
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




ÅRSKRIFT
1995

DANMARKS
PÆDAGOGISKE

BIBLIOTEK

Dag og dåd er kæmperim



Siden sidst
På personalesiden er der sket meget i 1995.1 foråret meddelte Lis Brandt, 
at hun efter udløbet af den bevilgede orlov ville fortsætte med sit projekt i 
Afrika, og at hun derfor sagde sin stilling hos os op. Da Lis og hendes 
mand Gunnar var i Danmark i anden anledning i forsommeren, benytte
de vi lejligheden til at lave en afskedsaften på skolen, så skolens persona
le, tidligere kolleger og bestyrelsen kunne få taget ordentlig afsked med 
Lis, der i en menneskealder har været en af friskolens bærende kræfter 
både i Glamsbjerg og i Dansk Friskoleforenings fynske afdeling.

Og så tog vi ved friskolens sommerferieafslutning afsked med Lis Kristi
ansen, der efter 29 års ansættelse valgte at gå på pension den 1. august i 
år. Mine afskedstaler til de 2 x Lis bringes andet steds i årsskriftet.

Sammen med Lis Kristiansen tog vi også afsked med Stina Normann 
Hansen, der efter et års ansættelse valgte at søge nye udfordringer, nu 
hvor hendes mand var blevet færdig med sin uddannelse som ingeniør.

Og så har også 4 af skolens yngre medarbejdere benyttet sig af de nye 
muligheder for forældreorlov. Anton Siersbæk lagde ud med 3 måneder 
fra jul til påske, hvor han med Kaja og deres 3 børn var i Brasilien. Om 
denne rejse fortæller Anton andet steds i skriftet. Og Annette Ellegaard 
fortsatte, hvor Anton slap, med at forlænge sin barselsorlov først frem til 
sommerferien og senere frem til nytår. Annette vender tilbage til skolen 
efter juleferien efter 1 1/2 års orlov. Endelig har Dynes Skovkjær Sand 
forældreorlov fra den 1. august og frem til den 1. februar 1996. Dynes 
slutter orloven af sammen med Runa og deres 2 drenge med et familiebe
søg af 3 måneders varighed i Finland.

Året 1995 afsluttes orlovsmæssigt med at Lene Pedersen fra køkkenet har 
forældreorlov fra 1. oktober og året ud. I Lenes orlovsperiode har vi ansat 
Henny Nielsen, 44 år, som køkkenassistent.

Som vikar for Anton ansatte vi Søren Mortensen som efterskolelærer. 
Søren Mortensen er 29 år og er seminarieuddannet i Odense og med et 
års studieophold i London. Søren har engelsk og religion som linjefag. 
Søren er fortsat ansat hos os i skoleåret 1995/96, hvor han dels vikarierer 
for Annette og dels har sit eget skema med engelsk og som huslærer i 
efterskolen.
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Som afløser for Stina har vi ansat Anne Poulsen i fast stilling fra august 
dette år. Anne Poulsen har linjefag i engelsk og håndarbejde og har i en 
årrække arbejdet som lærer i Grønland. Anne er først og fremmest ansat 
som efterskolelærer med håndarbejde som bærende fag. Vi er glade for at 
have Søren og Anne med i det daglige skolearbejde. De er initiativrige og 
har gå-på-mod og trives fint med skolens børn og unge mennesker.

Og så skal det også noteres, at Tine Kristensen blev udlært som kontoras
sistent den 31. juli efter 2 års elevtid. Tine Kristensen er ansat som skole
sekretær hos os i skoleåret 1995/96, hvorefter vi igen overvejer at ansætte 
en kontorelev. Men foreløbig nyder vi alle, ikke mindst Gitte Klausen og 
jeg, at vi kan fortsætte samarbejdet med den ganske vist nybagte, men 
ellers meget rutinerede og kompetente kontorassistent Tine.

Og sidst, men ikke mindst skal nævnes at Esben Jensen nu er blevet fuld
tidsformand for Efterskolernes Lærerforening. Fra 1. januar i år og fore
løbig til og med 31. juli 1997 er Esben bevilget orlov uden løn fra skolen.

Der er mere at berette fra personalesiden, men først skal fortælles, at vi 
har fået en skolefritidsordning, hvis økonomiske fundament er solidt og 
godt, og som hviler på en driftsoverenskomst med Glamsbjerg Kommune, 
der har retten til at visitere 25 - 30 friskolebørn til ordningen. Skolens 
bidrag dertil er et nybygget hus på 210 kvm. Det er et meget smukt og 
funktionelt hus, som er blevet navngivet Solhuset. Fritidsordningen star
tede 1. august i Kridthuset, og 1. oktober var nybyggeriet klar til brug og 
den 6. oktober havde vi en festlig indvielse af herligheden. I Solhuset har 
vi fået skabt en god ramme om de 6 - 10-åriges fritidsbeskæftigelse. Og 
derefter mere personalesnak. Fra 1. august har vi ansat Henning Peter
sen, 40 år, som leder. Henning er uddannet socialpædagog og har arbejdet 
på forskellige døgninstitutioner for børn. Også fra 1. august har vi ansat 
Sussie Hartung, 38 år, som assistent. Sussie er uddannet børnehave- og 
fritidspædagog og har sidst arbejdet i en børnehave i Odense. Fra den 1. 
oktober har vi endelig ansat Maria Lund Johansen, 20 år, som pædagog
medhjælper og rengøringsassistent i fritidsordningen. Henning og Sussie 
er ansat i faste stillinger, og Maria er ansat for skoleåret 1995/96.

For os alle er det en meget spændende nyskabelse, og jeg vil godt på den
ne plads byde velkommen til vore 3 helt nye kolleger med ønsket om, at 
de vil falde godt til sammen med os andre, idet det uden videre kan kon
stateres, at de har det fint med hinanden, og at børnene stortrives sam
men med dem.
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Atter en gang en beretning fra en gammel skole, der er i gang med et 
generationsskifte ad lidt snørklede veje, men også en beretning om en 
skole, der stadig er på vej og atter på banen med helt nye initiativer. Og 
sådan skulle det gerne blive ved.

Lad mig slutte af med at sige tak for de mange hilsner fra og besøg af 
gamle elever i årets løb. Det er altid hyggeligt at spørge nyt, og ikke 
mindst var det rart at træffe så mange af jer ved elevmødet den sidste lør
dag i oktober.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Søren Henriksen
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Første skoledag
Jeg har to fotografier hængende side om side hjemme på min væg i køk
kenet.

På det første står en lille familie på 4 medlemmer: en far, en mor, en sto
resøster og en lillesøster. Far har en hvid festanorak på. Hvis man kigger 
godt efter, kan man se en smøg, han har i hånden. Han ligger sin beskyt
tende hånd på skulderen af billedets hovedperson, storesøster, der står 
lidt forlegen med det nye skoleskema i hånden. Hun har grønlandsk nati
onaldragt på, lånt af en veninde. Hendes lillesøster står ved siden af med 
gul regnfrakke på og i baggrunden mor i sidste skrig, en knaldrød desig
ner regnfrakke og en ny lillesøster i maven. Mor holder skoletasken i 
hånden, en grå lærredssag med en lang skulderstrop. Storesøster har net
op været inde i klasseværelset sammen med alle de andre børn. Der var 
fine navneskilte på bordet og en æske oliekridt, som de måtte tage med 
hjem. Alle børn blev råbt op og skulle give sig til kende, hvor flovt.

De står nu udenfor skolen, efter at dagens højtidelighed er overstået. Nu 
skal de hjem og have kaffegæster hele dagen. Storesøster har, inden de 
gik op til skolen, været rundt til alle i bygden og inviteret på kaffe, så er 
hun nemlig sikker på mange små gaver. Hendes mor har købt ind til det 
store ryk-ind, og de har også forberedt en stor skål med slik, rosiner, fig
ner, æbler, skibskiks og en masse grødris. Alt dette skal kastes ud af vin
duet til de børn og naboer, der står og venter på det. (Hos naboen samme 
dag blev der kastet kartofler ud af vinduet, da de gode godter var sluppet 
op). Når nu kaffegæsterne kommer, afleverer de deres lille gave. En pak
ke rosiner, en blyant, en pakke kaffe. De placerer sig, hvor der nu er 
plads, de får en kop kaffe og lidt kage, som bliver nydt i stilhed, og så går 
gæsterne videre til den næste kaffemik.

Det andet billede ligner det første meget. På billedet ser man en far, en 
mor og en datter. Far har hvid jakke på, og han lægger sin beskyttende 
hånd om datterens skulder. Billedets hovedperson står lidt forlegen med 
sin nye nationaldragt på. Mor har lige fået den færdig efter en hel vinters 
arbejde. Hun står stolt ved siden af med sin nye venteskjorte på, for lille
bror er på vej. Alle tre misser med øjnene mod den skarpe sensommersol. 
De har været på skolen for at begynde det nye skoleliv med deres store 
Pige-

På skolen var der feststemning; alle var så fint klædt på, og næsten alle 
skolens nybegyndere klarede den store prøve. De skulle gå helt alene ind
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til midten af den store gymnastiksal, når deres navn blev råbt op. Bagefter 
gik de op til klasseværelset og fik det nye skema. På deres bord var et fint 
navneskilt, et æble og en lille juice. Der var også en pakke oliekridt, den 
måtte de ikke få med hjem, den skal ligge i deres skuffe og bruges, når de 
skal lave skolearbejde.

Nu står de så foran deres blå-grønne træhus, forældrene har stillet an til 
kaffegæster. Mor har ringet rundt til alle, de kender og inviteret på kaffe. 
Kaffegæsterne har små gaver med, en blyant, en plastik madkasse, en 
pakke farver, små plastik smykker eller et pennalhus. De bliver alle 
beværtet og drager derefter videre til den næste kaffemik.

Disse to billeder taget med 25 års mellemrum har en særlig plads i mit 
hjerte.

Det første billede er taget i Kangaamiut den 8. august 1967, det andet er 
taget i Qasigiannguit den 10. august 1992. Jeg er med på begge fotos, først 
som lille skolepige i fin nationaldragt og senere som mor til en lille skole
pige i fin nationaldragt. Jeg har et håb om, at billedrækken en dag bliver 
udvidet med et billede af mit barnebarn i nationaldragt på sin første 
skoledag.

Køng, den 22. oktober 1995
Anne Poulsen
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Søren Hauge 
Mortensen
Da jeg i 1983 forlod 10. klasse fra Glamsbjerg 
Fri- og Efterskole, havde jeg næppe forestillet 
mig, at jeg i dag skulle være skolelærer og slet 
ikke at skulle være ansat her på stedet og være 
kollega til flere af de lærere, der udgjorde ram
merne for min egen skoletid.

Historien var da også den sædvanlige. Efter 10. klasse drog jeg uden den 
store tørst på skolelivet i gymnasiet, hvor jeg »overlevede« i ca. 1 1/2 år, 
inden jeg indså, at det var andre ting, der trak. De næste år gik med for
skellige jobs (chauffør, truckfører m.m.), inden der atter var appetit på 
skolelivet. HF-eksamen blev taget fra 1987-89 og siden fulgte et halvt års 
rejse sammen med kæresten.

Man lærer mange ting af at rejse blandt folk, hvis grundlæggende livsbe
tingelser er meget forskellige fra vores, og man lærer at værdsætte de pri
vilegier, man har i et demokratisk velfærdssamfund som vores eget. For 
mig betød det også, at jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være med til at 
formidle nogle værdier, og det var en af grundene til, at jeg i 1991 startede 
på Odense Seminarium.

I forbindelse med min læreruddannelse bød der sig en chance for at stu
dere et år i London og følge den engelske læreruddannelse samt at lære 
en anderledes kultur og et andet sprog at kende indefra. Året i det engel
ske bød på mange spændende oplevelser, og ud over skolelivet blev der 
bl.a. også tid til at arbejde som tjener/barmand i Royal Albert Hall. Alt i 
alt gav året dog først og fremmest en god faglig ballast, da engelsk er et af 
mine to liniefag fra seminariet (religion er det andet) samt grundlag for 
nogle generelle overvejelser omkring skoleliv, da englænderne tænker 
undervisning noget anderledes, end vi normalt gør herhjemme. Man kan 
nærmest sige, at alle ens fordomme om engelsk konservatisme bliver 
bekræftet på stort set alle niveauer.

Hjemvendt fra London fik jeg i januar tilbud fra Glamsbjerg Fri- og 
Efterskole om at vikariere et halvt skema for Anton i tre måneder, mens 
han udforskede Brasilien. Selv om det kolliderede lidt med afslutningen 
på læreruddannelsen, valgte jeg at slå til, og det har da også medført, at 
jeg altså er her endnu et år.
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Jeg underviser i engelsk i efterskolen, hvor jeg også er huslærer, aften- og 
weekendlærer. Desuden underviser jeg i engelsk, kristendom og idræt i de 
to 8. klasser.
Efter et par måneder i jobbet må jeg sige, at det fuldt ud har opfyldt mine 
forventninger om et interessant job med masser af søde og livlige elever, 
og jeg håber på, at jeg er i stand til at viderebringe dem noget af det, jeg 
selv har lært gennem mine 28 år.
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Historisk værksted
Et værksted - værkstedet - flere værksteder - alle 
værkstederne.
Et historisk værksted - flere historiske værksteder.
Ja, foreløbig skrives det nye valgfag i efterskolen i 
ental, men håbet er at hele skolen, både efterskole og 
friskole, lærer at bøje ordene i flertal i teori som i praksis. For ud over det 
helt konkret boglige og snævert grammatiske mål omkring navneordenes 
og tillægsordenes bøjning, så kan historiske værksteder byde på andre, 
også nyttige videnskaber.
Historisk værksted dækker i øjeblikket over et hul i jorden, hvori der er 
stillet et antal pæle på højkant med det formål at opføre et grubehus, d.v.s. 
et oldtidshus, som er almindeligt kendt mellem år 400 og 1200 - og ikke 
mindst fra vikingetid. Det er nok ikke høvdingens bolig, nok snarere træl
lenes. Måske er det værkstedshuse. I øvrigt er der aldrig fundet andre 
spor af grubehuse end jordhullet (gruben) og aftryk efter de to stolper, 
som bar taget samt rester af jordbænke langs væggene. Enkelte ildsteder 
er fundet.
Det færdige grubehus bliver 3,5 x 4 m stort. På jordbænken bliver der 
plads til et tætsiddende gennemsnitsvalghold omkring et ildsted midt på 
gulvet. Uden om huset har et flettet pilehegn taget form, og der vil blive 
anlagt en plads med ovne af forskellige typer til bagning af brød, stegning 
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af kød, røgning af fisk. Her vil også være sydegruber, farvegryder, kera
mikmile O.S.V. Og så skal der plantes bærbuske, nøddebuske og pilekrat. 
Der skal være plads til lergrav, brændeskur og stenkule.
Eleverne vil ikke være til at trække væk fra stedet. De vil lave kopper, 
skåle, kar og gryder af ler. De vil slå ild og tilberede mad. De vil samle 
urter og bær, malke fåret og lave ost og smør. De vil lave spisebrikker, 
træskeer, brødspader. De vil lave riskoste og halmbinding. De vil gå ind i 
smedien - som jo egentlig er skolens første historiske værksted - og sme
de en kniv, hærde den, skæfte den og lave en skede til den. De vil trygle 
håndarbejdslærerne om lov til at lave vikingedragter og sko.
Går vi et par år længere frem i tiden, så står der måske en hel række 
historiske værksteder i uforfalsket flertal: Huggehus fra 1800-tallet, hvor 
man laver sivsko, malkekranse, træriver og malkestole til at sidde på, 
mens man spiser prossekage. Måske står der et stenalderhus med køkken
mødding og det hele, som man kan sidde midt i og lave sine egne flinte- 
knive, økser, flækker o.s.v. På bronzealderbopladsen bliver der støbt 
bronzesmykker og knive. I midten af det hele myldrer det på markeds
pladsen med telte og folk, der faldbyder deres varer til forældre og 
bedsteforældre, mens Troubadurix bliver slået med sin harpe. Inden længe 
vil de historiske værksteder på Glamsbjerg Fri- og Efterskole langt overgå 
de i dag eksisterende, såsom f.eks. Næsby Jernalderlandsby, Lejre arkæo
logiske Forsøgscenter, Hollufgård, Ribe.....
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.....Hvad var det nu, vi kom fra?

Jo. Hvorfor?

Pædagogiske udgangspunkter:
Det man selv har produceret, oplevet og været med til huskes bedst. 
Mennesker er grundlæggende engagerede i basale livsfunktioner:

Bygge hus
Skaffe mad og vand
Fremstille redskaber og våben
Tilberede måltider
Holde varmen
Skabe tryghed

Fysisk kontakt med redskaber og materialer er vigtig over for vores indu
strisamfunds »køb-og-smid-væk« mentalitet. At genskabe fortidens pro
dukter vil afføde forståelse og respekt for andres arbejde før og nu.

Indhold:
Arbejde med at kopiere redskaber fra fortiden, bruge dem til fremstilling 
af historiske kopier og efterligne datidens arbejdssituationer.

Mål:
At opnå glæde ved at fremstille og bruge sine egne produkter.
At vække lysten til at søge yderligere viden om fortidens levevilkår og 
livsbetingelser.

Og det lyder jo ret godt, ikke?....og så passer det desuden.

Efter hver onsdag eftermiddag at have arbejdet sammen med elevholdet 
under opførelsen af grubehuset, er det tydeligt, at teorien holder i praksis. 
En udtalt glæde og stolthed ved at se huset tage form har været tydelig at 
fornemme. Der har næppe været tid til pauser. Det var skidt, at man måt
te afbryde p.g.a. regn. Det er »vores« hus. Det er os, der har bygget det. 
Vi ved, hvordan det er blevet til. Vi ved, hvordan man flækker en stamme. 
Vi ved, hvordan en trædyvel sættes i. Vi ved, hvordan hegnet om huset er 
lavet. Vi ved at de billige økser, som læreren købte for at spare, ikke er 
nær så gode, som man skulle tro. Til gengæld ved vi også, at det er nem
mere at afkorte en stamme med en motorsav end med en økse. Når huset 
er færdigt, ved vi også, hvordan en dør fremstilles, hvordan man laver et 
græstørvtag eller måske et stråtag.
Drenge og piger har gravet, savet, hugget, boret, flækket o.s.v. De har 
været glæde. De har følt, at de har udfyldt en plads og har ikke kunnet 
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undværes, når overliggeren til taget skulle løftes på plads, når de andre 
ventede på den næste planke.
I det færdige hus vil holdet lære om datidens daglige gøremål: Skaffe mad 
og tilberede den. Lave ild og vedligeholde den. De vil fortælle historier 
ved bålet, udsmykke deres produkter med kunst fra fortiden, spille og 
synge fortidens musik og danse. De vil derved få historisk viden og for
ståelse, praktisk erfaring med arbejdsmetoder og råstoffer. De vil være 
motiverede for selv at eksperimentere.
Og dermed vil alle være næsten lykkelige.

Henning Andersen
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Lidt om den nye skrivepædagogik
Man skal lære at skrive i skolen, det har der aldrig været tvivl om, men 
hvad skal vi egentlig bruge skrivningen til, når vi er færdige med at afleve
re stile til dansklæreren i skolen? Når man spørger voksne om, hvornår 
de skriver, lyder svaret ofte; huskesedler, beskeder på køleskabet, tele
fonnumre, indkøbslister og fødsels- og julebreve. I et demokratisk sam
fund er det en forudsætning, at man udtrykker sig, såvel mundtligt som 
skriftligt. Derfor er det vigtigt at tillægge sig nogle vaner, som får skriv
ningen til at fylde mere i hverdagen.

Vi skal debattere, vi skal ytre os, hvis vi vil have indflydelse. Vores argu
menter skal kunne formuleres og udtrykkes gennem sproget.

Det at udtrykke sig er i øvrigt en mangelvare i det moderne samfund. 
Medierne bombarderer os med indtryk, som vi ikke får bearbejdet. Vi er 
blevet til passive forbrugere. Vigtigt er det derfor, at man vænner sig til 
ikke kun at forbruge, men også til at producere. I den kreative skrivepro
ces bliver mange sider af ens identitet berørt via de mange korte skri
veøvelser. Man vil opdage, at man forholder sig til noget, så snart ordene 
er nedfældet på papiret. Det gælder også dem, der normalt ikke giver 
deres mening til kende i en større forsamling.

Den såkaldte nye skrivepædagogik består af flere teorier. Den ene er, at 
man ved hjælp af en kontinuerlig skrivetræning bliver så fortrolig med 
den udtryksform, at man kan og vil bruge den i langt højere grad i sin 
dagligdag.

Derudover er der sket en mindre revolution af begrebet »skriftlig frem
stilling« i danskundervisningen. Hidtil har normen været, og er det i et 
vist omfang stadig, at læreren udleverer et stiloplæg, eleven skriver stilen 
derhjemme, afleverer og glemmer alt om opgaven, indtil læreren 14 dage 
senere afleverer de rettede besvarelser med skriftlige kommentarer. 
I det øjeblik eleven modtager de gode råd og kommentarer, er informati
onerne ligegyldige og uinteressante, fordi opgaven er afsluttet i elevens 
bevidsthed. En mulig afvikling og bevidstgørelse om, hvordan resultatet 
kunne blive bedre, udebliver.

Den procesorienterede skrivepædagogik vil sikre dialogen mellem lærer 
og elev under hele forløbet, således at eleven konstant får respons på sit 
arbejde og ved hjælp af flere omskrivninger opnår et langt bedre resultat.
Responsdelen er nok den vigtigste fase, idet ikke kun læreren har kompe
tence til at komme med ideer og kommentarer til teksterne. Eleverne 
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lærer derved at give og at modtage både negativ og positiv respons, med 
en gensidig respekt for hinandens tekster.

I praksis oplever vi, at eleverne har meget udbytte af denne form for 
undervisning. De befinder sig godt i samtalen og oplever en glæde ved at 
skrive, der ikke er let at spore i den traditionelle skriveundervisning.

Vores håb er, at denne udvikling også vil sætte sit præg på prøveformerne, 
der endnu ikke lever op til tankerne bag den procesorienterede skriveun
dervisning.

Doth & Stenia
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Barndommens land i Solhuset
Ved indvielsen af skolefritidsordningens hus den 6. oktober - skrev Kom
munaltidende følgende:
Fredag den 6. oktober indviedes den nye bygning til friskolens fritidsord
ning på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Efter afstemning blandt børnene har fritidsordningen fået navnet »Solhu
set«. Huset har plads til i alt 35 børn i aldersgruppen fra børnehaveklasse 
til og med 3. klasse. Der er indgået en driftsaftale med Glamsbjerg Kom
mune om 25-30 af pladserne, mens friskolen selv råder over de resterende 
pladser.
Inden børn og indbudte gæster i fællesskab indledte med at synge »Barn
dommens Land«, bød forstander Søren Henriksen velkommen og under
stregede, at den nye bygning danner en perfekt ramme om børns legeliv. 
Formanden for skolens bestyrelse, Finn Juul, fortalte derpå, hvordan fri
tidsordningen er blevet til i samarbejde med Glamsbjerg Kommune. For
handlingerne tog sin begyndelse i august 1994, og i februar i år faldt brik
kerne på plads, så etableringen af fritidsordningen kunne begynde. 
Glamsbjerg Fri- og Efterskole rummer herefter både fritidsordning, fri
skole og efterskole »under samme tag«.
»Solhuset« er projekteret af arkitektfirmaet Søren Christian, Glamsbjerg. 
Huset er på 210 m2 og har kostet 1,8 mill. kr. Dertil kommer inventar for 
ca. 200.000 kr., således at den samlede udgift er på ca. 2 mill. kr.
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50 års skolejubilæum
I sommeren 1945 forlod 16 elever Glamsbjerg Fri- og Efterskole efter at 
have taget præliminæreksamen på kursus på 2 1/4 år.
Det havde været et ret særpræget skoleforløb. Krigen satte sine spor på 
mange måder, bl.a. blev skolen beslaglagt til flygtninge fra de baltiske 
lande, så de sidste måneder foregik undervisningen i gartner Moses butik, 
hvor de store vinduer blev kalket til, så elever og lærere kunne være 
nogenlunde ugenerte.
Dette og meget andet - bl.a. hvordan befrielsen blev oplevet, drøftedes 
ivrigt lørdag den 10. juni, da 1945-klassen havde sat hinanden stævne i 
Glamsbjerg.
12 af de 16 mødte op (en kom helt fra Florida), en er død, og tre kunne af 
forskellige årsager ikke være med. At tre af de gamle lærere fra dengang 
- Helge Egelund, Axel Knudsen og Gunnar Planck Larsen - også mødte 
op, gjorde det til en ekstra festlig dag.

Først i juli 1945 sagde 16 elever farvel til Glamsbjerg Fri- og Efterskole i 
den gamle gymnastiksal på Skolevej - den nåede med nød og næppe at 
blive renoveret efter de baltiske flygtninges ophold på skolen - der lugte
de ganske forfærdeligt af »krigsmaling«, men den blev altså færdig til 
dimissionen for de 16 på realkursus 1943-45.
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10. juni 1995 mødtes de 12 af disse elever samt de gamle lærere, Helge 
Egelund, Axel Knudsen og Gunnar Planck Larsen igen på Skolevej, hvor 
vi måtte konstatere, at der ikke var nogen gymnastiksal mere - ej heller 
andre skolebygninger - kun en garage og et træ var som for 50 år siden.
Det var starten på vor jubilæumsdag, som blev en stor oplevelse for os 
alle. Flere havde ikke set hinanden i 50 år, men da vi fik kikket lidt nær
mere på hinanden, var genkendelsens glæde stor, og vi fandt hurtigt den 
gamle tone igen. Vi manglede 4-1 var død, 1 havde ikke kræfter til at 
rejse, 1 havde netop mistet sin mand og 1 strandede i Oslo på grund af fly
strejke - dem talte vi meget om den dag.
Fra Skolevej drog vi til Krengerupvej til den ny skole - efter fotografering 
ved Skrivers mindesten blev vi af Ditte og Søren Flenriksen budt på kaffe 
på skolen. Her fortalte alle lidt om, hvad der var hændt dem i de forløbne 
50 år. Søren Henriksen fortalte om skolen, og vi kunne gå rundt og se det 
hele. Et kunne vi konstatere - intet var som før, men vi følte, at den gam
le ånd fra vor tid stadig var på skolen. Sangglæden og gæstfriheden mang
lede i hvert fald ikke.
Fra skolen fortsatte vi til Glamsbjerg Hotel, hvor vi spiste en dejlig mid
dag i pejsestuen, netop på det sted, hvor salen lå for 50 år siden, og hvor 
vi var til skriftlig eksamen, da skolen jo ikke kunne benyttes på grund af 
flygtningene. Også her blev der sagt »Kan du huske« utallige gange. Fra 
hotellet tog vi til Ole på Ege vej, hvor vi nød dessertkagen og kaffen - og 
snakken gik igen. Det var så hyggeligt, at Aage, som skulle have været til 
København samme aften, ombestemte sig og overnattede.
Det blev sent, inden vi skiltes - Anders og Gabel skulle overnatte hos 
Ole, og der går rygter om, at der ikke var megen ro i huset den nat!
Det var en stor dag - og tænk vor gamle vandrebog, som var gået i stå for 
mange år siden, er i gang igen.

Margit Simonsen Riis
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50-årsdagen for Danmarks befrielse
Fredag den 5. maj fejrede vi 50-året for befrielsen. Ved morgensang for
talte 3 fra skolekredsen om besættelsesårene og befrielsesdagene. Fortæl
lerne var Peter Bech, Carl Egon Juul Kristensen og Ole Eg Larsen. Vi 
bringer her Ole Eg Larsens beretning:
Jeg vil fortælle lidt om, hvad der hændte i Glamsbjerg. Jeg var elev på fri
skolen under hele krigen. Der var forholdsvis roligt i Glamsbjerg under 
krigen, kun undtagelsesvis sås tyske soldater på gennemrejse. Krigen 
mærkedes mest p.g.a. mørkelægning og varemangel - de fleste varer var 
rationeret. Man samledes i husets mindste stue for at spare på varme og 
elektricitet. Og så mærkedes det på den spændte og trykkede stemning. 
Man fulgte krigen i aviser og radio - helst den forbudte fra England, for 
her i landet var der censur - tyskerne bestemte, hvad vi måtte få at vide.
Der er dog enkelte hændelser, der har brændt sig fast i hukommelsen, 
f.eks. den nat Gestapo kom og hentede skolens forstander Skriver. Jeg 
boede dengang som nabo til skolen, og jeg vågnede ved at der blev kaldt 
på mig neden for mit vindue. Det var min gode ven Simon, som var koste
lev på skolen. Gestapo havde banket ham op, og med en maskinpistol i 
ryggen måtte han vise vej til Skrivers soveværelse. Da de var kommet der
til, kunne han se sit snit til at løbe væk. Han blev lagt i seng hos os, og 
mine forældre gjorde, hvad de kunne for at få ham beroliget. Jeg listede 
mig hen til skolen for at finde ud af, hvad der skete, men med en maskin
pistol rettet imod mig fik jeg ordre på at forsvinde. - Det varede lang tid 
inden Simon blev sig selv igen. Skriver blev interneret på husmandssko
len i Odense, men sad der kun i kort tid.
Vi havde også nogle uhyggelige oplevelser med engelske bombemaskiner, 
der blev skudt ned på egnen - den ene mellem Brahesholm og Ørsted. En 
nat, da jeg overnattede i telt på stranden ved Saltofte, hørte jeg skydning 
og så en maskine bryde i brand over hovedet på mig og falde ned og eks
plodere ved vejen til Helnæs. Om morgenen fandt vi to døde englændere 
på stranden. Begge de to steder, hvor maskinerne faldt ned, er der rejst 
mindesten.
Under de sidste år af krigen kunne vi, når vejret var klart, se lysglimtene 
og brandskæret og lyskasterne, når englænderne bombede Kiel.
Først hen mod krigens slutning kom der tyskere til byen - soldater, som 
kom fra Finland, hvor de havde kæmpet mod russerne. De skulle være 
her en tid for at rekreere, så kommunens skoler blev beslaglagt til ind
kvartering - også Friskolen. - Undervisningen foregik derefter under ret 
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primitive forhold forskellige steder i byen, hvor der kunne opdrives loka
ler. Min klasse blev undervist i et tomt butikslokale. Kosteleverne blev 
fordelt på lejede værelser rundt om i byen. Soldaterne blev kun kort tid - 
så kom flygtningene, som var flygtet fra krigsskuepladsen på østfronten. - 
Der var baltere, polakker og østtyskere.
Det var et ynkeligt syn - forkomne og udtærede var de, og de havde kun 
det nødtørftigste af deres ejendele med sig.
Hen mod slutningen af krigen steg spændingen og forventningerne - vi 
vidste, at det lakkede mod enden, men hvad ville der ske?? Kunne vi risi
kere, at tyskerne ville vedblive at yde modstand, så krigen ville blive ført 
på dansk grund??
Men så kom vi til den 4. maj - det var en smuk forårsdag - solen skinnede 
og bøgeskoven var sprunget ud. Om aftenen var vi en 4 - 5 stykker fra 
skolen, som gik en lang tur ud i skoven for at nyde den skønne maj aften. 
Så snart vi kom tilbage til byen, mærkede vi straks, at noget var anderle
des - der var flere folk ude end der plejede, og vi så enkelte lys - og det 
var jo forbudt - men så hørte vi naturligvis hurtigt, hvad der var sket - og 
det varede ikke længe før der var stearinlys i vinduerne. Folk var glade, og 
der blev festet til langt ud på natten. - Og i den kommende tid festede vi 
unge næsten hver aften trods travlhed med eksamenslæsning - en flok 
unge mennesker drog ud i skoven, hvor der på en åben plads blev danset 
til musik fra banjo, harmonika og vaskebræt.
Det var glade dage, og trods al den festen lykkedes det os 16 fra afgangs
klassen at få vor præliminæreksamen - og om en god måneds tid den 10. 
juni mødes 12 af os her på skolen sammen med 2 eller 3 af vore gamle 
lærere.

Ole Eg Larsen

20



BRASILIEN
Fra den 8. januar - 24. marts 1995 rejste familien Siersbæk rundt i Brasilien.
Familien består af Nikolaj 8 år, Rasmus 11 år, Majken 13 år, Kaja 40 år, 
Anton 41 år.

11. januar 1995: Tredie dag i Salvador, Bahia, Brasil:
Indtrykkene vælter ind over os, da vi starter vores byvandring på Pelou- 
rinhopladsen, det gamle slavehandlertorv, nu omgivet af restaurerede sla
vehandlerhuse i flotte pastelfarver: Uberegnelig trafik, trykkende varme, 
nysgerrige blikke, et menneskemylder af folk i alle nuancer fra hvid til 
sort, gadebørn, der overfalder os for at sælge små farvede bånd; efter 
sigende kan man få et ønske opfyldt, hvis båndet får lov at sidde, til det 
selv falder af.
Vores unger holder sig tæt til os, vil helst holde hånd. Det er overvælden
de: Vi forestiller os en slaveauktion for 300 år siden: fede velklædte slave
ejere, der byder på unge slaver, der føres frem med bøjet hoved og får 
tænder og muskler vurderet!
Vi lister videre ad snævre brostensbelagte stræder til Praca de Sé og ind i 
Sao Franciscokirken, der fra slavehandlens tid er overdådigt udsmykket 
med guld og sølv fra gulv til loft. Barokstil, mange figurer, Frans af Assissi 
bl.a. og bladguld over det hele. Hvilken rigdom! Sikke kontraster!
Videre gennem den gamle by hen til en platform, hvor vi kan se ud over 
den nedre bydel og havet. Flot udsigt. Lacerdaelevatoren fører os 70 m 
ned i niveau med havet. Elevatoren er bygget af danske »Christiani og 
Nielsen« i 1930. Nedenfor er byens marked indrettet i den gamle toldbyg
ning. Her er alskens sager til salg: Smykker, rytmeinstrumenter, kniplin
ger, læderting, nips og vævede sjaler. Rundt omkring på torve og pladser 
øver små og store sig i capoeira, slavernes gamle selvforsvarsdans. Det lig
ner en slags stiliseret karate med markerede slag og spark.
Slavetiden har virkelig sat sig sine spor. Og 70 % af Salvadors befolkning 
er sorte med forfædre i Vestafrika.

3. februar 1995 i Olinda, Brasilien:
Jeg sover dårligt, har ondt i maven og sender en del mindre pæne tanker 
til peixadaen (fiskeretten) i går aftes. Tyndskid og mere ondt i maven. Jeg 
spiser og drikker kun lidt af den lækre morgenmad. De andre spiller ludo 
under stor morskab. Jeg vender og drejer mig i sengen. Nå, men det er 
fredag, og vi skal i banken. Vi bliver i den lille filial vist »400 m« hen ad
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vejen. Det viser sig at være mindst 1 km i bagende sol. Der er køligt i ban
ken. Vi stiller os i kø kl. 10.30. Første kunde tager 20 min.! Suk! Ekspedi
enten tager vores VISA-kort, men kan ikke komme igennem på telefon 
til et centralt kontor, hvor kortet skal godkendes. Vi venter, mens andre 
turister veksler rejsechecks og dollars. Blandt dem er en dansker, som vi 
også mødte i Salvador, en vis Claus Damgård. Han fortæller, at han har 
fået sit kamera stjålet i bussen til Recife. Det blev listet ud af tasken, 
mens han sov. Ret frækt! Vi venter tålmodigt. 5-6 andre kunder venter 
sammen med os. Klokken er 12, jeg har ondt i maven. Stadig ingen tele
fonforbindelse. Vi må leve med en stiv forretningsgang og et avanceret 
bureaukrati! Og derudover en del ret overbevisende skrankepaver! Hel
digvis er der også mange utroligt åbne og hjælpsomme mennesker, der 
gør livet lettere for en turist. Vi venter nu utålmodigt! Kl. 13 er vi ved at 
opgive. Damen bag skranken ringer konstant, men kan ikke komme igen
nem. Kl. 13.20 opgiver vi og de fleste andre kunder. Kaja går hjem med 
ungerne, der har ventet tålmodigt i 3 timer. 10 min. senere kommer hun 
igennem, og kortet godkendes. Så vil hun gudhjælpemig se mit pas! Jeg 
har vekslet 7 gange i Maceio uden pas! Jeg brokker mig. Hun er ubøjelig! 
Jeg okser hjem til pousadaen, henter pas og dollars og går tilbage til Ban
co do Brasil, hvor jeg hæver 400 Reals og går hovedrystende ud af ban
ken.

14. februar 1995 i Maceio, Brasilien:
Vi virkeliggjorde aftenens vilde planer, og gik alle 5 ned og morgenbade
de kl. 7. Det var lækkert, køligt og forfriskende. Tur med snorkelen kl. 9 
da det var lavvande. Vi fandt et godt sted, og Majken, Rasmus og jeg gik 
ud med svømmefødder og briller. 100 m ude begyndte der at være fisk, 
men først 150 m ude blev det rigtigt spændende. Der var nogle koralfor
mationer med masser af liv: Sortgule stribede månefisk, store lyse fisk, en 
sortplettet slangeagtig skabning på bunden, en lille fisk med gul bug og 
blåskinnende ryg og mange andre svømmende væsener - som at svømme 
i et akvarium omgivet af blåskinnende og rødlige koraller med former 
som små træer eller som en hjerne! Man skal bare passe på søpindsvine
nes lange mørke pigge, der knækker af under huden, hvis man træder på 
dem. Og det gør ret ondt, skulle jeg hilse at sige!

25. februar 1995: Karneval i Salvador, Bahia, Brasil:
Efter adskillige hotdogs og cola’er kommer den første »Trio Eletrico« for
bi: En kæmpemæssig Scanialastbil ombygget til en stor forstærker og højt
taler. Ovenpå står et kanongodt orkester og spiller medrivende samba- 
reggaemusik (Bob Marley - »No woman, no cry«). Rundt om er der en 
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gruppe flot udklædte børn og unge. Tilskuerne slipper alle hæmninger og 
danser løs, selv gråhårede bedstefædre og mødre.
Men først ved 18-tiden går det rigtigt løs: Gaden er nu tæt pakket med 
mennesker, det er ved at blive mørkt, men gaden oplyses af projektører 
og farvestrålende udsmykning. Og nu kommer den ene trio eletrico efter 
den anden. Vi står på fortovet som sild i en tønde, det er for mørkt at 
fotografere, i stedet oplever vi en intens karnevalsstemning: Trioen kører 
meget langsomt forbi, holder stille og musikken drøner ud i hovedet på 
os. Vi kan mærke trykbølgerne fra højttalerne på kroppen, det gungrer i 
asfalten, musikken er høj og klar, rytmen er så medrivende, at man 
næsten ikke kan stå stille, omkvædet så iørefaldende, så man synger med. 
Det bølgende menneskehav synger fællessang helt synkront, så hårene 
rejser sig.
Vi står tæt sammen alle 5, Nikolaj kan vist ikke se ret meget, men musik
ken, sangen og stemningen er helt enorm. Vi er sandelig kommet til kar
neval i Bahia. En 5-6 trios kører forbi, vi kan ikke bevæge os ret meget, 
men står og nynner og rocker til musikken. Folk er lystige, øldrikkende, 
dansende, svajende og skrålende. Det er ikke opvisning af smukke drag
ter og kunstfærdige vogne som i Rios sambadrome, men det er ægte og 
folkeligt. Militærpolitiet er meget synligt til stede og patruljerer, men vi 
ser ingen ballade, selv om der er fuldt af fulde folk. De fleste har det bare 
fedt, kærester og hilser, snakker og pjatter. Indtrykkene brænder sig fast
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på nethinden og trommehinden. Efter en tid har vi fået nok, vi maser os 
over gaden og ned ad en sidegade, mens vi holder godt fast i hinanden. 
Her er der knapt så fuldt af folk: Man pisser op ad muren, drikker øl og 
spiser på de små madsteder, der er opstået i dagens anledning. Vi går ad 
ikke helt trygge gyder hen til busstationen, hvor der er tæt af mennesker 
på vej ind til karnevallet. Det er først nu, at det rigtigt går løs.

28. februar 1995 i Manaus, Amazonas, Brasilien:
Kl. 9.05 sejler vi ud fra havnen i et træskib med plads til 10 passagerer. 
Kaptajnen står forrest ved roret, bag ham bænke i siderne og et spisetå- 
selv-bord. Bagest et lille motorrum og et meget lille køkken, hvor kap
tajnens kone, Maria, skal lave mad til os i 3 dage. Ovenpå er der et soldæk 
med umagelige træliggestole. En presenning skal skærme for den stegen
de sol. Vi er lidt benovede over at sejle på Amazonfloden og over, at den 
er så stor: 5-8 km bred og op til 80 m dyb. Vi sejler forbi et savværk, en 
krydsfinérfabrik og et olieraffinaderi: Der er fundet olie ved Amazonas.

Videre ind ad de smallere bifloder, hvor vi observerer masser af fugle 
langs floden: Hejrer af flere slags, egret, blishøns og rørhøns, insektædere, 
isfugle og mange slags rovfugle. Ellers er der forbavsende mange menne
sker overalt: For hver 100 m er der et hus inde på land. De flydende huse 
ved bredden er smarte: De følger vandstanden og oversvømmes ikke, når 
vandstanden stiger 20 m i regntiden.
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Vi skal sove i kaptajnens flydende hus i hængekøjer, der er hængt op på 
tværs i hans dagligstue. Men først tager vi på fisketur i en stor kano. Vi 
skal fiske piranhaer med krog, pind og line og med små kødstykker som 
madding. Vi sejler højst 200 m og smider krogene ud. Men piranhaerne er 
snu, snupper maddingen og stikker af. Der er utroligt mange, kan vi mær
ke og høre. Kun Rasmus er heldig at fange en lille piranha. Jo, dens tæn
der er knivskarpe. De lokale svømmer gladeligt rundt mellem piranhaer
ne. »De spiser kun små stykker kød og ophidses mest af blod«, som de 
siger. Rygterne om deres glubske optræden er nok stærkt overdrevne. Vi 
når lige at komme i ly for et tropisk regnskyl på en halv time, efterfulgt af 
to store regnbuer.
Kl. 19 sejler vi så ud på floden i bælgmørke for at fange alligatorer. Ildflu
erne sværmer omkring os, cikaderne larmer, og frøerne danner et bag
grundskor. Husets ældste søn sidder forrest i kanoen med en lommelygte 
og lyser rundt i siv og søgræs. De små caimanalligatorer bliver paralyseret 
af lyset og sidder stille, så han kan sejle helt hen til dem og tage dem op 
med hånden. Han tager først en lille en på ca. 20 cm op, så en større på 
ca. 40 cm. Vi sejler tilbage til den store båd for at studere dem nærmere 
på spisebordet: Små skarpe tænder, ingen tunge, byttet siuges helt, lys bug 
og en lang bred hale til at svømme med og til at slå byttet med. Som fuld
voksne er de 2 meter lange og 3 år gamle. De to her er 2 og 6 måneder 
gamle. De er ikke en truet dyreart, selv om de jages p.g.a kødet og de sto
re p.g.a skindet. Vi sætter dem tilbage i friheden igen. Børnene er gået til 
hængekøjs. Aftenen afsluttes med caipirinha, sukkerrørssnaps med citron, 
sukker og is. En udmærket kombination.
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Midt om natten skal jeg af naturlige årsager skille mig af med noget suk
kerrørssnaps. Jeg går ud på verandaen og til venstre ind mod land. Jeg 
træder ud i det brune, jeg kan skelne mellem huset og de grønne buske på 
land, tror det er sand, men plumper lige i Amazonas til halsen midt om 
natten. Drivvåd kravler jeg op igen, forskrækket og omtumlet. Jeg smider 
det våde tøj og lægger mig til at sove igen. Jeg slipper dog ikke for at for
tælle historien næste morgen. Almindelig morskab.

Op ad formiddagen lister vi os med pagajkraft ind ad en lille sideflod. 
Stilheden er larmende. Det brune plumrede vand snor sig ind i skoven, 
flotte fugle ses og høres og endnu flottere kæmpesommerfugle flakser 
rundt, lokale fiskere sidder i deres kanoer og fisker. Vi går i land og går 
op mod skoven. Først et par gamle gummitræer med ringe til aftapning. 
Gummieventyret omkring år 1900 gjorde en del mennesker i Manaus og 
omegn stinkende rige. Guiden hugger en ridse i barken, og den hvide saft 
vælter ud. Den størkner efter en tid og opfører sig som hvid elastik. Gum
mitræer kan blive 150 år gamle. Lige ved siden af ser vi vores første 
kakaotræ: Grønne frugter, der senere bliver gule, hænger direkte på stam
men. Frugtkødet og kernerne indeni er søde og velsmagende. Kernerne 
tørres, pulveriseres og ristes til kakao.

Vi går op til den mand, der ejer jorden, og som skal vise os rundt. Han 
bor med sin familie i en træhytte ude i skoven. For 20 år siden tog de et 
stykke regnskov, det var gratis, afmærkede det med pæle og begyndte at 
dyrke jorden. Han har marker, mest med maniok, men også passionsfrug
ter, appelsintræer, bananer, papaya, cupuacu, o.s.v., alle frugter, der har 
deres oprindelse i regnskoven. Næsten alle træer er forskellige, artsrig
dommen er imponerende. Regnskoven er et genetisk skatkammer! Vi 
præsenteres for et væld af naturmedicin: Små orange bær virker som 
præventionsmiddel, når der laves te af dem, et hvidt pulver fra barken på 
et træ virker mod hovedpine og er også god til røgelse, barken fra en busk 
dufter stærkt af menthol, tigerbalsam, og te heraf virker mod smerter og 
ondt i halsen, den hvide saft fra nabotræet er desinficerende på sår, o.s.v.

På en bananpalmes stamme ser Rasmus pludselig en fugleedderkop. Vi er 
ikke i tvivl, da vi ser dens hårede krop og dens størrelse. Guiden har 
respekt for den og vil ikke lade os fotografere den tæt på. Vi gyser lidt og 
går videre. Den ikkekultiverede del af skoven er et virvar af kæmpetræer, 
buske, palmer, lianer, snylteplanter og blomster. Vi drikker vand fra en 
lian: Det smager fyldigt og kraftigt, mineralholdigt. Det strømmer sim
pelthen ud af lianen, når den hugges over.
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Vi går hen ad en sti på et mere åbent stykke. Pludselig råber en af de 
svenske piger: »En orm!« og springer ud til siden. Vi ser alle en rødgul - 
sortstribet hale stikke op af græsset en halv meter fra stien. Vi trækker os 
lidt tilbage og lader guiden tage affære. Med den flade side af pangaen 
slår han to hurtige hug mod slangen. Så fisker han den op af græsset og ud 
på stien. Vi har slet ikke nået at blive bange, men vi bliver lidt betænke
lige, da han fortæller, at det er en meget farlig giftslange, koralslangen. 
Dens gift er dødelig, og der er ingen modgift! Hans håndbevægelse til hal
sen viser tydeligt, hvad han mener. Vi har været heldige at se den ret 
sjældne slange, siger han. Jo, vi har vist været ret heldige. Majken og 
Rasmus er gået lige forbi en meget farlig giftslange uden at blive bidt. Det 
har vi funderet en del over siden. Er det for vildt og farligt, det vi udsæt
ter vores børn for? Det kunne være gået grueligt galt. Vi sjokker tilbage 
til båden med sveden i et klistret lag over hele kroppen. Næste dag lader 
vi os overtale til et herligt forfriskende bad i Amazonfloden!
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Arets gang i
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Børnehaveklassen har tegnet juletegninger og fortalt, hvad de tænker på, 
og hvad der er det bedste ved julen.

Julegaver.
Danse om juletræ.
Man kan stå ude i sneen.
Andesteg - og hvad der er i gaverne.
Julemand og juletræ og nisser.
Hænge julepynt op.
Julehistorier og julesange.
Godteposer.
Åbne julekalender.
Adventskrans.
Adventsgaver.
Man skal finde en mandel.
Hænge små nisser i lampen.
Sætte stjerner i toppen af juletræet.
Vi hænger nisselampe i vinduet.
Se julekalender i fjernsynet.
Vi hænger klokker på døren - de ringer.
Jeg skal lave juleting med min moster.
Vi sætter julegrød til nissen.

MIE

31



Festligt - Folkeligt og
Forrygende farligt -
er overskriften på det materiale, som sundhedsstyrelsen i år har sendt til 
skolerne angående fyrværkeri.
Inden vi i 3. klasse skal igang med emnet, har jeg spurgt børnene om, 
hvad de ved om fyrværkeri.
Her er nogle af svarene:
Det er farligt.
Det kan også være flot.
Man kan putte det i postkassen.
Der er nogle, der kaster heksehyl og kanonslag efter andre.
Det larmer meget - der kommer nogle store brag.
Man skal have beskyttelsesbriller på.
Det kan være farligt at komme for tæt på.
Nogle starter allerede i september, man skal først gøre det nytårsaften.
Det er ikke sjovt, når man starter for tidligt.
Raketter skal altid stå i en flaske. Flasken skal stå fast, så den ikke vælter.
Verdens flotteste raketter er runde, og der er mange farver.
Hvis man har tændt for noget fyrværkeri, og det ikke virker, må man ikke 
gå hen til det igen.
Vi plejer at tænde raketterne med en cigaret, for min far siger, at det er 
farligt at tænde med en tændstik.
Man må først tage en affyret raket næste dag.
Hjemmelavet fyrværkeri er farligt, for man ved ikke, hvor stærkt det er.
Man kan blive blind, og fingrene kan blive skudt af.
Det er farligt at have heksehyl i lommen.
Jeg har hørt om nogle, der puttede heksehyl på en boomerang. Den kom 
tilbage, og de var lige ved at blive ramt.

3. klasse og Ditte
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Vind
I værkstedet om vind har vi lavet vindmøller og vindretningsmålere, og de 
virkede.
Vi kunne også med et ventimeter finde ud af, hvor meget det blæser, og 
med et kompas kunne vi finde ud af, hvor vinden kom fra.

Lea og Sidsel 3. klasse

Nedbør
I værkstedet skulle vi lave forskellige opgaver.
Der var en opgave, hvor vi skulle sætte en streg og se, hvis der faldt 5 cm 
regn, hvor mange dyr der døde. Det var regnorm - myre - bænkebidder - 
flue og bille.
Og så var der en opgave, hvor vi skulle fortælle, hvad nedbør var, og vi 
skulle se, hvor meget regn der faldt i februar og november og se, hvad 
forskellen var - den var 41 mm.
Vi skulle også se, hvor meget der falder på et år. Der falder 712 mm.

Ronni og Per 3. klasse

Sutteflaskeforsøget
Når man putter sutteflasken i varmt vand, bliver luften varmet op, og så 
stiger luften op i ballonen. Og når man putter sutteflasken i koldt vand, 
siver luften ud af ballonen.

Louise og Anita 3. klasse
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Vejret
3. klasse har i en periode her i efteråret arbejdet med emnet »Vejret«. 
Der blev arbejdet tværfagligt, hvor fagene matematik, natur/teknik og 
dansk indgik.
Formålet var at børnene skulle lære at bruge nogle værktøjer, som sætter 
dem istand til at beskrive deres omgivelser - her vejret - mere nøjagtigt. 
En beskrivelse af vejret, som børnene møder dagligt i TV og aviser.

Ditte

Vejrmelding
Hver dag var der nogle, der skulle lave en vejrmelding. Først skulle man 
måle temperaturen og se, hvor meget regn, der var faldet i regnmåleren. 
Så tog man et kompas og så, hvor vinden kom fra, og så tog man et ven- 
timeter og så, hvor stærk vinden var. Så skrev man det hele ned på et ske
ma i den rigtige rækkefølge.
Her er en vejrmelding fra den 14.11 kl. 9.30.

Nina og Sophie 3. klasse

Temperaturmåling
H-ll

Vi brugte et digital termometer. 
Vi målte temperatur i 
klassen: 22° 
vindueskarmen: 21° 
kælderen: 21° 
udenfor i solen: 14° 
udenfor i skyggen: 13° 
på jordoverfladen: 5° 
10 cm nede i jorden: 4° 
fryseren: - 20°

Emil og Jacob 3. klasse

Vindstyrke.

Lf- b m /s

Temperatur

__8o. \jQcÅ\^r

,5«2_

ao.

U-rm*
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Vejrkasse
Lampen skal ligne en sol. Solen varmer vandet op, og så fordamper noget 
af vandet. Når dampen bliver varm, stiger den til vejrs, og jo højere dam
pen kommer op, jo koldere bliver det, og der kommer en sky, og så regner 
det. Og det regner lige ned på karsefrøene.
Vi prøvede i klassen, og det virkede.

Samuel og Kenneth 3. klasse.

Tegne - Læse - Skriveværksted
Vi kunne tegne og skrive vores egen vejrudsigt. Skrive om en oplevelse. 
Vi kunne lave rimeord og rim om vejret. Vi kunne lave en sang. Der var 
også nogle bøger om vejret.

Karen, Trine og Annemette 3. klasse
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Udsmykninger lavet 
af børnene i Kridthuset
Siden sidste forår har vi dagligt kunne glæde os over nogle meget kønne 
billeder på den ene væg ved legepladsen.
Hvert enkelt billede er resultatet af fælles arbejde af børn fra de fire klas
ser, der dengang var i Kridthuset, og motiverne er eventyr af H.C. Ander
sen. De flotte rammer har John lavet.
I dette efterår har vi lavet fugle, der skal pynte i Kridthusets gang. Vi har 
set på udstoppede fugle og sunget om fugle. Hvert barn har lavet en fugl i 
relief med papmaché, og de er malet, så de hver især træder tydeligt frem. 
Alle fugle er nu færdige og bliver samlet på én eller flere plader til en 
dekoration, der kan sætte et markant præg på Kridthusets gang.

Gunhild Berg Olsen
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Lærere stiller altså ofte nogle »mærkelige« spørgsmål! Her har Bettina 
stillet 2. klasse 4 spørgsmål, om det der er sket, det der sker, og det der vil 
ske i fremtiden.
Til hverdag færdes vi med stor selvfølgelighed i Kridthuset, mon eleverne 
egentlig tænker over deres omgivelser.....
Svarene taler for sig selv - og de kom hurtigt, da jeg spurgte:

Hvad er det bedste ved Kridthuset?
Freya:
Børnehaveklassens lokale.

Tobias:
Temadagene, for der laver vi mange sjove ting og er sammen med de 
andre. Rutschebanen er også sjov, men det er dumt, at der så tit ligger 
vand på den.

Nikolaj:
Temadagene, fordi de er sjove, og vi lærer de andre bedre at kende.

Jacob:
At de store ikke må være på fodboldbanen, og vi selv kan spille.

Jens:
Temadagene er gode, ligesom de andre har sagt.

Sara:
Rutschebanen, når man leger skubbenedleg.

Kathrine:
Rutschebanen er sjov.

Louise:
At man kan gå i børnehaveklassen og lave alt muligt.
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I uge 45 stod 2. klasse for morgensang. Vi valgte en sang, læste historier 
og rim og dansede hip-hop.

Jeg spurgte :
Hvordan var det at være dem, der skulle bestemme til morgen
sang?

- Og 2. klasse svarede:

Christian:
Det var rimelig sjovt, fordi man skulle stå og læse op.

Sara:
Man bliver lidt genert, når der er så mange mennesker, man ikke kender.

Jonas H.:
Man er glad for sig selv bagefter, når man har opført noget.

Tobias:
Det var hårdt, fordi det er svært at læse, når så mange mennesker lytter. - 
Og man bliver lidt genert, når de klapper.

Marlene:
Det var skægt, fordi man kunne lave alt muligt.

Nikolaj:
Det var sjovt, da vi dansede ud, og de klappede ad os.

Daniel:
Det var godt, fordi vi selv var med til at bestemme, hvad vi skulle lave.
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Inden vi begynder på Juleevangeliet i kristendom, spurgte jeg:

Hvorfor fejrer vi jul?
Marlene:
Fordi Jesus blev født.

Jonas H.:
Jesus’s mor og far gav juletræet til Jesus, og alle dyrene kom med til fest.

Mikkel:
Fordi det er sjovt, og man får mange gaver.

Kathrine:
For at man kan give hinanden gaver.

Nikolaj:
Vi fik de 10 bud, og Jesus blev født.

Daniel:
Vi giver gaver, fordi Jesus fik gaver, dengang han blev født - på juleaften.

Anton:
Jesus har fødselsdag.

Jens:
Jesus har fødselsdag, og de 10 bud kom.

A lex:
En eller anden gud har fødselsdag.

Sara:
Jesus blev født.

Hvad er det bedste ved julen?
Jacob:
Man får gaver og hygger sig og kan komme sent i seng.

Christian:
Gaverne, slikken og sneen.

Jens:
Der er julegilder og gaverne.

Mikkel:
Vi får lov til at kaste med smørklatter i stuen.

Freya:
Gaverne og ris a’la mande og juletræet.
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Louise:
Sneen, gaverne, alle farverne på julepynten og julemanden giver gaver, og 
nisserne er på loftet.

Daniel:
Risengrøden.

Sara:
At man kan snyde med mandlen.

Katrine L.:
Ris a’la mande og gaverne.

Marlene:
At der kommer mange på besøg, og at vi sætter grød op til nissen - og vi 
får mange gaver.

Nikolaj:
Gaverne i julesokken, risengrød, sneen og at hele familien er samlet.
Juletræet, pynten og slikken er også hyggelig.

Jonas H.:
At vi kan give nisserne grød.

Hermed er 2. klasse godt på vej til at blive i festligt julehumør og er klar 
til at starte alle juleforberedelserne.

Med venlig hilsen
Bettina
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I 2. klasse har vi i billedværksted arbejdet med Solen. Solen som ven og 
som fjende.
I kristendom har vi arbejdet med Træet. Træet som praktisk træ vi er 
afhængig af og træet som symbol i vores kristendomshistorie.
I dansk har vi samlet Solen og Træerne under ét og skrevet små historier 
og rim om dem. Her er nogle af dem:

Der var engang et lille træ. Det var så lille, at det næsten ikke kunne ses. 
Det havde kun 8 blade og kun 4 grene. Men det gav luft til hele verden. 
Hvis man ville se det, skulle man næsten bruge et mikroskop. Det lå lige 
neden for et hus. I det hus boede en dreng og hans mor og far og store
bror og storesøster. Men drengen gav vand til træet, og han gav også gød
ning. Derfor blev det større og større og til sidst var det verdens største 
træ på hele jorden.
Snip snap snude - nu er den historie ude. Tip tap tønde - nu kan Søren
begynde.

Nikolaj 2. klasse

Der var engang en mand. Han kunne løfte et træ. Træet var ikke et almin
deligt træ, for det var et trylletræ. Det kunne blive kæmpestort og give 
luft til hele verden, og det kunne give æbler.
Kort sagt: Det var et trylletræ.

Jonas H. 2. klasse

Når solen skinner, 
kan man spille fodbold, 
til man vinder.
Jeg kan bade i vandet 
og lege i sandet 
og bygge et slot, 
som er så flot.

Anton 2. klasse
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Solen
Når solen skinner, og det er dejligt vejr,
kan vi lave lidt af hvert.
Jeg kan fiske i søens vand, 
og putte fiskene op i min spand.

Mikkel 2. klasse

Der var engang et træ, som var så lille, at det næsten ikke kunne ses, og 
det var fordi, at solen var blevet sur på jorden, fordi at alle menneskene 
ødelagde den.

Freya 2. klasse

Træet har mange farver, og der lever også larver. 
Solen er varm, det kan jeg se fra min vindueskarm.

Christian 2. klasse
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Uddannelsesdage på
Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Den første gang, vi havde uddannelsesdag, var på en almindelig hverdag i 
december. Grunden til at vi havde de dage var, at vi skulle finde ud af, 
hvilken uddannelse vi skulle have efter 10. klasse. Vi fik computerne til 
rådighed med maxidue indlagt, som er et program, der vejleder brugeren 
om arbejdsvilkår, løn og beskæftigelsesmuligheder o.s.v. De elever, der 
skal på gymnasiet, skulle have en snak med skolevejlederen om, hvorvidt 
de var egnet eller ej, eller hvis du var i tvivl om din uddannelse/læreplads, 
kunne man få en masse at høre rundt omkring i de forskellige klasse
værelser, hvor der sad vejledere klar til at besvare alverdens spørgsmål.
Jeg har udspurgt et par elever på skolen om deres mening og udbytte af 
dagene.

Hvad synes I om uddannelsesdagene?
Mads: Jeg synes, at det var en god mulighed for at få undersøgt mine små 
muligheder for at blive pilot.
Bjørn: Jeg er glad for, at jeg kunne få et lille indblik i mine fremtids
ønsker (puuu, jeg er glad for, det ikke varede 14 dage).
Til slut kan jeg kun sige, at jeg syntes, det var meget spændende at høre 
om, jeg blev faktisk overrasket over nogle af uddannelserne, fordi jeg syn
tes, de kræver helt utroligt meget.
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I 5. klasse har vi læsekursus lige for tiden indtil påske.

Vi læser i små grupper i en fællesbog for hele klassen. Når vi er færdig 
med det, går vi i 2- mandsgrupper og læser en bog, vi selv har valgt. Vi har 
ca. 60 forskellige bøger at vælge imellem.

Med venlig hilsen
Christina og Helene 5. klasse

I 4. og 5. klasse er vi i formning ved at lave en Fugl Fønix. Den skal pynte 
oppe på scenen. Den skal laves som forskellige fugle i 3 forskellige situati
oner.

Julie 5. klasse

Vits
En dreng kom hjem fra skole.
»Far, i dag lagde jeg en dynamitstang 
under lærerens stol.«
Faderen: »Kan du så gå hen på skolen 
og sige undskyld«.
Drengen: »Hvad for en skole?«

Signe 5. klasse

Politi-robotter
4. klasses drenge har fundet på en hammer sjov leg, som vi har leget i alle 
frikvartererne. Reglerne er: en hemmelighed.

Rasmus D. 4. klasse

Politi-robotter
Nogle drenge fra 4. klasse har fundet på en leg, som vi leger hvert frikvar
ter.

Nikolaj 4. klasse
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Klassen
I klassen har vi arbejdet med dyr. Jeg har valgt marsvinet at arbejde med. 
Der er også arbejdet med kaniner, kolibri, grævlingen, mus, muldvarp, 
edderkop, slanger, ørne og mange flere. Slut.

Sarah 4. klasse

Pennevenner
I klassen har vi om Sverige. Så kan vi selv bestemme, hvad vi vil lave, så 
nogle af os har skrevet til nogle svenske børn, og det har jeg også gjort. 
Nogle har også fået et brev. Jeg har fået et fra en, som hedder Linda. Prås, 
det er mægtigt godt. Slut!

Karen 4. klasse

Interprice
Jeg interesserer mig for rumskibet Interprice.

Daniel 4. klasse

Musikcafé
Når Rasmus T. 4. klasse og Mads 5. klasse skal spille, skal I glæde jer. Jeg 
kan lide det meste af det, de spiller.

Kenneth Larsen 4. klasse

Min fritid
Jeg begynder tit at tegne, for det er bare sjovt. Jeg kan godt lide at cykle.

Rasmus T. 4. klasse

Fritid
I min fritid går jeg ned til mølledammen og fisker - men jeg går også ud i 
haven og leger.

Thomas 4. klasse
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FORÅR
4. klasse.

Blomster spring ud 
blomster spring ud 
gør mig glad i forårssus.

Pia

23.3.95 fandt jeg Hubert.
Hubert er en gæsling.
Hubert skal man ikke gå sammen med, 
hvis man ikke kan løbe meget stærkt.

Rasmus D.

Om foråret springer blomsterne ud, 
der er mange forskellige blomster.

Jan

Blomster springer ud, 
og det bliver varmt, 
og vandet rinder stille i bækken.

Nikolaj

Mit navn det står med prikker 
pas på det ikke stikker.... 
En vintergæk, en sommernar 
en fugl foruden vinger 
en lille ven, som har dig kær 
en hilsen dig bringer.

Karen

Når det er forår, springer alting ud. 
når det er forår, er det smukt, 
når det er forår, er det dejligt.

Sarah

Forår er så smukt, 
når alle blomster springer ud.

Rasmus T

Nu er det forår, 
og skoven springer ud.

Jakob

Alting springer ud, 
fuglene synger.
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Drama valghold laver totalteater
»Farverne Synger« er navnet på den næste forestilling fra dramavalghol
dets side. (8. - 10. kl.).
Bag navnet gemmer der sig en rockopera med levende musik og sang. 
Stykket er skrevet af et dansk liniehold fra Skårup Statsseminarium 
under vejledning af Erik Skøt Andersen.
De 5 farver der synger, repræsenterer tilsammen hovedpersonens identi
tet. Mette er gymnasieelev og bor hjemme. Hendes gule identitet gør 
oprør mod forældrenes meninger, den røde søger kærligheden, den grøn
ne er stadig forventningsfuld og naiv, mens den grå er den pæne og pligt
opfyldende pige og den sorte depressiv og ven med døden.
Farvernes kamp om at vinde Mette kommer til udtryk i musik, sang og 
dialog og publikum vil følge kampen på nært hold. Uden at røbe, hvilken 
identitet der tilsidst erobrer Mette, garanterer vi at oplevelsen bliver 
total.

SD

Midterskildningen
8.a og b har opført Midterskildningen den 6.4.95.
Det hele startede med, at vi fik at vide, at vi skulle spille et teaterstykke, 
og vi skulle selv skrive det, så vi blev delt op i 4 grupper, hvor vi skulle 
komme med vores forslag om, hvad det skulle handle om.
Efter vi havde diskuteret frem og tilbage ud fra de forskellige forslag, der 
var kommet fra grupperne, fandt vi ud af, at det skulle være en western.
Stykket handlede om en lille by, hvor der en dag kommer en ond mand. 
Han udfordrer kvinderne til at konkurrere, og da det viser sig, at kvinder
ne er stærkere end mændene, bliver de jaget ud af byen, og der bliver 
dannet en kvindeby og en mandeby.
Da det var sat på plads, begyndte scenefolkene at bygge scene op. Der 
skulle hentes kasser, skrues, males og hamres, samtidig med at det skulle 
gøres, skulle der også øves.
Stykket skulle spilles 2 gange, første gang for skolen, anden gang for foræl
dre, bagefter skulle det hele rives ned og sættes på plads, og så fik vi fri.
I den uge det varede, havde vi det hyggeligt, og der var et godt samvær.
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Dansk og regning/matematik 
i friskolens børneskole
Siden foråret har der været en livlig debat om danskundervisningen i de 
danske børneskoler, og fra tid til anden er også faget regning/matematik 
blevet berørt. Her i august har medierne især beskæftiget sig med antallet 
af timer i de to fag.
I friskolens 1. - 7. klasse har vi i forhold til den vejledende timefordeling 
for folkeskolen 1 time mere om ugen i dansk i 1. - 5. klasse og 1 time 
mere om ugen i regning/matematik i 3. og 6. klasse. Det skal så i øvrigt 
med i sammenligningen, at den vejledende timefordeling har som 
udgangspunkt et gennemsnitligt elevtal på 22 i hver klasse, så alt i alt fin
der jeg, at friskolens timetal er meget passende også under hensyntagen 
til at vores børneskole er lektiefri.
De ugentlige timetal i de to fag i friskolen ser sådan ud:

Klassetrin Dansk Regning/matematik
1. 10 4
2. 9 4
3. 8 5
4. 7 4
5. 7 4
6. 6 5
7. 6* 4

*(I 7. klasse er der 7 timer i faget dansk før og efter præstegangen og 5 
timer om ugen i den periode, hvor eleverne går til konfirmationsforbere
delse.)
Jeg håber, jeg med denne lille redegørelse har besvaret en del af de 
spørgsmål, som også friskolens forældre må stille sig under den til tider 
ret heftige debat, som blandt andet lærerforeningens kampagne har 
affødt.

Søren Henriksen
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Kor i skolen
Fra Tjekkiet til Glamsbjerg.
Det store kor med 56 børn og unge gav os et dejligt pust ude fra den store 
verden, da de gav koncert på skolen. De mindede os, med deres repertoi
re, om den storslåede europæiske musiktradition, som vi også er en del af, 
selvom mange måske ikke tænker over, hvor meget den sydeuropæiske 
musik har påvirket vores kulturelle identitet.
Det var en stor oplevelse at se og høre de tjekkiske børn og unge, som både 
sang, dansede og spillede. Koncerten var absolut ikke kedelig, og de præs
enterede både tjekkisk musik, talekor, Beatles, små dramatiske optrin o.a.
Det er jo dejligt at synge sammen, når man er mange - derfor glæder det 
os også meget, at både storekoret og lillekoret har vokset sig større i løbet 
af sommerferien.
Der venter da også mange gode oplevelser for korene i form af forskelli
ge korstævner og samarbejde på kryds og tværs.
Kortimerne ligger udenfor skoletiden, (lillekor tirsdage kl. 12.20 - 13.20, 
3. - 5. kl. - Storekor onsdage kl. 14 - 15, 6. - 10. kl.) og derfor kræver det 
en ekstra indsats fra dem, der er interesseret.
Det er til stor hjælp, når I forældre støtter jeres børn/unge i deres valg og 
snakker med dem om, hvad de egentlig går glip af, når de fravælger kor
timerne.
Vi er glade for at kunne tilbyde korsang, og de oplevelser der måtte følge 
med, og vi håber, at alle får glæde af vores virke i løbet af året.

SD
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Børnehaveklassen
Børnehaveklassen har nu været i skole i 2 uger og har oplevet meget - 
både godt og dårligt:

Det er sjovt at rutsche, men der er for mange fliser, man kan slå sig på.
Ellers er det sjovt at spille fodbold.
Det er dårligt, at vi ikke har sandlegetøj.
Det er sjovt at tegne og male og lege med lego.
Det bedste er at være ude i hulerne og på legepladsen.

I rundkredsen har vi snakket om, hvad der er sjovt, og hvad der er svært 
ved at gå i 1. klasse.
Det er sjovt at lave noget, hvor man bevæger sig, og det er svært at sidde 
stille, holde på blyanten og skrive bogstaver.
Her har vi lavet nogle sjove tegninger med vores første bogstav. Se om du 
kan finde det!!

Hilsen 1. klasse
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Lille elevråd
Så er også det lille elevråd kommet i gang efter ferien. I den første uge 
efter valgtes repræsentanter og suppleanter fra 4. til 7. klasse.
Følgende elever er i elevrådet:
4. kl. - Samuel, Karen
5. kl. - Allan, Kenneth
6. kl. - Sara (sekretær), Tilde
7. kl. - Line (formand), Maria (næstformand)
Det første møde blev afholdt onsdag den 23/8, og der er allerede planer 
om en fælles idrætsdag for de 4 klasser.
Vi lover, at I nok skal høre mere fra os i årets løb og glæder os til at arbej
de med de ideér og forslag, de forskellige klasser kommer med.

BC

Store elevråd
Det store elevråd har valgt følgende personer til:
Formand: Mik (10. kl.)
Sekretær: Katrine (9. kl.)
Kasserer: Flemming (8.b)
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Skolens 
bestyrelse
Formand
Finn Schytz Juul 
Holtevej 45 
5620 Glamsbjerg

Sekretær
Per Kobæk Eg Larsen 
Bogensevej 39 
5620 Glamsbjerg

Næstformand 
Kirsten Jacobsen 
Skovstrupvej 95 
5690 Tommerup

Frank Andersen 
Old Gyde 9 
5620 Glamsbjerg

Bent Damsbo 
Fasanvej 2 
5620 Glamsbjerg

Kirsten Kristiansen 
Høedvej 7
5620 Glamsbjerg

Ejvind Rosenvang 
Rasmussen
Krengerupvej 12 
5620 Glamsbjerg
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Skolens medarbejdere 
i skoleåret 1994/95

Ansat
Søren Henriksen, forstander .................................................................. 1975
Henning Andersen, lærer........................................................................ 1987
Gunhild Berg Olsen, lærer...................................................................... 1962
Annlise Bille, børnehavepædagog.......................................................... 1962
Birgit Clasen, lærer .................................................................................. 1986
Mikael Date, lærer.................................................................................... 1986
Stenia Johnsen Magalhaes Degas, lærer................................................ 1993
Gert Dremark, lærer................................................................................ 1985
Annette Ellegaard, lærer ........................................................................ 1993
Ditte Henriksen, lærer ............................................................................ 1975
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
Else Lange, lærer...................................................................................... 1972
Ture Larsen, lærer.................................................................................... 1976
Søren Mortensen, lærer .......................................................................... 1995
Anne Poulsen, lærer ................................................................................ 1995
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
Sussie Hartung, SFO-assistent................................................................ 1995
Maria Lund Johansen, SFO-medhjælper .............................................. 1995
Henning Petersen, SFO-leder ................................................................ 1995
Magda og John Andersen, pedelpar...................................................... 1972
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Conny Andersen, rengøringsassistent.................................................... 1985
Gitte Klausen, skolesekretær.................................................................. 1984
Tine Kristensen, skolesekretær .............................................................. 1993
Henny Nielsen, køkkenassistent ............................................................ 1995
Kirsten Nørholm Pedersen, køkkenleder.............................................. 1993
Lene Pedersen, køkkenassistent ............................................................ 1988
Lisbeth Severinsen, køkkenassistent...................................................... 1992

Udgåede elever juni 1995
9. a
Thorbjørn Nicolaisen, Holger Bisgårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg 
Jacob Kresten Pedersen, Klintevænget 3, 5620 Glamsbjerg
Stine Nymann Strandby, Høgsholtvej 22, 5690 Tommerup

9. b
Kristine Enemærke, Søllestedvej 2, 5620 Glamsbjerg
Jonas Schytz Juul, Holtevej 45, Holte, 5620 Glamsbjerg
Jesper Kjellerup, Assensvej 352, Verninge, 5690 Tommerup
Rune Busch Klausen, Egevej 33, 5620 Glamsbjerg
Kasper Solhøj Kristensen, Søndergade 29, 5620 Glamsbjerg
Susanne Pedersen, Old Gyde 26, 5620 Glamsbjerg
Simon Storgaard, Frøbjergvej 105, 5560 Årup
Anders Sørensen, Old Gyde 9, 5620 Glamsbjerg
Mette Thomsen, Egevej 3, Verninge, 5690 Tommerup
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10. klasse.
Morten Bjørn, Egevej 11, 5620 Glamsbjerg
Signe Lehrmann Dideriksen, Ternevej 7, Brylle, 5690 Tommerup
Klaus Elnegaard, Lungstedløkken 10, Bellinge, 5250 Odense SV
Signe Isadora Falkesgaard, Skovhaverne 49, 5683 Hårby
Jonas Frickmann, Fasanvej 16, 5620 Glamsbjerg
Kenneth Friis, Brandholmvej 9, 5672 Broby
Marc Frydendal, Irisvej 1, Verninge, 5690 Tommerup
Nils Gade, Skovsbovej 23, 5690 Tommerup
Mia Hedam Hansen, Langstedvej 3, Verninge, 5690 Tommerup
Morten Torstein Hansen, Jesgyden 8, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Ida Hedegård Jensen, Fåborgvej 64, 5620 Glamsbjerg
Niels-Henrik Jensen, Byvænget 20, 5672 Broby
Sanne Johansen, Søparken 38, 5260 Odense S
Annette Jørgensen, Rosenvænget 18, 5620 Glamsbjerg
Frank Kistvad, Fuglekildevej 111, Verninge, 5690 Tommerup
Ole Malmos Madsen, Irisvej 4, Verninge, 5690 Tommerup
Lars Dalgaard Pedersen, Morbærvænget 6, 5250 Odense SV
Mette Skovgaard S. Pedersen, Violvej 10, Verninge, 5690 Tommerup 
Kenneth Sønderskov Petersen, Irisvej 14, Verninge, 5690 Tommerup 
Berit Rasmussen, Lundegårdsvej 65, Verninge, 5690 Tommerup
Henrik Bøtteher Rasmussen, Hjelmerupvej 25, 5690 Tommerup
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Efterskoleholdet 1994/95
Jens Aaboe, Godthåbsvej 12, 3400 Hillerød
Dorte Albirk, Neder Holluf Vej 16 E, 5220 Odense SØ
Brian Kuhlmann Andersen, Svendborgvej 29, 5792 Årslev
Mette Andersen, Vibevænget 3, 5471 Søndersø
Rune Hovedskov Andersen, Møgelmosevej 47, Felsted, 6200 Åbenrå
Tine Klindt Andersen, Kærbyholmvej 1, 5466 Asperup
Mette Bakke, Søndergade 8, 6690 Gørding
Anders Lindholm Bertelsen, Søvænget 2, Nr. Søby, 5792 Årslev
Mette Bjerregaard, Kirstinebjergvej 7, 5792 Årslev
Ulla Bøjlesen, Mosegårdsvej 134, 5000 Odense C
Claudio John Casa, Søndervej 63, 5672 Broby
Pia Dalin, Carl Nielsensvej 9, Strib, 5500 Middelfart
Marianne Daugbjerg-Pedersen, Bøgevej 12, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Anders Peter Edlefsen, Gadsbøllevej 25, 5492 Vissenbjerg
Emil Enemærke, Rugagervej 17, 5600 Fåborg
Rune Garmund, Åløkkevænget 15, 5000 Odense C
Simon Givoni, Svalevænget 3, 5550 Langeskov
Trine Hald, Svalevej 16, 6600 Vejen
Anne Granly Hansen, Dalager 77, 5750 Ringe
Ditte Østergaard Hansen, Åløkkehaven 16, 5000 Odense C
Ivan Hansen, Elmevej 14, 5210 Odense NV
Louise Pagh Lund Hansen, Vedelshavevej 9, 5466 Asperup
Majken Hansen, Gammelmose 10, 5300 Kerteminde
Peter Krarup Hansen, Rørdrumvej 30, 5600 Fåborg
Anette Havndrup, Strandgyden 22, 5466 Asperup
Stine Hemmer, Slørhatten 65, 5220 Odense SØ
Søren Hemmersam, Svinget 18, 5560 Årup
Malene Juuhl Hjorth, Vestergade 35, 3740 Svaneke
Anette Jensen, Kirkegyden 99, 5270 Odense N
Bjørn Meng Jensen, Billeshavevej 47, Korup, 5210 Odense NV
Eva Blomstrøm Jensen, Møllertoften 10, 5471 Søndersø
Heidi Pelle Jensen, Vestergade 81, Strib, 5500 Middelfart
Stefan Nedergaard Jensen, Floravænget 5, 5792 Årslev
Martin Lunddal Jerløv, Kilden 8, 5500 Middelfart
Kristian Brink Johannesen, Tingvallavej 30, 5210 Odense NV
Camilla Johansen, Byagervej 131, 3460 Birkerød
Dorte Johansen, Søgårdsvej 5, 5750 Ringe
Jon Tomas Just, Bekkasinvænget 14, 5560 Årup
Benny Jørgensen, Bredager Løkken 131,5220 Odense SØ
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Lene Jørgensen, Søparken 142, 5260 Odense S
Lene Kaalund, Birkevænget 1, 5900 Rudkøbing 
Bo Kildeberg, Ådalsvej 216, 5250 Odense SV 
Jonas Sparre Kjær, Vesterled 10, 3650 Ølstykke 
Peter Voigt Knudsen, Nordskovvej 61, 5750 Ringe 
Mikkel Risom Kristensen, Langelinie 43, 5230 Odense M 
Anja Lempert, Lungstedløkken 5, 5250 Odense SV 
Morten Lennert Lindschouw,
Teglværksvej 50, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg
Steffen Lino, Lyøgade 6, 5000 Odense C
Emil Madsen, Ildfuglevænget 30, 5260 Odense S
Theis Juul Madsen, Snebærvænget 4,5856 Ryslinge
Steen Guldberg Mikkelsen, Bontvedvej 44, 5700 Svendborg
Thomas Mikkelsen, Gyvelvænget 9, 5690 Tommerup 
Mia Nei, Åsumvej 589, 5240 Odense NØ
Charlotte Strømman Nielsen, Langesøvej 102, Erritsø, 7000 Fredericia 
Martin Rosenkrantz Nielsen, Tjørnebakken 14, 6440 Augustenborg 
Rasmus Nielsen, Skovrevlgyden 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 
Rune Vinberg Nielsen, Ærøgade 25, 5000 Odense C
Sanne Nyhuus, Havnegade 20 B, 2.tv., 5600 Fåborg 
Martin Pedersen, Ejlstrupvej 240, 5200 Odense V 
Sven Sædholm Pedersen, Kronborgvej 7,5600 Fåborg 
Mads Andreas Peulicke, Egilsvej 128, 5210 Odense NV 
Annemarie Selchau Poulsen, Rugvej 6, 4220 Korsør 
Betina Rasmussen, Radsted Langet 35, 4990 Sakskøbing
Dennis Bakke Rasmussen, Klingstrupvænget 49, 2.tv., 5230 Odense M 
Lene Aagaard Rasmussen, Fresiavænget 28, 5450 Otterup
Line Skovgaard Rasmussen, Thorsgade 30, 5000 Odense C 
Mette Lundvald Rasmussen, Kildegårdsvej 175, 5240 Odense SØ 
Maria Sonne Schou, Nymarken 25, Gundersø, 5491 Blommenslyst 
Lene Simonsen, Vestergade 28, 5300 Kerteminde
Thea M. Straub, GI. Byvej 26, 5792 Årslev
Søren Møller Nyby Sørensen, Rylevej 4, 5000 Odense C 
Søren Nørgård Sørensen, Snorresvej 3, 5210 Odense NV 
Johanne Thinggaard, Kleinsgade 6, 2., 1633 København V 
Ditte Bangsgård Thomsen, Færgegårdvej 63, Strib, 5500 Middelfart 
Line Bangsgård Thomsen, Færgegårdvej 63, Strib, 5500 Middelfart 
Rune Thomsen, Mads Hansensgade 36, Brylle, 5690 Tommerup 
Morten Virring, Lundeborgvej 61, 6000 Kolding 
Steen Wadstrøm, Møllegyden 103, 5250 Odense SV
Pernille Barfoed Østergaard, Fyrparken 16, 6710 Esbjerg V
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Elevforeningen
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Formandens beretning
Tid er noget mærkeligt noget! Man har livet for sig, hører man tit, allige
vel er der 1.000 ting, som man kommer for sent til eller slet ikke når!
F.eks. har jeg vidst i flere år at elevmøde, det er der den sidste lørdag i 
oktober. Alligevel var det alt for sent, at alarmklokkerne kimede, da jeg 
blev meldt til kursus i netop denne weekend. Derfor må I klare jer uden 
mig i dag. Det skal dog ikke afholde mig fra at skrive min årsberetning i 
håb om, at en fra bestyrelsen vil forestå oplæsningen af den.
Det forgangne år er som vanligt forløbet roligt og ubemærket for forenin
gens vedkommende. Der har ikke været de store omvæltninger, og besty
relsen er ikke bekendt med, at der står en flok i kulissen, som vil vælte os 
af pinden for selv at lægge en ny kurs, så vi vil fortsætte med at udsende 
årsskriftet og afholde vores årlige elevmøde. Dermed mener vi at opfylde 
foreningens formål, som er at vedligeholde kontakten, dels mellem skolen 
og dens »gamle« elever, dels mellem de »gamle« elever indbyrdes.
Vi håber, at mange mennesker rundt om i landet bruger nogle af jule
dagene til at mindes deres »Glamsbjergtid«, medens de blader årsskriftet 
igennem for at få styr på, hvordan det går med de nye bygninger og med 
de »gamle« lærere, som man har haft. De to ting hænger på sin vis sam
men!
Jo mere der laves om på bygninger og jo flere nye lærere der kommer til, 
des mærkeligere bliver det at besøge skolen igen.
Men heldigvis ved en del af de »gamle« lærere også, hvornår der er elev
møde, og de plejer at være flinke til at kigge forbi for at få en snak med 
os. Tak skal I have for det.
Til sidst vil jeg sige tak til alle skolens ansatte for det arbejde I gør for os 
år efter år.
God jul og godt nytår til alle.

Hilsen Tine Bille
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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
Skibhusvej 147B, st.th. 
5000 Odense C.................................................................................. årgang 93

Ilse Borg Pedersen
Birke Allé 21, lejl. 27 
5500 Middelfart................................................................................ årgang 84
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Glamsbjerg Fri- og Efterskole 
Elevforeningen
Regnskab 1994/95

Indtægter:
Overført fra 1993/94 .....................................................................1.676,98
Indbetalt til kontingent ...............................................................7.500,00

9.176,98

Udgifter:
Udbetalt til skolen (årsskrift)........................................................ 6.700,00
Udbetalt til skolen (skolepenge)...................................................... 380,00
Servicegebyr (girobank).................................................................... 240,00

7.320,00

Indtægter............................................................................................. 9.176,98
Udgifter............................................................................................... 7.320,00
At overføre til 1995/96 .................................................................. 1.856,98 kr.

12.10.95. Regnskabet gennemgået og fundet i orden.

Annlise Bille
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Medlemsskab
Elevforeningen er en forening af gamle elever og lærere ved Glamsbjerg 
Fri- og Efterskole. Foreningens formål er at opretholde kontakt mellem 
foreningens medlemmer indbyrdes, og mellem medlemmerne og skolen. 
Foreningen lever op til sit formål på to måder. For det første ved det 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 muligheden, 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 50 
kr. årligt, og altså 250 kr. for fem år.

Husk at skrive navn og adresse på girokortet!

ELEVMØDE 1996.
Elevmødet for tidligere elever finder altid sted den sidste lørdag i okto
ber, i 1996 bliver det altså lørdag den 26. oktober.
Mødet starter kl. 15 og slutter kl. 21, og der vil være fællesbus til Odense 
kl. 22.

Søren Henriksen
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Tale ved afskedsaften for
Lis Brandt 1.6.95
På denne aften, hvor vi er samlet for officielt at tage afsked med dig Lis, 
er det jo blevet vores skæbne, at vi allerede længe har måttet undvære dig 
i vores skoleliv, i vores foreningsliv og i vores selskabelige liv, der somme
tider har været 3 adskilte størrelser, men også ofte er gået op i en højere 
og smuk forening.

Dit skoleliv og dit undervisningsarbejde var altid af bemærkelsesværdig 
karakter. Børnene elskede dig, både de store og de små, og de elskede de 
fag, du underviste dem i. Meget længe var det udelukkende fagene 
engelsk og tysk, rene jættefag, men i dine hænder kom der glimt af asa- 
vælde også i dem, og til sidst gled du da også mere og mere over i de rene 
asafag som dansk og kristendomskundskab. Du var i alle sammenhænge 
en fremragende lærer, elsket som sagt af dine elever og meget respekteret 
og afholdt af friskolens forældre og alle dine kolleger. Lad mig også på 
denne aften på Dittes og mine 3 børns vegne sige dig tak for gode skole
minder. De snakker ofte om dig, som den enestående lærer, du var. Du 
har sat dig dybe spor, og du er for mange et lysende eksempel på, hvor 
langt et undervisningsarbejde kan række.

Du har altid overkommet meget. Der har altid været gang i dig. Du brug
te megen tid på dit skolearbejde, men fandt alligevel tid til et stort enga
gement i Dansk Friskoleforening, igennem mange år som styrelsesmed
lem og senest formand for fynske afdeling af friskoleforeningen. Også her 
afholdt og respekteret for din indsats, båret som hele dit virke af både 
hjerte og forstand.

Og så til det selskabelige. Du og Gunnar har gennem jeres store gæstfri
hed lagt hus til mange fornøjelige sammenkomster for os alle sammen. 
Den første sammenkomst Ditte og jeg var med til sammen med vores 3 
børn var en sommeraften ude hos jer på Sivendal i 1975. For os, der kom 
fra det høje Nord i Grønland og Skagen, var dette møde med en fynsk 
sommerfest i landlige omgivelser en faktisk fortryllende oplevelse, som 
har bidt sig fast i sindet. Tak for de mange glade gilder på Sivendal, tak 
for de mange fornøjelige timer i muntert og givende samvær med dig og 
Gunnar.

Vi har som nævnt indledningsvis vænnet os til ikke at have jer tæt på i det 
daglige, 2 år er gået, og et måske to mere vil komme til. Og så er du også 
ved at være nået til afslutningen af dit erhvervsaktive liv, forstået som 
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virksomhed, man aflønnes for i henhold til en eller anden mere eller mere 
sindrig sammenskruet overenskomst imellem en fagforening og finansmi
nisteriet. Men at tro på, at du skulle holde op med at arbejde og ikke tage 
del i det offentlige liv, har ingen af os fantasi til at forestille sig.
Tak for de mange gode arbejdsår sammen med dig, Lis. Held og lykke 
med dit og Gunnars fortsatte virke i Afrika. Vi glæder os til at have jer 
hjemme igen og have jer med i det folkelige, kulturelle liv på egnen.

Søren Henriksen

Tale ved Lis Kristiansens 
afskedsdag 21.6.95.
Kære Lis.
Så har du også sidste skoledag. Dem har du selvfølgelig haft mange af - 
og deltaget i mange af - igennem de mange år som lærer, alle de sidste 
skoledage, der afslutter et skoleår før sommerferien med dens mange glæ
der. Og det er jo også sådan en sidste skoledag, vi er samlet til her i dag, 
men for dig altså den helt særlige, at du nu forlader os for at gå på pensi
on, så det for dig på alle måder efter et langt liv i skolens tjeneste, nu er 
blevet tid til at gå over i de aktive pensionisters rækker.
Et langt liv i skolens tjeneste, et helt menneskeliv i friskolens tjeneste, 29 
gode år har du givet Glamsbjerg Fri- og Efterskole, denne skole med dens 
brogede mangfoldighed igennem tiden fra 1966 og til i dag. Men i den tid, 
jeg har kendt dig, har det udelukkende været friskolens børneskole, der 
har haft glæde af dit solide virke. Det har været danskundervisningen, der 
har været det bærende og med hovedvægt på den grundlæggende, ele
mentære læseindlæring som dit varemærke. Hele tiden som klasselærer 
mest i Kridthuset, men også i Pennalhuset og fra tid til anden hele vejen 
op, når du fulgte dine børn til og med 7. klasse, så fik du også din gang i 
Blækhuset. Dansk som det bærende og altid med kristendomskundskab, 
hjemkundskab og formning som andre vigtige fag. Du har alle dage og til 
alle timer været særdeles velforberedt. Du har blandt kolleger været 
kendt for at have et væld af gode og sjove ideer til at levendegøre under
visningen, og også derfor var du altid en skattet samarbejdspartner i det 
tværfaglige samarbejde, som du hele tiden har været indblandet i. Du har 
altid fulgt dine børn med stor opmærksomhed og megen omsorg. I dig har 
børnene ikke alene haft en dygtig og god lærer, men også et kærligt og 
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varmt menneske. Det har i øvrigt altid været rart at komme i dine klassers 
skolestuer, fordi du netop har formået at få dem gjort til skolestuer med 
et hjemligt og hyggeligt præg, og med børnenes arbejder som meget væs
entlige i skolestuens udsmykning. Du har på alle måder været den grundt
vigske friskole en god kvinde, loyal over for skolens grundholdning som 
få, og med dit menneskesyn og skolesyn indbegrebet af den danske fri
skolelærer. Du har alt det i dig, som gør en god friskolelærer.
Den nye tjenestetid med dens opgørelser af forskellige slags timer at være 
lærer i, var aldrig din kop te, og jeg kan godt forstå, du synes, det er tiden 
at stoppe når vi, der altid har været gode til gennem samtale at komme 
overens, nu skal have en såkaldt overenskomst mellem finansministeriet 
og fagforeningerne trukket ned over hovedet, for sådan bliver det jo her 
fra august for os andre, og det må vi så se at få det bedste ud af, men det 
er ikke den måde, du har været lærer på, og heller ikke den måde du 
ønsker at være lærer på. Når dertil kommer, at du efter egen mening har 
en passende alder til at forlade skolen som arbejdsplads, så er det hele 
nok som det skal være.
Når nu også du står af Lis, så tynder det efterhånden voldsomt ud i det 
som kaldes den gamle garde, den store gruppe, som har været ved skolen i 
en menneskealder, og kan berette om vanskelige år med det store opbrud 
i starten af 70’erne, så er det dog glædeligt for skolen, at I stadigvæk er i 
nærheden, at I stadigvæk har jeres gang på skolen og følger med i hverda
gen herude. Efterlønsgruppen af tidligere friskolemedarbejdere er stor og 
livskraftig med medlemskabet af skolekredsen, som noget samlende.
Tak for de mange års solide, hjertevarme indsats. Og held og lykke med 
de arbejdsfrie år, der nu ligger for. Skolebørnene må undvære dig, men 
dine børnebørn glæder sig.

Søren Henriksen
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Breve fra tidligere elever
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Oktober 1995
Til Glamsbjerg Efterskole
Selv om jeg intet brev har modtaget, vil jeg - som 10-års jubilar næste år - 
gerne skrive lidt om min tid efter efterskolen, - uopfordret.

Lige efter mit år på efterskolen drog jeg et år til Australien som udvik
lingsstudent, og det var ikke bare den anden ende af verdenen, det var 
også en totalt anderledes verden og hverdag end efterskolens, men afgjort 
en meget stor og lærerig oplevelse.

Vel hjemme i Danmark igen læste jeg EFG handel & kontor og blev her
efter kontorelev på Fyens Stiftstidende i annonceafdelingen.

I løbet af de 2 års læretid mødte jeg Peter. Man kan vel nærmest sige, at vi 
stødte frontalt ind i hinanden til teoriundervisning på køreskole .... Og vi 
har faktisk boet sammen lige siden!

Da jeg blev færdig som kontorassistent, valgte jeg at gå i skole igen i ste
det for at stille op i de arbejdsløses kø, så jeg læste i første omgang HH på 
Handelsskolen, og siden tog jeg markedsøkonomuddannelsen. I mellem
tiden havde Peter og jeg købt et lille rækkehus i Odense Syd.

Efter afslutningen af min uddannelse rejste jeg nogle måneder til Tysk
land for at lære ordentlig tysk, og her arbejdede jeg som aupairpige for en 
familie med 3 små børn. - Det var til tider noget kaotisk!

Herefter var jeg heldig at få job, og lige siden har jeg arbejdet som salgs
assistent og sekretær i et lille firma i Kolding.

Da jeg fik job, solgte vi rækkehuset og flyttede så langt vest på mod Kol
ding, som det er muligt inden for Odense kommunes grænser, hvilket vil 
sige det yderste af Blommenslyst. Her har vi købt en lille landejendom 
med 6 tønder land jord og en masse udhuse. Stedet var i en sådan forfat
ning, at vi flere gange er blevet opfordret til at smide en bombe midt i 
stuehuset og så starte helt forfra....Men ikke desto mindre er vi ufattelig 
glade for vores helt eget sted, så vi arbejder ihærdigt med istandsættelse i 
stort set al vores fritid. Og så lykkedes det os faktisk at få så meget styr på 
tingene, at vi i juni 95 kunne holde vores bryllup for 67 gæster - hjemme 
hos os selv! Det var en rigtig pragtfuld bryllupsdag, og Anja fra 
efterskoleholdet var min forlover!

Vi nyder tilværelsen meget med hinanden og vores ønskehus, alle vores 
dyr (heste, geder, får, kaniner...), familie og venner (flere af vennerne er 
heldigvis tilbage fra efterskoletiden), så vi kan bare håbe, det fortsætter 
sådan.
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Hele denne beretning føles som lidt af en opremsning, når man nu kender 
historien så godt selv, men jeg glæder mig meget til at læse, hvad I andre 
har oplevet siden vores fælles efterskoletid.

Mange hilsner fra
Trine Skov Maarssø
(tidl. Hansen)
Middelfartvej 712
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 82 60 '

Den 29. november 1994
Tak for brevet.
Da jeg i juni 1985 afsluttede mit ene års ophold på Glamsbjerg Fri- og 
Efterskole, tog jeg 10. klasse i folkeskolen i Odense, hvorefter jeg 
begyndte på Mulernes Legatskole og blev Fysisk-Matematisk student i 
juni 1989.
På grund af min store interesse for bygningsteknik valgte jeg at læse til 
ingeniør. I august 1989 blev jeg optaget på Odense Teknikum (bygnings
teknisk retningsområde). I begyndelsen af juli 1994 afsluttede jeg mit stu
dium på Odense Teknikum som ingeniør.
Til sidst vil jeg sende en hilsen til alle gamle kammerater og skolens per
sonale fra årgang 1985.

Med venlig hilsen
Ron Ngoc Ngo
Birkeparken 90, 2. th.
5240 Odense NØ
Tlf. 66 1019 11
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26. september 1995
Tænk engang at det er 10 år siden, at jeg forlod skolen. Det er utroligt, at 
så mange år er gået.
Efter at jeg forlod skolen, tog jeg på Odense Tekniske Skole for at tage 
EFG-basisår. Jeg tog malerfaget og fik læreplads i Søndre Strømfjord. 
Efter jeg var udlært, rejste jeg rundt i Grønland.
Jeg bor nu i Fåborg. Jeg er holdt op som maler, for det var for hårdt for 
mig. Nu er jeg arbejdsløs. Mine fremtidsplaner er at blive speditør.
Held og lykke for fremtiden. Håber at vi ses i 1996.

Med venlig hilsen
Jens Tækker Jepsen
Vestergade 31, 2. th.
5600 Fåborg

Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Tak for brevet. I skriver, at I godt vil høre lidt om, hvad jeg har lavet efter 
min skolegang hos jer.
Lige efter skolen begyndte jeg at køre på en maskinstation. Var der 
høsten over, hvorefter jeg så havde fået nok af at sidde i en traktor. Så fik 
jeg arbejde på en gård, var i stalden, hvor jeg skulle passe slagtesvin. Var 
der i et år, kom så på Ladelund Landbrugsskole. Efter grundskoleophol
det startede jeg på Eskelund, hvor jeg dels var i marken + stalden. Der 
var jeg et år.
Så var der bud fra Cirkus Milli i Skive, og der var jeg i 3 måneder, hvoref
ter jeg blev sendt på sergentskole i 12 måneder i Varde. Da de 12 måne
der var gået, følte jeg, at jeg havde fået nok af grønt tøj og sorte støvler, 
sagde op og var ude efter en uge.
På det tidspunkt havde min kæreste og jeg lejet en ejendom i Vestjylland, 
fordi Gitte havde fået arbejde i Tarm. Jeg blev ansat på en gård, hvor jeg 
hjalp med at tage kartofler op i en måned. Blev derefter sagt op og starte
de så hos Niels Nygård med at passe slagtesvin.
Efter en tid flyttede vi til Fyn igen og var på en kvæggård i et år. I 1991 
købte vi hus i Vissenbjerg, da jeg ikke har planer om at blive selvstændig. 
Huset har vi moderniseret på lige siden. Vi er lige blevet færdig med bør
neværelset, da jeg skal være far til november. Det ser jeg frem til med stor 

75



glæde. Hvad jobs angår er jeg på nuværende tidspunkt på en gård tæt ved 
Gelsted.
Det er i korte træk, hvad der er sket. Jeg håber, at alt er gået godt for alle 
de andre, som jeg gik i klasse med.

Venlig hilsen
Jan Søndergaard
Kirkehelle 1
5492 Vissenbjerg

Den 15. oktober 1995
Hej Efterskole!
Jeg skriver først nu, da jeres brev har ligget et stykke tid hos mine foræl
dre. Jeg håber, det når at komme med alligevel.
Da jeg var færdig med efterskolen, startede jeg i august ‘86 på Teknisk 
Skole - grafisk linie. Jeg fandt ud af, at jeg ville være serigraf. I januar ‘87 
rejste jeg til København for at fortsætte 2. semester på basisåret. Der boe
de jeg på et skolehjem.
Jeg forelskede mig i en skøn jyde, som også skulle være serigraf. Han var 
dog færdig med sin uddannelse samme sommer. I august flyttede vi sam
men, og jeg startede samtidig på en læreplads på Frederiksberg. I 1990 var 
jeg færdiguddannet og havde fået nok af serigrafi. Jeg ville hellere have 
med repro at gøre. Jeg kom til at arbejde på virksomhedens tegnestue og 
var meget glad for det, men efter et halvt år lukkede firmaet, og i februar 
‘91 stod jeg og var arbejdsløs.
Jeg søgte job på forskellige reklamebureauer og tog kurser i DTP. Men da 
jeg havde været på forskellige bureauer, fandt jeg ud af, at der simpelthen 
er et rædselsfuldt arbejdsklima inden for den branche. Da jeg i ‘93 igen 
stod arbejdsløs, tog jeg et tilfældigt job i et køkken bare for at have et job. 
Der var jeg i halvandet år og fik tid til at tænke mig om. Jeg ville være 
kosmetolog. En gammel pigedrøm som jeg havde droppet, da jeg skulle 
vælge fag den gang i 10. klasse. Nu er det et fag, som det er til at få job 
indenfor. Da virkelig mange mennesker interesserer sig for deres udseen
de og gerne vil bruge penge på det!
Nu er jeg så blevet færdig som Cidesco kosmetolog, og det er bare det, jeg 
skal være. Det er det helt rigtige for mig.
Lige nu går jeg hjemme, da jyden (hvis navn er Finn) og jeg venter barn 
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til december. Vi bor stadig i København i en lejlighed på Frederiksberg 
og har nu været gift i 3 år. De eneste som jeg har haft kontakt med fra 
efterskolen er Linette og Susan.
Jeg håber, at der kommer mange fra vores årgang til gammel elevfest 
1996.

Mange hilsener fra
Lotte-Pia Gravgaard Larsen (nu: RICKEN)
Nordre Fasanvej 36, st.tv.
2000 Frederiksberg

Ja, nu er det allerede 10 år siden, vi startede på Glamsbjerg Fri- og Efter
skole, det er ikke til at forstå. Vi er jo ikke blevet 10 år ældre, eller er vi? 
Jeg bor i dag på Sjælland, nærmere betegnet ved Kalundborg, hvor jeg 
bor sammen med min kæreste og vores 2 hunde i et parcelhus i en lille 
landsby, der hedder Jerslev.
Jeg skal forsøge at fortælle lidt om, hvad jeg har lavet i de 10 år, der er 
gået. Da jeg forlod skolen, tog jeg EFG på Svendborg Handelsskole og 
gik derefter i lære på kontoret på Fabers Fabrikker i Ryslinge. Jeg blev 
efter min læretid ansat i projektafdelingen, hvor jeg var i 1 1/2 år. Jeg hav
de på det tidspunkt mødt min nuværende kæreste, som er her fra Sjæl
land, så jeg tog springet og flyttede herover. Dvs. jeg havde dog først 1/2 
års orlov, så var jeg »sikret«, hvis det ikke gik. Men det gjorde det, jeg har 
da boet her i ca. 5 år.
Jeg har prøvet lidt af hvert i de år jeg nu har boet på Sjælland. Lige efter 
jeg flyttede herover, startede jeg på Kalundborg Daghøjskole. Jeg kom så 
i jobtilbud i teknisk forvaltning på Rådhuset, hvor vi bor. Her har jeg 
siden haft 3 forskellige vikariater, det blev i alt til 2 år, så havde jeg en 
afstikker til Kalundborg Gymnasium, hvor jeg var skolesekretær i 1/2 år, 
men så mange lærere på et sted, det kan næsten tage livet af enhver. Så 
pr. 1.1. i år var jeg heldig at få en fast »pind« - »Borgerservice«, som er en 
slags kvikbutik, hvor jeg passer information/omstilling.
Jeg har stadig kontakt med især Anne Kierkegaard og Jesper Desmareth, 
Jette og Malene hører jeg også gerne fra ind imellem, og så ser eller hører 
jeg da lidt til en halv snes af de andre.
Ja, så er vi jo også en lille snæver kreds, der har været til gammel elevfest 
hvert år. Det har været meget hyggeligt, især de sidste par år, hvor vi har 
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taget videre hjem til en af dem, der bor i Odense. I år har vi arrangeret 
fælles frokost i Odense, inden vi tager ned på skolen.

I ‘96 må vi da håbe, at så mange som muligt vil komme, så vi kan fejre 
jubilæet med en ordentlig fest. Hvis der er nogle, som gerne vil være med 
til at festliggøre 10-års jubilæet, så kan I kontakte undertegnede, vi er 
allerede et par stykker, der har talt sammen om en fest.

Mange hilsner
Elsebeth Ring Nielsen
Bymarken 76
4490 Jerslev
Tlf 53 49 5787

Agedrup, den 18. oktober 1995 
Hej.
10 år er gået, helt utroligt!
Jeg har oplevet meget i den tid. Jeg er blevet udlært smørrebrødsjomfru. 
Imens jeg var i lære, mødte jeg verdens sødeste fyr, vi kærestede, flyttede 
sammen, fik hund og i efteråret ‘91 fik vi en dejlig lille datter, så gik en 
dejlig tid med at være mor. Vi begyndte at planlægge bryllup og blev gift 
den 30. april 1994 en dejlig dag, og her først i ‘95 har jeg fået endnu en 
datter.
Erhvervsmæssigt har jeg i Bilka fået min uddannelse, der har bevirket, at 
jeg har haft arbejde i en kantine på et ældrecenter, en ny oplevelse, da det 
var dejligt at arbejde inden for ældreområdet. Det er ikke usandsynligt, at 
jeg påtænker at få arbejde/uddannelse, når jeg om et år er færdig med min 
forældreorlov, som jeg valgte at tage efter min sidste datters fødsel.
Tiden er gået godt med mange gode oplevelser. 
Jeg glæder mig meget til gammel elevfest og 
mindes med glæde 2 pragtfulde år på Glams
bjerg Fri- og Efterskole.

Med venlig hilsen
Lisbeth Sehested Frederiksen (Andersen), Hus 6
Pi le toften 16
5320 Agedrup
Tlf 65 93 89 19
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Sønderborg, 14. oktober 1995

Kære alle gamle elever samt lærere årgang 1985/86.
Tænk at det snart er 10 år siden, vi tudende forlod efterskolen og alligevel 
føles det som en evighed siden.
Så er det vist også tid til en statusgørende beretning om, hvad jeg har be
drevet i alle de år. Generelt kan jeg sige, at jeg har været utrolig heldig, 
alt er faktisk forløbet, som jeg har ønsket det.
Jeg startede på Odense Katedralskole efter efterskolen og blev student i 
1989. Jeg kan huske, det var vanskeligt at vænne sig til den forholdsvis 
overfladiske kontakt til ens klassekammerater i gymnasiet. Det blev hel
digvis indhentet, og jeg havde nogle utrolig gode år som gymnasieelev.
Efter gymnasiet fik jeg arbejde i en vuggestue som pædagogmedhjælper, 
hvilket var 1 1/2 meget lærerigt år for mig. Som det sikkert ikke undrer 
nogen, ville jeg ind på sygeplejeskolen, hvad jeg kom marts 1991.
Kort efter jeg startede der, mødte jeg en sønderjyde og efter 2 år med rej
sen frem og tilbage til Sønderjylland, var vi begge godt trætte af dette. Så 
jeg søgte om overflyttelse til den Sønderjyske Sygeplejeskole.
Jeg blev sygeplejerske juni ‘95 og arbejder nu på en medicinsk afdeling på 
Sønderborg Sygehus. Sønderjyden bor jeg fortsat sammen med. Han hed
der i øvrigt Ole.

Mange hilsner til alle.
Vi er ved at flytte, så I får den nye adresse pr. 1. januar.

Knus
Anja Christensen
Ahlmannsvej 52, 2.tv.
6400 Sønderborg
Tlf 74 43 32 05
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Kr. Såby, den 21. september 1995
Kære alle sammen.
Ja, 10 år går jo stærkt.
Efter jeg kom hjem, startede jeg på Handelsskolen. Der blev jeg færdig i 
1987, hvor jeg startede i lære i en tøjforretning og blev udlært i 1989. Jeg 
fik arbejde i en anden forretning, men da jeg havde været der i ca. 1 år, 
blev den solgt.
Da besluttede jeg, at jeg ville mere, så jeg søgte job som bestyrer i en 
skindforretning, men det var en for stor mundfuld. Det var ikke just et 
9.30 - 19.00 job. Det var næsten et 24-timers. Men så fik jeg et job på en 
fabrik, der laver hospitalsudstyr, og der har jeg været i snart 5 1/2 år.
I foråret 1991 blev jeg gift, og året efter fik jeg en lille pige (Lisa), og nu 
går jeg her meget højgravid og venter nr. 2.
Jeg ser Christina Pedersen ca. 2 gange om året, det er, når vi 4 piger fra 
folkeskolen holder julefrokost og påskefrokost. Da jeg var i lære, boede 
Susanne Sørensen en tid hos mig, men efter at hun flyttede, tabte vi des
værre forbindelsen. Jeg håber, hun læser dette og kontakter mig. Ellers 
ser jeg ikke rigtig nogen fra efterskolen, men jeg opfordrer alle mine for
henværende skolekammerater til at møde op til gammel elevfest i efte
råret 1996 eller skrive til mig. Alle er også velkomne til at ringe.

De venligste hilsner
Dorthe Stauning (før Nielsen) Nikki
Landevejen 127
4060 Kr. Såby
Tlf. 46 49 94 02
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Makedonien, den 2. oktober 1995

Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole 
i anledning af 10-års jubilæum i juni ‘96.
Efter 10. klasse på skolen tog jeg EFG - Jern & Metal, og det førte til en 
uddannelse som elektriker, som jeg afsluttede i ‘91. Efter 4 år i den bran
che ville jeg prøve kræfter med andre ting. Og det mest nærliggende var 
at prøve det selvstændige liv med egen virksomhed i reklamebranchen, da 
jeg i forvejen havde foden indenfor i et sådant firma. Efter et lille års tid 
med anstrengte økonomiske forhold valgte jeg at fortsætte yderligere et 
år, som sælger for et venligsindet konkurrerende firma.
Februar ‘93 oprandt og skulle vise sig at få stor betydning for de næste år. 
Jeg startede nemlig som værnepligtig i Flyvevåbnet, efter 6 dejlige måne
der fortsatte jeg på FN-skole og blev udstyret med en rådighedskontrakt. 
Så gik der desværre over et år, før jeg hørte noget fra det system igen, og 
mellemtiden gik med at passe en handicappet mand og køre en masse 
taxa.
I oktober ‘94 hørte jeg så endelig fra Den Kongelige Livgarde, som jeg i 
februar ‘95 drog til Ex. Jugoslavien, nærmere betegnet Kostajnica Majur, 
Krajna, Kroatien, sammen med.
Efter 6 måneder der gik turen som FN-soldat videre til Makedonien, hvor 
jeg i øjeblikket for første gang i 4 år bruger min uddannelse til noget. Jeg 
virker som Campelektriker i et kompagni med lige dele nordmænd - 
svenskere - finner og danskere, men til februar når dette hold vender 
hjem, ja så siger jeg også farvel og tak for denne gang, hjemme venter en 
søn på 1 1/2 år; og nye missioner skal der nok komme for dem, der vil 
gøre en ekstra indsats.
Det var kort om mine simple bedrifter. Håber at andre fra de år på 
»Glamsbjerg« også skriver, det bliver helt sikkert spændende læsning.

Med venlig hilsen og på gensyn i ‘96 fra
Allan Timm
Vesterballe 48
Horne
5600 Fåborg
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Odense, den 8. oktober 1995
Til Glamsbjerg Fri- og Efterskole.
Er der virkelig allerede gået 10 år siden jeg forlod efterskolen? Så må 
man jo være ved at blive gammel, for jeg husker tydeligt dem, der havde 
10-års jubilæum i 1985, og de var gamle!
Jeg har ikke rigtig kontakt med nogen fra skolen mere, den forsvandt 
allerede, da jeg tog til Sydney, Australien efter et mindre godt år på 
Odense Katedralskole. Mit år i Sydney som Rotary udvekslingsstudent 
var helt fantastisk. Det var et år, der var meget lærerigt, gode venskaber 
og fantastiske værtsfamilier (og god mad, som de 15 kg ekstra afslørede, 
da jeg kom hjem!).
Det var lidt af et kulturchok at starte på Fyns Studenter Kursus, da jeg 
kom hjem i 1988. Jeg er sikker på, hvis de husker mig, at det vil lyde 
nogenlunde sådan her: »Hende der altid talte om Australien«. Jeg fik min 
sproglige studentereksamen i 1990. Og så drog jeg afsted igen; jorden 
rundt i 8 måneder med min kæreste Nikolaj. Det var selvfølgelig en ople
velse. En rejse der lærte os meget om andre lande, men måske især om, 
hvor godt vi har det i Danmark.
Jeg vidste, at det var sprog, jeg ville beskæftige mig med, så i 1991 starte
de jeg på Odense Universitet, og i januar 1994 blev jeg korrespondent i 
engelsk. Efter al det læseri tog Nikolaj og jeg til Australien igen, hvor vi 
rejste rundt i 2 måneder og nød livet. Vi kom hjem i april, hvor jeg så hav
de et halvt års orlov, og i september startede jeg på studiet cand.korr.mag. 
i engelsk.
Jeg ved ikke, hvad fremtiden vil bringe (hvem gør?), foreløbig skal jeg 
være færdig med mit studium, og så må vi se.
Jeg håber selvfølgelig, f alle sammen har det godt, og jeg glæder mig 
meget til at høre fra jer.

Venligste hilsner
Bibi Lindegaard
Astrupvej 29, l.tv.
5000 Odense C
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Kolding, den 13. oktober 1995

Efter 10. klasse i Glamsbjerg gik jeg på EFG jern og metal, fik derefter 
læreplads som maskinarbejder på Danfoss i Kolding.
Flyttede hjemmefra lige efter at jeg var startet i lære og boede selv, til jeg 
flyttede sammen med Niels i sommeren ‘91.
Jeg blev på Danfoss i 2 år efter endt læretid, fik lyst til at komme et andet 
sted hen og var heldig at få arbejde som CNC-drejer på LKM i Kolding. 
Samtidig med jobskiftet købte vi et hus, hvor vi bor endnu.
Det sidste års tid har jeg været »sømandsenke« i 2 x 4 måneder. Niels har 
da heldigvis fået job på land nu.
Jeg kommer ikke til gammel elevfest i år, da vi skal have vores første barn 
om en lille måneds tid, men håber at vi ses til vores jubilæum i 1996.
Mange hilsner til jer alle, især John og Magda som jeg stadig har lidt kon
takt med.

Anne Kierkegaard
Seestvej 60
Seest
6000 Kolding

Den 12. november 1994

Jeg har lige fundet brevet - selv om det er sent, håber jeg, at jeg stadig 
kan nå at være med.
Efter 10. klasse tog jeg studentereksamen, og derefter lavede jeg, hvad de 
fleste gør: Var ude at rejse, arbejdede, var på højskole - jeg har bl.a. sejlet 
til Paris ned gennem Europas Kanaler.
Til sommer er jeg færdiguddanne! folkeskolelærer og har bl.a. været i 
praktik på Friskolen - en hyggelig oplevelse.
I august i år fik jeg en lille dreng, Janus - så jeg passer mine studier ved 
siden af at ha’ ham. Jeg bor i Svendborg og er gift på 3. år.

De bedste hilsner Trineline.
Trineline
Sørupvej 2
5700 Svendborg
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Kære alle sammen!
Så er det vores årgang, der er 10-års jubilarer næste gang. Det føles ikke, 
som om det er 10 år siden, jeg forlod Glamsbjerg Efterskole. Brevet satte 
også en masse tanker i gang og ruskede op i gamle minder; gad vide, hvad 
I andre laver nu, det glæder jeg mig til at læse i årsskriftet. En del har jeg 
mødt til gammel elevfest flere gange, men andre har jeg ikke haft kontakt 
til siden sommeren 1986.

Lidt om, hvad jeg har lavet siden 10. klasse på efterskolen:
Jeg startede på Middelfart Gymnasium med at tage matematisk studen
tereksamen, hvor jeg blev student i 1989. Herefter arbejdede jeg i en 
brugs, gik ledig et par måneder, derefter var jeg på Idrætsdaghøjskole i 5 
måneder.

Sommeren 1990 begyndte jeg på Odense Teknikum, kemiretning. I årene 
på Teknikum mødte jeg jævnligt Anja Drewsen og Jesper Desmareth og 
hørte ad den vej lidt »sladder«. Imens jeg gik på Teknikum, blev Mogens 
og jeg gift, det var vist på tide efter alle de år. Sommeren 1994 blev jeg 
færdig som kemiingeniør, og umiddelbart derefter, i juli 1994, fik vi en 
datter, Lea.

Færdiguddannet ingeniør med barn - og hvad så? Ud at finde et job selv 
om der er høj arbejdsløshed. Det lykkedes i september 1994, hvor jeg 
blev timelærer på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, HTX med ca. 10 
- 15 timer/uge. Det var meget passende med et deltidsjob, når Lea ikke 
var så gammel. Det holdt dog kun et halvt år, hvorefter jeg fik job i 
Mariager, 30 km nord for Randers.

Vi rykkede teltpælene op, Mogens sagde sit job op, og vi fandt et hus i 
Fladbjerg, 4 km fra Mariager. Vi bor nu helt nede ved fjorden, 150 m fra 
vandet med en herlig udsigt. Det er et dejligt sted, skulle nogen komme 
den vej forbi, er I meget velkomne til at kigge ind.

Jeg arbejder i S. A. Teknik A/S, som bl.a. laver gasanalysesystemer til 
røggasmåling til industri, kraftværker, kraftvarmeværker m.m. Her arbej
der jeg med at projektere gasanalysesystemer til ovennævnte samt til F. L. 
Smith koncernen, som vi er datterselskab af. Det job er jeg meget glad 
for; det er rart at prøve kræfter med »det virkelige liv« efter mange år på 
skolebænken.
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Så meget er der sket i de snart 10 år. Jeg glæder mig meget til at læse, 
hvad alle I andre har oplevet siden tiden på efterskolen. Jeg håber også at 
se rigtig mange af jer til gammel elevfest 1996. Tag jer nu sammen og mød 
op!!!

Mange hilsner med ønsket om et gensyn
Astrid Kragh Erbs
Fladbjergvej 1
Fladbjerg
9550 Mariager
TLF: 98 58 30 23

Kære Efterskole!
Er det virkelig 10 år siden, jeg forlod efterskolen. Ja tiden går.
Da jeg forlod efterskolen, var jeg et år i huset ved Kerteminde, hvor jeg 
passede 4 drenge.
Jeg har haft kontakt med Lisbeth Wiig og Susanne Sørensen, men det har 
jeg ikke mere.
Jeg har taget EFG-handel & kontor på Svendborg Handelsskole.
Jeg har arbejdet på Fabers Fabrikker i et par år.
Nu bor jeg i eget hus sammen med min mand Hans Jørn og vores datter 
Betina på 2 år.
Det var lidt om, hvad jeg har lavet, siden jeg forlod efterskolen.

Med venlig hilsen
Connie Rasmussen
Bøgevænget 21
5771 Stenstrup
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Hej alle sammen!
Her er en lille hilsen og kort fortælling om, hvad jeg har lavet i de sidste 
10 år, siden vi så hinanden sidst.
Da jeg gik ud af efterskolen, kom jeg på EFG - Grafisk basisår, hvorefter 
jeg kom i lære som litograf. Men jeg fik ikke arbejde bagefter. Så flyttede 
jeg over til min forlovede i Jylland.
Johnnie og jeg blev gift i 1992, og i 1993 købte vi så hus i Agerbæk, hvor 
vi stadigvæk bor. Vi venter vores første barn til juni ‘96.
Jeg har fået arbejde i et højtalerfirma i Billund, og der har jeg været et år. 
Så det går ganske godt. Jeg håber, alle fra årgang 85/86 har haft det ligeså 
godt som jeg.
Jeg har stadigvæk lidt forbindelse med Joki, Trine og Lotte.

Med venlig hilsen
Susan Knudsen
Storegade 43
6753 Agerbæk
TLE: 75 19 67 55

Kære alle!
Tænk at det er ti år siden - og så alligevel. Min hilsen kommer fra Køben
havn, ja jeg, en inkarneret fynbo og friskolebarn, er havnet som lærer på 
en folkeskole i København - jeg har det nu meget godt. Men tilbage til 
begyndelsen; efter at have gået i 8. og 9. klasse på friskolen og have taget 
rutebilen vestpå ville jeg ind mod byen. Jeg startede med Peer og Mette 
på Odense Kathedralskole.
Inspireret af Viggo ville jeg være matematiker, det gik .... ved venners og 
min rare storebrors hjælp. Heldigvis havde vi også andre fag, så jeg blev 
student i 1989. Efter at have skrabet nogle penge sammen tog jeg på Val
lekilde Højskole, væk hjemmefra, intet karakterræs - men »cigaretter, 
whiskey og nøgne mænd« samt lidt almen dannelse. Jeg æælskede at være 
på højskole, jeg elskede formen, fagene, fritiden og ... maden. Så i april 
‘90 forlod jeg 10 kg federe, grædende, men med ny kæreste Vallekilde 
Højskole. Jeg græder ikke mere, er næsten sluppet af med kiloene, men 
har beholdt kæresten!!
Herefter flyttede jeg for en kort bemærkning i kollektiv i Århus, men blev 
i august ‘90 optaget på Københavns Universitet på danskstudiet,.....det 
var ikke nogen succes. Så jeg blev cykelvikar og derefter pædagogmed
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hjælper på et fritidshjem. Her besluttede jeg mig for, at jeg ville være 
lærer. Jeg startede på Københavns dag- og aften seminarium i august ‘91 
og blev færdig i juni i år. Mine liniefag er dansk og matematik - endnu 
engang bestået ved hjælp af min storebror. Nu er jeg lærer på Christians
havns Skole, hvor jeg primært underviser flersprogede børn.
Jeg bor her i København sammen med min kæreste Stig, der også er 
lærer! Jeg har stadigvæk min pony Fie, og det penalhus jeg lavede i »skind 
og ben«!
Jeg ser desværre ikke ret mange fra dengang. I foråret var der fest for de 
gamle Adalskoleelever, vi var der alle sammen, alle lignede sig selv, og 
det var sjovt og rart at se alle igen, så nu håber jeg bare, at alle møder op 
til vores ti-års jubilæum i Glamsbjerg.

Mange kærlige hilsner fra Signe, Træhuset.
Signe B. Petersen
Rektorparken 18, l.th.
2450 København SV
TLE 31 23 6416

Jeg er dog flyttet om et år så brug mine forældres adresse.
Elmegårdsvej 47
5250 Odense SV
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Hej tidligere elever.
Jeg vil gerne fortælle, hvad der er sket, siden vi forlod skolen.
Jeg gik på handelsskole EFG, hvor jeg fandt ud af, at butik og kontor det 
var ikke mig. Jeg besluttede at tage til London som aupair, hvor jeg boede 
hos et ægtepar, hvor konen havde schlerose, der var jeg i 8 måneder. 
Efter opholdet i England begyndte jeg at gøre rent på Set. Hans Hospital, 
der var jeg i ca. 3 år.
Jeg fandt ud af, at jeg ville arbejde med mennesker, så i 1992 startede jeg 
på uddannelsen som social- og sundhedshjælper, gik så videre til social- 
og sundhedsassistent, som jeg har afsluttet september 1995. I denne 
skrevne stund er jeg i gang med at skrive ansøgninger.
I sommeren 1995 flyttede jeg sammen med min kæreste gennem 2 år i 
rækkehus her i Roskilde. Jeg har ingen børn.
Da vi afsluttede efterskolen, skrev jeg lidt sammen med Jette, men havde 
ellers ingen kontakt til jer andre.
Det var alt for nu. Vi ses til gammel elevfest 1996.

Med venlig hilsen 
Christina Pedersen 
Sneglehøj 47 
4000 Roskilde
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18. oktober 1995
Til elevskriftet!
Efter Glamsbjerg Efterskole tog jeg »det grønne bevis«, altså en land
brugsuddannelse. Det er en uddannelse, der er en kombination af både 
teori og praktik.
For mig har praktikken bestået af jobs på forskellige kvæg- og planteavls
gårde, da det havde (og har) min store interesse.
Den teoretiske del bestod af 2 skoleophold: 5 måneders grundskole på 
Ladelund Landbrugsskole ved Brørup i 1987. Næste skoleophold var 10 
måneders driftslederkursus på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens, 
hvor jeg i 1992 erhvervede »det grønne bevis«, som er landmandens sven
debrev.
I 1993 blev evnerne sat på prøve, da jeg fik et meget spændende og ud
fordrende job som bestyrer for landbruget på selvsamme Bygholm Land
brugsskole.
I november 1994 overtog jeg en kvæggård i Katterød ikke langt fra mit 
fødehjem. Privat har jeg siden 1991 boet sammen med Lene, som har star
tet sit eget freelance dekorationsfirma i år, så vi har begge en travl hver
dag.
Fritiden bruges som den er blevet brugt i mange år, på at gå på jagt, tage 
på skiferie og være sammen med vennerne, selv om tiden begrænser det 
en del.
Så det kan godt være svært at holde kontakten til efterskolekammerater
ne, men ind i mellem snakker jeg da med Michael (smeden), Nicolai, 
Jesper Desmareth og Aksel. Jeg håber selvfølgelig rigtig mange af os ses 
til 10 års jubilæum i 1996.

Hilsen Christian Dreyer
»Langehavegaard«
Byvej 13, Katterød
5600 Fåborg
Tlf. 62 61 38 55 Fax 62 6113 11
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Østerbro, den 1. oktober 1995

Kære Glamsbjerg Fri- og Efterskole!
Tænk at vi snart er 10-års jubilarer, det er ikke til at forstå, jeg husker 
tydeligt, hvor gamle 10-års jubilarerne var i mine øjne, dengang jeg stadig 
gik på skolen - nu er det så vores tur (til at være gamle ....)!

Da vi havde grædt de sidste tårer efter et godt efterskoleophold, var tiden 
inde til at begynde at interessere sig lidt mere for fremtiden. For mit ved
kommende betød det Sønderborg Gymnasium, som blev afsluttet igen 
efter 3 år, og så skulle livet til at leves!

Jeg flyttede til Oslo i efteråret ‘89 og havde store problemer med at finde 
hjem igen! Jeg arbejdede som au pair det første år og bestemte mig for at 
forsøge at få et »rigtigt« arbejde deroppe efter au pair tiden. Jeg fik arbej
de i en lille privat børnehave med 13 børn og en meget kapitalistisk ejer, 
så det år fik jeg lært nye sider af mig selv! Det var ikke altid, man fik løn 
til tiden, og forholdene for børn og ansatte var langt fra optimale, etc. 
etc., så jeg fik lært meget om, hvordan ting ikke bør foregå.

Efterhånden begyndte jeg at længes tilbage til bøgerne, og i efteråret ‘91 
begyndte jeg på universitetet i Oslo. Jeg læste eksamen filosofikum, en (i 
Danmark) forlængst nedlagt forprøve til universitetet og gik derefter i 
gang med det egentlige studie, nemlig specialpædagogik. Jeg havde store 
planer om, at nu skulle jeg ud og give specialundervisning, men nej. Det 
var ikke så spændende, som jeg havde håbet, men det gav mig blod på 
tanden til at søge ind på medicinstudiet.

Norge er et koldt land, og det virker som om, vinteren bliver længere og 
længere for hvert år, man bor der, så efter 4 år måtte det være nok! Jeg 
flyttede hjem til Danmark igen og bor nu i København, hvor jeg læser 
medicin med stor fornøjelse. Det er et meget interessant studium med 
masser af muligheder for fremtiden.

Da jeg kom hjem igen fra Oslo, mødte jeg Finn i Sønderborg. Ham har 
jeg siden fået flyttet til København, da det er lettere at være kærester, når 
man bor sammen, end når man bor i hver sin ende af landet. Det er vi 
begge godt tilfredse med.

Anja fra hus 7 har jeg haft meget kontakt med, siden vi sluttede på sko
len, hun flyttede til Sønderborg næsten samtidig med, at jeg flyttede til 
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København, så det er rart at have hende i nærheden, når jeg er på besøg 
hos mine forældre. Trine (6), Jette (min værelseskammerat), Anne (5) og 
Thomas Lærche (1) har jeg også stadig kontakt med, men jeg håber da at 
møde mange fra vores årgang til næste års elevfest.

Godt nytår!

Mange hilsner
Gurli Bjerrum 
Classensgade 22, 4. tv.
2100 København 0

Odense, den 12. oktober 1995
Hej alle!
Tja .... Så er det 10 år siden, vi en dag i august mødte hinanden på Glams
bjerg Efterskole.
I løbet af de 10 år har jeg lagt en masse gode oplevelser bag mig. Mange 
af dem har jeg haft sammen med gode venner, som jeg mødte på efter
skolen. Blandt andet har jeg trampet landet tyndt på cykel sammen med 
Carsten Lindequist (inspireret af Ture).
En anden oplevelse var det, da jeg tog på en rundtur i USA sammen med 
Smeden og Nicolai, hvor vi var på farten i 3 uger og så det »meste« af lan
det.
Og hvad så i dag. Jo! Jeg er i dag produktionsingeniør og har et godt job i 
Årslev.
Jeg holder stadig kontakt til en del af de gamle venner fra efterskolen og 
håber at bevare den langt ud i fremtiden.
Efter de 10 år håber jeg, at alle fra Glamsbjerg Efterskole årgang 85/86 
husker, ligesom mig, opholdet som et af de bedste år.

De bedste hilsner 
Jesper Desmareth 
Soluret 47 
5220 Odense SØ
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Århus, den 29. oktober 1995
Kære gamle Glamsbjerg Efterskole.
Er det virkelig 10 år siden, vi famlende startede på Glamsbjerg Eftersko
le? Puha, noget er der da sket i den tid!
Efter afsluttet ophold i ‘86 arbejdede jeg i sommerferien som tømrermed
hjælper. Egentlig ville jeg gerne have været i lære som tømrer dengang, 
men blev i stedet rådet til at blive student. I ‘89 blev jeg så det, hvorefter 
jeg tog et halvt år til Sydengland. Dels for at lære sproget ordentligt dels 
for at komme ud i »den store verden«.
Da jeg igen var i Danmark den 16. marts ‘90, var det for sent at søge opta
gelse gennem kvote 2 til Arkitektskolen, hvor jeg havde besluttet mig for 
at ville gå. Altså måtte jeg »vente« et år, før jeg igen kunne søge.
Det år sendte mig gennem et job som børnehavevikar, et ophold på Ry Høj
skole og 4 måneder på Århus Kunstskole, alt sammen noget jeg virkelig nød.
Jeg flyttede til Århus i ‘91 sammen med nogle venner fra Ry Højskole i et 
bofællesskab.
Da Arkitektskolen her besluttede sig for at smide guld på gaden (jeg blev 
ikke optaget!), bestemte jeg mig for at komme ud og tjene nogle penge. I 
knap et år var jeg arbejdsmand hos en tømrer, før jeg i ‘92 begyndte i lære 
som tømrer i Den gamle By i Århus. En delelæreplads, hvor jeg de første 
2 år lærte en masse om restaurering og gamle håndværksmetoder, og hvor 
jeg nu er i et privat firma og laver nutidigt tømrerarbejde. Til april ‘96 er 
jeg udlært (så er der fest!).
Til den tid har min kæreste Sophie (som jeg bor sammen med her i 
Århus) og jeg snakket om at tage nogle måneder til Canada/USA, før jeg 
skal starte på Teknikum eller Arkitektskolen.
Jeg kunne desværre ikke komme til gammel elevfest i år, men kommer 
helt sikkert til 10-års jubi! Det er ikke den store kontaktflade, jeg har haft 
med gamle Glamsbjergensere, så jeg glæder mig meget til at se en masse 
»gamle« i ‘96.
Dog har jeg snakket noget med Jesper Desmareth og Thomas Lærche, så 
jeg ved da nogenlunde, hvad I går og laver!
Vi ses!

Hilsen
Carsten Lindequist, Gyvelbo (Hus 1 - 85/86)
Faistersgade 7, l.th.
8000 Århus C
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Frederikssund, 18. oktober 1995
Hej gamle Glamsbjergelever.
I har bedt mig skrive et par ord om mig selv, så I kan høre, hvordan det er 
gået mig siden mit ophold på efterskolen.
Efter sommerferien kom jeg i lære som elektriker hos Kaels Elkøb i Slan
gerup. Jeg har ikke haft svært ved at finde job, og har haft arbejde siden 
jeg blev udlært.
I foråret 1990 købte jeg et gammelt hus, som jeg selv har gået og sat i 
stand. Jeg bor sammen med min pige og vores hund.
Jeg har taget jagttegn og bruger meget af min fritid på jagt. Jeg hjælper 
mine forældre på deres gård, når jeg har tid.
Jeg glæder mig til at læse om, hvad klassekammeraterne har gået og lavet 
i tiden siden efterskolen.
En hilsen til skolens personale.

Venlig hilsen
Peter Nissen 
Maglehøjvej 10 
3600 Frederikssund 
Tlf. 42 31 01 93
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