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Opdragelse til fællesskab - og 
selvstændighed

Mange skoler og hjem gør meget ud af at opdrage og uddanne til 
fællesskab. De fleste børn møder fællesskabet allerede i børne
haven, - det bliver senere fulgt op i folkeskolen, på efterskoler, i 
gymnasier, fritidsklubber og lignende. — Det er rigtigt at kunne 
fungere i et fællesskab - at føle sig som et led i en større sammen
hæng.
Glemmer vi selvstændigheden?
I vore dages stræben efter at alt skal afgøres på demokratisk vis, 
vænnes vi til først at tage stilling, når vi har hørt en masse argu
menter. Når beslutningen træffes, er der ofte flere med samme 
mening, - ansvaret for at beslutningen er rigtig hviler ikke så 
tungt på den enkelte, ja, ofte kan det være svært at få ansvaret pla
ceret.
Tendensen fremmes ved nedlæggelse af mange små virksomheder 
- her var det mester selv, der måtte tage ansvar for sine beslutnin
ger, mens det i større virksomheder er en ledelse eller en tillids
mandsgruppe.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi som forældre og pædagoger også 
lærer børn og unge selvstændighed ved at give dem ansvar, — at vi 
ind imellem tvinger dem til selvstændige beslutninger, som de må 
tage konsekvensen af. Derved kan de måske lære at tage ansvar 
for deres eget liv og familie.
Fremtiden har brug for selvhjulpne mennesker, vi kan ikke ba
sere vor tilværelse på socialrådgivere og familievejledere.

For skolen har det været et godt arbejdsår, forskellige kurser og 
arrangementer har i årets løb samlet mange mennesker fra fjern 
og nær. Skoleafslutningen i juni viste et meget fint resultat med det 
første elevhold.
Ved at leje boliger til inspektøren og nogle af lærerne har det væ
ret muligt at skaffe plads til flere elever. Skoleåret 1982/83 er be
gyndt med 67 elever. - Der er desuden ansat to nye medarbej
dere, Birthe Nørskov og Rita Rasmussen. Bestyrelsen byder vel
kommen til samarbejdet.
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Vi har fra Undervisningsministeriets Byggedirektorat fået tilsagn 
om rentestøtte til opførelse af et par hårdt tiltrængte boliger. Vi 
håber, at kunne begynde byggeriet til foråret.
Huset udføres som en dobbeltbolig, der placeres på det sydvest
lige hjørne af skolens grund.
Bestyrelsen vil gerne hermed rette en tak til elever, forældre, 
forstanderpar og alle ansatte på skolen for godt samarbejde i 
årets løb.

Glædelig jul og godt nytår
Vagn. Aa. Kjeldsen

Ved indvielsen. Skolens formand Vagn Aage Kjeldsen og daværende undervis
ningsdirektør A. Baunsbak Jensen.
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Der var engang -

Engang - ? - det var i 1882, og hvad der hændte var, at 2 af læ
rerne ved Vallekilde højskole rejste til Stockholm for at deltage i 
et nordisk gymnastikstævne, som blev afholdt der den sidste uge i 
april. De deltog som gæster. I stævnets opvisninger deltog finske, 
norske og svenske hold, men ingen fra Danmark. De 2 mænd var, 
såvidt vides, de eneste fra dansk side, der deltog i stævnet.
De var tillige stærkt engagerede i den del af det frivillige ung
domsarbejde, hvor man samledes om at dyrke gymnastik og 
skydning. Igennem årenes erfaringer - fra højskolen såvel som 
foreningerne - var de nu kommet i den situation, at de var tynget 
af tvivl på, at den gymnastik, man øvede, havde værdier i sig, der 
var værd at samle en opvoksende ungdom om, og de syntes, den 
harmonerede dårligt med det sigte, der var bestemmende for høj
skolens virke. Nu søgte de mod Stockholm for at se, høre og 
lære.
Andreas Bentsen og Niels Hansen Rasmussen er det, der er tale 
om. De blev - mere end de kunne vide det, da de drog ud - bane
brydere for en sag, en bevægelse, der satte usædvanlig dybe spor i 
foreningernes og de fleste skoleformers arbejde. I starten med 
højskolerne forrest i linien. En udvikling, som næppe noget andet 
land har haft magen til. Med den plads, de 2 mænd fortjener i hi
storien - og da også i ret vide kredse fik - bør de her præsenteres 
nok så nøje.

Andreas Bentsen blev født d: 9. marts 1839. Stedet for begiven
heden var Kvanløse skole, hvor hans far var lærer. Det var »De 
40 ridders dag« og med et forrygende snefog, fortæller Andreas 
Bentsen i sine erindringer. Der skulle have været 3 sole, »bisole«, 
på himlen, og »madammen« blev læsset af i en stor snedrive ved, at 
slæden væltede.
Allerede som 10-årig får han uudslettelige indtryk fra de stærke 
folkelige og nationale bevægelser omkring 1848 og tiden derefter. 
Han er i 1849 med sine forældre til en folkefest i Ulkerup. Den 
var planlagt som en glædesfest for den nye grundlov og fik sin 
særlige stemning ved meldingen om sejren i slaget ved Fredericia, 
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som just var indløbet. Efter 3-års krigen blev der skrevet adskil
lige sange til festerne for de hjemvendte soldater. Der blev sog
nene rundt tegnet subskription på sangene, og 11-årige A.B. gik 
rundt med listen i ture på op til 3 mil. Senere måtte han ud i en ny 
runde for at opkræve pengene. - løvrigt betegner han selv sin op
dragelse som streng - men ikke som dårlig. Han fik i et par til
fælde personlig erfaring om, hvordan det er at få stryg med en 
pilekæp. Under sin konfirmationsforberedelse fik han af sin 
fader den kontante besked: »Bestem nu, hvad du vil være. Kun 
bonde eller skolelærer må du ikke blive.« — Han valgte at blive 
tømrer.
Et firma i Rye sogn, der gik under det ejendommelige navn »Dej
ligheden«, blev hans lærested. Forholdene der stod i et misligt 
forhold til navnet. Tonen var sjofel og rå, og han lærte for lidt. 
Det blev ham uudholdeligt. Han beretter senere, at de 3 år på 
dette sted, var de længste i hans liv. Kun ét lyspunkt var der: en af 
svendene, den eneste han knyttede sig nærmere til, fortalte ham 
som den første om Grundtvig. Han fik senere arbejde i Roskilde, 
men også her befandt han sig ilde »Tonen blandt håndværkerne 
var den råeste og fæleste, jeg har oplevet.« - Han fortæller da 
også, at han altid føler sig ene og forladt. Hvor hårdt dette end må 
have været for ham, så har det uden tvivl været medvirkende til at 
søge anden uddannelse - og en ny livsvej.
Han får arbejde i København og går nu på tegneskole der. Han 
går til flere kurser og tager tillige privatundervisning i flere fag: 
regning, matematik, tysk, engelsk, aritmetik, geometri og fysik. 
Ind imellem finder han vej til at høre C. V. Rimestad fortælle dra
maer samt enkelte oplæsninger ved Erik Bøgh og H. C. Ander
sen. Efter endt arbejdstid gik han ofte ind på Christiansborg for 
at høre folketingets forhandlinger. Vejen til en anden livsbane af
tegner sig. Om situationen melder han selv: »Hvis jeg skulle blive 
tilfreds og ikke alle dage gå som tømrersvend, måtte jeg have an
derledes fat.«
I julen 1860 tager han beslutningen: at tage uddannelse som lærer, 
og sidst i maj 1861 begynder han det nye afsnit af sit liv som elev på 
Blågård seminarium. Her er det, han møder Ernst Trier, der da 
var lærer der. Bekendtskabet udviklede sig til et nært og hjerte
ligt forhold, der blev af dyb betydning for dem begge - og for den 
skole, hvor de senere fik deres virke.
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Drengeserie.

Da uddannelsestiden nærmede sig slutningen — i vinteren 
1863-64 - udvikledes et intermezzo mellem Andreas Bentsen og 
seminariets forstander Jeppe Tang. Sidstnævnte havde jo nok be
mærket Andreas Bentsen som en elev af en særlig støbning og med 
evner, der kvalificerede ham til større opgaver, og tilbød ham 
hen på vinteren stilling på seminariet. Som lærer og en slags in
spektør. Imidlertid sker så det, at krigen bryder ud ved den tid, 
da der skal slutlæses til eksamen, og Andreas Bentsen er så stærkt 
engageret i landets situation og begivenhedernes udvikling, at læs
ningen af aviser og opslag blev passet før eksamenslæsningen. 
Dette bemærkede Jeppe Tang - og meddelte ham, at han havde op
givet at ansætte ham som lærer. Noget senere, da han havde set 
eksamensresultatet, blev tilbudet om pladsen gentaget, men da 
sagde Andreas Bentsen nej, og han meldte sig som frivillig.
Efter sin hjemkomst fra krigen oprettede han - tilskyndet af 
Ernst Trier og præsten Gunna Busch — en friskole i Brøndby
vester. Da friskolen er kommet igang, indbyder Andreas Bentsen 
også til aftenskole. Undertiden med fremmede talere. Blandt dem 
er Ernst Trier, som nu har rejst sin højskole i Vallekilde, og det 
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hjertelige forhold mellem de 2 mænd får nu til følge, at Andreas 
Bentsen i 1868 rejser til Vallekilde for at blive lærer hos Trier.

N. H. Rasmussen er fynbo, født på en gård, Vojremosegård« i 
Birkende, d: 27 september 1854. Nogle år derefter - i 1860 - flyt
ter familien hen i nærheden af Odense. N. H. Rasmussen blev elev 
på katedralskolen og udgik derfra - i 1871 - med præliminærek
samen. Med denne klaret drog han på ferie i Jylland. Gennemført 
med en fodtur på 170 mil.
Det var N. H. R.s agt at få uddannelse til ingeniør. Han kom i 
lære på maskinfabrikken »Phønix« i Odense. Her smedede han så 
om dagen og læste om aftenen for at kvalificere sig til uddannel
sens næste fase.
Efter endt læretid søgte - og fik - han optagelse på Polyteknisk 
Læreanstalt. Hertil synes alt i hans uddannelsesplan at køre i lige- 
løb, men nu begynder noget udenfor det faglige at spille ind. I stu
dietiden havde han taget kontakt til »Københavns Skytteforening, 
hvor han »forsøgte sig lidt med gymnastik«. Der meldes ikke no
get om, at denne form for legemsøvelser fanger hans interesse i 
særlig grad, men da han senere — i 1876 - møder den et andet sted, 
i Vejstrup på Sydfyn, begynder noget at brænde i sindet. Da han 
ser med hvilken liv og lyst, den øves på en gårdsplads af sognets 
unge mænd. »var der noget heri, som rørte de dybe lag i hans 
sjæl« (Kristen H. Lange).
Han afbrød undervisningen og indmeldte sig som elev på Vej
strup højskole. Han så ingen vej frem gennem studierne i Køben
havn. - Men opbruddet var jo et vovsomt skridt, og hvad gav høj
skoleopholdet ham så? herom hedder det: »Gennem foredraget 
og gymnastikken fik han videre og højere syn på livet og følte med 
varme, at der (her) også spirede en livsgerning for ham ...« og 
»at han fik øjnene op for, at man skal leve livet for at tjene andre, 
så vil man selv blive lykkeligst«.
Men - og det er nok værd at bemærke - han drog til Køben
havn og fuldendte sine studier. - De’r var den gymnastikafdeling, 
han før havde søgt, blevet opløst, men sammen med et par andre 
unge mænd stiftede han så en ny forening, »Kjøbenhavns Gymna
stikforening«. Gennem sit arbejde i denne kom N. H. R. i nær
mere forbindelse med skyttesagen og derved med formanden for 
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Holbæk Amts Skytteforening, en lærer ved Vallekilde højskole, 
Andreas Bentsen.
De 2 mænds interesse for gymnastikkens sag og meget fælles
skab i grundholdning førte dem snart ind i et nært og meget kon
struktivt samarbejde. Allerede i 1878 er N. H. R. med til at tilret
telægge et kursus for gymnastikledere »det første af sin art her i 
landet« (Kristen A. Lange)
Han tager i januar 1880 sin polytekniske eksamen, men vil - i 
stedet for at udnytte den - helst en tur til højskolen i Vallekilde. 
Men her løber han på modvind fra familiens side - og især fra 
moderen. Hun holder på, at han nu skal drage nytte af sin eksa
men og straks søge at få et arbejde som ingeniør. Det skal være i 
Århus, hvor en grosserer af familiens bekendtskab vil anbefale 
ham til en overingeniør.
Det har næppe været med større begejstring, endsige ildhu, 
han drog afsted, men - som den lydige søn, han var - gjorde han 
det. Han ansøgte som ønsket, men - han fik ikke noget arbejde i 
Århus, og styrer nu direkte mod det arbejdsfelt, han længes mod.
I februar flytter han til Vallekilde og starter her som medhjæl
per ved undervisningen på den håndværkerafdeling, Andreas 
Bentsen havde grundlagt og nu var leder af. Denne afdeling havde 
fået stor elevtilgang, og Andreas Bentsen havde desuden fra om
kring 1874 haft ganske store opgaver som bygmester at varetage. 
Heriblandt opførelsen af adskillige kirker og præstegårde. Han 
havde undertiden op til 30 mand ansat i denne del af sit virke. Men 
tjente ikke ret meget selv derved. Han var kendt for at arbejde 
både godt og billigt - og ikke mindre for, at hans mandskab i ad
færd lå på et langt mere sobert niveau end det, der ellers var 
gængs for standen: en følge af det løfte, han havde givet sig selv; at 
når han fik elever: da søge at højne den danske håndværkerstand — 
og især dens menneskelige bonitet.
Det var denne opgave, han nu skulle bistå Andreas Bentsen i at 
løse. Samtidig går han stærkt og spontant ind i skolens virke. Han 
søger så at sige at opleve den indefra, deltager i elevernes gymna
stik og følger den første vinter Triers foredrag. Han begynder at 
holde gymnastik med håndværkerne i tidlige vintermorgener. 
Det var under forhold, vi ihvertfald i dag ville kalde barske. Høj
skolens sal havde - den gang - lerstampet gulv, og dens højst 
simple indre oplyst af blot 3 rygningsvinduer i taget over de 
nøgne spær.

11



Samtidig arbejdede han sammen med Andreas Bentsen på at ud
brede gymnastikken i amtets skyttekredse, og det må have været 
svært at føre igennem. Midlerne, øvelsesstoffet, der stod til en 
leders rådighed var af en art, der gjorde gymnastikken svært til
gængelig for dem, der fysisk set ikke var særlig godt rustede. 
»Stoffet« var i overvejende grad færdighedsøvelser: spring over 
hest og snor, klatring i tove og skråstang, samt øvelser i ringe og 
ræk. Dertil hugning og eksersits, men lidet af fritstående øvelser. 
Altsammen præget af på den ene side at skulle være egnet i en mili
tær uddannelse - og på den anden var en række præstationer. 
Noget af denne gymnastik var oprindelig formet ud fra pædagogi
ske principper, men dette var næsten ikke til at spore længere. 
Tanker om, at legemsøvelser skulle baseres på en blot elementær 
viden om det menneskelige legemes bygning og funktion, var ikke 
nået frem til dem, der havde udformet denne gymnastik.
Omkring 1880 synes der at være enkelte, der er betænkelige 
ved situationen. Ved den tid, hævder K. A. Knudsen (i bogen »Fri 
Ungdom«) at en ledende mand indenfor skyttebevægelsen til Poul 
la Cour har sagt: »Hvis vi ikke får en anden gymnastik, hører den 
op af sig selv i skytteforeningerne«, -
K. A. Knudsen, osm i sin ungdom havde øvet den foran omtalte 
gymnastik, der i sin oprindelse var tysk, men senere - især efter 
1884 - blev kaldt »dansk gymnastik«, erklærede efter et livs ar
bejde i gymnastikkens tjeneste: »Havde jeg ikke lært anden gym
nastik end den danske, var det aldrig kommet i min tanke at blive 
gymnastiklærer. Men Lings gymnastik lærte mig, at den var et 
livs arbejde værd«.
Det er svenskeren Per Henrik Ling (1776-1839), K. A. K. her 
taler om, og det var den af ham udformede gymnastik, det blev en 
sjælden inspirerende oplevelse for de 2 mænd fra Vallekilde at 
møde.
Da de havde set stævnets opvisninger, stod det dem klart, at det 
særpræg, de fleste svenske hold havde, skyldtes denne gymnastik. 
De så, at den i sig selv var stærkere præget af skønhed end vanligt, 
men de undredes især over gymnasternes harmoniske udvikling 
og gode holdning.
Og de hørte om grundlaget, denne gymnastik var opbygget på: 
en viden om det menneskelige legemes anatomi og lovene for dets 
funktioner.
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Gennem talerne - og her især forstanderen for Centralinsti
tuttet, Gustaf Nyblæus, der selv havde været elev under Ling og 
senere lærer hos ham - hørte de om de høje mål, Ling selv havde 
med sin gymnastik. Nyblæus havde også skaffet dem skrifter om 
Ling, og de mødte her Lings egne ord om det mål, hans gymnastik 
var rettet mod: »En sann u tb tiding måste riktas lika mycket åt 
själens behof, som åt kroppens« og om dens mulighed for at præge 
og forme, da må sigtet rettes mod at få frem det, som kendetegner 
»en gudsbelåtet vår dig menniskotyp«.
Der vågnede hos de 2 mænd en overbevisning om, at de her 
havde mødt en form for gymnastik, der gennem sine korrige
rende, formgivende øvelser i en dygtig leders hånd ville være 
istand til at udvikle og præge dem, der øvede den. De bøjede sig i 
respekt og beundring for dens stræben mod skønhed, mod en fri 
og rank holdning, mod en legemlig harmoni og et højt udviklet 
herredømme. Og de overbevistes om, at de her havde mødt no
get, der i sin målsætning harmonerede med sigtet for den skole, 
de havde hjemsted på. Fra N. H. Rasmussen har vi dette udsagn: 
»Det skulle nok hjælpe til at give lyst til en gymnastik, at den ikke 
alene var skøn at se og gav godt legemligt Udbytte, rettede Ryg
gen, rejste Hovedet, hvælvede og udvidede Brystet o.m.a., men at 
den også tog Sigte på at bortjage Blødagtighed fra Nordens 
Lande, og at den vedkendte sig, at Mennesket er skabt i Guds Bil
lede, og havde sine Fremgangsmaader præget af denne Sandhed.«

»Der var en gang ...« - ord, så jævne i form og dog med klang 
som en klokke, der melder om eventyr. Det må have været even
tyrligt for Andreas Bentsen og N. H. Rasmussen i de følgende 
20-30 år at følge den udvikling, som med deres stilfærdige studie
rejse til Stockholm blev igangsat. Derom skal der ikke berettes 
her, men blot noteres enkelte fakta: 2 år senere - i 1884 - blev den 
lingske gynmastik indført på Vallekilde højskole. Den bredte sig 
hurtigt til de fleste højskoler iøvrigt og derfra ud i næsten ethvert 
sogn, hvor den også stimulerede opførelsen af forsamlingshu
sene. Den medførte også, at der kom skred i kvindegymnastik
ken. Ved Landsstævnet i Silkeborg 1908 vistes udelukkende lingsk 
gymnastik, og nu deltog også kvindelige hold. En anden af dens 
følger blev den særprægede danske form for lederuddannelse, 
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der udviklede sig. Med udgivelsen af ny håndbøger blev den ind
ført i både folkeskolen (1899) og hæren (1905).

Det har været et ønske med denne beretning at markere 100-året 
for denne rejse til Stockholm - og at henlede på de 2 omtalte 
mænds virke.
Der vil nok i de første par år blive talt og skrevet mere end 
vanligt om den lingske gymnastik - og om forholdene omkring 
dens tilstedekomst i Danmark.
Når dette sker vil vi igen - og helt med rette - se navne som 
Ernst Trier, Poul la Cour, Ingeborg Appel, K. A. Knudsen frem
hævet, men da bør der også kippes med flaget for Andreas Bent
sen og N. H. Rasmussen. Som dem, der med uselvisk sind tjente en 
sag, som havde mod til at ændre kursen, når det gjaldt feltet for 
evnernes ibrugtagen, som fastholdt deres ungdomsidealer - og 
turde styre efter dem.
Der var andre, der virkede stærkere gennem ordene - de talte 
nok især gennem deres arbejde og eksempel - som tusinder af 
gymnastikkens ledere efter dem. - En kendt placering: plinten i 
samme rum som talerstolen — og med samme ærinde.

Mads Nielsen

Pigeserie.
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Menneske - idræt - efterskole

Vi kræver legemsøvelser for vore børn 
for derved at udvikle deres legemer, 
så at disse kan være et så 
fuldkomment redskab 
som muligt for ånden.

Platon

At starte denne artikel med ovenstående citat har sine ganske be
stemte grunde.
Dels at give gymnastik/legemsøvelser et historisk perspektiv, dels 
med det samme at få klarlagt målet med legemsøvelser.
Citatet fra Platon (ca. 430-347 f.Kr.) kommer på en tid i Græ
kenlands idrætshistorie, hvor en overdreven professionalisme og 
atletik blev mere og mere fremherskende. En situation som ud
mærket kan sammenlignes med nutidens - blot med en tilføjelse af 
aktiviteterne indenfor andre idrætsgrene end atletik. Den gang 
som nu blev følgen en ensidig træning ofte med skadeligt resultat 
til følge. Her skal blot nævnes overudvikling af visse muskelgrup
per, led-muskelskader o.l., og så er de mere åndelige »skader« 
slet ikke nævnt, men de var og er der.
Et tidsspring på ca. 2250 år fører os frem til året 1884. Stedet er 
Vallekilde højskoles nye øvelseshus, og datoen er den 25. februar. 
Under ledelse af skolens gymnastiklærer cand, polyt. N. H. Ras
mussen viste eleverne en gymnastik udformet af svenskeren Per 
Henrik Ling. Det var den første opvisning i Danmark af den 
gymnastik, som kom til at ændre dansk gymnastik så afgørende. 
At Vallekilde højskoles forstander, Ernst Trier, havde bygget et 
helt nyt øvelseshus til denne gymnastik skyldtes ikke alene, at 
Lings gymnastik var indrettet efter lovene for det menneskelige 
legeme, men også et forhold, som gjorde faget gymnastik værdigt 
til at indgå på lige fod med højskolens andre fag, og som i det fri
villige foreningsarbejde har sat sig dybe spor. Dette specielle for
hold udtrykkes af Ernst Trier i den tale, hvor han byder den nye 
gymnastik velkommen, og hvor det så rammende lyder: »Sagen 
er den, at disse svenske legemsøvelser slet ikke er til for at ud- 
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danne i en eller anden enkelt sags tjeneste, såsom krigsvæsenets, 
heller ikke stiler de på at uddanne kun menneskekroppen, at 
denne må i en eller anden retning blive stærk eller smidig, men de 
tager sigte på det hele menneske, de ville være et led i hele den 
menneskelige opdragelse og uddannelse ...«. Endvidere siges i ta
len, at »vi trænger til at få øjnene op for betydningen af legems
øvelser i hele folkeopdragelsen ...« og »... særlig velkomne ville 
de være i skolen, i alt fald overalt hvor man der arbejder, for ud
dannelsen af det almenmenneskelige, som det træder frem i den 
folkelige skikkelse, som er ejendommeligt for det folk, vi tilhø
rer, således som tilfældet er ved folkehøjskolerne«.
Disse tilbageblik viser os, at den' udvikling, idrætten i dag er i, 
ikke er historisk enestående, men har foregået på Platons tid. 
Dette, samt de mål Platon, P. H. Ling og Ernst Trier satte for 
legemsøvelser, må give stof til eftertanke, når man skal sætte mål 
for, hvordan gymnastik og idræt skal praktiseres på en efter
skole.

Det hele menneske er for mig, hvad man skal sigte mod. Når dette 
er sagt, er også adskillelsen mellem idrætssyn og menneskesyn 
væk, og et samlet livssyn fremstår.
Nu er udtrykket det hele menneske ikke så ligetil at få hold på - 
men noget af det væsentlige er, at ligesom idræt er et vægtigt led i 
hele den menneskelige opdragelse og uddannelse, er også andre 
fag som formning, musik og matematik - at finde de muligheder 
der ligger gemt i mennesket. - Men udtrykket rækker langt vi
dere. For ligesom mennesket må finde sine egne muligheder i re
spekt for andres, sådan må det også se sig selv som en del af et folk 
og her må fortællingen om det danske folks liv og historie ligesom 
den folkelige sang blive et middel. — Det er blandt andet, hvad vi 
forsøger at få efterskolen til at rumme.
Hvordan idrætten så praktiseres her på Bjergsnæsskolen, skal jeg 
kort redegøre for — først en oversigt.
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Opvisning med folkedans.

Ju-hue - gymnastik på plænen.
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Morgenløbetur 
Gymnastik 
Svømning 
Idrætsteori 
Foreningslære

Volleyball 
Fodbold
Spring 
Basketball 
Orienteringsidræt 
Rytmisk gymnastik 
Håndbold
Atletik 
Dramatik

- daglig
- 4 timer
- 1 time
- 2 timer
- 1 time

- 2 (-4) timer
- 2 (-4) timer
- 2 (-4) timer
- 2 timer
- 2 timer
- 2 timer
- 2 timer
- 2 timer
- 2 timer

Obligatoriske fag

Valgfag

Eleverne står op kl. 6.50 og løber en tur rundt om skolen - kun 
800 m, men nok til at få blodomløbet i gang og få frisk luft i lun
gerne. 4 dage om ugen har de 1 times gymnastik, 2 dage drenge og 
piger hver for sig, 1 dag det halve hold blandet og 1 dag hele hol
det. I disse timer skal eleverne blandt andet opleve en alsidig ryt
misk træning med en harmonisk legemsudvikling som mål. Det vil 
f.eks. for drengenes vedkommende ikke sige 10 minutters op
varmning og så spring, men mindst en halv time med fritstående 
formgivende øvelser og ribbeøvelser, og derefter kan springene 
indgå. Hvorfor det alene er gymnastik og ikke også boldspil, der 
øves i disse timer, grundes i alsidigheden i øvelserne samt det, at 
her arbejdes direkte med mennesket selv, medens alle andre 
idrætter arbejder med noget uden for mennesket f.eks. en bold, 
et spil.
Piger og drenge har timer både fælles og delte, for at vi kan til
godese begge parter. - De skal hver have lov at have deres sær
præg, men også være klare over de områder, hvor de kan sam
arbejde i deres forskellighed. - Svømning er også et obligatorisk 
fag. En time om ugen kan give os mulighed for at vedligeholde 
svømmekundskaberne samt få de enkelte lært at svømme, som 
endnu ikke kan det. - For at give en baggrund for legemets funk
tion og udvikling samt idrættens betydning for det enkelte menne
ske har eleverne idrætsteori 2 timer om ugen. Til sidst er for
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eningslæren med 1 time om ugen det fag, som gerne skulle give de 
unge lyst og kendskab til foreningslivet, så de senere aktivt vil del
tage deri, enten som instruktører eller ledere.
Som det ses af oversigten af idrætsvalgfag, er der et stort udvalg, 
men nogle er »sommerfag« og andre »vinterfag«. Der er mulig
hed for at vælge 2 valgfag 4 dage om ugen, så teoretisk kan ele
verne få 8 idrætsfag, men i praksis er der ingen som overkommer 
det. Selvom det hedder valgfag, arbejdes der lige så seriøst med 
fagene her som i det obligatoriske og selvfølgelig efter samme mål. 
Nu er der måske nogen, som mener, eleverne skulle have lov at 
vælge idrætsdisciplin i de obligatoriske timer. Valgfrihed mellem 
idrætsdisciplinerne er efter min mening at sætte blår i øjnene på 
eleverne i det »frie« valgs navn. Netop ved ikke obligatorisk at 
give eleverne de legemsøvelser, der passer til dem for en harmo
nisk legemlig udvikling, svigter man dem i stedet - eleverne vil 
efter denne valgfrihed ikke legemligt have frihed til selv at vælge. 
Platons mål må her komme i første række.
Jeg bruger ofte det følgende eksempel til at anskueliggøre den 
legemlige frihed til at vælge. Skolens revisor har til huse i en stor 
bygning med flere etager, og selv har han kontor på 3. sal. Skal jeg 
derop, kan jeg vælge mellem en elevator og trappen. Jeg vælger 
oftest elevatoren, men kunne til enhver tid næsten lige så hurtigt 
komme derop ad trappen. Valgfriheden er der, men den er der 
ikke den dag, jeg er nødt til at tage elevatoren.
Det er også »moderne« i dag at bruge ordet motion. Her mener 
jeg, man må give eleverne sådanne øvelser, at de virkelig mærker, 
at her sker der noget. Vi tænker ikke motion, men udvikling. 
Mærker eleverne en udvikling, vil de også søge videre ad den vej, 
også selv om det til tider har været meget anstrengende. For 
netop når det har været allermest hårdt, er man kommet til at 
kende sig selv. Og her er jeg så kommet ind på nogle andre opdra
gelsesmæssige kvaliteter. I hverdagen er det måske ikke så svært 
at virke sød og rar og give udtryk for sine meninger og sociale 
holdninger. Anderledes stiller det sig måske, når man kan 
mærke, at her er man ude, hvor der stilles store fysiske krav til 
en. Er de udtrykte sociale holdninger ægte? Vil man, f.eks. når 
det presser på, stadig gøre sit bedste, ikke give op og slappe af i 
øvelserne, ikke svigte kammeraterne, men vise man godt kan 
være sig selv - søge at være en ud af en helhed og gøre sit til at hel-
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Bjergsnæsskolen set fra øst.

heden forbliver. Ved ikke at håne, men hjælpe, kan man som 
lærer her nå langt med personlighedsdannelsen.
Som vi i de almene fag lægger vægt på indsats og personlig frem
gang og skærer karaktergivning ned til ingen eller højst 2 gange 
årligt (medgivet en mundtlig el. skriftlig begrundelse) sådan også i 
gymnastik og idræt. Her gives selvfølgelig ingen karakterer, men 
en mulig karaktergivningsmåde er dog den uheldige og utillade
lige side ved konkurrencens udskillelse af vindere og tabere, hvis 
den ikke er underlagt andre normer og mål end dens egen.
Konkurrencen er næsten uundgåelig i f.eks. boldspil. Den er hel
ler ikke så skadelig, som nogle mener. Der, hvor konkurrencen 
bliver skadelig, er i de tilfælde, hvor målet med aktiviteten er 
glemt. Hvis læreren hele tiden holder for øje, at denne aktivitet, 
sammen med alle de andre virkeområder på efterskolen, skal sigte 
mod det hele menneske — være et led i folkeopdragelsens tjeneste - 
da vil konkurrencens uheldige sider ikke blive tilladt/ikke komme 
frem. Piger og drenge vil i respekt for hinanden kunne spille sam
men - de ufine metoder i kampen for at vinde vil ikke blive benyt
tet i respekt for spillet og de mennesker, man er sammen med.
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Man må lære at acceptere andre og sig selv i vores forskellighed, 
også når Lene spiller håndbold, fordi det er sjovt, og ikke fordi 
hun er videre god til det. På den anden side må vi sørge for, at der 
ud over det sociale sker en udvikling rent idrætsligt - ellers kan 
kroppen vel ikke blive det fuldkomne redskab for ånden. Livet er 
en kamp mellem de livsdestruerende og de livgivende kræfter, og 
tager man konkurrencen helt bort, tager man også en mulighed 
for en pædagogisk virksomhed bort, nemlig at få de unge til at 
kæmpe den kamp det er at finde og bevare det livgivende i kon
kurrencen.
På den måde vi praktiserer idrætten her på stedet, kunne vi ved 
nogle få ændringer udmærket give en lederuddannelse eller start 
på samme. Principielt mener jeg, at de elever, vi har på eftersko
lerne, er for unge at sende ud som ledere eller instruktører. De 
har ikke nået at drage de nødvendige erfaringer rent menneske
ligt og vil derfor få svært ved den store opgave, det er, evt. at stå 
alene i et folkeligt foreningsarbejde. Men hvis de nødkurser, som 
f.eks. kursus I, II og III i gymnastik er, skal blive permanente 
foranstaltninger, da ser jeg hellere, der er efterskoler, som for
svarligt vil indgå i arbejdet med starten på en lederuddannelse, 
som f.eks. kursus I i gymnastik. Med forsvarligt mener jeg, at 
man nødvendigvis ud over de praktiske timer må have undervis
ningsøvelser, idrætsteori, foreningslære som skemalagte timer 
og både gennem de almene som de idrætslige fag giver eleverne en 
solid baggrund for ledergerningen.
Et idrætssamarbejde med andre efterskoler er altid sjovt og 
spændende både for elever og lærere. Hvis den holdning, vi læg
ger for dagen her på skolen, skal have nogen relevans, må den 
føres videre i dette idrætssamarbejde. Det betyder, at en decide
ret turnering med andre skoler går vi ikke med i. Vi mener, det 
må være et idrætssamarbejde, hvor vi får et samvær, ved at alle er 
med, f.eks. både gennem boldspil mod og med hinanden, ved sang 
og fortælling, ved dans og hyggesnak.

Ole Mølgaard
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Cykelrim.

Hov - hvor er min makker?
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Velkommen igen til fortællingen!

Børn og meget unge mennesker har vist altid holdt meget af at 
lytte til fortælling. Ikke mindst til det, som deres forældre eller 
bedsteforældre havde at berette om den nære fortid, de var for
trolige med af egen erfaring, god eller dårlig. Men i vores hæs
blæsende tidsalder, hvor forskellen mellem livsvilkårene for de 
tre sidste generationer ellers er blevet mere omfattende end no
gensinde før i historien, har der tragisk nok været mindre sans 
for og mindre sind til at give sig stunder til denne fortællen og lyt
ten generationerne imellem. Og det er næppe nogen ros for no
gen af parterne, at der ikke er »tid« til den slags, for i den und
skyldning ligger allerede begyndelsen til den kolde, uhyggelige 
ligegyldighed med den gren, vi selv sidder på. Fremmede over for 
de mennesker og den historie, vi skulle kende bedst - endda i egen 
interesse.
Når vi i disse nære forhold næsten har glemt at lytte og at for
tælle, så kunne man tro, at fortællingen i videre forstand (altså 
om den historie, tro og tradition, vi som et helt folk er fælles om) 
ikke mere vil få nogen chance for at fange vores opmærksomhed, 
ja, at den simpelthen ville blive udryddet, navnlig da i skolesam
menhæng, hvor den slags én-vejs-kommunikation længe har væ
ret bandlyst. Så galt går det nok aldrig. Tværtimod synes man 
gennem de senere år at have opdaget, at fortælleformen netop i 
skolesammenhæng stiller den enkelte tilhører helt anderledes 
personligt frit, end nogen anden undervisningsform gør. Fortæl
lingen kræver nemlig slet ikke i ydre, ublufærdig forstand et 
svar, men overlader frit til den enkelte, om han eller hun kan el
ler vil genkende sig selv og sit eget frie ansvar i de personers liv og 
skæbne, deres holdning eller mangel på holdning, som fortællin
gen, hvis den ellers er troværdig, lader den lyttende få kendskab 
til, men i reglen sådan, at den lyttende må gøre op med sig selv, 
om dette her handler om mig selv, eller jeg bare er tilskuer til 
noget nyt eller interessant.

Fortællingen sikrer altså ikke en bestemt slags modtagelse, lige 
så lidt som det morgenfriske A-menneske har nogen sikkerhed 
for, at glæde og oplagthed så tidligt på dagen bliver gengældt, end-
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Vinteridyl.

sige påskønnet fra omgivelsernes side. Modsat underholdning og 
kvikheder, der er håbløse som en våd hund, hvis de ikke modtages 
som tilsigtet, har fortællingen ingen bagtanker, men kan kun 
komme i stand i kraft af det mod fra fortællerens side: hvad jeg 
selv har lyttet mig til som noget væsentligt og uundværligt for mig 
selv, kunne vel have mindst lige så stor klarhed og betydning for 
et hvilket som helst andet menneske, der famler med sit eget og an
dres hverdagsliv. Men det bliver helt deres egen sag, om de tager 
fortællingen til sig. Min sag er det at vove uanset tid og udsigter. 
Ligesom digterne og evangelisterne, som ingen sad og ventede 
efter.
Den Lukas, som har skrevet beretningen om Jesu fødsel, var for 
resten både digter og evangelist. Det glædelige budskab om frelse 
til alle folk må digteren naturligvis klæde i samtidens folkelige og 
religiøse farver: den mægtige romerske kejsers magt til at få sine 
ordrer gennemført alle vegne - og de himmelske magters sende
bud, der kundgør gudebarnets fødsel i menneskeskikkelse; men 
samtidig véd evangelisten meget vel, at netop denne verdensbegi
venhed slet ikke er for øjet, der spejder efter Guds herlighed i 
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ydre begivenheder og forandringer, men alene for øret, der lyt
ter sig til hjertets befrielse - givet med et barn, født i al ubemær
kethed i en ledig bås. Mere fordringsløst og mindre selvoptaget 
kunne den guddommelige kærlighed næppe have gæstet os, end 
det her berettes, - skulle fortælleren hilse og sige til enhver lyt
tende, der endnu spørger, hvorfor Gud ikke bærer sig helt an
derledes påtrængende og iøjnefaldende ad med at redde os og hele 
verden.
Men længere går fortællingen altså ikke end til at røre ved sådan 
et spørgsmål, som i grunden afslører vores egen forkælethed, 
nemlig at vi bilder os ind, at Gud og hele tilværelsen skal stå til 
regnskab for os og vore ideer og ønsker. Fortællingen bliver ved 
sit: Der er ikke noget andet svar at finde i fortællingen end dette, 
at din glæde har navn og skikkelse og liv. Kan du ikke selv høre og 
skønne det, har du ikke hørt fortællingen.
Nu véd fortællingen jo meget vel, at blandt mennesker kan man 
sige det samme mange gange uden at blive hørt eller troet på sit 
ord. Derfor er det så at sige indbygget i fortællingen, at den skal 
og kan gentages dag efter dag, slægt efter slægt. Derfor fortsætter 
vi i Danmark med at holde skole og kirke. Og når det i dag for
lyder, at sansen for at lytte og fortælle mange steder er ved at 
vågne, så man nu igen byder fortællingen velkommen, betyder det 
vel en begyndende genopdagelse af, frihed og sandhed aldrig i 
længden kan skilles fra hinanden. En sådan »reformation« havde 
formentlig ingen ventet. Men når nogen finder gammelt guld, kan 
vel ingen forhindre det i at glimte.

Chr. Sørensen
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Ungdommen -
Længselen efter - og glæden ved at prøve 
egne kræfter.
Lær dig selv at kende iblandt andre og 
når du er alene.
Dine valg — meninger, og handlinger vil 
lære dig om ansvar og frihed.
Forbered og brug din tid til fulde, før 
frugten du bærer i dit skød skal modnes.
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Som den du er - og hos den du finder 
gengivelse for din kærlighed - vil tan
kerne om fremtiden, det levende - og det 
liv som er under skabelse - 
søge næring hos dine rødder.
Dyrk kærligheden, så du kan give af den til andre 
— da vil glæden - ved det livgivende 
vokse som blade, blomster og frugter.
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Du vil altid være en del af ét -
Du er ikke alene.
Et nyt menneskes liv - vil du - 
for en tid have i din favn.
Hvad du gør - vil spejle sig i det 
du har modtaget.
Med tro og kærlighed - med tilgivelse og 
konsekvens, - vil du bære frugten videre, - 
men rødderne vil altid stå tilbage.

Lisbet D. Mølgaard
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Time i skolestue 3.

Step test — idrætsteori med praksis.
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Eliteidrættens indflydelse på de unges 
forhold til idræt

Der er de senere år opstået en ny og stigende interesse for idræt 
og sport som en slags spejl for tendenser i samfundet og de men
neskelige samspil. Idrætten tages nu alvorligt som tids- og sam
fundsfaktor. Den voksende interesse ses også inden for litteratu
ren, man kan blot nævne forfattere som Lyngby-Jepsen, Tage 
Skou-Hansen og Knud Lundberg. Dette viser, at man har set, at 
idrætten på godt og ondt har tag i befolkningen, og som følge der
af må indgå i vore overvejelser omkring hele vor situation.
Er idræt så et gode eller et onde? Altså et spørgsmål om idrættens 
berettigelse. Mange mener, at den har sin berettigelse, idet den 
kan dække visse menneskelige behov.
En af disse er Johs. Stræde, der beskriver dem sådan:
For det første giver vor moderne livsform mennesker mindre 
mulighed for bevægelse og fysisk udvikling end tidligere. Følgen 
bliver da også en fysisk stagnation eller tilbagegang, der vil sætte 
sig sine spor i velbefindende. Idrætten kan være en tiltrængt mod
vægt, hvis den bruges rigtigt. På samme måde befordrer den 
moderne livsform med ensidigt arbejde og teknisering fysiske 
skader og misdannelser, som en alsidig idræt, med hvad dertil 
hører, kunne imødegå. Hertil kan føjes noget meget væsentligt, 
nemlig at idrætten kan give nutidens isolerede og fællesskabsløse 
adgang til samvær med andre.
Endelig er vort livsmønster ofte bundet af faste rammer og reg
ler, så mange mennesker aldrig i hverdagen får mulighed for per
sonlig udfoldelse. De mangler på egne vilkår fysisk aktivitet og 
psykisk selvstimulerende udfoldelse, der kan sige dem noget om, 
hvem de er og hvad de kan.
Idrætten kan for en del mennesker være en hjælp til at finde sig 
selv, sin identitet som fungerende person.
Idræt kan altså have en forebyggende og helbredende virkning, 
hvis man bruger den rigtigt - finder den rette form. Idrætten har 
ligesom udviklet sig i tre hovedformer, der selv om overgangene 
er flydende, dog lader sig definere:
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1. Eliteidræt - konkurrenceidræt for de få.
2. Præstationsidræt - idræt for de mange, først og fremmest for 

bevægelsens og resultatets skyld.
3. Folkelig idræt - idræt for de mange, men sigtende på noget al

ment, som f.eks. samvær og natur.

Forskellen er altså, at eliteidrætten vil til enhver tid prioritere 
resultaterne af idrætsudøvelsen, hvorimod breddeidrætten vil 
fokusere på idræt som middel til personlig udvikling på såvel det 
fysiske, psykiske som det sociale område. Det ville også være i 
orden, hvis man bare holdt de forskellige former for idræt ad
skilt, men det gør man ikke. Der er nemlig en klar tendens til, at 
eliteidrættens normer og idealer gennemsiver al idræt. Elite
idrættens billede afspejles på børneidrætten, skoleidrætten, mo
tionsidrætten og især på præstationsidrætten. Det gælder sorte
ring af udøverne, opdeling i tabere/vindere, konkurrencefor
mer, træningsformer, pengespekulationer, overdrevne tekniske 
og medicinske påvirkninger o.s.v. Vi fastholder eliteidrættens 
målsætning og fremelsker den langsomt med det resultat, at vi tid
ligt mister den del af børn og unge, der ikke kan leve op til kon
kurrencenormerne.
Dette frafald af unge idrætsudøvere har interesseret mange, og 
der er foretaget adskillige undersøgelser, der alle viser, at der er 
faldende deltagelse i idræt med stigende alder. Det er påvist, at fal
det allerede starter i ungdomsårene. En undersøgelse omfattende 
400 unge i alderen 13-18 år foretaget af Carsten Thomey i Oden
se viste, at ca. 20% af denne aldersgruppe var holdt op med at 
dyrke idræt.
Hvis man vil se på årsagerne til dette frafald, må man tage ud
gangspunkt i de unges behov/motiver for at dyrke idræt. For det 
første er der tale om et aktivitetsmotiv. Dette motivs almengyldig
hed ses tydeligt af børn og unges lege- og bevægelsestrang - de 
synes, at det er dejligt at bevæge sig og at udtrykke noget gennem 
bevægelse.
Mange ledere er ubevidste om forskellen i motiver og forudsæt
ninger og anvender ukritisk træningsmetoder, taktik og lign., 
som elite-holdene har anvendt. Konsekvenserne kan være alvor
lige. Der findes mange eksempler på, hvordan ambitiøse trænere 
og forældre har frataget børnene glæden ved at dyrke idræt, idet
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Aflevering og tæmning.

de ikke tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og krav til idræt
ten, som f.eks. at den skal være sjov og spændende.

Som et andet væsentligt motiv kan nævnes kontaktmotivet. Dette 
motiv indeholder både et kontaktsøgende og et kontaktbevarende 
element. Dette har betydning for det enkelte individ på den måde, 
at man for at bevare etablerede kontakter nogle gange går ind på 
en gruppes normer for at bevare kontakten. Idræt er god som 
kontaktformidler, men kan virke uhensigtsmæssig, hvis det kon
taktbevarende element er betinget af en norm, der kan virke fru
strerende på nogle gruppemedlemmer. Her tænkes på, at meget 
forenings-idræt har eliteidrætten som ideal og mål, og som følge 
heraf bruger eliteidrætten som model i udformningen af for
eningsstrukturen (de bedste får det meste, træning og konkur
rence på højt plan). Denne model betinger også, at der foretages 
en hold- og kønsdeling, hvilket absolut ikke er fremmende for 
opfyldelsen af kontaktmotivet. Dette beskrives bedst med et ek
sempel hentet fra »Focus« nrr. 1, 1982, hvor Bjarne Ibsen fortæl
ler om forholdene i en idrætsforening:
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Det er mageligt at se film.

To drenge fra 2. lilleput i foreningen fik besked fra klubbens be
styrelse om, at de for fremtiden skulle spille på førsteholdet og 
træne sammen med det. Begge drenge sagde imidlertid nej, de 
ville hellere blive sammen med deres kammerater på 2. holdet. De 
blev derfor stillet over for det ultimatum, at enten mødte de på 1. 
holdet eller også rykkede de ned på 6. holdet. Hvis de fortsatte 
med at spille på 2. holdet og møde til træning der, og deres træner 
accepterede det, ville han med dags varsel blive afskediget som 
træner for klubben.
Det tredje og sidste motiv, der skal tages med her er præstations
motivet. Præstationsmotivet indbefatter såvel præstationer med 
som mod andre, samt præstationer med og mod en selv. Det hæn
ger sammen med to ønsker, der er fundamentale og primære hos 
alle mennesker, nemlig ønsket om succes og ønsket om at undgå 
nederlag. Men kan kotivet tilfredsstilles, hvis man ikke kan op
fylde den elitære målsætning, som eksisterer i dansk idræt? En del 
unge kommer ind i en god cirkel, idet de oplever succes og får 
dermed lyst til at træne og satse mere og oplever så succes igen 
o.s.v. Men mange unge kommer ind i en tilsvarende ond cirkel, 
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idet de ikke er i stand til at opfylde de krav, der stilles til dem af 
ambitiøse holdkammerater, ledere og forældre. Dette vil opleves 
som et nederlag (måske tydeliggjort ved at man rykkes ned på 2. 
holdet), og derved mister de troen på sig selv og på idrætten.
Der er altså en del der tyder på, at idrættens struktur er medvir
kende til det store frafald. Men da idræt kan være og for det 
meste også er en sund og fornuftig fritidsbeskæftigelse - især i 
disse tider med megen fritid og stor arbejdsløshed - har det stor 
betydning, at vi beholder så mange unge som muligt i forenin
gerne. Der må altså gøres noget, således idrætten bliver et bedre 
tilbud til ungdommen.
Nogle vil så sikkert foreslå, at der må skabes en alternativ idræt, 
en idræt som bygger på andre mål, nemlig på deltagernes forud
sætninger og behov, og som adskiller sig fra eliteidrætten og der
med også fra væsentlige værdier og holdninger i dette samfund.
For det første tror jeg ikke, at det er muligt at lave en alternativ 
idræt, der helt bryder med eleteidrættens normer, og for det an
det mener jeg heller ikke, at det vil være det rigtige, idet den eksi
sterende idræt jo også har mange positive kvaliteter. Disse kvali
teter må så bare fremelskes, samtidig med at de fårlige træder 
mere i baggrunden.
Her tænkes f.eks. på, at den meget udbredte forskelsbehandling 
må fjernes - i hvert fald i ungdomsrækkerne. Holddelingen er så
dan set i orden, da det er sjovest at konkurrere på lige fod, men 
det må ikke give fordele til nogle og ulemper til andre — det må 
være lige værdigt at være på 4. holdet som være på 1. holdet.
Jeg mener også, at foreningerne må indgå som et større hele i 
lokalsamfundet. Det vil kræve en del af lederne, idet foreningen 
må tilbyde både de aktive og de ikke aktive noget ud over selve 
idrætsaktiviteterne. Foreningen skal gerne være et naturligt led i 
dagligdagen, hvor man føler glæde ved at komme sammen på 
tværs af holddelinger, alders- og kønsforskelle. Der må også her 
- ligesom i idrætsaktiviteterne — tages hensyn til de unges behov, 
således foreningslivet i helhed er i stand til at give de unge nogle 
værdifulde oplevelser.

Børge Hansen
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Formiddagskaffe på Sønderjy Ilandsturen.

Anne Marie med Anne Lise på besøg hos Sara.
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At finde sig selv 
- og ansvaret

Der tales meget om, at det er vigtigt, at man finder sig selv - at 
man finder sit eget jeg, finder ud af hvem man i grunden er. Det 
ideelle må være at man gennemgår denne proces i teenage-alde- 
ren, da man i en højere alder måske allerede er vokset fast i an
dres præmisser og skemaer, eller måske er godt på vej til det. En 
af de vigtigste forudsætninger for at finde sig selv er, at man får 
ro til og mulighed for at gå på opdagelse i og prøve sig selv. Det 
kan være meget svært i vor tids hverdag, hvor alt hvad vi fore
tager os tilsyneladende ligger i et fast skema, hvor du bare er en 
robot, der passer ind i dette skema eller programmeres til at 
passe i det. Det kan da også være rart, ik’. - At andre har taget 
alle beslutningerne og ansvaret for dig, og hele tiden står og for
tæller dig, hvad du skal tro og gøre. Joh, måske - men det er nu 
lige så rart at være sig selv, være et menneske, der lever sit eget liv 
og føler at det har et liv, et menneske, der har sin egen vilje, har 
lov til at tage et ansvar, tør tage et ansvar, har lov til at grine og 
græde, bestemme over sig selv og prøve sig selv.
Et af de steder, man kan få den ro og støtte, som denne proces 
kræver, er en efterskole. Nu må man ikke tro, og vi efterskole
lærere må ikke tro, at det eneste, der duer, er efterskolen, men vi 
har nogle muligheder, som umiddelbart sætter os i stand til på en 
god og naturlig måde at give eleven den ro og støtte, de fleste har 
brug for i denne søgen efter sig selv. Ja, men, hvordan gør man 
det? spørges der ofte. Og det er såmænd et godt spørgsmål, som 
det kan være svært at svare på — ja, måske umuligt at svare på. 
Hvad er det eleven skal finde i sig selv? Hvad nu hvis eleven føler 
at den tilværelse han lever er tilfredsstillende for ham? ja, hvad 
så? Selvfølgelig findes der unge mennesker, der af sig selv er gået i 
gang med denne søgen eller andre steder har fået mulighed for at 
gå i gang. Men hvad med dem, der ikke har haft mulighed eller 
måske evne, styrke og mod til at gå i gang og som ganske kritikløst 
lever efter, måske oven i købet søger efter, det andre fortæller 
dem. Vi må rive disse mennesker ud af deres tilsyneladende gode 

37



og trygge hverdag og give dem nogle indtryk og oplevelser, de al
drig har mødt før, eller måske har de aldrig spekuleret nærmere 
over disse oplevelser og deres betydning. Give dem nogle følelser 
og fornemmelser, som de måske aldrig har opdaget, eller måske 
har været bange for at opdage. Hvordan kan man tillade sig at 
gøre det - med hvilken ret?
Vi gør det ud fra den overbevisning, at vi alle er født med en ret til 
at leve og bestemme over vort eget liv. Gennem hele vor opvækst 
og skolegang forsøges der ganske langsomt og systematisk på at 
pille denne ret ud af os. Vi får ørerne tudet fulde om, at man skal 
gøre sådan og sådan, hvis man engang vil blive til noget, hvis man 
vil passe ind i samfundet, som det er i dag. Man skal afslutte sin 
skolegang med en række tal, som betyder en hel del for ens videre 
fremtid, og disse tals betydning har ret til fuldstændig at beherske 
din hverdag i 9-10 års skolegang, i en alder hvor alle de for livet 
så væsentlige ting skal erfares og prøves. Desværre er skolen 
mange steder blevet en kundskabscentral, hvor næsten alt, hvad 
der hedder følelser og liv, er sat i baggrunden til fordel for den 
kendsgerning, at det, der betyder noget, er ikke, det du føler, 
tror, mener, selv tænker og selv synes er væsentlig, men det an
dre mennesker mener, du skal måles efter, nemlig din evne til at 
gengive det de har fortalt dig, du skal tro og mene, og din evne til 
at indpasse dig i det samfund, de mener er rigtigt.
Vi må altså sætte eleverne i nogle situationer, hvor de på deres 
egen krop føler, hvad der er godt og ondt - ikke hvad vi mener er 
godt og ondt, men fortælle dem hvilke ting vi synes er vigtige og 
væsentlige for dem og deres hverdag, og så få dem til selv at indse 
det gode og det onde. Få dem til at indse at hverdagen og livet kan 
være anderledes eller måske oven i købet bør være anderledes, 
end de er vant til. Få dem til at se og føle at det, der betyder noget, 
ikke kun er hvor dygtige de er rent fagligt, men også at de er dem 
selv, at menneskelige kvalifikationer i høj grad betyder noget, at 
man udmærket kan være et godt og lykkeligt menneske, selv om 
man ikke har en højere uddannelse, at jeg også har et liv at leve, 
give dem troen på at de også kan udrette noget, der bliver en suc
ces.
En af de første gange, ja måske den første gang, jeg som lærer så 
og følte mange af disse ting på nært hold, var, da jeg sammen med 
en kollega på Vojens Ungdomsskole var på kanotur på Gudenåen i
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Pigegangen.

en uge sammen med 18 elever. At se og høre hvordan denne flok 
reagerede på denne oplevelse var virkeligt dejligt, og senere ned
fældede jeg nogle af de ting der blev sagt og gjort undervejs og det 
blev til fælgende beretning:
I begyndelsen var ængstelige tanker, for hvis ... så ... Vel nok 
ængstelige tanker fordi det var nyt for os alle. Senere falder sin
det til ro og tankerne får lov til at flyve, mens padlen automatisk 
plasker i vandet. Den første tid tænker man kun på, hvordan man 
klarer det næste sving uden at støde mod åens bred. Hurtigt væn
ner man sig til det, og et samarbejde med manden bagi foregår 
praktisk talt uden ord, du reagerer automatisk på enhver uro i 
båden, og så er det, når du nu glider ned ad åen, at tankerne får 
lov til at flyve.
Hvor er naturen skøn. Egentlig burde vi alle skrue tiden et par 
tusind år tilbage og leve som oldtidsjægeren gjorde det dengang. 
Prøv at sætte dig i hans sted. Langsomt glider du ned ad åen og 
spejder efter bytte. Af og til brydes stilheden af en fugl eller et 
andet dyrs stemme. Er det mon en hjort eller en bjørn?
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Næh, det er såmænd bare en ko. Igen og igen brydes din tanke- 
flyvning af vor civiliserede verdens mange mærkelige ting, dyr i 
indhegninger, en traktors brølen, i det fjerne høres et tog.
Se, alle de fisk under din kano. Hvor må det være skønt bare at 
svømme rundt og kunne undersøge alt, der vækker din nysger
righed, ikke være bekymret for hvad du gør, om du nu kan nå det 
hele, holde aftaler, lave lektier, men bare plaske rundt og nyde 
det. Du føler en ubændig lyst til at springe i vandet, dykke ned og 
blive dernede.

Igen brydes din tankeflyvning, denne gang af store faretruende 
skilte, der strengt formaner: »Badning forbudt« eller »Fiskeri 
forbudt også fra båd«. Er det da ikke en hver mands ret at bade 
og fiske, hvor og når man har lyst. Næh, alt er lagt i faste ram
mer. Du skal ikke tro, at de fisk er dine. Hvis du har penge, kan 
du få lov til at fange og spise dem. Du kan ikke bade her, for sådan 
en stor torsk som dig skræmmer andre fisk bort.
Igen flyver tankerne. Træerne hænger ud over vandet og de dan
ner en tunnel, som du sejler igennem. Af og til titter solen ned 
gennem bladene og en solstråle rammer dig. Her spiller tiden vir
kelig ingen rolle. Heeiii, hvor langt er der endnu ? -
Dine tanker er straks tilbage ved virkeligheden. Hvordan kan 
man spørge om sådan noget her og nu? - Ca. 3 km., men vi må 
videre.
Egentlig synd og skam som vi ødelægger vor natur. Og den måde 
vi lever på nu om dage. Man forstår faktisk godt de primitive fol
keslag rundt om i verden, når de påstår, at de har det godt og er 
lykkelige. Tænk, at kunne sætte sig i sin kano eller kajak, når man 
har lyst og så bare sejle af sted og nyde naturen. Skyde et bytte 
eller fange en fisk, når du har brug for det, ikke tænke så meget 
på dagen i morgen, ja på fremtiden i det hele taget, men bare tage 
det hele som det kommer.
- Så er vi der. -
Tilbage til virkeligheden, men efter vore forhold en primitiv vir
kelighed. Teltet skal slås op, luftmadrassen pustes op og derefter 
det helt store syn når en flok gennemciviliserede elver, der er 
vant til at mor eller økonomaen har maden klar, skal til at kok
kerere. Hvordan virker det her gasblus? Hvor meget er en halv 
liter? Hvordan laver man kartoffelmos? Skal der sukker i sovsen?
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Hvor er vi i grunden hjælpeløse. Men det skal jo gøres og man 
bliver da også mæt, selv om det næsten blev kartoffelsuppe, men 
det vigtigste: man har fundet ud af, at man faktisk godt kan, især 
hvis man samarbejder om det, og efterhånden smager maden da 
helt godt.
Det bliver hurtigt mørkt. Ingen fjernsyn, ingen radio, du kan 
ikke engang spille kort eller læse dit krigs- eller Anders Andblad. 
Nå, men tænde et bål, føle varmen, føle at du er sammen med an
dre og bare sidde og snakke; snakke om alt muligt, ikke bare 
drille, skælde ud og bruge et sprog der hører hjemme på et gade
hjørne, men virkelig snakke og føle man kommer hinanden ved.
Slå telt op, fryse lidt om natten, vaske sig i koldt vand, padle dagen 
lang og næste dag det samme igen. Hvorfor? Fordi det er skægt! 
Fordi det er sundt! Lære naturen at kende og nyde den. Føle at 
verden ikke bare er skole, biler, knallerter, butikker, knald
romaner og fjernsyn, men også et samvær med andre mennesker, 
mærke på din egen krop, at du ikke er et ligegyldigt nul, men at du 
er uundværlig, at du virkelig kan yde noget, men også mærke, at 
det ikke er ligegyldigt, hvordan du yder noget. Tage hensyn til 
andre, ikke kun tænke på dig selv og ikke kun gøre, hvad du selv 
har gavn af, men hjælpe andre, acceptere andres og dine egne fejl 
og mangler og så ellers bare nyde naturen og have det skægt.
Vi tror og håber, at en tur som denne Gudenåtur ikke kun blev 
betragtet som en fornøjelsestur. Vi håber, at den åbnede elever
nes øjne for, hvor vigtigt det er, at vi værner om naturen og må
ske endnu vigtigere, at vi lærer at omgås andre mennesker på en 
ny og bedre måde, som vi blev tvunget til det på denne tur. Vi er 
alle kun mennesker, men frøet til at blive et menneskeligt menne
ske blev sået i os alle. Nu vil jeg så slutte af med håbet om, at de 
også alle lod dette frø få lov til at spire og vokse sig stort.

Et ønske om en god jul sendes tiljer alle fra 
Anne Lise, Anne Mette, Anne Marie og Hans-Jørn
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Erfaringer og konsekvenser af første års 
springundervisning

Som undervisere og pædagoger må vi hele tiden være indstillede 
på at tage ved lære af de erfaringer vi får gennem vores undervis
ning. Sagt på en anden måde så må vi på intet tidspunkt gå i stå og 
lade stå til som lærere. Dette er en betingelse for min eksistens 
som lærer i spring og som lærer i det hele taget.
Da vi startede første hold på Bjergsnæsskolen, havde jeg nogle 
idealer for springundervisningen, som jeg ønskede opfyldt i løbet 
af året. Jeg ønskede i overensstemmelse med skolens formål med 
spring, at eleverne i fælleskabets ånd skulle
- få kendskab til springenes grundlæggende bevægelsesmønstre
- få et alsidigt metodisk grundlag til opbygning af spring
- lære modtagningens betydning for udvikling af personligheden 

og springene at kende
- blive bevidste om kroppens muligheder og begrænsninger
- opleve at egne fysiske muligheder forbedres
- få lyst til at fortsætte med og videregive egne erfaringer til gavn 

for springgymnastikken.

Disse idealer var oprigtigt mente, og de vil fortsat være gode at 
have som formål for springundervisningen fremover, også uan
set de forhindringer, der til enhver tid vil opstå.
I vores tilfælde viste det sig hurtigt, at gymnasterne var nøjagtig 
lige så forskellige, som man kunne vente. Naturligvis var der et 
stort spring i deres gymnastiske færdigheder. Nogle var fuld
stændig uprøvede, andre stod foran at skulle lære mere avance
rede spring som f.eks. forlæns og baglæns salto (evt. med skrue). 
Ligeledes var spredningen i social adfærd stor. Nogle var på for
hånd indstillede på samarbejde og fælles ansvar for at komme vi
dere, andre ønskede kun at modtage springundervisning for egen 
vindings skyld. Disse sociale forskelligheder var iøvrigt mere 
eller mindre uafhængige af gymnasternes individuelle færdig
heder. Endvidere kompliceredes tingene af at nogle valgte spring 
for hyggens og morskabens skyld, mens andre gerne ville »have 
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noget med«, som de kunne bruge i et foreningsarbejde senere 
hen. Alt i alt en broget forsamling, der viste sig at skulle gå ind på 
en del kompromisser med sig selv.
Jeg startede springundervisningen med at lære gymnasterne de 
grundlæggende færdigheder i spring. Hver uge forsøgte jeg at 
tage nye spring med ind i undervisningen samtidig med at vi til sta
dighed repeterede rulle-, kip-, afsæts- og skruebevægelser. Jeg 
forsøgte at lære dem at hjælpe hinanden ved at inddele dem i 3 ni
veauer. På hvert niveau skulle de så stå sammen og hjælpe hinan
den med modtagning, rettelser og moralsk støtte. Hver gang 
gymnasterne blev inddelt i disse grupper, havde jeg et metodisk 
oplæg, som de skulle arbejde efter; f.eks. skulle de igennem 3 sta
tioner hvor de henholdsvis lærte kraftspring, hoved- og flyve
spring. Holdarbejdet haltede lidt ind imellem, men det havde den 
fordel, at hvert niveau kunne arbejde sig lige så langt frem mod de 
færdige spring som de magtede. Ideen var altså både god og dår
lig. God fordi alles ambitioner om at komme så langt så muligt 
med deres færdigheder i spring kunne opfyldes. Dårlig fordi det 
delte holdet op i gode og dårlige gymnaster.
Vi arbejdede ikke med denne form hver gang og hele året igen
nem. Undervisningen afvekslede med spring i samlet trop og par
øvelser. Desuden havde vi perioder, hvor vi arbejdede på at af
pudse og koordinere holdets spring, så vi kunne lave en opvisning 
ud af det.
Hen i mod den sidste tredjedel af skoleåret mente jeg desuden, at 
gymnasterne havde oplevet og fået så stor viden omkring op
varmning, at de skiftevis kunne indlede springtimerne med at 
forestå opvarmningen. Det kneb imidlertid for de fleste, at turde 
stå frem for de øvrige og gennemføre en opvarmning både med 
og uden musikledsagelse. Jeg var imidlertid sikker på, at dette 
ikke skyldtes elevernes manglende kvalifikationer til at gennem
føre en rimelig solid opvarmning, men snarere at de alt for længe 
ikke blev stillet overfor den udfordring at gøre noget som de i 
starten ikke havde troet de kunne leve op til.

Springundervisning gik nu ikke så dårligt, som det kan se ud til, 
men for at forbedre det kommende år, så er jeg nødt til at se kri
tisk på hvad der er hændt i det foregående. Og hvilke konsekven
ser får det så for dette års springelever?
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Der æltes og formes.

Opvisning på Gymnastikhøjskolen ved Viborg.
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Allerførst ønsker jeg, at opbygge det fællesskab, som jeg mener 
ligger i dette at kunne fungere på et springhold. Desuden skal de 
have så effektiv en undervisning som muligt. Dette løser jeg ved, 
at inddele dem i faste 3-mandsgrupper, der hver gang det er mu
ligt, er 3-mandsgruppen sammen om at udføre de stillede opga
ver. Det vil sige, at hver gang der skal modtagning og støtte til; 
hver gang der skal stilles redskaber op; hver gang der skal arbej
des metodisk med et spring, så hjælper de 3 gymnaster hinanden.
I øjeblikket går dette meget godt. Der er ingen organisatoriske 
problemer med inddeling i arbejdsgrupper fra den ene gang til 
den anden. Gruppemedlemmerne kender hinanden særdeles 
godt, så modtagning og støtte foregår i en tryg atmosfære.
Desuden har jeg ikke ventet med at lade dem overtage og forsøge 
med opvarmning. Hver gang er der en gruppe, som har til op
gave at sørge for en kvalificeret opvarmning, der afslutningsvis 
kritiseres af alle gymnasterne, sådan at de har en mulighed for at 
lære af deres eventuelle fejl.
Springene på Bjergsnæsskolen er fortsat de samme, men spring
undervisningen har altså ændret sig i forhold til første års under
visning i et velment forsøg på at virkeliggøre vore idealer for 
hvad springundervisning er og skal sigte imod. At idealerne må
ske har en chance for at opfyldes i år garanterer ikke for at det er 
de samme midler som skal anvendes for at nå idealerne fremover. 
Vi skal blot vide at mulighederne er der.

Thorkild N.B. Nielsen
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Grundstensudsmykning

Ja, jeg er Troende, 
jeg trorpaa det groende, 
min Tro kan blive svag 
men aldrig briste.
Alt gror
Nat og Dag.
Og jeg tror 
til det sidste.

TRÆET

Besku dit Træ og sku dig glad, 
du, som blandt Søskende paa Rad 
er selv paa Livets Træ et Blad.

En Kraft, som skjult i Kaos’ Storm 
forklarer sig i Nuets Form, 
men drømmer om en evig Norm.

Har bygget denne Tempelbro 
af stille Vækst og frugtbar Ro .. 
Her boer en Aand, hans Navn er Gro.

Han varmer den, hvem Kulden beed, 
han svaler den, hvem Ilden sveed, 
han frier din sjæl fra Ensomhed.

Thi hvo, som i sin Fødselsstund 
blev kysset af hans friske Mund, 
hans Sjæl skal vorde glad og sund.

Og knyttes med et Troskabsbaand 
til Alnaturens skjulte Aand - 
Vælg Gro til Ven og grib hans Haand!

Og nærm dig frygtløs Nattens Dal, 
vær tryg, den tavse Stjærnesal 
er evig grøn og evig sval!

Der kom du fra, der gaar du hen, 
Der strømmer Kraftens Kilde, Ven, 
der kan du blive grøn igen.

Besku dit Træ og sku dig glad, 
og vær blandt Søskende paa Rad 
paa Livets Træ et trofast Blad.

Lyd Træets Lov, slaa Rod og gro 
og fold dig ud på Lysets Bro, 
bekend dit Nu og vær det tro!

Kend, I er Børn af samme Aand, 
som virker med usynlig Haand 
hvert evigt Nu sit Klædebon!

Og se, hvor noget hverdagsligt, 
kan være bundløst dybt og rigt! 
Dit Træ er Evighedens Digt.
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Billedet findes fordi det ikke kan siges på anden måde 
Lidt om hvordan mit arbejde med »Træet« er forløbet.
Det er en dekorativ opgave der skal løses. Et bestemt rum hvor 
proportionerne er givne. Bygningen og rummet har en helt klar 
funktion, bruges og befolkes af skiftende hold af helt unge men
nesker - en ungdomsskole.
Det var de første signaler, og derefter tog jeg ud til Bjergsnæs
skolen for selv at se - og snakke med de mennesker, der så længe 
havde arbejdet på at rejse denne skole, og nu ønskede en kunstne
risk udsmykning der afspejlede noget af den samme inspiration 
som lå bag deres arbejde.
Med disse både praktiske og mere »det ligger i luften« oplysnin
ger, går jeg igang med arbejdet, der ytrer sig som noget der rum
sterer i hovedet.
Opmålinger har jeg, viden om væggens struktur og farve ligeså, 
samt indtryk af rummets funktion. Det er motivet der beskæfti
ger tankerne, - skal det være figurligt eller mere symbolsk og let 
»aflæseligt«?

Det blev det sidste - det blev til »Træet« - fordi jeg mente, at her 
var det enkleste og stærkeste, det billede der kan fungere både 
som dekoration (for den der hastig iler forbi), og som et symbol 
på mennesket, der lever i en gudskabt verden, »----hvor noget 
hverdagsligt, I kan være bundløst dybt og rigt!« (citat fra Ludvig 
Holsteins digt TRÆET, som gav mig inspiration til motivet.)
Så var det lagt på plads, og jeg gik igang med skitserne. De endte 
med en arbejdstegning i fuld størrelse. Den gik jeg så og kiggede 
på - og kom i tvivl! Var træet forenklet nok til at bæres af den ru
stikke murflade?
Tvivlen fik mig til at rejse til Bjergsnæsskolen med mit udkast for 
at se.
Det blev til: Om igen, større flader, forenkling, og det maleriske 
udsagn støttet af himlens måne og sol.
Derefter det praktiske arbejde med leret, der var valgt som det 
materiale, der var mest i overensstemmelse med murfladen, og 
samtidig med sin glasur var i stand til med farven at træde frem.
Der er meget håndværk i at arbejde med ler, glasur og brændin
ger. I det havde jeg gavn af et gammelt samarbejde med Knabstrup 
Teglværk, som også denne gang var villig til bistand.
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Det er et lidt nervepirrende og tålmodskrævende arbejde. Bli
ver farven nu som den skal være - er der noget der sprænger - 
kort sagt lykkes brændingen?
Omsider er det færdigt, og jeg har samlet keramikstykkerne på 
mit ateliergulv for at se.
Tilbage er opstæningen i bastandmørtel på rummets væg, også en 
sammensætning af håndværk og kunstnerisk syn. Træet er på 
plads.

Holmer Trier
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Susan og Thorkild Kr. himmelfartsdag.
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Fodbad på en varm 
sommerdag.
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Norgesturen 1982

Lørdag den 2. januar mødte vi på skolen kl. 16.00. Vi pakkede 
busserne, spiste aftensmad og drog afsted mod Frederikshavn. 
Alle var trætte efter den nylig overståede nytårsaften, men lidt 
efter lidt blev humøret højt.
Vi samlede et par elever op på vejen til Frederikshavn.
Turen op til Larvik gik godt. Vi blev frarådet at bruge alle vores 
penge i automaterne, men alligevel trak de en del. Der var dans 
om aftenen, og da vi skulle sove, var der en smule ballade og snak
ken i kahytterne.
Det blev for meget for kahytfatter, så han dukkede op og sagde, at 
hvis ikke der blev ro, så var det op på dækket resten af natten, (og 
han sagde det på norsk).
Vi ankom til Larvik omkring kl. 7.00 om morgenen.
Busturen til Rauland foregik stille og roligt, p.g.a. den utroligt 
skønne udsigt og den korte nattesøvn.
Da vi ankom til Lauvåsen, blev vi delt ud i hytterne med det 
samme.
Så gik det løs. Kl. 14.00 fik vi uddelt ski og skistøvler. Derefter 
skulle vi ned på »danskerbakken«, som den blev kaldt - af nord- 
mændene. De fleste tog deres første tur på hovedet i en ordentlig 
snedynge.
Nogle af lærerne havde pralet med deres skifærdigheder, men vi 
fik os et billigt grin, da de faldt ned af »danskerbakken«.
I hytterne skulle vi selv lave mad, og det var ikke altid lige vellyk
ket, for vi manglede vores køkkenfolk.
Om morgenen var det ofte lidt halvkoldt, men når vi kom hjem 
fra vores daglige ture, tændte vi op i pejsen og hyggesnakkede 
over en kop the eller kakao.
Om aftenen var der for det meste arrangeret et eller andet - be
søgsaften eller underholdning i »fjellstoga«. Lærerne havde for 
en gangs skyld taget sig sammen til at underholde eleverne, men vi 
fik også vores sag for. Sidst på aftenen fik vi at vide, at der var en 
blind passager med, som senere blev til Sune (Lisbet og Oles søn). 
To gange i den uge var vi i bad. Der gik sport i at bruge mindst 
poletter.
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Så er der pause! - Norgesturen.

De penge vi sparede ved det, brugte vi til en ekstra bustur til høj
fjeldshotellet, hvor nogle lejede slalomski, medens de andre løb en 
tur på ski.
Alle dagene forløb godt. Men den dag, vi skulle hjem, blev vi lidt 
trætte af at vente, fordi busserne var 2 timer forsinket.
Turen til Larvik gik med sømmet i bund og hjertet op i halsen. Vi 
nåede det p.g.a. uheld på færgen. Der var ro på færgen hjemad, 
for alle sov efter en dejlig frisk og kold uge med -i- 30°.
Da vi kom hjem var der til vores store overraskelse kun den for
andring, at det var Danmark og ikke Norge.

Lene, Lars, Solveig, Anders, 
Dorthe, Jakob, Hanne, Jan.
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Det svundne år

Spændende men også lidt mærkeligt at skulle skrive om det første 
år med elever i Bjergsnæsskolens historie. Men hvor må det være 
skønt for de folk, som nu i så mange år har kæmpet for skolen, at 
se bygningerne rejse sig på bakkefremspringet og blive befolket 
med elever og personale - der er kommet liv på skolen.
Om også livet er trådt ind i hverdagen,så denne fortælling om det 
forgangne bliver en fortælling om det livgivende vil ikke være let 
at skrive noget om. Kun læserne og her især eleverne vil gennem 
deres oplevelser/genoplevelser kunne sige os det.
En artikel som denne leder traditionelt tankerne hen på julen, 
hvor årsskiftet er kommet, og tiden er til at få det læst. Minderne 
får lov at rulle frem og giver os tanker om det liv på godt og ondt, 
som er passeret.
Flaget var hejst og vajede højt søndag, den 9. august, da Bjergs
næsskolens første elevhold skulle ankomme. Allerede kl. 13.00 
indfandt de første elever sig. De havde ventet længe på denne dag, 
det samme havde vi på skolen, og da alle samledes i gymnastiksalen 
og sang »Den danske sang er en ung blond pige«, følte vi en ube
skrivelig glæde ved nu endelig at være i gang. 57 unge mennesker 
sad med deres familie og ventede spændt på, hvad de næste 10 må
neder ville bringe.
Efter kaffebordet og endnu en sang blev åbningstalen holdt. Kl. 
17.30 var de fleste forældre taget afsted, og eleverne gik nu lidt 
mutte omkring. Det varede dog ikke længe. For efter at have spist 
aftensmad kl. 18.00 samledes hele flokken i gymnastiksalen til en 
ordentlig omgang gymnastik. Det fik munden på gled hos de fle
ste. Nu skulle de rigtig over at have bad. Men ak, en lille tynd 
stråle var alt, hvad bruserne kunne fremtvinge. Senere viste det 
sig, at teknikerne havde glemt at åbne en ventil helt. Genstand for 
megen morskab var det, og tungebåndene blev løst ekstra op, så 
ved aftensamlingen var stemningen allerede mere afslappet.
Den første uge var afsat til at lære hinanden, skolen, omegnen og 
valgfagene at kende. Eleverne fandt ud af, at her skulle man have 
fart på. Der var i hvert fald ikke mulighed for at stå under bruse
ren i 20 minutter. Alle valgfag blev i løbet af ugen prøvet og gen-
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Jomfruburet - nresten.
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nemgået, et gymnastikprogram og nogle sange blev øvet og frem
vist torsdag. Tirsdag måtte eleverne i grupper prøve at finde vej 
til centrale steder i Viborg. Torsdag blev der holdt »Olympiade«. 
På forskellig måde blev eleverne sat til at dyste med og mod hin
anden. Vi havde en dejlig uge med sommeraftner, hvor Lone og 
Inger sad på altangangen og spillede harmonika, mens solen lang
somt gik ned efterladende en ildrød, flot himmel. Men sensom
meraftenen gav også plager. Myggene sværmede og fandt stort 
behag i værelser med åbne vinduer og tændt lys. Der lød mange 
»klask« de nætter.
Mandag den 17. august blev den første skoledag efter timeplanen. 
Opdelt i klasser - på tværs af klasser og sammen i fællestimer 
skulle undervisningen nu tage sin begyndelse. Nogle gik så hårdt 
til den, at de kom til skade. Dorte Andersen brækkede et fod
rodsben og Mette Kolze forvred knæet og begge måtte tage den 
med ro et stykke tid.
Løbeturen hver morgen kl. 6.45 var for nogle nok en brat opvåg
nen, men blev vist for de fleste en dejlig vane. Vejret var også næ
sten hver eneste morgen med os.
I det hele taget oplevede vi en sjælden eftersommer - dejlige sen
sommerdage med lune aftener. Den 27. august fandt vi eftermid
dagens vejr utilladelig for indendørs sysler og gik en tur til Vedsø 
ude ved flyvepladsen.

Eleverne ville efter den første weekend gerne have fri kl. 16.00 
om fredagen for at komme før hjem med bus, men ingen timer 
kunne undværes eller flyttes til andre dage, og da et forslag fra 
eleverne om at stå en time tidligere op også rent praktisk kunne 
lade sig gøre, skulle vi også fredag den 28. august op kl. 5.50, selv 
om denne dag var indledningen til den første hjemme-weekend. 
Fredag aften bød på besøg hos lærerne på skolen. Niels, Susan, 
Lisbet og jeg havde bolig her, og Hans-Jørn og Anne Marie, 
Ane-Mette og Anne-Lise måtte friste tilværelsen på gæsteværel
set, indtil de kunne flytte til Teglmarken. Lørdag eftermiddag 
stod arrangementet på gåtur til Broddingbjerg med påfølgende 
»Troldeløb«. Lærerne var trolde, som skulle fange elevernes bal
loner. Mange fik her en forskrækkelse, når en lærer pludselig 
sprang op fra et uset hul i jorden. Aftenen gik med jugoslavisk fol
kedans ledet af Susan. Søndag skulle vi ned i den nye Sønder
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markskirke og hørte der sognepræst Dolmer. Mange gik også til 
nadver.
Ikke kun idrætten giver skader også de boglige timer. Den 1. sep
tember fik Helle Friis hjernerystelse. - Hun faldt over en taske i 
skolestue 3.
Eleverne var blevet optaget af den nye Søndermarkskirke og den 
gudstjeneste, de havde overværet. Sognepræst Erik Dolmer kom 
her om aftenen den 8. september og en aften med »Skyd på præ
sten« blev vidtfavnende både indenfor kristenlivet og tidsmæssigt. 
Spørgelysten var ikke aftaget, da vi sluttede kl. 22.30.
Faglokalerne blev efterhånden brugt flittigt og en aften midt i sep
tember blev der på en gang både spillet badminton, lavet rytmisk 
gymnastik og sprunget i gymnastiksalen. 30-35 elever i aktivitet - 
et dejligt syn. Gymnastiksalen voldte os ellers problemer i starten 
af skoleåret. Luftfugtigheden var ualmindelig høj udenfor, og det 
er ikke godt for et nyt gymnastiksalsgulv. Derfor skulle tempera
turen til tider højt op på visse dage for at holde fugtigheden lav.
Tirsdag den 16. september startede et hold folkedansere deres 
aktivitet her på skolen. Størsteparten er med i skolens venne
kreds, og det er dejligt, vi kan åbne dørene for dem.
Weekenden derefter byder igen på godt vejr og lørdagen blev 
brugt til en tur på Søndermølle Uldcentral, hvor der var åbent 
hus. Pludselig under rundgangen glimter det, og et ordentligt 
brag efterfølger lynet. Eleverne var pjaskvåde, da de kom hjem, 
og flere lyn fik strømmen til at svigte, og nødbelysningen trådte i 
funktion. Det virkede.
En lokal FDF ungdomsklub kom på besøg den 23. september, og 
vi fik en hyggelig aften ud af det. Dagen efter besøg af en klasse fra 
Vestre Skole. Thomas slår hovedet ved spring og kommer på sy
gehuset til observation. Dagen efter kom han dog hjem - løbende. 
Det giver bedre motion end Falckbilerne, mente han.
Den første fødselsdagsfest blev holdt mandag den 28. sepbember, 
hvor 9. klasse arrangerede en god aften med sketch, sang og spil.
Mandag den 5. oktober drog Lisbet og jeg afsted til lederkursus - 
4 dage på Engelsholm højskole. Hjemme gik det fint, og onsdag 
var elever og lærere på orienteringsløb i Vindum skov. Efter
middagen sluttede med cacao, saftevand og boller hos Peter 
Fruergård Larsens forældre. Det var meget gæstfrit, og vi siger 
tak, fordi vi måtte komme. - Fredag eftermiddag blev der spillet

56



Er det nu høvlet lige. - Forældredag.

håndboldkamp personale-elever. Ja, personalet siger undskyld, 
men vi vandt. Sjovt var det for alle, og den gode stemning blev 
ikke ringere af den fest med dans, som klasse 101 arrangerede om 
aftenen. Lørdagen var helliget forældredagen, som bestod af bog
lige timer, gymnastik og spring samt folkedans med og uden for
ældre og til sidst forældrekonsultation. En god dag hvor kontak
ten til forældrene blev styrket.
Erhvervspraktikken startede mandag den 12. oktober. De ele
ver, der var her kom sultne hjem og med meget at fortælle. Læ
rerne holdt møder hele ugen - Evaluering over de første måne
der og forberedelse af de næste samt årsskriftet. Fredag aften i 
denne uge blev efterårsferiens første aften. Mon ikke vi alle 
trængte til denne ferie.
Allerede søndag den 25. oktober kom nogle af eleverne tilbage fra 
efterårsferien. De kunne vist ikke vente længere - for de andre 
kom da først mandag aften som beregnet.
Skolen blev ultimo oktober fuldtegnet til skoleåret 1982-83. Det 
er fantastisk, når vi allerede nu er sikre på fuldtegnede elevhold 
de næste 2 år.
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Mads Nielsen overvåger installationen af fastbrændselsfyret.

Fotograferes skulle vi også, så året kunne foreviges, og fotograf 
Thomas Løkke, Tønder gik her hele dagen den 29. oktober.
Samme dag blev et fastbrændselsfyr installeret i fyrrummet. Nu 
kan Jan Hartvig få brugt al det brændbare affald. Det sparer både 
på olie- og renovationsudgifterne. At eleverne skal dele affaldet 
har også en stor pædagogisk værdi.
Knapt kommet ind i november går turen til Vivild ungdomsskole. 
Det første samvær med en anden efterskole. Der blev dystet i 
boldspil, hvor vi vist trak det korte strå, men havde det sjovt - alle 
var med ligesom til vores gymnastikopvisning. Turen derover er 
lang, så med de buspriser, vi har i dag, bliver det nok ikke så tit, vi 
ser Vivild, men en tak for denne dag skal lyde.
Eleverne havde knap fået øjne efter turen til Vivild, før Jan D. 
Overgårds knallert blev stjålet. Nogen så en ung mand drøne ud 
af cykelskuret og ned ad vejen. Niels efter ham - men væk var de 
pludselig begge. Knallerten var nemlig blevet kørt ind i familien 
Bergmans garage på Teglmarken.
Et fingeret tyveri var det hele, for at eleverne i praksis skulle lære 
noget om retssystemet. Det blev til politiafhøringer og foredrag 
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af landsdommer Juul-Olsen. Først derefter blev det offentlig
gjort, at tyveriet var et stort bluffnummer, og alle eleverne var 
målløse.
Mortensaften blev holdt på behørig vis, dog med kalkun i stedet 
for gås. Historien om Morgen Bisp - både den sande og usande - 
blev læst op.
Vort første efterårsmøde for omegnen blev holdt torsdag den 12. 
november. Højskoleforstander Per Warming, Elbæk talte over 
emnet »Danskernes fejhed og mod«, der handlede om Sydslesvig. 
En spændende aften, hvor man igen undrede sig over regeringens 
nej lige efter krigen til at få de danske i Sydslesvig tilbage til Dan
mark. Weekenden bød på en tur til Viborgs gamle bydel.
Sønderjylland og Sydslesvig var også målet, da vi tidligt om mor
genen onsdag den 18. november tog med bus fra Bjergsnæsskolen. 
En spadseretur langs det fremskudte dige og Højer sluse var 
meget interessante oplevelser på turen. Et besøg på Højer Ung
domsskole, hvor Bodil og Daniel Ejler så gæstfrit lod os spise den 
medbragte mad. Tak for det. Nolde museet og Frøslev var også 
på programmet, men mørket kom overraskende hurtigt, og Frø
slevbesøget måtte desværre opgives. En udbytterig og fin tur blev 
det alligevel.
Weekenden efter bød på lang udrejse, men andre kom i stedet. 
Ca. 40 gymnaster fra Horsens Repræsentationshold havde en 
træningsweekend her. Det var dejligt at se de mange kendte ansig
ter fra vores tid ved Horsens.
Tirsdag den 24. november 1981 bliver sikkert husket af mange. 
En forholdsvis rolig start på efteråret, hvor vi fik lov at se bla
dene gulne på de mange krumme og knudrede egetræer, der 
bøjer sig ind over den lille slugt her uden for skolen. - Et farve
spil vi glædede os over hver dag, indtil en dag vinden, som vi dog 
næsten daglig er ven med heroppe på »Bjerget«, rigtig gav os lov
ning på efterårets komme. Og efteråret kom netop denne tirsdag. 
Det stormede, vinduerne buede indad, glasfiberflagstangen bøje
de sig helt utroligt for vinden, og pludselig sidst på eftermiddagen 
røg et stort stykke tagudhæng og tag af køkkenfløjen og landede i 
gården. Aftenen gik med strømsvigt, lytten til radio og eftersyn af 
alle bygninger. Stormen stilnede ikke, og sidst på aftenen blev en
den på drengefløjens tag også revet af, til stor forskrækkelse for 
de underboende.
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Drengefløjen efter novemberstormen.

En eventyrlig gallaaften
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Dagen efter kom en elev mere til skolen. Dorthe Skou, som ellers 
først skulle være her i 82/83, kunne ikke vente længere. Det var 
også forståeligt, for i weekenden skulle alle være på skolen.
Fredag aften holdt Magid Zouaoui fra Elbæk Efterskole foredrag 
om »Mafiaen«. Lørdag eftermiddag var vi en tur i skoven og 
kunne samle grangrene op direkte fra jorden. Stormen havde 
også her haft fat. Massevis af store flotte træer var væltet. — Afte
nen var helt eventyrlig. Festmiddag til hvilken alle var mødt op i 
jakkesæt eller smoking, lang kjole m.v. Der var festtale, under
holdning ved bordet og efter middagen festdans i gymnastiksalen - 
Lancier (1. tur, Ella Kjeldsen og Ingrid Bach havde instrument) 
og Sønderborg dobbeltkvadrille. Til slut opførte klasse 101 et 
sjovt sammensat eventyr. Aftenen sluttede med dans i strømpe
sokker i 2’eren. Om søndagen var vi i kirke og gjorde os ellers 
klar til at modtage forældrene. Eftermiddagen skulle nemlig bru
ges til julehygge i gymnastiksalen. Vi vil gerne om familien igen 
kan sætte sig sammen i nogle timer, og selv lave den julepynt, man 
vil hænge op derhjemme. Mon ikke alle nød denne hyggelige ef
termiddag.
De 2 sidste uger før jul blev skemaet brudt op, og der blev lavet 
emneuger. Juleafslutningen og Norgesturen skulle forberedes. 
Poul Engberg fortalte torsdag den 10. december om Kalevala my
ten. Om aftenen var der møde for omegnen og emnet var »Frihed 
og fællesskab i Norden«. Et adventsmøde som vi kun kunne være 
tilfredse med. Dagen efter var der Luciaoptog rundt på alle væ
relserne. Nogle af pigerne havde i så nogenlunde hemmelighed 
forberedt det. Andre havde også længe forberedt noget i hemme
lighed - troede de. Da det kom frem til efterårsferien, at Susan og 
Thorkild nok ville flytte sammen til jul, var det ingen overraskelse 
for os, men for Thorkild og Susan, at vi alle vidste det. Til jul flyt
tede de så i hus i Bruunshåb.
Generalprøven på juleafslutningen foregik torsdag den 17. de
cember. Der var mødt virkelig mange mennesker op for at se ud
stilling og sketch, og høre sang og musik samt julehistorie. Efter 
sengetid blev vi pludselig vækket af »Nu har vi jul igen«, og sove
værelset var fyldt af eleverne. De løb i en lang kæde rundt på hele 
skolen og endte i gymnastiksalen, hvor de sang julesange. Fælles
skabet havde vokset sig stærkt, og det blev fredagen også bevis på, 
da eleverne skulle sige farvel til hinanden inden juleferien. For-

61



Glade drenge efter en middag i Norge.

ældrene var igen mødt talrigt op til juleafslutningen fredag aften. 
Efter en dejlig juleferie samledes vi alle på skolen allerede lørdag 
den 2. januar. Turen gik nu til Norge. Dette skal der ikke skrives 
om - andenårseleverne har gjort det andetsteds i årsskriftet. En 
nyhed for eleverne var dog, at Lisbet ventede sig.
Da vi velbeholden kom hjem, fandt vi Danmark indhyllet i sne og 
knuget i 30° frost. Cykelskur/carporten kunne ikke tåle snemas
serne og var sunket i knæ. Dog stod den gode flotte Volvo 544 og 
holdt huset oppe. En stor bule blev det til i taget på Volvoen, men 
cyklerne blev reddet. Jan, Sara og Sonja havde under hele Nor- 
gesturen haft travlt herhjemme.
Vel hjemme efter Norgesturen startede træningen med gymna
stikopvisningen, og den 6. februar var vi ovre på Gymnastikhøj
skolen til vinterstævne. Den 13. februar gik turen til Ollerup til 
et lignende stævne. På denne tur blev vi modtaget med åbne arme 
af Lones forældre. Vi fik spist den medbragte mad og gik en fin 
tur ned til vandet. Tak til Lones forældre. - Begge opvisninger 
gik meget fint. Eleverne havde ydet en stor indsats i træningen, 
selv om de nok til tider mente, det var hårdt. - I forlængelse af 
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vinterstævnet her i Viborg havde vi Højer Ungdomsskole til at 
overnatte. Hyggeligt at se dem her.
I løbet af efterår og vinter havde foreningsholdene dannet hver 
deres forening med følgende navne, BSGF (Bjergsnæsskolens 
Gymnastik Forening), BSUK (Bjergnæsskolens Ungdomsklub) 
og Børges Krummer, og hvem det hold havde til lærer, kan vi 
nok tænke os til. Nu gik det løs med at få hvervet medlemmer til 
aktiviteterne.
Arbejdet på kontoret tog mere og mere tid. Sara skrev massevis 
af breve til kommende elever eller elever på venteliste. Derfor 
var det en stor lettelse, da Kirsten Kolby den 1. februar startede 
som sekretær med 3 timer hver formiddag. Nu var der også altid 
en til at tage telefonen.
I løbet af vinteren og foråret rumsterede styrelse og lærerråd 
med planer om en funktionærbolig beliggende på bakken syd for 
skolen (kartoffelstykket). Byggeriet blev udskudt til 1983 p.g.a. 
afslag om rentetilskud fra ministeriet. - Det er nu bevilget til 
1983. Niels og Jan skal derover og bo, men indtil da må vi leje et 
hus på Gi. Aarhusvej, da det var bestemt, vi skulle have 67 elever i 
1982/83.
Fastelavnsfesten arrangeret af klasse 100 var endnu et godt arran
gement. Alle var udklædte også personalet, og stor fantasi var 
blevet udfoldet.
I weekenden den 27.-28. februar havde vi besøg af et hold junior 
gymnaster fra Vendsyssel Gymnastik og Ungdomsforening. Det 
er dejligt, når vi kan være foreningerne behjælpelige med at give 
deres gymnaster en god oplevelse - her en weekend på efterskole 
med gymnastik, sang, spring, folkedans og samtale.
Torsdag den 11. marts blev på flere måder en dejlig dag. Det var 
første gang vennekredsen kunne holde årsmøde »i eget hus«. Års
mødet startede med indvielse af de 2 faner, der var skænket af 
vennekredsen. »Hil dig vor fane« blev sunget, og eleverne viste 
gymnastik for vennekredsen. At pladsen til tider kunne være 
trang, gjorde ikke noget, da det for eleverne helt klart var en op
visning til ære for de, som havde rejst skolen.
Fra selve årsmødet skal nævnes, at Vagn Aage Kjeldsen aflagde be
retning hvori han kom ind på vennekredsen, byggeri, de mange 
gaver til skolen, det fine resultat af byggeregnskabet, funktionær
boligen, støttefond og fremtiden med de faldende børnetal.
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Driftsregnskabet, der blev fremlagt til godkendelse, udviste et 
mindre underskud. Mads Nielsen orienterede om byggeregnska
bet og sluttede hermed det store arbejde han har gjort ved skolens 
opstart. - Meget dygtigt har han ledet dette byggeri. - Venne
kredsen gav bemyndigelse til at bygge funktionærboligen. Der 
blev valgt 5 nye medlemmer ind i vennekredsen, som nu tæller 58 
medlemmer. Morten Øllgaard ønskede ikke genvalg til styrelsen 
og i stedet blev gårdejer Jens Peder Bach, Lindum valgt. Til støt
tefonden blev Ole Rasmussen nyvalgt. Ejner Kristensen ønskede 
ikke at fortsætte.
Præcis en uge efter holdt Viborg Amts Gymnastikforening for
årsopvisning på Gymnastikhøjskolen. Vi deltog, og eleverne 
ydede deres til endnu en pæn opvisning. Efter opvisningerne hyg
gede vi os sammen med alle de andre hold.
Vestermarkens Amatørscene gav den 24. marts her på skolen en 
offentlig forestilling. »Marcolfa« - et sjovt lystspil af Dario Fo. 
Om fredagen kom Viborg Brandvæsen - dog kun en mand for at 
fortælle om brandsikring og brandrisiko.
Til aftenen den 2. april var forældrene igen inviteret. Gymnastik
opvisning, fortælletime, kaffebord og snak med lærerne var mø
dets hovedpunkter. Vi måtte igen erkende, at forældrene var 
meget flinke til at møde, når vi kaldte. For os her på skolen er det 
utroligt livgivende med så stor en forældreinteresse. Forældrene 
tog efter mødet eleverne med hjem - påskeferien stod for døren. 
Personalet måtte dog vente lidt endnu, for spændte var vi på næste 
dag, lørdag, hvor elevholdet 1982/83 skulle komme til oplysnings
møde. Der blev fortalt om skolen, skoleåret, dagligdagen, om 
økonomi og mange andre ting, som indgår i et efterskoleophold. 
Det blev en dag, som virkelig gav os mod på også det kommende 
skoleår.
Det var ikke en aprilsnar, da vi den 15. april med bus drog af sted 
til Gudenådalens Ungdomsskole. Vejret var nu begyndt at vise sig 
fra den pæne side igen, og med solskin og mildt vejr blev det en 
herlig eftermiddag med efterskolesamvær. Gudenådalen skal have 
stor tak for eftermiddagen.
Torsdag og fredag den 22. og 23. april havde Arne Rasmussen, 
formand for DDGU, en time med eleverne. Emnet var »Idrætten 
organiseres« og »Idræt i dag«. Et både historiskog nutidigt emne. 
Eleverne var meget interesserede - det vedkom dem.
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Faneindvielse.
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Fastelavn - og alle var udklædte.

Samtidig med den skønneste tid på året ligger uheldsvangert prø
verne, og pludselig opdager man, at skoleåret snart er forbi. 
Foråret kommer derfor ofte til at virke noget hektisk, da man 
gerne vil nå så meget som muligt, inden timeglasset er løbet ud. 
Mindebøgerne begyndte at cirkulere som tegn på, at kun halv
anden måned var tilbage.
Skriftlige prøver blev afviklet først i maj, og eleverne tog på Be
dedagsferie. De havde dog givet os lov til at benytte værelserne til 
kursister. Det var et kursus DDGU’s internationale udvalg holdt 
om udvekslingen med USA. Her var spændende emner på pro
grammet.
Det var der også, da eleverne kom fra ferien. En tur til Vestjyl
land stod for døren, og onsdag den 12. maj tog vi af sted. Vi mød
tes med Lenes far, Jens Kristian Skovmose, ved Lem Kirke. Han 
havde været så flink at sætte dagen af til at vise os rundt i Lemvig 
og omegn. Kaffetørstige var vi, da Susan Bruns og Lene Skov
moses forældre bød på kaffe, men ingen havde vist forestillet sig 
det flotte traktement, vi der blev budt på. Tak for det. Turen gik 
nu ud til »æ hav«. Mange af os fik vist et andet syn på de barske 
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realiteter, som her er beboerne til del. Nu var det ikke bare en 
udsendelse i fjernsynet, men ved selvsyn så vi de 10-15 m, som 
havet og stormen den vinter grådigt havde slugt. Nees-centret 
skulle være vort natlogi, og vi fik spist og slappet lidt af, før vi 
skulle afsted til Bøvlinghallen.

Der skulle vi give opvisning i gymnastik og folkedans samt ved 
kaffebordet underholde med korsang - samspil, sketch og fælles
sang. Sikken en skøn aften. Samværet med de mennesker, hvis egn 
vi lige havde set, gav os bevis for, at hvor forskellige vi end kan 
være i dialekt og væremåde, så er vi dog alle danske og har dette 
kært. Der var vist mange at takke i Bøvlingbjerg for denne tur, 
det være hermed gjort. - Dagen efter var vi på Brejninggård Ef
terskole til en lille dyst i boldspil. På vejen dertil kørte vi omkring 
Thorsminde, Husby og Vedersø. Eleverne fik på Brejninggård 
set en efterskole i gamle men meget velholdte bygninger. Det var 
spændende og tak til Brejninggård for gæstfriheden. På hjem
vejen fik vi hos Mogens’ forældre endnu et overdådigt kaffebord. 
Godt nok var vi temmelig mætte, men en sodavand og lækkeri
erne var ikke af vejen, da vi kiggede ind hos Birgits forældre. I 
skal begge familier have mange tak, fordi I ville have vort besøg. 
Ugen efter var heller ingen normal uge. Skemaet blev brudt om, 
og onsdag var Arne Knudsen her for at fortælle om gymnastik- 
og idrætshøjskolerne. En god time som resulterede i, at flere er 
blevet indmeldt på forskellige højskoler. Torsdag, Kristi Him
melfartsdag, kom Hestlund Efterskole på besøg fra 9-14. Det var 
første gang, vi var sammen med en efterskole, der har færre ele
ver end os. Samvær og kamp i en gemytlig ånd prægede denne 
formiddag. Vi sluttede kl. 14 for kl. 15 skulle vi være i Asmild 
Kirke, da Susan og Thorkild skulle giftes. Jan og Sara måtte så 
sammen med Elsebeth og Anette, køkkenpigerne, passe skolen. 
Med bøgegrene dannede eleverne espalier udenfor kirken.
En tur til Vesterlund Ungdomsskole var en kærkommen afveks
ling i ugen med de mundtlige prøver. Denne torsdag den 27. maj 
var en strålende solskinsdag. Poul Stenstrup var glad, for vi 
skulle hjem til ham. Han var ikke den eneste, der denne dag fik 
glæden som følgesvend. Skolerne stod godt til hinanden og med 
det fine program og traktement, vi blev budt, blev dagen en glæ
dens og samværets mærkedag, og det vil vi sige mange tak for.
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Praktisk arbejde på enprøvefri dag.

Klar til natløb.
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Ugerne med prøverne var på andre måder en dejlig uge. Havde 
eleverne en dag fri, var der en halv dags praktisk arbejde. Solen 
stod højt på himlen og ukrudtet blev taget af haven, og denne sam
mensætning gav brune rygge. Men det blev der rådet bod på i fri
tiden, hvor Nørresøbadet ofte fik eleverne som gæster, og maven 
kunne så også blive brunet.
Mange timer og dage gik med lærermøder hele året igennem. Alt 
var nyt - alt skulle der tages stilling til. Selv pinsen gik ikke fri. 
Eleverne skulle i hvert fald have en fyldig udtalelse, så ikke bare 
karaktererne, tallene, skulle være vurderingsgrundlaget.
Nu begyndte det at gå slag i slag. Prøverne var forbi, og vi kunne 
give eleverne mulighed for at opleve skoleårets afslutning uden 
prøvernes åg. Mads Nielsen viste film og fortalte om grundgym
nastik den 3. juni. Eleverne var meget optaget af denne eftermid
dag. Om aftenen var der lærerbesøg - en rigtig hyggeaften, der 
for nogle varede til henimod midnat. Søvnen havde knap nok fået 
tag i eleverne, før de blev kaldt op kl. 2.00 og puttet ud i en bus. 
Turen gik til Inderøen ved Hald Ege. Her blev eleverne i hold 
sendt afsted med en lommelygte og alle et bogstav på ryggen. 
Hver sin vej gik det rundt om Inderøen, og det gjaldt nu om ikke 
at blive set. Lærerne dannede også hold, og vi morede os mindst 
lige så godt som eleverne, og hvilken herlig morgen det var til gå
turen hjem. På vej til arbejde forbarmede Gudrun sig over en 
flok ved at tage dem i bilen det sidste stykke op ad bakken.
Mandag den 7. juni var cyklerne gjort klar til en cykeltur over 
Hadsund til Salling og over Hjerl Hede hjem. Selv om eleverne 
brugte megen tid på solbadning i prøveugen, var de ikke blevet så 
hærdede af solen, at de ikke blev skoldede på ørerne, ryg og ben. 
Friske var de at se på, da de om eftermiddagen ankom til Jebjerg 
Skole, hvor vi havde fået lov at overnatte. Jens Peder Primdahl 
kan vi takke for dette. Efter om aftenen at have dystet med Salling 
Ungdomsskole gik alle trætte i soveposerne. Næste morgen blev 
turen lagt omkring Jørgen Pedersens forældre, som skal have 
tak, fordi de ville give et pusterum for lidt modvind. Kaffen var 
varm, da eleverne ankom, og bollerne var også kærkomne denne 
formiddag. Sydover mod Hjerl Hede gik det. Oplevelsen af at se 
dette frilandsmuseum bliver ikke mindre ved flere besøg. Histo
rien bliver gjort nærværende. På hjemturen gik det meget stærkt 
for nogle, andre ville hellere ind og se Mønsted kalkgruber.
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Fotoreportage fra emnedagen.

Solskin og vandkamp - ingen blev snydt.
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Trætte men glade og veltilpasse kom eleverne hjem hen på efter
middagen - tirsdag. Hele onsdagen og torsdag formiddag var af
sat til forskellige emner som milebrænding, drageflyvning, 
springgrav, skulptur i træ eller metal, fotohistorie/reportage, 
plantefarvning, batik. Der blev udfoldet stor iver, og vi blev 
mange værdifulde erfaringer rigere. Hvor er det vigtigt, at vi 
lader eleverne selv prøve at skabe noget helt fra bunden. En pro
ces, som næsten er glemt i dag i vores specialiserede verden. Ons
dag aften skulle vi lige have en dyst elever-personale. Eleverne tog 
sig af fodbolden og personalet af håndbolden. Det blev en sjov og 
festlig aften.
Torsdag eftermiddag måtte vi i gang med udstillingen af elevarbej
der for at få den færdig til aften, hvor omegnen var inviteret til 
generalprøve på afslutningsprogrammet, som så også skulle øves 
om eftermiddagen. Desværre kom der skår i glæden. Lisbet 
måtte på sygehuset. Hun var begyndt at bløde, og det var 4 uger 
for tidligt. Heldigvis var pigerne helt klar over, hvad de skulle 
lave i gymnastik, så både eftermiddag og aften forløb meget fint. 
Helt overvældende var det at se alle de, som kom for at overvære 
generalprøven. Næsten 200 var mødt op denne dejlige aften. So
len skinnede og en let vind fik fanerne til at folde dugen ud. Sam
men med den vidunderlige udsigt ind mod Viborg, var det et 
smukt og bevægende syn at se 58 friske unge mennesker klædt i 
rødt og hvidt gå ind på det grønne græs med Dannebrog i spidsen. 
Fredag blev en mærkelig dag med rengøring - alt skulle være ren
set og fin i stand, gåtur til Nørresø friluftsbad. Om aftenen fik vi 
middag, hvorunder både elever og personale underholdt. Ele
verne vidste nok ikke, jeg kunne spille guitar. Der var sang, fol
kedans, almindelig dans og hele tiden nogen, der skrev minde
bøger. Natten sluttede med »Altid frejdig«.
Afslutningen lå i baghovedet, da vi vågnede lørdag morgen. Op
visningerne kunne i hvert fald ikke foregå ude i den småregn, og 
vi måtte flytte indendøre. Alt gik alligevel på bedste måde, og hel
digvis fik Lisbet lov at komme hjem til eftermiddagen. Godt nok i 
rullestol for ikke at overanstrenge sig.
Gymnastik og folkedanseopvisningen samt underholdningen bar 
præg af afskedsstemningen, og en bevæget afslutning blev det. 
Mange pæne ord blev sagt om skolen, og dem vil vi kunne leve vi
dere på længe. Nu var det »kun« at sige mange tak for det dejlige 
år.
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Elevarbejder til afslutningen.

Året var ikke slut på skolen. Mandag blev udtalelser og afgangs
beviser sendt til eleverne, og resten af ugen gik med forberedelser 
til kursus I og skoleåret 1982/83. Fra søndag den 20.-26. juni 
havde vi kursus I i gymnastik. 67 unge mennesker fik første del af 
lederkurset. Det blev til en ekstra uge, fra den 27. juni til 3. juli, 
med kursus I, da mange havde søgt dette kursus.
Den 19. juni samledes næsten alle elever og lærere i Lene Madsens 
hjem i Tørring. Det blev en meget hyggelig og sjov eftermiddag 
og aften. Der var allerede meget nyt at fortælle, og glade var ele
verne for at se hinanden igen. Tak til Lene og Malenes forældre 
for deres store arbejde med denne dag.
Holmer Trier var her et par dage og fik sat grundstensudsmyk
ningen op. Det dejlige træ, som vi nu dagligt glæder os over. Men 
om kunstværket har Holmer Trier selv bidraget til dette års
skrift.
Den 2. juli fik vi besøg af undervisningsinspektør Jørgen Olsen og 
frue. De så skolen, og sammen med Vagn Aage Kjeldsen og senere 
Herdis og Mads Nielsen talte vi om skolens udbygning. Jørgen 
Olsen kunne intet love om, hvornår vi kunne komme i gang med

74



2. etape af byggeriet - klassefløjen og ekstra værelser på elev
fløjene til ialt 80 elever. Men en god samtale blev det, og Jørgen 
Olsen fik et indtryk af forholdene her.
Fredag den 9. juli kl. 22.30 fødte Lisbet os en søn, som senere blev 
døbt Sune - et olddansk navn.
I løbet af sommeren kom mange og så skolen og deriblandt Vi
borg Rotary Klub den 21. juli.
Lige før skoleåret 1982-83 skulle starte havde vi husmødre fra 
Vejle og Sønderjyllands Amter på kursus. Den 2.-5. august blev 
derfor 3 festlige dage.
Conny B. Nilsson og Solveig Pedersen, elever 1981-82, var nu 
køkkenpiger. 2 nye lærere var blevet ansat til det nye år Rita Ras
mussen og Birthe Nørskov. Skoleåret 83/84 er nu også fuldtegnet. 
Det første år er nu gået. Alt var nyt og uprøvet, da vi startede. 
Nu er skolen brugt, men den ser stadig ny ud. Lad os håbe de 
kommende elevhold vil værne lige så godt om skolen. Lokalerne 
kan i hvert fald tåle at blive brugt.
Til sidst skal lyde en stor tak til skolens personale for deres ind
sats og den beredvillighed, vi altid møder.
Ser vi tilbage på året, må vi være taknemmelige over den plads, vi 
her i livet, er blevet tildelt. Lad os håbe vi kan udfylde den med 
»de pund, der blev os givet«. Livet er underfuldt, og det største 
der blev givet os. Hvor det fører os hen, og hvad det medfører, 
ved vi ikke, men vi må tage de valg, der synes rigtige og de følger, 
det giver. Vi håber, vi i kampen mellem de livgivende og de livs
destruerende kræfter har sagt ja, når livet viste sig, og nej, når 
det destruerende for frem - også selvom det for eleverne syntes 
urimeligt og hårdt. I dette ligger vor gerning.
Fra os alle her på Bjergsnæsskolen ønskes en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende nytår.

Sune, Lisbet og Ole Mølgaard
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Personalia

Skolens personale i skoleåret 1982-83. (Rækkefølge efter dato for antagelse).

Ib Lynge,
ansat fra 1. aug. 1982, timelærer i fysik.
Jens Martin Nielsen,
ansat fra 1. aug. 1981, timelærer i fysik.
Erik Overgaard Hansen, 
ansat fra 1. aug. 1981, timelærer i fysik.

1. Birthe Nørskov, 
ansat 1. aug. 1982, lærer, underviser i tysk, engelsk, dansk, volleyball, tekstil
formning og svømning.
2. Rita Rasmussen,
ansat fra 1. aug. 1982, lærer, underviser i dansk, samtidsorientering, musik, for
eningslære, samspil og spiller til sang.
3. Nelly Andersen, 
ansat fra 1. aug. til 9. okt. 1982, barselsvikar for Lisbet, underviser i formning og 
gymnastik.
4. Conny B. Nilsson, 
elev 1981-82, køkkenassistent fra 29. juli 1982.
5. Solveig Pedersen,
elev 1981—82, køkkenassistent fra 29. juli 1982.
6. Kirsten Kolby, 
ansat fra 1. febr. 1982, sekretær.
7. Gudrun Berthelsen,
ansat fra 15. juli 1981, rengøringsdame.
8. Sonja Eriksen,
ansat fra 15. juli 1981, økonoma.
9. Niels B. Andreasen, 
ansat fra 1. aug. 1981, lærer, underviser i sløjd, tysk, foreningslære, matematik - 
skolevejleder.
10. Susan Bank,
ansat fra 1. aug. 1981, lærer, underviser i dansk, engelsk, samtidsorientering, 
fransk og spiller til sang.
11. Hans-Jørn Bergmann,
ansat fra 1. aug. 1981, lærer, underviser i engelsk, tysk, samtidsorientering, 
idrætsteori, volleyball, atletik, foreningslære, læderarbejde - skolevejleder.
12. Anne Marie Bergmann,
ansat fral.aug.1981, timelærer, underviser i foto - bibliotekar.
13. Børge Hansen,
ansat fra 1. aug. 1981, lærer, underviser i matematik, foreningslære, idrætsteori, 
fodbold, håndbold, orienteringsløb, basketball og svømning.
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14. Thorkild N. B. Nielsen,
ansat fra 1. aug. 1981, lærer, underviser i dansk, samtidsorientering, svømning, 
spring, keramik, dramatik og idrætsteori.
15. SaraUllerup, 
ansat fra 1. apr. 1981, køkkenchef og delvis kontordame.
16. Jan Hartvig, 
ansat fra 1. april 1981, inspektør, tager sig af de praktiske pligter med have og 
bygninger.
17. Lisbet og Ole Mølgaard, 
ansat fra 1. aug. 1981, forstanderpar. 
Lisbet - underviser i gymnastik, formning og idrætsteori. 
Ole — har fortælletimer og underviser i gymnastik.
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Bjergsnæsskolens Elevforening

Ca. 3 måneder før skoleårets afslutning blev der afholdt et fælles
møde, hvor der blev nedsat et udvalg, som skulle lave et udkast til 
vedtægter for Bjergsnæsskolens Elevforening. Efter nogle møder 
og et stort fællesmøde mere blev der indkaldt til stiftende general
forsamling den 11. juni 1982. På denne generalforsamling god
kendtes vedtægterne, som er at finde i dette skrift lige efter denne 
beretning. På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt i 
henhold til foreningens vedtægter: 
formand: Mette Kjeldal Hansen 
næstformand: Jens Ole Klausen 
kasserer: Mette Kolze
sekretær: Susan Brun 
menige medlemmer: 
Lis Gedsø
Jørgen Pedersen
Holger Jensen
suppleanter:
Lene Dupont Lauridsen
Lene Skovmose
revisorer:
Børge Hansen (lærer)
Mogens Lund
kontaktlærer på skolen: Hans-Jørn Bergmann (lærer)
Ifølge skolens fundats og elevforeningens vedtægter paragraf 15 
skulle der også vælges en repræsentant til skolens vennekreds. 
Valgt blev Mette Kjeldal Hansen, som i marts 1983 for første gang 
vil blive indkaldt til årsmøde i vennekredsen.
Den sidste week-end i august havde vi det første bestyrelsesmøde 
på Bjergsnæsskolen, hvor vi snakkede om elevmøde og årsskrift. 
Vi fik selvfølgelig også opfrisket gamle minder og snakket med de 
nye elever. M.h.t. årsskriftet blev vi enige om, at et elevskrift 
skulle trykkes for sig på skolens trykkeri og kun sendes med til de 
gamle elever, der er medlem af elevforeningen, da dette ville blive 
langt det billigste. Angående elevmødet henvises til programmet 
til sidst i beretningen. I forbindelse med kaffen ved elevmødet hol-
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Koncentration under middagen.

des der generalforsamling, så husk de tidsfrister der er nævnt i 
vedtægterne, hvis du har nogle ting, du vil have med.
Heldigvis for os i bestyrelsen ser det ud til, at I vil bakke os op i 
vort arbejde, da alle eleverne fra skolens første elevhold har be
talt kontingent.
Til slut en hilsen til jer alle sammen fra elevforeningens besty
relse.

Mette K. Hansen
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Underholdning ved afslutningen.

Kaffen er altid kærkommen på en forældredag.
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Vedtægter for Bjergsnæsskolens 
Elevforening

1. Foreningens navn er Bjergsnæsskolens Elevforening.
2. Foreningens formål er, at vedligeholde kontakten mellem 

skolen og dens tidligere elever, samt i øvrigt hvor det er mu
ligt at medvirke til at løse opgaver af interesse for Bjergsnæs
skolen og Efterskolen i almindelighed.

3. Som medlemmer kan optages alle tidligere elever. Indmel
delse kan ske til kassereren eller til skolen, hvor foreningen 
repræsenteres af en kontaktlærer, der foreslås af bestyrelsen 
og godkendes af generalforsamlingen.

4. Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med elev
mødet i april - maj måned.

5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indeholder 
betaling af årsskrift.

6. Bestyrelsen vælges af den årlige generalforsamling og består 
af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Hvert år afgår 3 med
lemmer, det år formanden, der ligeledes vælges af general
forsamlingen, er på valg afgår 4 medlemmer. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekre
tær. Der vælges en 1. og 2. suppleant, der i nævnte række
følge indkaldes til bestyrelsesmøde eller indtræder i bestyrel
sen, såfremt et af de siddende bestyrelsesmedlemmer er for
hindret i at møde eller ønsker at forlade bestyrelsen. Sup
pleanter vælges for et år.
Valgbare er alle medlemmer af foreningen, såfremt de ikke 
er i kontingentrestance. Et medlem kan ikke nægte at modtage 
valg, men er man blevet foreslået, har man ret til på general
forsamlingen inden afstemningen at få ordet for at argumen
tere for, at man ønsker/ikke ønsker at blive valgt.

7. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og formandsposten skal 
ske skriftlig til formanden senest 21 dage før generalforsam
lingen. Genvalg kan finde sted ved at den, der ønskes gen
valgt, foreslås på lige fod med øvrige. Valgproceduren er føl
gende:
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Blandt indkomne forslag vælges formanden ved almindeligt 
stemmeflertal. Dernæst vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer 
og de 2 suppleanter. Der kan stemmes på alle indkomne for
slag. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive 3 stemmer. 
Der må kun afgives 1 stemme pr. navn. Valgt til bestyrelsen 
er de 3 kandidater, der opnår de 3 højeste stemmetal. Valgt 
som 1. suppleant er kandidaten med 4. højeste stemmetal og 
som 2. suppleant kandidaten med 5. højeste stemmetal.
Er der stemmelighed mellem 3. og 4. eller 4. og 5. højeste 
stemmetal, foretages der omvalg mellem disse kandidater. Al 
afstemning til bestyrelsen sker skriftlig.

8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. De vælges for 2 år 
og der afgår 1 hvert år.

9. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol over generalfor
samlinger og bestyrelsesmøder. Der aflægges beretning og 
regnskab på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder 
program og står for afviklingen af det årlige elevmøde i sam
arbejde med lærerrådet på Bjergsnæsskolen.

10. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 14 
dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlem
mer. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samt
lige medlemmer, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 
mindst '/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

11. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 
senest 21 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer 
kan ske ved 2/a flertal af stemmeberettigede fremmødte.

12. Forslag eller andre sager, der ønskes behandlet på general
forsamlingen uden for punktet eventuelt, skal være forman
den i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Ved af
stemning om eventuelle forslag kræves simpelt flertal. Af
stemning kan ske ved håndsoprækning. Hvis et medlem 
ønsker det, skal afstemningen ske skriftlig. Forslag vedrø
rende foreningens opløsning kræver særskilt behandling.

13. Foreningens opløsning kan finde sted når forslag herom er 
indgivet til formanden senest 21 dage før ordinær/ekstra- 
ordinær generalforsamling. Hvis 4/s af fremmødte stemme
berettigede stemmer for foreningens opløsning, indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 4 uger se- 
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nere. Hvis Y» af fremmødte stemmeberettigede på denne ge
neralforsamling stemmer for foreningens opløsning, over
drages det til den siddende bestyrelse at opløse foreningen.

14. Ved foreningens opløsning hensættes foreningens midler til 
hjælp for dannelse af en ny elevforening. Hvis en sådan ikke 
er dannet inden 2 år efter Bjergsnæsskolens Elevforenings 
opløsning, overgår de hensatte midler til Bjergsnæsskolens 
Støttefond.

15. Medlemmer til Bjergsnæsskolens Vennekreds fra tidligere 
elever vælges af generalforsamlingen. Elevforeningn kan 
vælge 1 medlem for hvert andet påbegyndt elevhold (første 
gang til indtrædelse marts 1983), dog højst 15 medlemmer. Et 
medlem vælges for 4 år og kan modtage genvalg. Forslag til 
kandidater skal være formanden i hænde senest 21 dage før 
generalforsamlingen. Valgt er den kandidat der får flest 
stemmer. Er flere på valg findes det nødvendige antal ved at 
man tager højeste stemmetal og nedefter. Der kan afgives 
ligeså mange stemmer, som der er personer på valg, dog må 
der højst afgives 1 stemme pr. navn.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling fredag den 11. juni 
1982
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Nyt fra gamle elever!

Efter mødet d. 25.-26. september har jeg modtaget nogle breve 
om, hvad I går og laver.
Vi har her modtaget flere breve fra Helle Toftgaard, som stadig 
er i London.
Helle arbejder hos en jødisk familie med 3 børn. Det er vist ikke 
helt hvad hun regnede med da hun startede derovre. Hun anbefa
ler andre der tænker på et år i London, at finde et andet job end 
au-pair-pige. Helle kommer tilbage til jul, og regner sikkert 
med at høre fra nogle af jer på hjemadressen.

Jens-Ole har også ladet høre fra sig. Han har været så heldig, at 
få en læreplads i en sportsforretning. Han dyrker selvfølgelig en 
del sport, mest badminton og fodbold. Når han ved siden af, 
synes at have lidt tid til overs, går han på Viborg handelsskole.
Mette Kolze er i huset i Vesterlund, hvor hun passer Mette og 
Trine (familiens hund). I fritiden går det ud over områdets gym
nastikhold. Tirsdag på Vejle amts Juniorhold. Tirsdag og torsdag 
på ungdomsskolen, hvor hun følger 10. klasse. Torsdag aften er 
der 2 hold i Thyregod og fredag er der kursus I på ungdomssko
len. Mette er meget glad for at være der, og det går virkelig godt.
Jeg har også modtaget et brev fra 3 piger fra Silkeborg. Alle 3 går 
på handelsskolen der og skriver at de har det godt. I fritiden ar
bejder Pernille i rengøringsbranchen, Dorthe Damsgaard er 
rykket tilbage til Voel som håndboldspiller. Lis spiller også hånd
bold, samtidig med hun selv er træner for et hold. Desuden går 
hun også til gymnastik.
Jørgen P. går på H.F. på Skive gymnasium. I fritiden spiller han 
Basketball på gymnasiet, går til volley 2 gange om ugen og er ved 
at tage jagt-tegn.
Fra Bramming skriver Henrik R., at han efter at have arbejdet på 
minkfarm og hjemme, er startet i 10. klasse i Bramming for at få 
et år til at gå, inden lærepladsen bliver ledig fra næste sommer. 
Henrik er blevet fodboldspiller, og spiller på Grimstrups yng
lingehold. Derudover spiller han volley 2 timer om ugen hjemme 
i Bramming.
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Peter Fruergaard ser tilbage på tiden på skolen med glæde. Han 
går for tiden på teknisk skole i Randers. Efter 1 år på basisuddan
nelsen håber han at kunne komme i lære som elektriker.
Alle der har skrevet beder mig selvfølgelig hilse alle bladets læ
sere, og det være hermed gjort.
At I alle mødtes til efterårsmødet gør selvfølgelig, at der ikke har 
været så meget nyt at fortælle denne gang, men vi håber at høre 
fra jer alle til elevmødet. Hvis I ikke kan komme til dette møde, er 
I meget velkomne til at skrive. Næste år håber vi så at kunne se 
endnu flere hilsner og meddelelser om, hvordan det går.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et rigtigt godt 
nytår.

Niels.

Elevmødet på Bjergsnæsskolen 1983

Lørdag/søndag den 14.-15. maj 1983
Program

Lørdag:
14.00 eftermiddagskaffe og generalforsamling
15.30 idrætsaktiviteter
16.30 gymnastikopvisning ved nuværende elevhold
17.30 gymnastiktime for gamle elever (evt. spil og lege)
18.30 aftensmad
19.15 foredrag og sangtime
herefter underholdning ved lærerne og nuværende elever, efter
fulgt af folkedans/diskotek (hvis vejret tillader det kunne vi godt 
tænke os folkedans på plænen og derefter bål)
00.00 god nat
Søndag:

8.00 morgenløb
8.30 morgenmad
9.15 håndbold, fodbold, volleyball osv.

12.30 middagsmad og afslutning
Pris: 50,- kr.
Husk at medbringe idrætstøj, sovepose og luftmadras.
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Elevliste 1981-82

8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142

Andersen, Dorthe Lindhardt, 6. Julivej 57, 7000 Fredericia.
Borring, Marianne Kvist, Ebstrupvej 58, 8600 Silkeborg.
Brokholm, Lene, Tvedvej 50, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Brun, Susan, Fasanvej 3, 7650 Bøvlingbjerg.
Byskov, Else Krog, V. Trabjergvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro.
Christensen, Carsten, Ruskjærvej 15, 7441 Bording.
Daugbjerg, Hanne, Skivevej 96a, Sjørup, 8800 Viborg.
Engeborg, Lars, Fyrrevænget 20, 7800 Skive.
Eriksen, Lene Toudal, Johnsgården, Kalundborgvej 99, 4200 Slagelse.
Fabild, Henriette, Uplandsgade 26 V, 2300 København S.
Friis, Helle, Elkærvej 27, Borup, 8831 Løgstør.
Gedsø, Lis, Engesvangvej 109, 7442 Engesvang.
Gori, Mette Søgaard, Borgergade 11a, Rødding, 7861 Balling.
Hansen, Kim, Nørregade 16, 6622 Bække.
Hansen, Malene Kronborg,}. P. Nielsensvej 9, 7160 Tørring.
Hansen, Mette Kjeldal, Virksundvej 110 B, Knudby, 8831 Løgstrup.
Iversen, Birgit, Skautrupvej 27, Tvis, 7500 Holstebro.
Jensen, Brian Krogh, Hajlundvej 38, Voerladegaard, 8660 Skanderborg.
Jensen, Dorthe Henneberg, Bispensgade 70, 9800 Hjørring.
Jensen, Holger, Violvej 307, 7800 Skive.
Jensen, Inger Kjædegaard, GI. Kvorupvej 18, 9491 Pandrup.
Jensen, Lone Bjerre, Skovguden 29, 5762 Skerninge.
Jensen, Søren Toft, Skrænten 35, 7600 Struer.
Jespersen, Claus, Lisedalvej 22, Lyby, 7800 Skive.
Johannesen, Ole, Ballingvej 53, Hem, 7800 Skive.
Johansen, Jytte, Resenbrovej 25, Voel, 8600 Silkeborg.
Klausen, Jens Ole, Skolegade 1, 8850 Bjerringbro.
Kolze, Mette, Violvej 11, Isenvad, 7430 Ikast.
Kristensen, Flemming Nørgård, Risgårdvej 12, Østrup, 9600 Års.
Kristensen, Jakob, Tørringvej 33, Sandvad, 7300 Jelling.
Kristiansen, Søren, Vestergade 31, 6622 Bække.
Kudahl, Niels Åge, Århusvej 119, 8570 Trustrup.
Larsen, Dorthe Damsgaard, Højgårdsvej 24, Voel, 8600 Silkeborg.
Larsen, Peter Fruergaard, Teglværksvej 12, Vindum, 8850 Bjerringbro.
Lauridsen, Bodil, Gi. Viborgvej 16, Mølvang, 7300 Jelling.
Lauridsen, Lene Dupont, Hygumgård, Hygumvej 41, 7300 Jelling.
Leth, Marianne Juul, Vesterlundvej 70b, 7323 Give.
Lyngholm, Anders, Nørrekær 38, 7100 Vejle.
Lund, Mogens, 0. Refning«, Løgagervej 3, 7550 Søvad.
Madsen, Flemming Hougaard, Glerupvej 168, 9631 Gedsted.
Madsen, Lene, Egholmvej 8, 7160 Tørring.
Mortensen, Helle, Kvostedvej 36, 8831 Løgstrup.
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8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158

Nielsen, (Anne) Pernille, Allinggårdsvej 145, 8600 Silkeborg.
Nielsen, Henrik, Løkkegårdsvej 71,6230 Rødekro.
Nielsen, Kim, Jernbanesvinget 2 A, 6392 Balderslev.
Nilsson, Conny, Tolstedparken 207, 7400 Herning.
Overgård, Jan Donskov, Østergade 75, Ørum Sdrl., 8833 Ørum Sdrl.
Pedersen, Jørgen, Nyholmvej 18, 7861 Balling.
Pedersen, Solveig, Hovvejen 31, Ingerslev, 8361 Hasselager.
Pedersen, Steen Ege, Fruerlundvej 9, Kjærgårdsmark B, 6740 Bramming.
Rasmussen, Henrik Hedegård, Gummesmarkvej 16, 6740 Bramming.
Rasmussen, Thomas Vesterager, Vandhøjvej 11, 7752 Snedsted.
Skovmose, Lene, Bøvlingvej 5, 7650 Bøvlingbjerg.
Stenstrup, Poul, Vesterlund Ungdomsskole, 7323 Give.
Thomasen, Solveig, V. Børstingvej 1, Kjeldbjerg, 7800 Skive.
Toftgård, Helle Lebæk, Håndværkervej 8, Hammerum, 7400 Herning.
Vestergaard-Nielsen, Bo, Bindslewej 52, 9881 Bindslev.
Skou, Dorte Daa, Sundvej 32 A, 8700 Horsens.
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Elevliste 1982-1983

8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
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Andersen, Lene Flemming, Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens.
Bagger, Mette, Stationsgade 20, 8570 Trustrup.
Barkholt, Jakob, Syrenvej 11, 5672 Broby.
Bedsted, Gitte Guldager, Munkgårdskvarteret 119, Snejbjerg, Herning.
Bisgaard, Jan, Lørupvej 9, 5750 Ringe.
Carlsen, Henrik Rosendahl, Ørnhøjvej 1, Vind, 7500 Holstebro.
Damgaard, Marlene Fuglsang, Amtsvejen 66, Filskov, 7200 Grindsted.
Daugbjerg, Hanne, Skivevej 96a, Sjørup, 8800 Viborg.
Engeborg, Lars, Fyrrevænget 20, 7800 Skive.
Eriksen, Jens Bernholm, Hviddingvej 6, 8834 Hammershøj.
Eriksen, Lene Toudal, Johnsgården, Kalundborgvej 99, 4200 Slagelse.
Fallesen, Lars, Skovvangsvej 25, 8450 Hammel.
Fisker, Anne, Engsvinget 1, 8600 Silkeborg.
Frost-Jensen, Christian, Langgade 82, 7321 Gadbjerg.
Hansen, Mikael, Ravnebjerget 6, Søvind, 8700 Horsens.
Hansen, Poul Kiel, GI. Viborgvej 32, 7300 Jelling.
Hansen, Rikke Kjeldal, Virksundvej 110b, 8831 Løgstrup.
Hessellund, Terkel, Virksundvej 103, Borup, 8831 Løgstrup.
Hoberg, Uffe, Grågaard, 8620 Kjellerup.
Holm, Lotte Stougaard, Kærvej 16, 6920 Videbæk.
Jensen, Bjarne Vestergård, Rosenvænget 44, 6800 Varde.
Jensen, Hanne Krogshede, Krogshedevej 20, 7650 Bøvlingbjerg.
Jensen, Lotte, Brynhøjvænget20, Tiist, 8220 Brabrand.
Jensen, Maja Wittrup, Nordbakken 29, Glud, 8700 Horsens.
Juul, Lene Tranbjerg, Lemmingvej 118, 8361 Hasselager.
Kristensen, Gert, Stadilvej 2, Løvel, 8800 Viborg.
Kristensen, Jakob, Tørringvej 33, Sandvad, 7300 Jelling.
Laier, Hanne Bruun, Sortmosevej 2, 8800 Viborg.
Larsen, Birgit, Granly, Stormosevej 25, Studsgård, 7400 Herning.
Larsen, Hanne Fruergård, Teglværksvej 12, Vindum, 8850 Bjerringbro.
Lisby, Susanne, Tangsøgade 2B, 7650 Bøvlingbjerg.
Lyngholm, Anders, Nørrekær 38, 7100 Vejle.
Madsen, Carsten, Smedevej 6, 5772 Kværndrup.
Madsen, Ebbe, Faarevej 31, Faare, 7650 Bøvlingbjerg.
Madsen, Ginde Sø, Vesterbro 9, 9631 Gedsted.
Madsen, Majbrit Maria, Høvsørevej 12, 7650 Bøvlingbjerg.
Mikkelsen, Torben Laigård, Elmestien 4, 6500 Vojens.
Mortensen, Ole, Vorsøvej 2, Søvind, 8700 Horsens.
Møller, Karin, Nørhedevej 3, 6973 Ørnhøj.
Nederby, Mikael, Blomstertoften 37, 7400 Herning.
Nielsen, Charlotte Smed, Syrenvej 2, 7323 Give.
Nielsen, Hanne Saugstrup, Lindevænget 32, 7800 Skive.



8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267

Nielsen, Lisbeth, Højbovej 53, 8600 Silkeborg.
Nielsen, Niels Kristian Kjær, Vesterringvej 9, 8850 Bjerringbro.
Niemann, Michael, Kongevej 57, 6270 Tønder.
Nymark, Andreas, Svanevej 3, 7400 Herning.
Olesen, Lars, Skivevej 136, Sjørup, 8800 Viborg.
Overgaard, Jan Donskov, Østergade 75, 8833 Ørum Sdrl.
Palmelund, Lisbeth Marie, Ølstrupvej 6, 6971 Spjald.
Pedersen, Anette Skov, Solbakkevej 55, 7480 Vildbjerg.
Pedersen, Jette Frølund, Gilmosevej 8, 7400 Herning.
Petersen, Lone Vind, Irisvej 10, 8722 Hedensted.
Pihl, Ebbe Dons, Jordkærvej 33, 0. Bording, 8600 Silkeborg.
Rasmussen, Torben, Grønlandsgade 46, 7430 Ikast.
Roldskov, Kristine, Jellingvej 22, 7182 Bredsten.
Simonsen, Claus, Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg.
Skou, Dorthe Daa, Niels Bohrsvej 12, 7100 Vejle.
Skau, Mads, Skovgård, Skovgårdsvej 15, Hammelev, Vojens.
Stisen, Lene Helleberg, Skinderupvej 79, 9620 Aalestrup.
Søndergård, Ole, Johansvej 11, 7480 Vildbjerg.
Sørensen, Bente Fisker, Sundsørevej 111, Thise, 7870 Roslev.
Sørensen, Birgitte Blak, Eriksmindevej 40, 8300 Odder.
Sørensen, Morten Nygaard, Nørremarksvej 7, 8800 Viborg.
Thomasen, Solveig, V. Børstingvej 1, Kjeldbjerg, 7800 Skive.
Tinglef, Lene, Bjerrevej 172 A, 8700 Horsens.
Tvergaard, Dorthe, Bjertrupvej 1, Stilling, 8660 Skanderborg.
Hasselris, Frank Münster, Duevej 11, Bremdal, 7600 Struer.
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Det administrative skal også klares.

Vi er snart klar med karbonaderne.
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Formning med klasse 10.

Billedvævning.
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Sune Mølgaard.

96


