt med.
Jeg vil slutte med at sige tak for 2 gode år på Glamsbjerg Fri- og eftersko
le. Jeg håber, at der vil komme mange til elevfest.
Hilsen Michael Brehmer
Michael Brehmer Nielsen
GI. Kirkesti 26
9990 Skagen
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September 1994
Hej gamle såvel som nye elver.
Her er en hilsen fra Bramming, ja jeg er ikke kommet videre. Men allige
vel er jeg blevet til noget.
Da jeg forlod efterskolen, prøvede jeg lidt af hvert. Jeg tog bl.a. på han
delsskole, og bagefter arbejdede jeg et år på et plejehjem som ufaglært
sygehjælper, derefter gik jeg i lære som maler og blev så udlært i ‘92.
Imellem alt det der lærte jeg en sød fyr at kende, som hedder Frank. Vi
blev i mellemtiden gift under en ferie i Gambia i Afrika. Da vi kom hjem,
skulle jeg starte på en videre uddannelse inden for maler på Odense Tek
niske Skole. Der skulle jeg gå i 10 uger og så ud at arbejde i et halvt år,
men sådan gik det ikke, for da jeg startede på skolen første gang, blev jeg
gravid og fødte en stor pige den 12. oktober ‘93, som blev døbt Sabrina.
Jeg er nu færdig med barsel og er begyndt at arbejde igen. Men den 10.
oktober starter jeg igen på skolen i Odense og skal være der et halvt år, så
har jeg taget svendeklassen. Så mangler jeg diplomklassen, som starter til
næste år i oktober. Når jeg er færdig med det, kan jeg blive farveplanlægger, som jeg gerne vil. Men jeg kan også blive lærer, konduktør, opmå
ler og selvstændig.
Det er så lidt om, hvad der er sket, siden jeg forlod efterskolen.
Hilsen Sysser
Tina Christiansen Olesen
Nørregade 4
6740 Bramming
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September 1994
Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Tænk, er det allerede 10 år siden!
Efter jeg forlod skolen, fik jeg arbejde på et vaskeri. Derfra kom jeg på
Odense Centralbibliotek som biblioteksmedhjælper, og senere arbejdede
jeg som kontorassistent.
I 1990 begyndte jeg på plejehjemsassistentuddannelsen og blev færdig i
april 92. Maj 92 startede jeg som afløser på det plejehjem, hvor jeg havde
min sidste praktik. September 92 blev jeg fastansat, og der er jeg endnu.
Jeg bor i hus sammen med min mand Jens, som jeg blev gift med oktober
93. Januar 94 fik vi en lille pige.
Med hensyn til kontakt med andre fra skolen havde jeg en del kontakt
med de andre fra hus 5, de første år efter vi stoppede på skolen, men så
ebbede det lige så stille og roligt ud.
Det var lidt om, hvad jeg har lavet de sidste 10 år.
Venlig hilsen
Dorthe Thomsen (født Lange)
Stationsvej 107
5792 Årslev
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Odense, den 19. september 1994

På jeres opfordring om at høre fra gamle elever, får I nu mit bidrag.
Jeg gik kun på skolen i 10. klasse, men fik alligevel nogle gode venner,
bl.a. Trineline Forssling og Helle Christensen. Vi holdt kontakten ved lige
i flere år efter. Jeg synes, det kunne være hyggeligt at ses igen til en gam
mel elevfest næste år.
Efter jeg forlod skolen i 1985, gik jeg et år på High School i Californien,
USA. Det var jeg meget glad for og har siden været på ferie hos venner
derovre.
Jeg tog matematisk studentereksamen på Set. Knuds Gymnasium, Oden
se. Derefter arbejdede jeg først et år som hjemmehjælper (89-90), så et år
som pædagogmedhjælper i en børnehave i Marslev (90-91). Begge dele
var med til, at jeg besluttede at søge ind på Sygeplejerskolen i Odense.
Her begyndte jeg i september 1991. For tiden er jeg ude i hjemmeplejen
som hjemmesygeplejerske (studerende), jeg bliver færdig som sygeplejer
ske næste år i maj (1995).
Ud over at studere bruger jeg tiden på at dyrke gymnastik og male/tegne
eller noget andet kreativt. Jeg bor sammen med min kæreste på 4. år.
Da jeg fik brev fra jer, rodede jeg i mine gamle papirer og fandt en sang
Trineline og jeg lavede for klassen i forbindelse med vores afslutning. Jeg
synes, I skal have et eksemplar. (Jeg tror, at Trineline vil give sit samtyk
ke).
Med venlig hilsen
Anja Burgaard
Roersvej 40, l.mf.
5000 Odense C
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L9

HELE SKOLENS SØRGESANG
Mel.: Vi er muntre musikanter
(nr. 378 i Dansk Skolesangbog)
1.

Vi er hele 10. klasse,
som der nu forlader jer.
Om os ku’ der sig’s en masse,
for I har jo haft os kær.
I vil skrige, I vil klage,
ak, det er nu synd for jer,
der biir’ grå og triste dage,
når vi ikke er her mer’.

2.

Da vi slæbtes ind af døren
på den aller første dag,
skreg vi alle »av for Søren«,
se de lærere vi skal ha’!
Er det os i dette byder?
Ah, hvad har vi arme gjort?
Er det mærkeligt, vi os fryder,
vi fra skolen snart skal bort.

3.

Hele året har vi knoklet
for at gøre jer tilpas.
Vi har slidt og slæbt og puklet,
ja, det har jo været et mas.
Vi kan bøje tyske verber,
vi kan skrive udsagnsord,
og vi regner og vi terper,
takken, den er ikke stor.

4.

Når hver dag den kære Søren
kaldet os til morgensang,
var der ofte megen røren,
før man fandt den rette klang.
Det var ofte 10. klasse,
der sku’ ha’ de fleste hug,
men det ku’ da ikke passe,
os der aldrig si’r et muk.
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5.

Vi har været på lejrskole
oppe i det høje nord,
både Gitte, børn og Ole,
ned ad bakkerne vi for’,
og når Ole skulle vise
os, hvordan på ski man stå,
kom vi alle til at fnise,
når i snedriven han lå.

6.

Vi er kede af at rejse,
hov, der må vi sige stop,
flaget vil vi gerne hejse
op til stangens røde top.
Vi vil juble, vi vil flage,
nu befrielsen er nær,
fri for denne store plage
det har været at være her.
Trineline Forssling og Anja Burgaard, juni 1985.
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Oktober 1994
Hej årgang 1985 + lærere!
Så er det snart 10 år siden, jeg har set de fleste af jer.
Efter Glamsbjerg tog jeg et år til Luxembourg som au-pair, inden jeg fort
satte med at læse HF. Efter HF gik jeg arbejdsløs et 1/2 år, hvor jeg blandt
andet tog et 2 måneders Eifl-kursus. Derefter 1 1/2-års EDB-assistentuddannelse. Efter EDB-skolen fik jeg arbejde på Odense Marcipan i pro
duktionen, hvor jeg blev hængende og nu er under oplæring til afløser for
afdelingslederen.
Der er kun en, jeg har holdt forbindelsen med alle 10 år, det er Strit (Per
nille). Jeg håber at møde mange afjer til gammel elevfest i 1995.

Mai-Britt Nørhave (Middi)
Skt. Jørgensgade 101,1.
5000 Odense C

Hej Fri- og Efterskole.
Jeg vil gerne give mine oplevelser videre, efter jeg har forladt skolen.
I korte træk kom jeg på Kolding Fjordskole, og var der i 2 år. Derefter
kom jeg på Industriværkstedet i Assens, hvor jeg har arbejdet i 7 år. Jeg er
flyttet til Assens, hvor jeg er sammen med en fyr.

Med venlig hilsen
Susanne Irene Nielsen
Østervang 6, 2. tv.
5610 Assens
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Nr. Broby, den 25. september 1994
Efter endt skoleår i 1985 drog min kuffert og jeg til Skødstrup, der er
beliggende lidt uden for Århus, for at starte som ung pige i huset hos Gre
ve og Grevinde Adam Knuth. Det var et alsidigt job og en blandet for
nøjelse, som varede i 7 måneder. Derefter tjente jeg til et 5 måneders høj
skoleophold på et gartneri,...... hvilket fik mig til at indse, at gartner skul
le jeg aldrig være.
Vel hjemme efter endt højskoleophold tog jeg en EFG handel- og kontor
uddannelse for derefter at tilbringe min sommerferie på et hotel ved
Fynshoved.
En solrig og særdeles glædelig morgen ringede min mor for at fortælle
mig, at jeg havde fået et ja til optagelse på Svendborg Dekoratørskole, og
således flyttede jeg for første gang i egen lejlighed.
I Svendborg tilbragte jeg 8 ekstremt gode måneder, hvorefter jeg fik job i
Århus hos et skilte- og reklamefirma. Hjem til Nr. Broby igen og hjem til
drømmejobbet ligeledes hos et skilte- og reklamefirma.
Jeg er stadig bosat i Nr. Broby og har med garanti jordens dejligste lejlig
hed, kun drømmejobbet mangler. P.t. er jeg ansat ved Express Foto i Kor
sør og bor således hos min chef til hverdag og her i week-enden,...... OG
den tilværelse kan betegnes som alt andet end drømmeagtig!
Jeg er dog ved godt mod, der skal nok vise sig noget her på Fyn.
Jeg ser frem til at se jer alle i 1995.
Med venlig hilsen
Lisbet Brunn Madsen
Vandstræde 7 A
5672 Nr. Broby
TLE 62 63 13 62
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Tromsø/Nord Norge 1994
Hej alle sammen!
Sikke hurtigt tiden går! Nu vil jeg (Lise Ravn Pedersen fra hus 6) fortælle
lidt om, hvad jeg har bedrevet de sidste 10 år.
Jeg husker tydeligt, hvor trist det var at afslutte året på efterskolen og
skulle sige farvel til alle de gode venner, man havde fået. Kort tid herefter
sagde jeg også farvel til kæresten Torben og flyttede til Kolding - hjem til
forældrene.

Jeg startede på HF og fik mange nye venner. Det var ikke alle fag, der
havde lige stor interesse, det var nok nærmere »sjov og ballade«, der blev
også brugt meget tid på at »gå i byen« og feste, hvilket resulterede i, at
historieeksamen måtte tages om. Men det var en dejlig tid!
Jeg havde forskellige jobs sideløbende med skolen, bl.a. rengøring før
skoletid, restaurant- og diskoteksjobs i weekenderne.

Efter HF fik jeg mig en stor lejlighed i Kolding City, min mormor boede i
underetagen, hvilket var alle tiders.
Jeg kom ud som »ung i arbejde«, et halvt år på et plejehjem, og herefter
fik jeg job som pædagogmedhjælper i en børnehave i 9 måneder. Planen
var, at jeg ville spare penge sammen, så jeg arbejdede »dobbelt«, både
med medhjælperjobbet og rengøring i børnehaven.
Nu skulle pengene bruges! Jeg ville ud og rejse, men det var svært at finde
en rejsepartner, som havde både tid og råd.
Jeg rejste derfor alene afsted til New York, hvor jeg havde påmeldt mig
en arrangeret bustur tværs over USA. Vi var 13 unge mennesker af for
skellige nationaliteter, som fik mange gode oplevelser sammen.
Turen endte i Los Angeles, hvor jeg benyttede chancen til at besøge dem,
jeg kendte, fra da jeg var bosat der (1982-84).
Jeg følte mig absolut ikke klar til at rejse hjem igen, så jeg bestilte en bil
let til Hawaii og videre til Australien. I Australien mødte jeg 2 danske
mænd, som jeg købte bil sammen med og kørte Australien rundt. De rej
ste videre, og jeg rejste videre til Fijiø’erne. Vendte snuden hjem igen
efter et halvt år, tom pengepung, 12 kg tykkere og med »rygsækken« fyldt
af spændende og gode oplevelser for livet. Det første jeg tænkte efter at
være kommet hjem var: Jeg må absolut på en længere rejse igen!! Kort tid
herefter kom min amerikanske veninde til Europa, og vi tog på interrail
sammen.
Jeg flyttede til Odense og startede på sygeplejeskolen sommeren 1989.
Jeg følte mig nu klar til at sidde på skolebænken igen. Uddannelsen var
»lige mig«, jeg var meget interesseret og engageret i hele forløbet. Var i
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praktik på mange spændende hospitalsafdelinger og fik nogle rigtig gode
veninder. Der var utallige store opgaver/projekter og mange mundtlige
(og praktiske) eksamener. Jeg blev færdig som sygeplejerske med jubel i
marts 1993. Tynd som aldrig før. Havde i denne periode fundet mig en
»pakkeløsning« (mand med hus, bil, kat og børn).
Jeg fik job på Odense Sygehus på en Gastro-Medicinsk afdeling (mavetarm- og leversygdomme). Det var skønt at være færdiguddannet, men
selvfølgelig også lidt hårdt pludselig at stå med hele ansvaret selv. Her
arbejdede jeg i et halvt år, mens jeg boede i lejlighed på Reventlowsvej i
Odense.
Så blev det atter tid til nye udfordringer, så jeg »pakkede hele min lejlig
hed ned« og flyttede til Nord Norge 15. november 1993.
Jeg bor på en ø ved navn Tromsø. Her bor ca. 54.000 mennesker på et
område på størrelse med Luxembourg. Tromsø også kaldt »porten til
ishavet« eller »Nordens Paris« ligger et godt stykke over den Nordlige
polarcirkel (70° N). Solen er helt borte fra ca. 21. november til 21. januar,
men til gengæld er den oppe døgnet rundt (midnatssol) fra 20. maj til 20.
juli. Nordlyset kan ses i klart vejr (lys i forskellig styrke og mønster, flak
kende hen over himlen). Sidst vi havde snevejr var 17. maj, og den første
sne faldt igen 30. september.
Jeg arbejder på et nyt og moderne hospital på en lunge-medicinsk afde
ling. (Vi har desværre utrolig mange lungekræftpatienter, som både får
kemokur og strålebehandling).

Jeg har nu boet her et år, er glad for mit job og trives fint heroppe. Jeg
bor sammen med min svenske kæreste Patrik på et lille kollegieværelse.
Har været på nogle ture heroppe. Bl.a. sejlet langs Nord Norges kyst over
til Kirkenes og til Nordkap, hvor vi måtte køre med snescooter det sidste
stykke vej. Naturen heroppe er jo helt vidunderlig. Sidder i skrivende
stund og nyder udsigten ud over de store snedækkede fjelde.
To af mine danske sygepleje veninder er fornyligt flyttet herop, så det er
skønt med lidt kendt selskab.
Patrik og jeg rejser herfra midt i december ‘94, holder jul hjemme og dra
ger sidst i januar ‘95 på en jordomrejsetur. At rejse er at leve! Vi regner
med at rejse i ca. 1 år (Rusland, Kina, Østen, Indonesien, New Zealand,
Syd Amerika og Syd Afrika). Har sparet penge op så vi sandsynligvis
ikke behøver at arbejde på turen. Så desværre må jeg meddele, at jeg ikke
kan deltage til gammel elevfest. Æv, æv. Ellers kan jeg fortælle, at den
eneste »stabile« kontakt jeg har fra efterskolen, er Strit (Pernille Ander
sen), men hun er til gengæld en ven for livet!
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Hvad fremtiden vil bringe, er jo svært at svare på, men jeg forestiller mig,
at vi efter jordomrejsen vil bosætte os i Odense, - og så er det vel tiden til
at falde lidt til ro og få nogle unger....
Jeg sender varme hilsner til jer alle, håber I har det godt og nyder livet!
(Specielle hilsner til pigerne fra hus 6 og husmor Else).
Fra Lise Ravn Pedersen
c/o Ravn Pedersen
Strandbakken 77
6000 Kolding
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Lillestrøm, den 24. oktober 1994

Mange tak for brevet med hensyn til 10-års jubilæet. Tænk engang, er der
allerede gået 10 år? ... Når man bliver benævnt 10-års jubilar, tænker jeg:
»Orv mand, hvor er du blevet gammel«!!
Jeg har ikke helt glemt Glamsbjerg Fri- og Efterskole, brevet her var fak
tisk som at høre fra en gammel ven. Det er godt nok 7 - 8 år siden, jeg
sidst var til gammel elevfest, og kontakten med de øvrige på holdet er
meget lille.
Jeg blev meget overrasket over, at Søren stadig er forstander (?), og at
Gunhild og Gitte er »de samme« som dengang, hvilket dog glæder mig
meget.
Men nu lidt om hvad jeg har foretaget mig de sidste 10 år:
Straks efter afslutningen af skoleåret blev jeg ansat hos en landmand for
at se, hvor den mælk jeg senere skulle arbejde med kom fra.
I august ‘86 startede jeg i lære som mejerist ved Højby mejeri, Odense.
Mejeriet blev lukket, og jeg fortsatte min læretid i Sønderborg ved byens
mejeri midt i ‘87. Skæbnen ville, at dette også skulle lukkes sidst i ‘88, og
læretiden blev så fuldendt ved Bov mejeri i Kruså, der blev min faste
arbejdsplads indtil august ‘91, hvor jeg flyttede tilbage til Odense for at
starte på mejeritekniker-uddannelsen, som jeg i juni ‘92 bestod med »godt
og vel« tilfredsstillende resultat.
I oktober ‘92 pakkede jeg kufferten og vendte næsen sydpå til Zürich til
en stilling som liniefører i iskremafdelingen hos Toni Lait AG på basis.
Det betyder, at arbejdsforholdet under ingen omstændigheder kan blive
længere end 18 måneder, altså en form for udveksling Danmark/Schweiz
imellem.
Et utroligt dejligt sted at bo i centrum af Europa. Der var ikke langt til
Middelhavet derfra (6-7 timer på mc), og det skete da et par gange, at vi
to danskere der arbejdede på mejeriet tog et par timer tidligere fri fredag
eftermiddag for at kunne være i Monaco fredag aften. Schweiz er det bed
ste og dejligste, jeg endnu har oplevet. Om sommeren er det et eldorado
for os motorcyklister, og om vinteren står der alpint på programmet!
Her i april ‘94 nåede de 18 måneder sin ende, og jeg skulle hjem.
Efter at have været hjemme i dejlige Danmark i kun 7 dage tog jeg her op
til Lillestrøm i Norge til en jobsamtale vedr. ansættelse som produktions
chef ved et lille privatejet mejeri, der netop skulle til at startes op. Even
tyret startede 01.08.94 og varer forhåbentligt længe. Vi er det eneste pri
vatejede mejeri i Norge, og det er en stor udfordring at skulle ud på mar
kedet og slås med de »store«. Vort mål er at sælge vore produkter til jødi
ske menigheder overalt i verden, da alle disse er Kosher-godkendte, dvs.
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at produkterne lever op til nogle af de strengeste religiøse krav til fødeva
rer.
Nu jeg nævner jøder, mener jeg, at der var een på vores hold, der var
jøde, eller hva? Var det Iben, eller gik du meget sammen med Iben?
Andreas og Lone »Mis« har jeg truffet nogle gange, især på mc, men de
senere år har jeg ikke været god til at holde kontakten ved lige, så giv lige
lyd fra jer.
Åååh ja, nu kommer der noget frem på lystavlen: Karen Ingeborg - er du
blevet præst????? Og Torben - min gode gamle værelseskammerat, hvor
dan går det? Og Børgesen - skal vi snart ha’ et parti skak, hva’ med Per
Israelsen osv., nu kunne jeg blive ved......
Jeg ønsker jer alle sammen (også skolen) held og lykke og alt godt fremo
ver. Hej Hej!!
Min adresse i Danmark er stadig hos mine forældre i Odense.......
Med rigtig mange mejerigtige hilsner
Claus Eskelund Nielsen
Dammensvegen 11
2000 Lillestrøm
Norge
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