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Livsglæde - naturlig glæde

I det velfærdssamfund, vi har fået os indrettet i, har glæden tilsy
neladende ofte trange kår. vi kender alle de uhyggelige tal om psy
kiske problemer, alkohol - stofmisbrug m.m. Vi kan med god 
grund spørge: »Hvorfor er det sådan?«, og »hvad kan vi gøre ved 
det?«
Kan vi træne os til at fortrænge bekymringerne og give hverda
gens glæder en større plads i sindet?

Når de store bekymringer 
trænger sig på, 
biir de daglige ærgrelser 
latterlig små.
Men når atter de store 
biir vejrede hen, 
så vokser de mindre 
sig store igen.

Det er, som man bærer 
sin sorg i en bylt, 
som er så - og - så stor 
og som skal være fyldt. 
Og skal sådan en bylt 
være rimelig let, 
må man gøre den lille 
og knytte den tæt.

Piet Hein

I den skoleplan, som Bjergsnæsskolen udsender til dem, der 
ønsker oplysninger om skolen, er der udtrykt ønske om, at sko
len skal være som et hjem og arbejdssted, hvor der findes udfol
delsesmuligheder, inspiration, fællesskab, arbejdsiver, tryghed 
og naturlig glæde. - Vi, der jævnligt kommer på skolen fornem
mer da også tydeligt, at denne målsætning lykkes - endda særdeles 
godt.
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Skolens formand Vagn Aage Kjeldsen taler ved dobbelt boligens rejsning.

Den stabilitet og det livsmod, som eleverne i 10 mdr. er en del af, 
skulle gerne holde sig og brede sig som ringe i vandet i de fælles
skaber, eleverne senere måtte befinde sig i, når de kommer ud i 
det pulserende liv. Sejre og nederlag opleves på en skole og hører 
vel med til livets orden alle steder, hvor mennesker færdes.

Løft dit hoved du raske gut, 
om et håb eller to blev brudt, 
glimter et nyt i dit øje, 
straks det får glans af det høje.

Bjørnson.

I den aktuelle situation med mange unge arbejdsløse må vi des
værre erkende, at naturlig glæde over at have udført et arbejde 
på en arbejdsplads ikke kan fornemmes af alle.
Men det vil nok altid være muligt at engagere sig i noget positivt, 
der er opgaver nok, blot vi vil se dem. - Den gamle leveregel, om
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— at vil man gøre noget godt for sig selv, skal man gøre noget for 
andre, er nok en sikker vej til at skaffe sig naturlig glæde.

Ens vej gennem livet biir liflig at vandre, 
den dag man forstår i sin inderste sjæl: 
Det er ikke nok, at man ærgrer de andre, 
man skal også huske at glæde sig selv.

Piet Hein

Skolen begyndte d. 7. august med det tredie elevhold - 67 forvent
ningsfulde elver, der tager fat på de opgaver, der lægges frem.
Et godt samarbejde mellem elever, lærere og personale giver sik
kerhed for, at også dette skoleår får et godt forløb.
Fra bestyrelsen skal her lyde en tak til elever, forældre, forstan
derpar og alle ansatte på skolen for godt samarbejde i årets løb.

Gladelig jul og godt nytår 
Vagn Aa. Kjeldsen
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Leg - et forsømt område

Gennem generationer har legen spillet en stor rolle i børns og 
unges liv og været medvirkende til at fremme muskelkoordinatio
nen og udvide den legendes erfaringsområde. Megen leg består 
således hos børn i en efterligning af de voksnes aktivitet. Børns 
gruppelege kan også bidrage til at fremme en social tilpasning, idet 
de fleste af legene følger bestemte, frivilligt antagne regler. Leg 
kan foruden at tilfredsstille et behov for alsidig legemlig udfol
delse og en trang til at eksperimentere også være udtryk for 
børns fantasi og følelser.
Men efterhånden som børnene bliver ældre - kommer op i de 
ældste klasser - forsvinder legen desværre mere og mere ud af 
deres hverdag.
Her vil det vist være passende at uddybe ordet leg, og det vil jeg 
gøre ved at sætte det i relation til ordet arbejde. Til alle former 
for arbejde stilles der nogle ganske bestemte kvalifikationer og 
krav, som skal opfyldes. Herved mister arbejdet ofte liv og fleksi
bilitet, og de fleste mennesker arbejder dog også primært for at 
skaffe sig materielle goder. Arbejde har herved et ydre mål. I 
modsætning hertil leger man en bestemt leg, fordi man kan lide 
denne leg, det eventuelle samvær omkring legen eller p.g.a. ud
fordringer i legen. Ordet leg bruges her som et meget bredt be
greb, spændende fra »kædetagfat« over forskellige former for 
spil til »at samle på frimærker«. Legen har altså et indre mål. Med 
disse indfaldsvinkler på leg og arbejde bliver de modsætninger. At 
legen forsvinder mere og mere skyldes, at der ofte stilles krav til 
vores leg - og dermed kommer den til at ligne arbejde. Her tæn
kes på krav som f.eks. behov for restitution, at vinde en turne
ring, få det højeste kondital i Danmark, at plyndre naboen i et spil 
poker, at læse bøger for at kunne overgå andre i en diskussion 
eller at være bedst. Herved kommer legen til at minde om skole
situationen, hvor der også stilles helt bestemte krav. De unge bli
ver på denne måde opdraget til, at der skal komme et bestemt re
sultat ud af alt, og de betragter det derfor som barnligt og umo
dent at lege i ordets oprindelige betydning. Desværre bliver der 
ikke noget tilbage til de unge der ikke kan opfylde de stillede krav 
- andet end kedsomhed, videofilm og utilfredshed.
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Leg ved elevmødet.

At de unge ikke er vant til at lege, ser vi ofte på Bjergsnæsskolen, 
når vi får nye elever. Første gang de skal lege er de meget usikre 
og tilbageholdne, og som udenforstående kan man se, at de har 
glemt glæden og tilfredsstillelsen ved legen. Men efterhånden som 
de prøver at lege flere gange, kan de igen se det gode og sjove ved 
den.
For at de unge skal kunne bruge og lide legen, er det nødvendigt, 
at de kan se en mening med den, og at de får en evne til at se nye 
muligheder inden for de givne rammer. Dette er betinget af, at de 
unge bliver vant til at tænke kreativt og til at organisere - få noget 
sat i gang. Disse evner mangler nutidens unge desværre til en vis 
grad. De er vant til, at alt er organiseret og tilrettelagt, således de 
ikke selv skal foretage sig noget - undtagen måske at skulle sige: 
»Det gider jeg ikke«. Nutidens moderne legetøj er ikke befor
drende for selvstændig tankevirksomhed, og i skolen forlanges 
der ofte heller ingen stillingtagen og initiativ, idet den fungerer 
bedst, hvis der arbejdes efter lærerens retningslinier. Eleverne 
skal så blot lære at tage imod det, der bliver »serveret«. Men skal 
stoffet i skolen blive mere end død kundskab, må det tankemæssigt
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Jniemanden (Børge) deler gaver ud.

bearbejdes og ordnes, og skal elevernes evne til selvstændig tænk
ning udvikles må læreren udvikle åbenhed for nye ideer, være 
forsigtig med at tvinge faste tanke- og handlingsmønstre ind hos 
eleverne, lære eleven at værdsætte egen kreativ tænkning og gøre 
de ressourcer, som skal bruges til at udvikle ideer, tilgængelige 
for eleven. Og desuden må læreren være god til at uddele »spark« 
for at få dem igang.
Selv om alt dette lyder meget flot, er det stadig vigtigt, at der tages 
udgangspunkt i eleverne, for den eneste der til syvende og sidst 
kan skabe indhold i deres tilværelse er dem selv.
I denne forbindelse har efter- og ungdomsskoler en stor fordel i 
at have eleverne døgnet rundt. Det giver gode muligheder for at 
lære eleverne at kende så godt, at man kan ramme deres forud
sætninger - desuden giver de mange fælles oplevelser udgangs
punkter for videre aktivitet. Her bliver de som regel også så 
trygge og tillidsfulde, at de tør være dem selv og dermed kaste sig 
ud i legen. Desuden er der ofte yderst gode rammer for leg af vidt 
forskellig art. Sidst men ikke mindst har disse skoler en del fagtil
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bud, hvor eleverne har gode muligheder for at udvikle deres 
kreative evner og for at finde en leg, der netop passer dem.
Mit håb er, at vores elever bliver så grebet af legen, at de fortsæt
ter med at lege, efter de har forladt skolen. Og ikke nok med det, 
men at de også er i stand til at omdanne legen, så den passer til 
deres hjemstavn, og på den måde måske være med til at få noget 
igang her.

Børge Hansen
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Et syn

Hun lå på ryggen i det lidt dugvåde græs. 
Det hun så lige nu - var op i et kirsebær
træs krone - fyldt af hvide blomster.

Den eneste baggrund der var
var den blå himmel - som bare fortsatte ud 
i det evige.
I hende herskede en ro-

Hun følte sig ren i sine tanker og hand
linger.
Kunne beherske sine følelser. -
Hun havde brugt sig selv - var accepteret - 
og vellidt af sine nære.
Hun så sit liv som meningsfyldt.
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Hvorfor havde hun denne følelse?

Måtte hun have sådanne tanker?

Kunne hun tillade sig tilfredsheden?

Forklaringen på tilstanden var måske denne, 
at hun ikke var bange for livet. - 
Begyndte hvor hun kunne se der var brug for 
hende - som dette at være lyttende menneske - 
eller som værende hjælp ved et stykke 
arbejde.

Hun så disse steder -
Hun ligesom søgte disse steder.
Hvorfor gjorde hun dette?

Fordi hun vidste:

Lukkede hun sine øjne for sandheden - 
om livet, af ondt og godt - 
ville hun aldrig kunne vende tilbage 
til kirsebærtræet og finde roen og 
følelsen igen.

Lisbet D. Mølgaard.
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Afslutningstalen, juni 1983

Solen står højt på himlen og tilsmiler denne dejlige dag. »Du dan
ske sommer jeg elsker dig, - skønt du så ofte har sveget mig.« Ak 
ja, hvor har dette år været svigefuldt, når det gjaldt vejret.
Aldrig kunne vi være sikre på, at nu ville vejret holde. Og så sker 
miraklet: I går sol og blæst - en aften, hvor solnedgangens gyldne 
skær gød glans over aftensangen, vi havde udenfor.
Solens første svage stråler fangede og tryllebandt os, da søvnens 
livtag blev så kraftige, at nu måtte sengen findes.
En morgen, hvor allerede tidligt solens varme havde fundet hvert 
rum på skolen, og dermed lovet os: I skal nok få godt vejr i dag.

Jeg sagde før, det var en dejlig dag - nogle vil måske mene, den er 
trist og sørgelig, fordi vi nu skal skilles.
Men nej, ikke det triste, ikke det sørgelige skal stå for denne dag. 
Dette er glædens dag. En glædens dag, fordi vi nu kan sende 67 
friske unge mennesker hjem til deres forældre og samtidig sige: 
Vi har været meget glade, fordi vi fik lov at dele et år med netop 
disse 67 unge mennesker.
I har været med til at lære os mange ting. F.eks. at elevhold er 
forskellige - det vidste vi godt - men ikke så udpræget.
I kan tage hjem med visheden om, at I var på et elevhold, hvor ind
sats og arbejdsomhed prægede jer - også selv om I ikke havde 
prøvet det før. Kammeratskabet var i højsædet. Det gav måske til 
tider for megen snak. Men jeg håber, I gennem dette forpligtende 
kammeratskab - kan få linjer, der fører frem til et folkeligt fæl
lesskab på tværs af de fagskel, de standsskel, der er, og den øko
nomiske ulighed, der er, - og måske altid vil være!
Jeg har i de mindebøger, jeg har nået at skrive i, skrevet to vers af 
en sang af K. L. Aastrup:

Hvad end vi har at virke med, 
og hvordan værket lykkes, 
er nu vor tid og her vort sted. 
Den lov kan ikke rykkes.
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Drengene træner.

Når I nu om nogle timer rejser væk herfra, så hjælper det ikke at 
sige: Jamen på Bjergsnæs, der ... og på Bjergsnæs, der ... Nej, 
der må komme noget bagefter. I må kunne føre det videre i det 
liv, I kommer ud i, for ligemeget hvornår og hvor, så er det her, 
og så er det nu, livet skal leves og forstås.

Så er det da i lyst og nød
vor sag at tro og sige:
»Vi fik vort kald og levebrød 
i Guds, vor Faders rige«.

Mange er også fristede til at mene, andre har det meget bedre end 
dem selv. En tankegang som er alene jeg-centreret.
Hvis vi i stedet starter et helt andet sted - i Grundtvigs frihedsbe
greb:
»Hvis ikke du er fri, er jeg heller ikke. Hvis du ikke får din ret, 
er der ikke ret i landet - altså heller ikke for mig«. Her bliver vi 
alle forpligtede overfor hinanden, vi må drage omsorg for hinan-
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den - en helt anderledes tankegang, end vi er vant til. Pludselig er 
det os selv, der bliver sat i centrum, det er os selv der får ansva
ret, i modsætning til før, hvor ansvaret var skudt over på andre/- 
samfundet. Men hvor er det dejligt lige med ét at have betydning at 
være noget værd i en medmenneskelig sammenhæng.
Hvis denne tankegang var rådende i vort samfund, tror jeg, ele
verne ville møde livet med helt anderledes åbne øjne og ører. Det, 
at deres egne erfaringer har vægt, at de lever livet og dernæst læ
rer af det, og ikke først må forholde sig til en tvivlsom sandhed 
om livet, men at de finder ud af, at de gemt i sig har en masse vi
den, som er væsentlig for andre. Alt dette vil gøre dem til indivi
duelt tænkende personer, der vil slås for det levende, og det i alle 
sider i samfundet. De vil ikke sige, at deres mening ikke har be
tydning for samfundet, men vil i respekt for andres meninger 
også give deres til kende.
At andre har det bedre end en selv, har nok også noget at gøre 
med det prestigesamfund, vi lever i. Vi kan ikke »nå højt nok op«. 
Jeg tror ikke, det er ønskeligt, og vi kan ikke alle nå lige langt »op 
ad stigen«. Det gælder om at finde det gode, det bærende, i den 
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plads, man gerne vil have eller når og så lave det om, man finder 
forkert. Finde sig selv, personlighed, livskavliteter, så man kan se 
sig selv og verden i sammenhæng og udfolde sine livsevner i den 
plads/sammenhæng, man har. Vi må prøve at nå ind i et folkeligt 
fællesskab.
Det betyder ikke, at selviske personer bare skal have lov at køre 
andre ned ved hurtige svar, rappe svar og fikse selvundskyldende 
forklaringer. Nej, de må lære at indgå i et forpligtende folkeligt 
fællesskab til gavn for alle parter - ikke kun for dem selv.
Vi må finde sammen og derigennem nå en dialog, hvor vi ser og 
hører hinanden og finder vore fælles værdier, der kan styrke os 
og give os tro på en fremtid.
Mange af jer, mange unge siger, at nu skal de ud og søge lykken. 
Nej, det skal I ikke, for søger I lykken, så når I den ikke. Lykken 
venter ikke om gadehjørnet. Lykken falder som en appelsin i tur
banen - i den turban, man har på. Aladdin fik appelsinen i turba
nen. Lykken kommer bag på en. Allermindst når man venter den, 
så er den der, fordi man uselvisk har arbejdet med noget, fordi 
man synes, det hører sig til, det er rigtigt, og pludselig, så var 
lykken der, så var glæden der. Det, man ville nå, var der pludse
lig, helt uden man syntes, man var skyld i det.
Vesterhavet en efterårsdag.
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Så stræb ikke efter lykken, men stræb efter det gode.
Det var meningen, at jeg i går skulle have haft en lille fortælletime 
med jer og da have fortalt jer lidt om Fenrisulven fra de gamle 
nordiske myter. Kort skal jeg fortælle:
Fenrisulven var opfostret af guderne og blev stor og stærk, så de 
efterhånden var bange for den, og gerne ville have den bundet. 
Sommetider er der jo noget ved os, hos os, vi efterhånden bliver 
bange for, at vi må stænge, tage fat i, sådan at det ikke løber løbsk, 
og det var det, guderne blev bange for. De laver en kæde, Løding 
hedder den, og siger til ulven, at hvis han er stor og stærk, så kan 
han da nemt sprænge den. »Sæt nu din hals i denne kæde«. Så snart 
han har fået halsen i kæden, sprænger han den, så den går i tusind 
stykker.
Guderne laver en ny og større kæde, Drome hedder den, men på 
samme vis går det med denne kæde. Nu drager de ud og finder en 
ny kæde, men af helt anderledes art. Den hed Gleipner og var 
lavet af seks ting. Seks mærkelige ting. Den var lavet af larmen af 
kattetrin, kvindens skæg, bjergets rødder, bjørnens sener, 
fiskens ånde og fuglenes spyt.
Det var da en mærkelig kæde. Hvordan kan den holde? Der er da 
ikke noget, der kan holde sammen i sådan en kæde.
Man kan seit ikke tage og føle på den. Men ulven ser godt, at denne 
kæde er noget særligt, den er tynd, men da ulven er snu, siger 
den: „Den sætter jeg ikke halsen i. Ja, men du er da ikke bange, er 
du? Du er da en voven ulv, er du ikke? Jo, hvis der er en, der tør 
sætte sin højre hånd i mit gab, når I strammer løkken, så vil jeg 
lade den komme omkring halsen“. De kigger på hinanden, og 
Tyr, en ung mand, sætter sin højre hånd i Fenrisulvens gab. Løk
ken strammes, og ulven bider den højre hånd af. Alle er glade, for 
kæden holdt, undtagen Tyr, hvor hånden røg af.
Fenrisulven - naturen i os - det, der kan være svært at styre, det, 
der kommer frem, når vi f.eks. bliver sure og vrede mange 
gange. Det, der kommer frem, når vi ikke kan beherske os. Lige
som det også betyder andre ting.
Men alligevel. Den unge, der blev til mand, han turde satse sin 
højre hånd, det bedste han havde, den hånd som førte sværdet, og 
sværdet er det, man skal føre, for at kaste lys over sin tilværelse. 
For at kæmpe for sin tilværelse, så må man have åndens sværd. 
Den hånd sætter han til, for at der skal ske noget, for at man skal
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kunne få balance i den verden, man har. Han turde sætte ind, han 
turde lade det briste eller bære.
Kæden var gjort af noget, man ikke kunne føle på. Vi så, hvad I 
havde lavet om eksamen. Det var nogle mærkelige ting, der blev 
samlet op, og ideen er taget fra eventyret Klods Hans, hvor også 
mærkelige ting som f.eks. det fineste mudder tages op af lommen. 
Kærlighed er heller ikke noget, man kan tage og føle på. Men alli
gevel er det nogle stærke bånd, vi snakker om her. Bånd, som 
meget svært kan brydes.
I jeres alder har man måske en anden opfattelse af kærlighed end 
os. Mange tror ikke, man kan skilles i to sekunder, hvis man godt 
kan li’ hinanden. Det er om at hænge på hinanden hele tiden.
I bogen »Se dagens lys« af Svend Aage Madsen er to fra et samfund 
uden kærlighed - uden forståelse af kærlighed, blevet forelsket i 
hinanden, helt uden at vide, man kunne blive det. De skal gemme 
sig for de andre, da det er forbudt at vise kærlighed overfor hin
anden på den måde og i mere end én dag. De render rundt i byen, 
og mødes tit, og der står: »Derfor oplevede vi ti gange den lykke 
at finde den anden igen, at falde i hinandens arme. Og for hvert 
møde voksede betydningen af vores omfavnelse«.
Det er ikke den tid, man går med hinanden om halsen, det er ikke 
den tid, man er sammen. Men hver gang, man mødes og oplever 
hinanden, og netop mødes igen og igen - det er der kærligheden 
fornys og vedbliver.
Om en anden kærlighed - eller det at have noget kær, siger 
Grundtvig i 5. vers af »Nu skal det åbenbares«:

og han har aldrig levet 
som klog på det er blevet 
han først ej havde kær.«

Hvis man ikke har haft noget kær, så bliver man heller ikke klog 
på det, man fatter det ikke, ikke til bunds. Lad os håbe, vi har vist 
jer elever det, vi havde kær, og at I også nu vil bringe dette videre 
- at vise, hvad I har kært. Det er ikke altid sjovt i starten - måske 
også meget kedeligt, men vi håber meget af det, som måske har 
virket mærkeligt, ikke spændende i første omgang, at det senere 
kommer frem og klares.
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Jeg sagde i åbningstalen til jer elever: I må lytte, I må lære, I må 
forny, I må bære.
Her på Bjergsnæsskolen har I gjort dette, og nu må I fortsætte, 
hvor end I kommer frem. Ligesom tyr, der stak hånden i ulvens 
gab, sådan er I nødt til at springe ud i livet og vove den højre hånd, 
for at der skal ske noget. I har vist, I kunne - I skal have modet, I 
skal have styrken - jeg tror, I har den.
Derfor er det også en glædens dag at kunne sende 67 handlekraf
tige unge ud for at løfte og bære i et samfund, som trænger dertil. 
Vis, at I ikke står Tyr tilbage
Til jer forældre, vil jeg sige nogle få vigtige ting. De unge, i nu får 
hjem, er ikke børn mere, de har ændret sig, og de har nok 
ændret sig mere, end I regner med. Det er ikke den samme gænge 
de kommer hjem til, eller i hvert fald ikke vil komme hjem til. 
Sådan er det. Man må vænne sig til hinanden igen, og jeg siger det 
her, fordi det er både jer, og det er jeres børn, der skal vænne sig 
til det. Jeg tror, de kan tage et ansvar, og det håber jeg, at I elever 
vil gå hjem og vise, at I kan.
Tak forældre, fordi I havde tillid til os og overlod os ansvaret for 
jeres børn. Det har været en glæde for os at have dem.
Et digt, som også sidste år blev oplæst, synes jeg passer også på 
dette elevhold, som tilligemed har inspireret mig til at gøre digtet 
længere:

Så rejs dig da skole på næsset hist, 
hæv dig på åndens vinger.
Flyv højt, men glem aldrig 
din arv fra folket, 
af hvem, du først blev til. 
Rum i dig det væsens rod 
en kilde - en ungdom forstod. 
Et håb at du 
i en fremtid vil kaste 
det lys al id og gerning tilhører. 
Lære os at bøje hovedet 
ydmygt 
for det, som er større.

»Se det store i det små«.
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Ja rejs dig nu skole, 
vær du kun stolt, 
dine første elevhold i hævd dig holdt. 
Et hjem er du kaldt, 
på tungen 
let det os faldt.
I disse dine mure 
du nu minder har 
om en ungdom 
med røsten så ren og klar. 
Livet du gav 
og tilbage det fik 
beriget af en ungdoms 
forstående nik.

En ungdom med mod 
fra dig nu drager.
Har du mon givet dem styrke og tro 
- en lyst til at bære 
- at bygge en bro.
En bro, der sig hæver 
over ondskabens strøm. 
En tro, der forbinder 
vor ungdoms drøm 
med livets mulighed 
en viljes ukuelighed.

Bjergsnæsskole 
dit navn står skrevet 
i hjerterne hos os - 
vidt du har det drevet. 
Men først og sidst 
du lærte os 
at bøje hovedet 
ydmygt 
for det, som er os større.

Ole Mølgaard
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Om tilladelser

Det vi gør/eller ikke gør, det vi tænker/eller ikke tænker, de ideer 
vi har/eller ikke har er i høj grad et resultat af de tilladelser, vi 
gennem opvæksten har fået/eller ikke fået fra forskellig side - for
ældre, skole, kammerater osv.
I anden forbindelse er jeg gået meget i dybden med denne filosofi, 
og det viste sig klart, da jeg som forældre fulgte vores datter i 
hendes efterskoleophold på Bjergsnæs i 1982/83, i hvor høj grad 
alles udvikling er præget af de tilladelser, der gives/eller ikke gi
ves. For gives en tilladelse ikke, er der et tilsvarende forbud.
En af de tilladelser vi møder på Bjergsnæs, er »tilladelsen til at 
høre til«. Det var skønt at opleve den målbevidsthed, hvormed 
skolens personale indgav eleverne bevidstheden om, at dette er 
vor skole, her hører vi til, dette sted vil vi værne om. - Og sande
lig om ikke også vi som forældre i årets løb næsten følte det 
samme.
Den sværeste opgave for skolens personale vil altid være at hin
dre, at enkelte elever i forhold til kammerater, måske »uskrevet« 
eller »usagt« på et eller andet tidspunkt modtager budskabet »du 
hører ikke til her«. Det kan foregå på en sådan måde, at persona
let har meget vanskeligt ved at konstatere det.
»Tilladelse til at føle« gav skolen i rigt mål. Året igennem oplevede 
vi både glæde, fortvivlelse og vrede. Det var meget vigtigt, at sko
len gav tilladelse til, at eleverne måtte give udtryk for deres følel
ser. - Må og kan man ikke det, bliver man let alene.
»Tilladelse til at klare sig godt« følte vi også, at skolen gerne gav. 
At det kunne være en balancegang, anede vi herhjemme i forbin
delse med afvikling af årsprøverne og drøftelserne alle imellem 
om, hvornår karaktererne skulle offentliggøres, og hvor stor 
offentlighed, der skulle være om dem. - Godt at skolen året igen
nem havde haft en permanent »tilladelse til at føle«.
Sidst, men ikke mindst, skal nævnes skolens »tilladelse til at have 
den alder, man har«.
På grund af omgivelserne, reklame og meget andet forsøger 
mange mennesker at give sig en anden alder end netop deres egen. 
Men det er så vigtigt at have en adfærd, der svarer til ens alder. -
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Og hvilken alder havde vore børn, mens de var hos jer på Bjergs
næs? 15-18 år! En vidunderlig alder, som I gav dem lov til at have. 
- Rigtig mange tak!

Vagn Fisker
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Den lille gule blomst

uBM.

Den lille gule blomst 
som bedst gror, og sætter sine frø 
i naturens egen ro og kultur.

Den lille gule blomst 
som luner sig i den våde sne - 
i ly for frostens værste kulde.

Den lille gule blomst 
som smiler frem - og giver 
solens sidste vinterstråler et 
genskin fra jorden - 
om et velkommen til sommeren.

Den lille gule blomst 
som takker og siger: 
værdier, modning og indhold 
i livet - 
opstår - hvor der sker en veksling 
af varme og kulde — kulde og varme.

Lisbet D. Mølgaard
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Fynsturen!

Skoleåret 82/83 indeholdt mange gode oplevelser, bl.a. en fynstur. 
Det var en to dages tur, bygget op omkring en gymnastikopvis
ning på Ollerup Gymnastikhøjskole.
Fredag morgen afgik to busser fra Bjergsnæsskolen - målet var 
Odense. Her besøgte vi det nye Kongrescenter. Centret er 
næsten færdigt og vi fik lov til at gå rundt og kigge på det flotte 
bygningsværk, derefter gik vi til H. C. Andersens hus, og her 
blev vi delt op i fire grupper og fik så en rundvisning med en ind
holdsrig orientering om H. C. Andersens liv - ind imellem kunne 
det nu godt virke lidt langtrukkent.
Efter dette tog vi videre til Den fynske Landsby, hvor vi spiste 
vores madpakker. Bagefter gik vi rundt og så på de gamle bygnin
ger, som fortæller meget om Fyn’s historie.
Da vi kørte fra Odense, på vej mod Ryslinge, kørte vi forbi Carl 
Nielsens hus. Ole Mølgård regnede med, at det var museum, så 
han gik hen og kiggede ind af vinduet; men her så han kun en 
ældre dame i morgenkåbe og sutsko - og derfor kørte vi hastigt 
videre. Vi skulle nu rundt og kigge på det fynske landskab, men da 
det var Pan Bus, der skulle finde vej, endte vi på en plovmark. 
Alligevel nåede vi til Ryslinge, hvor Karen og Mads Bisgaard - 
Jans forældre - bød os velkommen på Ryslinge Friskole. Da vi 
havde sat bagagen ind på skolen, kørte vi rundt i området, hvor vi 
bl.a. så Danmarks første folkehøjskole, opført af Christen Kold. 
Vi sluttede turen i Ryslinge valgmenighedskirke, hvor præsten 
fortalte om kirkens og sognets historie. Kirken er opført og ud
smykket af lokale håndværkere.
Vi spiste aftensmad på Ryslinge Friskole - vi var sultne efter en 
lang dag.
Om aftenen var vi inviteret ned til Bisgaard. Her morede vi os 
med sang, leg og hyggeligt samvær, samtidig med, at vi ærgrede os 
over, at vi ikke kunne spise al den kage, som de tre fynske familier 
havde bagt til os. Efter en virkelig hyggelig aften gik vi op på Fri
skolen og direkte på hovedet i seng.
Alt for tidligt lørdag morgen blev vi vækket af lærerne, som alle
rede havde stillet morgenmad frem. Da vi havde spist og gjort
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Der blev hakket og revet.
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Idrætsdag med Nørbæk, Uffe har stilen.

Idrætsdag med Nørbæk, Jan er fri og koncentreret.
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rent, tog vi afsked med Ryslinge og kørte direkte mod Svend
borg, hvor vi besøgte det gamle fattighus. I dag er det lavet om til 
museum, som viser det gamle miljø.
Tiden kom, hvor vi skulle til Ollerup - kl. 12.00 skulle vi lave op
visning. En af fynboerne ville vise en kortere vej - her skal ikke 
nævnes navne - men Jan Bisgaard gjorde en stor indsats. (Den 
anden bus kom først).
Opvisningen gik ikke så godt som forventet. Vi var to hold på gul
vet samtidigt, så musikken fra det andet hold overdøvede totalt 
Rita’s klavermusik.
Omkring kl. 17.00 kørte vi til Røde Mølle Kro og spiste her en 
lækker middag. Vi havde i løbet af efteråret sparet nogle penge 
sammen ved at hakke skolens skrænter, og disse penge havde vi i 
fællesskab besluttet at bruge til en fin middag på Fynsturen. Efter 
måltidet kørte vi tilbage til Højskolen for at se eliteholdenes af
slutningsopvisning.
Da stævnet var forbi, skyndte vi os ud til busserne, hvor vi fik en 
forfriskning inden turen gik hjemad.
Vi blev delt op i to busser - den ene kørte direkte til Bjergsnæs
skolen, men med afstigninger undervejs, og den anden blev fyldt 
med elever til Vejle/Horsensegnen.
vi var nu godt trætte efter en lang, men meget lækker tur og alle 
glædede sig til at komme hjem til mor og far på vinterferie og for
tælle om den dejlige tur, vi havde haft.
Mange hilsner til alle fra skoleåret 82/83 fra
Lisbet, Lene, Terkel, Hanne K, Bjarne, Birgit, Ebbe M., 
Charlotte, Ole S., Rikke, Poul K., Susanne, Karin.
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At lave håndarbejde

Tekstilformning - fremstilling og forarbejdning af tekstiler - går 
mange tusinde år tilbage.
I Nær-Østen har man fundet beviser på vævningens eksistens al
lerede i år 6000 f. Kr., og sandsynligvis har vævningen været 
kendt og anvendt endnu tidligere.
Også i Egypten har man meget tidligt kendt vævningens kunst. På 
gravmalerier og kalkstensrelieffer har man fundet billeder af væ
versker og spindersker i arbejde.
Først langt senere nåede denne teknik til Danmark. Herhjemme 
har man fundet en del meget velbevarede klædningsstykker fra 
både jernalderen og bronzealderen. Af disse kan nævnes et fund i 
Huldremose på Djursland, hvor man fandt et meget velbevaret 
ternet skørt, vævet i kiperbinding med skiftevis mørk og lys uld
tråd, - og den nok mest berømte klædningsdragt - Egtvedpigens 
dragt - bestående af en ulden bluse, snoreskørt og bælte med kob
berplade. Karakteristisk for disse første klædningsstykker, er 
deres meget enkle form. Hvis man overhovedet har skåret/klippet 
i stoffet, har man gjort det på en sådan måde, at stoffets væve
bredde blev udnyttet fuldt ud - ikke en centimeter gik til spilde.

Med et gevaldigt spring i tiden når vi op til slutningen af 1700’tallet 
og dermed industrialismens udvikling af spinde- og vævemaski
ner.
Siden da er udviklingen af tekstiler foregået eksplosivt.
I vore dage er det meget enkelt, hurtigt og forholdsvis billigt at 
fremstille og forarbejde stof. Som forbruger har man fået en 
»brug-og-smid-væk«-mentalitet. Til belysning heraf kan jeg 
give nogle eksempler:
Tidligere var strømper fremstillet af håndspundet garn, hjemme
strikkede og til sidst valket, så de blev ekstra slidstærke.
I dag køber man strømper på tilbud - 5 par for ..., og man smi
der dem væk, når der er gået hul i dem.
Tidligere tiders fuldstændige udnyttelse af et stykke hjemmevævet 
stof er afløst af frådseri.
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Lidt af af slutnings udstillingen.

Bondeskjorterne fra det 19. årh., hvori man lagde flere måne- 
ders/års broderiarbejde for at opnå et personligt og smukt resul
tat, samt de mange andre beklædningsdele og brugsting, præget af 
samme flid, akkuratesse og tålmod.
Det er i dag blevet til massefabrikation af modetøj. For hver ny 
sæson bliver der hængt nye rækker af »ubrugeligt«, »ikke-mode- 
rigtigt« tøj ind i klædeskabet.
Man lader sig dirigere af modestrømningerne - ikke inspirere.
Er dette så blot endnu en nostalgisk søgen tilbage til »de gode 
gamle dage?«
Man kunne godt fristes til at tro det, når man tænker på den op
blomstring de gamle håndarbejdsteknikker har fået inden for de 
senere år. Spinding, vævning, tovning, plantefarvning er blot 
nogle af de ting, der er fundet frem igen. Heldigvis da!
Jeg husker tydeligt to meget dejlige dage i november sidste år, 
hvor vi havde emnedage - uld og egnen. Vi sad i en liflig duft af får 
og kartede, spandt på håndten og tovede, mens andre grupper 
farvede med planter, støbte lys, lavede spinde- og væveredskaber 
m.m.
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Uha, hvor bliver man søvnig af at cykle.

På ovenstående spørgsmål må jeg svare, at på lige fod med andre 
traditioner skal disse føres videre, - de skal ikke i glemmebogen 
men tages frem og være kilde til glæde og inspiration til nye arbej
der. Samtidigt kan det godt give stof til eftertanke i vore dages 
forbrugssamfund.
At lave håndarbejde kan ikke betale sig, hvis det regnes om til 
timer og kroner, men der er andre ting end taxametret, der tæl
ler:
Selv at kunne bestemme form, farve, teknik og kvalitet.
At anvende brugte ting på en ny måde, få noget ud af rester.
At lave noget, der er anderledes end det færdigfremstillede og 
massefabrikerede.
Tilfredsstillelsen ved at arbejde med eget design, hvor enkelt det 
end måtte være. Lave et arbejde, der går ud fra ens egen fantasi og 
få et resultat, der er udtryk for ens egen personlighed.

Mange hilsner til jer alle
Birthe Nørskov
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Du er ung

Du er ung, 
har fremtiden for dig, 
har masser af tid 
til at finde din identitet, 
men du søger og prøver - 
styrter rundt 
forvirret og nervøs. 
Din fremtid er usikker, 
du ved, der er arbejdsløshed, 
krig, had, magt og angst.

Du har livet foran dig 
til at opnå hvad du vil 
til at lære, 
uddanne dig, 
så du kan få et meningsfyldt arbejde. 
Men du er angst, 
må tage dig sammen 
for at nå det hele 
inden det er for sent, 
- men hvad skal du vælge ? ? ?

Du skal skynde dig - lyder det, 
det er begrænset 
hvilke muligheder 
der er tilbage.
Du kan vælge et af to, 
styrte rundt til lidt af hvert 
i ren panik 
kaste dig på hovedet 
ud i livet
- og håbe at nogen hører dit råb.
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Du kan i din afmagt 
sætte dig hen 
og vente på, 
at nogen får brug for dig, 
håbe på, at vi voksne 
får øjnene op 
og viser dig 
forståelse, tillid og værdighed, 
- håbe på, at du bliver 
menneskeværdig og markedsværdig -

Kirsten Laursen
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Generationsskiftet i foreningen

I Danmark har vi vel nok verdens bedste og frieste lovgivning, 
hvad angår retten til at danne foreninger. Denne ret er grund
lovssikret, og det betyder, at der skal en domstolskendelse til at 
forbyde en forening. Regeringen kan ikke ved lovindgreb o.l. 
hindre nogen i at gå sammen og lave vedtægter for en forening.
Hvad gør vi så for at beholde denne ret? Gør vi noget for at få 
foreningslivet til at blomstre?
Fra idrætsorganisationernes side bliver der gjort en del for at få 
uddannet frivillige ledere til at gå ind i det store arbejde, det er at 
være leder. Der bliver afholdt kurser, både på landsplan og 
lokalt. Disse kurser er med til at skabe interesse for og kendskab 
til lederarbejdet ude i de små lokalsamfund. Kurserne her er 
meget værd. Det er ikke kun det faglige, man lærer af, men i høj 
grad også af samtaler og udveksling af erfaringer, man har i løbet 
af kurset. Mange af de unge mennesker, der kommer på kur
serne, har før siddet i udvalg o.l., men ønsker så at få lidt mere 
viden og måske nogle fiduser om lederarbejdet. De er gået ind i 
arbejdet og ville være gået i gang alligevel.
Der bliver altså, gennem idrætsorganisationerne, gjort noget 
for, at de nye ledere skal få så stor en baggrundsviden, som 
muligt. Det er så problemet at motivere nogle flere til aktivt at 
tage del i det arbejde, der skal gøres.
Her må vi vende os mod foreningerne i de små lokalsamfund. 
Her er der ikke, tror jeg, mange, der opildner de unge til aktivt 
at interessere sig for ledergerningen. Det er de samme »Torden
skjolds soldater«, der laver alt arbejdet. Man er startet som 
instruktør, blevet medlem af et udvalg, og ender som bestyrelses
medlem. Denne vej op kunne gå for nogle år siden, men nu er for
eningsstrukturen anderledes, så, hvor der før var én bestyrelse 
til at lede alt i foreningen, er der nu 5-6 udvalg å 5-7 personer, 
der har de samme opgaver som den »gamle« bestyrelse. Behovet 
for ledere er altså blevet større, uden foreningerne har set de 
alvorlige følger, det kan få for fremtiden. Vi kan altså ikke op
fordre de unge nok til at gå ind i det spændende job, det er at være 
frivillig leder. Stimulanserne må først og fremmest komme fra de 
ledere, der nu venter på at blive afløst.
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Den store pigegang.

Lille pigegang.
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Hvorfor gør de unge ikke noget ved det selv? Dette spørgsmål vil 
mange sikkert stille. Er de sløve og forkælede, vil kun nyde, ikke 
yde? Det passer sikkert på mange, men spørg igen, hvorfor de er 
forkælede.
Før i tiden var det normalt, ja, næsten en selvfølge, at de medlem
mer, der var blevet lidt for gamle til ræset på de bedste hold, tog 
sig af de yngre. Det var på den måde, man fik et forhold til sin 
forening. Alle kendte hinanden, og den løn, man fik for arbejdet, 
var glæden ved at arbejde med børn og unge. Det var en følelse af 
at kunne være noget for andre, at der var nogen, der så op til en. 
Disse ting er forsvundet fra alt for mange af vore foreninger. 
Hvorfor?
Jeg vil kort prøve at komme med et par forklaringer på disse for
hold.
En af de væsentligste årsager er det materielle ræs, vi har oplevet 
de sidste 15 år. Begge forældre er på arbejde hele dagen, og om 
aftenen kan man gå i foreningen i en time til gymnastik eller bold. 
Der har simpelthen ikke været overskud af tid og kræfter til at 
være noget for andre.
En anden grund kan være, at man ikke kender hinanden i de små 
samfund mere. Der er kommet mange nye parcelhuskvarterer, 
hvor man lever inde bag sin egen hæk, uden at være accepteret af 
den oprindelige bys beboere.
Jamen, vil man så sige, det giver da en masse nye medlemmer. Det 
er også rigtigt, men det er kun nydende medlemmer, der kom
mer herfra. De ydende er stadig folk med et tilhørsforhold i for
eningen.
De nye medlemmer har ikke fået de store oplevelser, der ligger i 
andre aktiviteter, som foreningen arrangerer i lokalsamfundet.
Det tredie, jeg vil tage med som et problem, er kommunernes 
interessegruppesystem. Herigennem får instruktørerne løn for 
deres arbejde, og det kan bevirke, at den glæde, der er ved arbej
det, nu ofte måles i penge. Man er ikke indstillet på at gå ind i et 
frivilligt lederarbejde, efter man har sluttet arbejdet som in
struktør. Man skylder ikke sin forening noget mere. De instruk
tører, man har haft som barn, har jo fået deres betaling for det.
Hvordan løser vi så disse problemer? Jeg kan ikke give nogen 
færdig løsning, men blot udkaste nogle tanker omkring det. Det 
letteste ville være at sige, at de unge skulle opdrages til aktivt at
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Fastelavnsfest.

Lærerne oppede sig til elevmødet og underholdt.
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At tænke sig

2 måneder af skoleåret er passeret, 
siden vi her på BS er arriveret.

Det er svært at få det hele memoreret, 
men i korte træk vil jeg prøve at få det leveret.

Meget godt og dejligt vil blive erindret 
i et par kedelige hændelser blev vi involveret, 
men de bliver måske ret lærerigt vurderet.

I mange sportsstævner er vi engageret.
I gymnastik - der er vi meget interesseret.
I konkurrencer mod Gudenådalen, BS 
har triumferet, men det bliver bedre, 
hvis der engang bliver en hal færdigleveret.

Årets højdepunkt bliver nok Sverigsturen, 
som lærerne har organiseret, 
der bliver måske de kommende skitalenter produceret.

Lærerne har tit et lærermøde arrangeret, 
men sjældent haft tid til at få det udleveret.

Der er nu, kortfattet, til 2 måneder refereret, 
og et held og lykke fremover for de sidste 8 måneder 
er hermed proklameret.

Lars T. C.
Elev 1983/84
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Frikvarter.

Så kan alle vare med.
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Det svundne år

Lærermøder havde præget de sidste dage før åbningsdagen for 
det nye elevhold. Planlægningen af skoleåret 82/83 havde vi i store 
træk klaret før sommerferien, så en finpudsning af planen samt 
endelig klargøring til eleverne var emnerne. To nye lærere var 
også blevet ansat, Birthe Nørskov og Rita Rasmussen, som nu 
skulle sættes godt ind i efterskolelivet. Lærerne havde i det for
løbne skoleår haft en del overtimer, og da vi så ved en mindre om
bygning fik plads til 67 elever - 9 flere end i 81/82, blev der også 
plads til ovennævnte 2 lærere.
En barselsvikar, som kunne tage Lisbets timer indtil efterårsfe
rien, havde vi også fundet. Nelly Andersen, som lige havde afslut
tet 3 måneders ophold på Gymnastikhøjskolen ved Viborg, kunne 
godt afse l'/i måned fra studierne på Århus Universitet. Lisbet og 
jeg kendte dog lidt til hende fra vores tid på Horsensegnen. Det 
var dejligt at se, hvor godt Nelly faldt ind i skolelivet her. Tak til 
Nelly fra os alle.
Elevholdet 82/83 havde vi set til oplysningsmødet i april, men 
spændingen ved det nye år var alligevel stor.
Dagen før eleverne ankom havde vi besøg fra Svankjær Efter
skole, hvis personale og bestyrelse gerne ville se en helt ny efter
skole. De skulle først starte med deres elever en uge senere.
Søndag d. 8. august kunne vi hejse flaget for Bjergsnæsskolens 
elevhold nummer 2. 35 piger og 32 drenge var inden kl. 15.00 an
kommet - usikre og spændte på det kommende. Dog var ikke alle 
helt nye elever. 4 drenge og 4 piger fortsatte som andenårselever, 
og det var ikke uden betænkelighed fra vores side, at vi i det hele 
taget ville optage andenårselever. Men skoleåret igennem viste det 
sig at være til skolens bedste. Det var godt at opleve.
Mange tanker flyver igennem de unges hoveder før en sådan 
åbningsdag. »Hvem kommer jeg til at bo sammen med?« »Har jeg 
fået alt med?« »Mon jeg kan klare mig selv - også uden mor og 
far?« osv. Masser af nye indtryk kommer væltende - åbnings
møde, afsked med mor, far og søskende, aftensmad sammen med 
andre unge og lærerne, gymnastik, spring, folkedans, aftensam
ling med sang fra højskolesangbogen, nogen der skal gøre rent på
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Formning med Nelly.

Gymnastik med Nelly.

46



fællesområderne, over på værelset til sengetid, snakke med 
værelseskammeraten, lærerne siger godnat og snakker lidt, lyset 
slukkes. - »Hvad mon morgendagen bringer?«
Den første uge gik med at lære skolen, hinanden og omegnen at 
kende. Alle valgfagene blev prøvet, og i gymnastik og korsang 
øvede man på livet løs, for om torsdagen skulle det fremvises/syn- 
ges. En gåtur i grupper rundt i Viborg om tirsdagen med afslut
ning i Nørresøbadet var som de andre dage tilsmilet af et dejligt 
solskinsvejr. Da vi nåede ugens slutning var de fleste vist faldet til 
på skolen. Nogle skulle nu hjem og hente alle de ting, de havde 
glemt, samt fortælle om det passerede. Mange blev på skolen i 
weekenden, og pludselig fandt andenårseleverne som en af de før
ste gange ud af, at meget var ændret siden sidste år. Køkkenpi
gerne, Solveig Pedersen og Conny Nilsson, havde nu på skift an
svaret for køkkenet i weekenderne. Nogle elever måtte så ud og 
hjælpe, og snart blev det en meget yndet tjans i weekenden.
Mandag d. 16. august startede vi efter det planlagte skema - ele
verne havde valgt deres valgfag. Nu var det interessant at se, om 
de var lige så energiske i dagligdagen. Hurtigt opdagede vi, at 
både gymnastiksal, skolestue, værksted, på værelset og på boldba
nen var eleverne meget aktive. Kammeratskabet voksede hurtigt 
frem, og opholdsstuen blev brugt flittigt.
Lørdag d. 21. august havde vi besøg som et led i en menighedsud
flugt fra Ikast. Over en kop kaffe fik vi en udviklende samtale om 
efterskoler.

Dagene gik nu deres jævne gang indtil den første hjemmeweekend 
den 28./29. august. Her bød lørdagen på alle former for brædt- 
spil og lege, bordtennis og badminton. Søndag var der kirkegang 
og troldeløb. En weekend, hvor eleverne kunne finde barnet i sig 
selv gennem legen og spillet. (Jeg kunne desværre ikke være med, 
da en vigtig konference om det »almene« i DDGU’s kurser blev 
afholdt i Borrevejle).
Nye indviklede regler om lærernes løntimetal gjorde, at Børge 
og jeg måtte til møde i Ejstrupholm den 1. september. Om aftenen 
blev det diskuteret vældigt og beslaglagde hele vort første diskus
sionsmøde. Lærerne, samt de fra det faste personale, som har 
lyst, samles ca. 1 aften om måneden, hvor ideerne og tankerne kan 
få luft under vingerne. En artikel, et emne, pædagogiske ideer er 
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udgangspunkt, og så går diskussionen. Nogle dejlige aftener er 
det blevet til.
For flere elever havde det været svært at undvære dem der
hjemme i næsten 14 dage, så da eleverne fik lang weekend fra 
torsdag d. 2. september var forventningen stor. Lærerne skulle 
på idrætsinspirationskursus på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 
Da de fleste var ude af skolen, dukkede pludselig flere biler op, og 
nogle damer steg ud. Det var fra den lokale Innerwheel club. Vi 
havde misforstået hinanden med datoerne. Alt gik dog efter pla
nen. Køkkenet fik hurtigt kaffe og the, kager m.v. på bordet, så 
da jeg havde vist damerne rundt, stod alt parat.
Da inspirationskurset var slut lørdag, fik Lisbet og jeg travlt med 
at få ordnet de sidste detaljer til Sunes barnedåb om søndagen d. 5. 
september. Som den stolte fader skulle jeg bære Sune i kirken. Pa
rat til at gå ind i kirken stod vi, da Sune gylpede på mit sorte re
vers. Som så mange andre gange måtte vi konstatere, at et barn 
ikke lige kan indpasses til det, man nu gerne vil eller skal.
Fra den 6. september begyndte skolevejlederne, Niels og Hans- 
Jørn rigtig at forberede erhvervspraktikken. En 7. klasse fra 
Bjerregrav skole var her for at se skolen d. 16. september, som 
led i uddannelses- og erhvervsorienteringen på deres skole.
Mange vil gerne se skolen og prøve at være her, og i weekenden d. 
18./19. september havde vi besøg af 65 børn i 11-13 årsalderen fra 
Ringe. Foreningen tog ud med børnene for at skabe et forenings
tilhørsforhold og kammeratskab børnene imellem. Det blev en 
weekend med megen liv på skolen.
Vejret havde længe været tungt og trykkende og anderledes var 
det heller ikke mandag d. 20. september, da Søvind Husmoder
forening besøgte skolen. Det var dejligt, for Lisbet og jeg at gense 
bekendte fra vores skønne tid dernede. Knapt var husmødrene 
taget af sted før et helt fantastisk tordenvejr om aftenen flængede 
den efterhånden tykke dyne af dis og tåge væk. Et kolossalt regn
vejr blandede sig med lynene, og efter endnu en dags regnvejr 
kunne vi indånde den lifligste friske septemberluft.
Det var også om at få pustet ud, for dagen efter kom Elbæk Efter
skole for at dyste med os. Fodbold, håndbold, volleyball, kaffe og 
sang, atletik/kamplege/spørgsmål i blandede grupper var efter
middagens programpunkter, som foregik i Gymnastikhøjskolens 
2 haller. Vi har ikke plads til et så stort arrangement herhjemme.
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Om aftenen foregik det her på Bjergsnæs med fællesspisning, 
rundvisning, underholdning, folkedans/dans og aftensang. Tak til 
Elbæk, fordi de ville tage den lange tur herop og gøre dagen fest
lig- . .
Politiet kom i gården d. 23. september. Vagn Povlsen holdt fore
drag om politiet og omtalte her uddannelsen, dagligdagen, den 
megen snak om politivold. Alt i alt fine oplysninger til de, som på
tænkte at starte en sådan uddannelse.
Med glæde og forventning så vi hen til weekenden d. 25./26. sep
tember. Der var efterårsmøde for elevholdet 81/82. Gensyns
glæde og megen snak blev det til, selv om vi nok havde fået sat et 
lidt for anstrengt program op over et ellers godt emne: »Hvor
for falder så mange 14-18 årige fra idrætten?« Børge gav et oplæg 
til emnet, og der blev så diskuteret i grupper og plenum. Gymna
stik, boldspild, sang var selvfølgelig også på programmet.
At finde ud af, om man skal være efterskolelærer kan være svært. 
Af samme grund kom 3 praktikanter fra Den frie Lærerskole i 
Ollerup søndag den 3. oktober for at opleve stemningen og dag
ligdagen her i en uge.
Lærernes anden diskussionsaften havde vi om aftenen d. 7. okto
ber.
Klasse 102 arrangerede et festligt nattøjsparty fredag d. 8. okto
ber.
Erhvervspraktikugen var blevet lagt i ugen før efterårsferien, så 
vi havde forældredag allerede lørdag d. 9. oktober. Det var før
ste gang i selve skoleåret forældrene var inviteret, og glade blev 
vi, da kun få ikke kunne komme. Emnet for den første del af dagen 
var serieudsendelser i fjernsynet. Dette var affødt af en tidligere 
diskussion med eleverne, om det rigtige eller forkerte i at flytte 
aftensmaden, efter hvornår »Dallas« blev sendt i TV. En temmelig 
følelsesladet diskussion. Lærerrådet mente nemlig, at bordfælles
skabet ved måltiderne var så vigtigt, at en kvalitetsmæssig dårlig 
seriefilm ikke skulle indvirke derpå. - Efter et oplæg og efter at 
have set en seriefilm blev forældrene fordelt på elevernes værel
ser, og over »kaffebordet« på værelserne fik eleverne snakket og 
diskuteret med nogle af kammeraternes forældre. Det var sundt 
og udviklende for begge parter. Efter en samlet konklusion af 
debatterne i grupperne var der valgfag for eleverne, og for
ældrene kunne gå rundt og se på. Forældrekonsultationen star
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tede efter aftensmaden og varede heldigvis længe. Forældrene er 
interesserede i deres børns ve og vel.
Eleverne var dog ikke så glade ved aftenen. Kammeratskabet 
havde vokset sig stærkt og udsigten til 14 dage uden hinanden gav 
anledning til en del tårer.
Erhvervspraktikugen startede mandag d. 11. oktober og fredag 
den 15. oktober rejste de sidste elever hjem på efterårsferie.
Allerede søndag den 17. oktober var skolen fyldt med unge men
nesker, som ønskede at få kursus I i gymnastik.
Eleverne kom igen mandag d. 25. oktober og stor var gensyns
glæden.
Mortensaften d. 10. november festligholder vi altid, og derfor 
også i år. Kalkunen måtte lade livet og ikke gåsen. Historierne om 
mortensaften blev fortalt. For at råde bod på den gode spise var 
der folkedans bagefter. Den 11. november havde vi om dagen 
besøg af en 8. kl. fra Søndre skole, og om aftenen var der offent
ligt møde med Per Warming. »Hvad sker der med den folkelige 
sang i disse år?« - et emne som fængede. Nye meget fine folkelige 
sange blev lært. Eleverne var meget begejstrede. Mange udefra 
var mødt op.

Samspil.
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Allerede tirsdag d. 16. november sker noget nyt. Længe havde vi 
forberedt nogle emnedage, som nu skulle løbe af stabelen. »Uld og 
egnen« var hovedemnet. Uld blev forarbejdet - gammelt husge
råd samt spinde- og væveredskaber fremstillet - lys blev dyppet 
- uldens historie undersøgt - en reportage i foto, tekst, bånd 
m.m. fremstillet - plantefarvning af uldgarn. Eleverne var fuld
stændig optaget af disse to dage. Dagen sluttede med, at vi den 17. 
om aftenen holdt en »bindstow-aften«. Håndarbejde/husflid blev 
lavet, historier fortalt, hyggen og samværet fik dybere rod. At 
skoleårets første snevejr netop kom denne dag gjorde ikke aften
hyggen dårligere.
I dette efterår havde vi utroligt mange besøgende - både af kom
mende elever med forældre samt andre interesserede. Det resul
terede i, at vi allerede d. 15. november kunne melde alt optaget til 
skoleåret 1984/85 (i juli meldte vi jo fuldt hus for skoleåret 
1983/84).
Om morgenen den 18. november blev alle overraskede på mor
genløbeturen. Der var spejlglat overalt - til stor morskab for 
mange.
Foreningslærerholdene havde nu fået dannet deres forening og 
udvalg. Aktiviteterne kunne starte.
Også andre havde aktiviteter på skolen. Folkedanserne fra det 
første år fortsatte med at danse her hver anden tirsdag aften. 
Tirsdag d. 23. november rummede dog også andet end folkedans. 
En engelsk teatergruppe »Word and Action« lavede en form for 
ekstemporalspil med eleverne og sig selv som aktører, og det hele 
foregik på engelsk. Spændende, men for nogle lidt svært.
Knapt kommen os over det engelske drog vi alligevel vestpå. 
Vesterhavet trak. Niels og Børge havde arrangeret en tur med 
følgende holdepunkter: Struer, Å Mølle, Thyborøn, Nordvest
jysk Fiskeriefterskole, Vestervig Kirke, spadseretur ad stranden 
fra Stensbjerg til Nr. Vorupør - hjemad over Mors museum. 
Alle var enige om, at det havde været en udbytterig og vellykket 
tur.
Ugen var langtfra slut endnu. En hjemmeweekend stod for 
døren. Fredag med gallaaften, ristaffel med efterfølgende revy 
over »En dag på skolen«. Lørdag i skoven efter gran. Søndag til 
gudstjeneste i Domkirken og om eftermiddagen var forældrene 
inviteret til juleklip og hygge. En dejlig weekend for os alle.
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Nr. Vorupør.

----------------------- GALLA -------------------------

Det ville glæde 101 at se Dem til »Gallaaftenen« 
fredag d. 26.-11.-82 kl. 18,00 i spisestuen.

Efter middagen vil der være chokolade 
og underholdning i gym.salen.
Aftenen sluttes af med dans!
Herrerne bedes tage jakkesæt på 
og damerne kjole!!

I håbet om en uforglemmelig aften!!

NB: Rygning kun tilladt i opholdsstuen

Venlig hilsen 101

Om mandagen havde vi adventsmøde, sognepræst Ulrik Terp 
talte over den kryptiske titel »Fædrene åd druer ...« (- og bør
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nene fik skøre tænder). Det handlede om Folkekirken og børne
lærdom og var et meget tankevækkende foredrag.
En uges ro blev det til før nye tiltag var i gang. Juleforberedelses
ugerne startede mandag d. 6. december, og skemaet blev brudt 
om. Den samme dag havde Sonja og Erling kobberbryllup. Til 
lykke.
Elevbesøg hos personalet var startet allerede i november, men 
for at komme hele raden rundt, måtte vi blive ved helt til den 2. 
juni. Det er gode aftener, hvor eleverne ser os i de hjemlige omgi
velser, og samtalen trives. Ikke alt blev ved det hjemlige for fre
dag d. 10. december kom Mogens Stryhn og fortalte og viste lys
billeder fra den tredje verden. Helt fantastiske lysbilleder og 
rammende bemærkninger satte vores forhold til den tredje ver
den i relief.
»Sover jeg - eller er der virkelig engle i mit værelse« vågnede en 
af drengene op og sagde, da Luciapigerne mandag d. 13. december 
gik rundt på alle værelserne og vækkede hele skolen. Rita havde i 
nogenlunde hemmelighed arrangeret det.
Fredag d. 17. december holdt vi juleafslutning for omegnen. Der 
var udstilling af elevarbejder fra det passerede halvår, og et stort 
juleprogram var sat op med den røde tråd: »Juleforberedelser«. 
Virkelig mange fra omegnen mødte op, og eleverne klarede det 
fint. Lørdag gik vi i Asmild kirke til gudstjeneste. Hjem til jule
frokost, hvor køkkenet havde kræset for os, og om eftermidda
gen danse om juletræ, synge og dele gaver ud - alle skulle aflevere 
en lille gave dagen før. Da forældrene kom, var alt klar til afte
nen. Eleverne havde nu prøvet det før, og kunne rigtig klare rol
lerne, synge, spille og danse m.m. - En aften af de få.
Inden juleferien helt tog sin begyndelse måtte vi have fundet en 
barselvikar for Susan, som var i lykkelige omstændigheder. Vi 
havde talt med flere men besluttede os for en, som på det tids
punkt var i Indien, Kirsten Lavrsen. Hun blev ansat fra 15. 
januar.
Efter en god juleferie samledes vi alle på skolen tirsdag d. 4. 
januar.
Norgesturen stod for døren og forberedelserne var i gang.
Andre forberedelser var også i gang. Susan og Thorkild havde 
travlt med at gøre klar til familieforøgelsen. Den 6. januar kom 
en velskabt dreng til verden. Han blev senere døbt Thor. Vi var

54



Sidste nat før juleferien blev vi vækket af julesange.

alle enige om, at Thorkild skulle have lov at blive hjemme, så han 
både kunne få lavet noget på skolen og så opleve den nyfødte.
Søvndrukne kom eleverne ud af sengen lørdag d. 8. januar kl. 
4.30. Men da det gik op for dem, at Norgesturen faktisk var be
gyndt, kom der gang i »kludene«. - Rejsen derop gik uden større 
besværligheder, dog var nogle ikke så henrykte over, at Kattegat 
og Skagerak mødes, næsten hvor vi skulle sejle.
Niels havde ønsket at få samme hytte som sidste år, - den vidste 
han, hvor lå. Efter ankomsten til Lauvåsen kl. 19 styrede han mål
bevidst med bagage og 5 elever i hælene hen til hytte 7. Niels bak
sede med nøglen og låsen, indtil en venlig elev orienterede ham 
om, at de faktisk stod ved hytte 5!!! Søndag til onsdag havde vi det 
fineste skivejr og udnyttede det til fulde - mest langrend, men 
nogle prøvede også slalombakken. Torsdag blev det tøvejr, men 
de fleste tog det med godt humør, selv om det på skiene blev 2 
frem og 1 tilbage. Andre satte skiene og byggede snehytter og 
kælkebaner i stedet.
Tøvejret havde gjort vejene glatte ved hytterne og ved et uheldigt 
fald brækkede Morten benet helt nede ved fodleddet. Han måtte
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Norgesturen. At ligge ned er nu bedst, når det gynger.

Den der smører godt kører godt. Skiheisen i baggrunden.
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til læge og senere på sygehuset og kom derfor ikke med hjem 
dagen efter. Først godt en uge efter så vi ham igen, vi andre kom 
hjem som planlagt med visheden om, at en sådan tur også er be
tydningsfuld for skoleopholdet.
Efter at have stået på ski mellem Norges lægivende fjelde, blev vi 
tirsdag den 18. januar brutalt mindet om, at Danmark kunne 
byde på stormvejr og et par tagplader røg af skolen. Dagen efter 
var det frost og stille vejr - 2 cm sne dækkede landskabet og den 
klare lette frost gav os stor lyst til at komme ud og nyde vejret.

Der er ingenting i verden, der kan mildne som sne.
Tys, du lytter, til det tavse klinger.
O, så fin en klang, 
sølverklokkesang 
inderst inde i mit hjerte ringer.

Helge Rode

Skole- og erhvervsvalg for 1983/84 var et vigtigt punkt på pro
grammet efter jul. Det svære valg for fremtiden: »Hvad vil jeg 
være?« For at elever og forældre sammen kunne drøfte deres be
slutninger med lærerne, hvade vi en forældrekonsultation søndag 
d. 30. januar. En orientering om mulighederne indgik også i 
dagens program.
Udover den almindelige skolegang blev mange kræfter brugt på at 
træne til gymnastikopvisning. Vi skulle til vinterstævne på Gym
nastikhøjskolen d. 6. februar og ugen efter til vinterstævne på 
Ollerup Gymnastikhøjskole. Træningen til opvisningerne var 
meget intens, men eleverne arbejdede seriøst og godt uden at kny. 
Øvelserne var lavet til udvikling, så de skulle kunnes for at virke 
bedst muligt. Rækkerne skulle holdes så også helheden blev god. 
Ind- og udmarch med fanerne i spidsen blev indøvet.
Anstrengelserne belønnedes. Efter en dårlig generalprøve fredag 
gik det ovenud godt om lørdagen, så aftenens fest blev ekstra god. 
Ligesom sidste år overnattede Højer ungdomsskole her om nat
ten. De havde også været til vinterstævne. Det er en hyggelig tra
dition.
Om tirsdagen d. 1. februar havde eleverne det også festligt. De 
dansede sammen med »tirsdagsfolkedanserne«. Derefter blev det 
til sang, kaffe og hyggeligt samvær.
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Dagligdag blev det igen, men Fynsturen d. 11./12. februar var 
nært forestående.
Herom har andenårseleverne berettet andetsteds i årsskriftet. 
Jeg vil dog benytte lejligheden til at sige familien Bisgaard tak for 
husly på friskolen og hjerterum fredag aften, hvor I sammen med 
familierne Barkholt og Madsen havde arrangeret et meget flot 
traktement. Kaffe og the med mange forskellige kager. Tusind tak 
til de tre fynske familier.
Mange blev sat af busserne på vej hjem fra Ollerup, for nu kunne 
vinterferien starte. Helt vinterferie var det dog ikke på skolen, og 
lørdag d. 19. februar havde Venstre lejet sig ind på skolen for at 
holde et møde.
Da Susan ikke fortsatte længere end til sommerferien, når hun 
kom igen efter barselorloven, og der nu også var timer til yder
ligere en lærer, søgte vi 2 nye lærere til ansættelse pr. 1. august 
1983. Omkring 100 ansøgninger blev det til inden vi i påskeferien 
tog bestemmelse om, hvem der skulle indstilles til ansættelse. Kir
sten Lavrsen kunne fortsætte på skolen og en ny blev ansat - Ulla 
Kjeldsen.
Vinterferien havde givet os ny energi, så det var med stor lyst alle 
startede mandag d. 21. februar. Denne dag fik vi også byggetilla
delsen til dobbeltboligen. Aage Laursen var allerede inden da gået 
i gang med jordarbejderne.
Tirsdag d. 22. februar havde vi offentligt møde med Vagn Raa- 
hede, som fortalte om Grundtvig. Det blev en meget god aften, og 
mange var mødt op. Aftenen efter havde klasse 100 indbudt til 
fastelavnsfest. Alle skulle være udklædte. Det kan nok være fanta
sien blev brugt. En sjov og festlig aften. Torsdag aften var ele
verne på lærerbesøg, så der skete noget i den uge.
Elevforeningens bestyrelse havde haft deres første møde her på 
skolen i weekenden d. 28./29. august og skulle nu have deres andet 
møde her d. 26./27. februar. I den følgende uge var jeg på sikker
hedskursus. Heldigvis var det ikke længere væk end på Gudenå- 
dalens Ungdomsskole for torsdag den 10. marts havde venne
kredsen årsmøde.
Årsmødet startede festligt med indvielse af 2 kunstværker. Det 
ene, et relief udført af Gudrun Meedom Bæch og skænket af Han
delsbanken, som var repræsenteret ved bankdirektør Tage 
Skoffer. Det andet kunstværk var skolens grundstensudsmykning
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udført af Holmer Trier. Det blev omtalt i årsskriftet 1982. Om 
Gudrun Meedom Bæch’s relief håber jeg at kunne bringe lidt 
mere i årsskriftet i 1984, da Handelsbanken havde skænket skolen 
10.000 kr., men relieffet var udført efter en sum på 5.000 kr., så 
endnu et relief er på vej. Efter kaffebordet startede årsmødet.
Skolens formand, Vagn Aage Kjeldsen, kom i sin beretning ind på 
efterskolernes situation, de mange nye efterskoler, elevtal og 
ændring af lejligheder på skolen, byggeri af dobbeltbolig, nye 
medarbejdere, fremtiden, støttefonden samt skolens kursusvirk
somhed. Regnskabet for regnskabsåret 1982 udviste et overskud 
og blev godkendt. Udbygningsplanen blev gennemgået. Der er 57 
medlemmer i vennekredsen. Vagn Aage Kjeldsen blev genvalgt 
som formand, ligesom Jytte Jensen blev genvalgt som medlem af 
styrelsen. Til støttefonden ønskede Lars Rasmussen ikke genvalg 
og Tage Døssing indvalgtes.
I denne uge kunne vi også melde fuldt hus for skoleåret 1985/86.
Om søndagen d. 13. marts kom eleverne tidligt fra weekend, da vi 
skulle i teatret og se »Ambassadøren«. Den var lidt svær for ele
verne, men gav dem alligevel noget at tænke over.
Det varede ikke mange dage, før vi var på farten igen. Turen 
gjaldt Djursland Efterskole, som vi skulle dyste med. Det blev en 
hyggelig dag. Tak til Djursland Efterskole for et flot arrange
ment.
Forårsopvisning i Viborg Amts Gymnastikforening d. 17. marts 
blev næste programpunkt. Eleverne opviste med det bedste, de 
havde lært. De gav sig fuldt ud.
Niels og jeg tog dagen efter på et ugekursus på Den frie Lærer
skole i Ollerup. Det blev en uge med megen inspiration. Vi måtte 
dog tage hjem en dag før kursusafslutningen, for lørdag d. 26. 
marts var der forældredag hjemme på skolen.
Forældrene ankom inden kl. 13, hvor eleverne startede med 
gymnastikopvisning. Derefter var der gåtur for forældrene, fæl
les kaffebord, valgfag for både forældre og elever og til slut fælles 
folkedans og sangtime. Det blev af mange fremhævet som en ufor
glemmelig dag. Hvornår har forældrene også haft mulighed for 
at sy, lave lerarbejde,' lave gymnastik, spille bold osv. med deres 
børn. Nu nød de det. Vi håber inderligt disse fællesoplevelser må 
bringe styrke til et større fællesskab. Forældrene tog deres børn 
med hjem, for nu var det påskeferie.
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Opvisning på Gymnastikhøjskolen.

Opvisning på Gymnastikhøjskolen.
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Eleverne kom igen tirsdag d. 5. april og allerede den næste dag 
blev skemaet lavet lidt om. Et pensionisthold fra Jelling ledet af 
min moder besøgte os og viste, hvordan de dyrkede gymnastik. 
Eleverne var meget optaget af, hvor forbavsende meget de ældre 
egentlig kunne. Eleverne viste så deres program. Ved kaffen blan
dedes unge og gamle og snart gik snakken livligt.

Vi måtte til at tænke på elevholdet 83/84 og lørdag d. 9. april holdt 
vi oplysningsmøde for dette hold. Vi var alle enige om bagefter, at 
næste skoleår også elevmæssigt skulle blive godt.
Forfatteren Per Højholt kender de fleste, og det kunne også ses 
på den store tilstrømning af mennesker - godt 200 - som kom for 
at høre ham fortælle om Gitte torsdag d. 14. april.
Til Vesterlund gik turen tirsdag d. 19. april. Brejninggård, Læ
gården og Bjergsnæsskolen var inviteret til gymnastik. De fire 
skoler gav opvisning for hinanden, og der blev danset bagefter. 
Det var en meget fin og sjov aften for både elever og lærere. En 
stor tak skal lyde til Vesterlund Ungdomsskole for initiativet.
Selv om eleverne dagen efter var lidt trætte, blev det til en god dag 
med Nørbæk Efterskole på besøg her. Eleverne dystede på mange 
måder, og samtalen med de andre gav stor udbytte. Om aftenen 
kom amtskonsulenten for folkeskolen, F. Staugård, på besøg med 
11 skolefolk fra EF-lande. Det blev en meget spændende aften, 
hvor jeg på engelsk måtte udrede for skolens idé, Grundtvig og 
Koids skoletanker og en masse andet. Ikke så sært, at jeg var noget 
træt i hovedet, da de tog afsted sent på aftenen.
En ny medrivende og folkelig aften havde vi d. 21. april, da 
præsteparret Emmy og Knud Erik Bager Jensen fra Vinding ved 
Vejle fortalte folkeeventyr krydret med sang.
Aftenbesøg fik vi næste mandag af Viborg-Asmild Rotary Klub. 
Det er dejligt, når andre viser skolen interesse.
Eleverne så med forventning hen til, at vi skulle til idrætsstævne i 
Fuglsø d. 27. april. Dagen blev god på mange måder. Det, at møde 
elever fra andre efterskoler med en anden holdning, udvikler. 
Nu skulle træningen i boldspil afprøves med andre. Vi vandt vist 
ret mange kampe og dyster, så træningen og spillerne må have 
været i orden. Pan bus både bragte og hentede os i den splinternye 
dobbeltdækker, de havde fået natten før. Eleverne var stolte over 
tilliden. Det var dog ikke nok til at holde alle vågne til Tryllefløj
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ten om aftenen. Ærgerligt at idrætsdag og teatertur skulle falde 
samme dag.
Mindebøgerne cirkulerede nu for alvor rundt. Det er et umis
kendeligt tegn på, at et skoleår snart er forbi. Men mange oplevel
ser lå forude.
En af de mindre behagelige kom den første uge i maj, hvor de 
skriftlige prøver blev afviklet. Ugen efter blev nogenlunde nor
mal, men Kristi Himmelfartsdag kom eleverne ud på en god cy
keltur over Kirkebæk, Løgstrup, til Strandet og spiste madpakke 
i Ritas sommerhus. Turen gik over Mønsted hjem. En tur på ca. 
70 km.
Weekenden d. 14./15. maj blev noget speciel. Skolens første elev
møde blev afholdt. Det var skønt at se de tidligere elever - mere 
eller mindre forandrede, men alligevel de samme. Minder blev 
genopfrisket, og nyt blev spurgt. Nogle enkelte fandt ved gymna
stikken og de andre idrætsaktiviteter ud af, at formen ikke var så 
god mere - andre var kommet et godt stykke videre. Lørdag 
aften fortalte provst Morgen Ølgaard om Grundtvig, og bagefter 
var der underholdning ved lærerne og de nuværende elever. 
Mødet sluttede søndag lige over middag. Lad os håbe, vi må få 
mange og gode elevmøder også i fremtiden.
Et nyt tiltag afprøvede vi mandag aften d. 16. maj - en folke- 
danse-sangaften, hvor alle, både ældre og unge, kunne være med. 
Det blev en meget fin aften. Der var mødt en 60-70 mennesker 
op, og vi havde en meget hyggelig og sjov aften. Mange opfor
drede os til at fortsætte med disse aftener, og vi tog det til efter
retning. Vi håber gennem sådanne aftener med folkedans, sang, 
fortælling, samtale og samvær at kunne give os alle en følelse af, at 
vi er bundet sammen i et folkeligt fællesskab, som helst skal leve. 
Efter vores tur til Bøvlingbjerg sidste forår var andre også blevet 
interesseret i at se os give opvisning i gymnastik. Lisbeth Palme
lunds forældre stod som primus motor for en tur til Spjald. Vi 
tog afsted fra skolen allerede kl. 7.45 for et stort program var 
lagt for dagen. Først var vi hos kunstneren Jonna Seig på Dybe gi. 
skole. Det var en meget spændende start på turen. Jonna Seigs hu
mørfyldte og interessante fortælling om kunsten og skolen/husets 
betydning for mange kunstnere og hendes eget liv blev for ele
verne en oplevelse. En varm tak til Jonna Seig. - Lomborg Ung
domsskole var næste stop. Her skulle der dystes i boldspil. Des-

63



En glad 
Jonna Seig.

Et smil 
til fotografen.
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værre for Lomborg gik det meget godt for os. Det tog de sig ikke 
af, men viste os deres dejlige skole og gav os et overdådigt måltid 
mad. Tak til forstanderpar og resten af skolen for den store ven
lighed.
Der var ikke mange kilometer ud til Vestkysten, men vi skulle dog 
ned til Howig for at se de under 2. verdenskrig stort anlagte 
tyskeranlæg. Der er blevet puttet mange tons cement ned i klit
terne på den jyske vestkyst. Lisbet Palmelunds far fortalte og viste 
rundt. Lisbets mor og familie var hjemme på gården, for de 
havde været så letsindige at love os eftermiddagskaffe. Alle ved 
hvordan en tur langs stranden giver appetit, så der var ikke levnet 
et eneste stykke af de dejlige kager der stod og fristede os. En tur i 
svømmehallen var til stor fornøjelse for alle. Om aftenen var der 
gymnastikopvisning af et lokalt hold, Ringkøbing/Skjernegnens 
juniorhold og til sidst Bjergsnæsskolen. Men allerførst havde vi 
fælles opvarmning. Efter opvisningerne gav skolens »orkester« et 
par numre og aftenen sluttede med diskotek. Det var glade men 
trætte elever, som sent på aftenen satte sig ud i busserne til hjem
turen. Familien Palmelund skal have mange tak for deres store 
gæstfrihed og arbejde med arrangementet. Eleverne fik ved selv
oplevelse set foreningsvirkeligheden.

Efter et par dage på skolen kunne vi fredag d. 20. maj holde pinse
ferie. - Dog måtte lærerne endnu en gang gennemgå eleverne, så 
en fyldig udtalelse kunne skrives til afgangsbeviset. Det er for os 
magtpåliggende, at ikke alene karaktererne, de tørre tal, skal stå 
som bedømmelse af et menneske. Nej, de skal følges af en fyldig 
udtalelse om de menneskelige kvaliteter. På et fællesmøde blev der 
diskuteret kraftigt om karakterer skulle offentliggøres eller ikke. 
Vi nåede til en mellemløsning. De mundtlige prøver startede ons
dag d. 25. maj og sluttede fredag d. 3. juni. Var man ikke til prøve 
havde man en halv dags praktisk arbejde og kunne så repetere 
resten af dagen.
Da Kirsten Koldbys mand fik stilling som sparekassedirektør i 
Tarm, blev hun nødt til at sige op og en ny sekretær måtte findes. 
Den 1. juni tiltrådte Hanne Ruth som sekretær, men heldigvis 
blev Kirsten til sidst i juni, så hun kunne sætte Hanne ind i konto
rets gang. Der skal her lyde en tak til Kirsten for dit arbejde og 
den dejlige måde, du faldt ind i skolelivet på.
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Dobbeltboligen.

Klar til afgang?
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Ind i mellem prøverne så man mange elever reparere cykler, og 
det var forståeligt, for mandag d. 6. juni startede elever og lærere 
på en cykeltur til Mols. Første dag gik turen til Rønde - 100 km. 
Rønde efterskole skal have tak for husly. På vejen dertil havde 
man set Clausholm slot med de mange smukke sale og flotte lofts- 
stukeringer.
Da Lisbet og jeg til aften kom til Rønde med den varme mad, var 
alle meget solbrændte - mange skoldede. Solen havde været meget 
hård, og det blev ikke bedre dagen efter, selv om turens mål, cam
pingpladsen Sølyst, nær Fuglsø kun lå 50 km væk. Det var dog en 
skøn tur ned over Mols. Eleverne var inddelt i madgrupper og 
havde fået penge så de kunne klare sig selv. På vejen til camping
pladsen måtte man finde ud af aftenens menu og få købt ind. Kort 
tid efter teltene var rejst, duftede det mange steder lifligt af mad. 
Onsdag gik turen til Ebeltoft med bytur og rundgang på fregatten 
Jylland. Om aftenen hyggede vi os med bål, sang og pølser nede på 
stranden. Mange af de andre gæster på campingpladsen dukkede 
op, tiltrukket af sangen og den glade stemning. De fik en sangbog i 
hånden og var med. Torsdag gik turen hjemad. En tur på ca. 120 
km i modvind og med ømme muskler. Ebbe Pihl stred sig så hårdt

Beduiner eller bare solbrandte.
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At løfte i flok. Ved Sølyst campingplads.

mod vinden, at han overså en holdende bil, hvis tag han pludselig 
landede på. Hverken Ebbe eller biltag tog skade, men cyklen - 
tjaeh, det er jo ikke hver dag, man ser en cykel, der pludselig har 
fået 2 baghjul.

CYKELBLUES 
Omkvæd: Så tog vi cyklerne frem 

kørte afsted 
ud i det blå 
med vore solskærme på

Melodi: Løft dit hoved...
1. Solen skinner og her er skønt

cykelturen er netop begyndt 
markerne flyver forbi os 
nu skal vi ud og campere.
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(Sang fra afslutningsunderholdningen).

Melodi: Jeg elsker den brogede ...
2. Kamp må der til skal bakken slås 

vi kæmper for toppen at nå 
når trætheden melder sit højeste 
gir’ tanken om hvil os kraft.

Melodi: Bedstefar tag dine...
3. Trampe op, men så det ned igen 

cykelturens glade tid er inde 
for vi ser en købmand komme nær 
så vi smiler alle sammen glade.

OMKVÆD
Melodi: Derfor kan vort øje ...
4. Røde kinder, røde næser 

røde hænder, røde lår 
alle folk var bare røde 
røde som det røde hav.

Melodi: Blæsten går frisk ...
5. Blæsten går frisk under hjemturens veje 

vi er trætte og længes hjem 
turen er gået som ingen had’ drømt om 
slidte numser og trætte ben 
når atter vi skuer vort store slot 
med Bjergsnæs i syne vi kvikker op.

OMKVÆD 2 gange 
(anden gang: Så VI TOG cyklerne frem ...)

I weekenden d. 11 ./12. juni blev næsten alle elever på skolen. Intet 
skulle nu gå fra dem.
Søndag nat blev eleverne vækket kl. 01.00 Igen i år var der arran
geret natløb på Inderøen ved Hald. Efter en meget sjov nat var 
der en dejlig spadseretur på 10 km hjem til morgenmaden.
Resten af ugen gik med forberedelse af underholdning og gymna
stikopvisning til afslutning, arbejde i værkstederne, pakning, ren
gøring og meget andet. Hver aften skete der noget. Mandag vej-
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Natløb. Søvnige elever venter på bussen.

ning og måling, tirsdag holdt klasse 90 fødselsdagsfest. Onsdag 
var der hånd- og fodboldkampe, elever - personale - mon ikke 
det alt i alt gik lige op - til elevernes fordel.
Torsdag aften havde vi travlt med at blive færdige med afslut
ningsprogrammet til aftenen med omegnen. Vejret tillod ikke 
gymnastikopvisning ude. Vi gik indendøre selv om pladsen blev 
trang, for helt overvældende var det, at omkring 200 kom for at 
være med og opleve denne aften. Eleverne klarede det flot.
Rengøring, gåtur, svømning og - vores egen private afslutning 
om fredagen. Vi spiste middag kl. 19.00 i gymnastiksalen. Flot var 
der pyntet, og både elever og lærere underholdt. Resten af afte- 
nen/natten blev der skrevet mindebøger, snakket og danset lidt. 
Solnedgangen var denne aften så ubeskrivelig smuk, at vi alle sam
ledes mellem elevfløjene til en aftensang. Traditionen tro, kunne vi 
næsten sige, sluttede aftenen med »Altid frejdig!«
Afslutningsdagen, lørdag d. 18. juni, gav os lige fra morgenstun
den lovning på fint vejr. Solen brød igennem og skinnede snart fra 
en klar blå himel. Gymnastik på plænen, underholdning og kaffe
bord i gymnastiksalen - og en meget bevæget afslutning. Vi takker 
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både eleverne og forældrene for de mange pæne ord, der blev 
sagt. I vore hjerter lever de videre til gavn for kommende elev
hold.
For os på skolen var det endnu ikke sommerferie. Meget skulle 
ordnes efter eleverne var væk. Evaluering af skoleåret og planer 
for det kommende år. Onsdag d. 22. ligeså et formøde for in
struktørerne til kursus I ugerne i sommerferien. Det første kur
sus havde vi i perioden Ib.lk.-I.n. og det andet fra 24./7.-30.7. 
Det er også dygtige, friske og arbejdsvillige unge mennesker, som 
kommer på disse kurser for at få starten på en lederuddannelse.
Andre arbejdsvillige unge mennesker kom også allerede mandag 
d. 20. juni. Det var ni drenge fra elevholdet, som hjalp os i fjorten 
dage med at få udendørsområderne hakket helt i bund. De havde 
vist et par sjove uger.
Endnu et år er gået, og skolens personale skal her have tak for 
deres store indsats og samarbejdsvilje. En særlig tak til Susan 
Bank for det arbejde, hun ydede, i de to år, hun har været her.
Når et elevhold som dette er taget afsted, tænker man uvilkårligt 
på det samfund, de skal ud og leve og virke i. Hvordan reagerer 
de på samfundets gode og dårlige sider?
Spændende er det altid, hvordan de unge fører samfundet videre. 
Den evige proces, som altid har været genstand for stor opmærk
somhed. Og det kan selvfølgelig ikke undre. I sangen »Der, hvor 
vi stred og sang« af Hostrup siges i tredje vers:

Tænk, om de tramped ned 
frugten af al vor sved,

men i fjerde vers står:

Men med det bedste frelst
følges vi allerhelst
af en slægt, der selv har ild og kræfter 
ej en, der tam og tom, 
blot i sin svaghed from
kun kan tralle vore viser efter.

Netop her ligger spændingen. - Har de unge opnået så stor vis
dom, at de ikke bare ukritisk smider det gamle bort - det, som vi
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Valgfrit rytmisk hold.

Forberedelse til afslutningsopvisning, dobbeltboligen i baggrunden.

72



har bygget op. - Men har de også opnået så megen frihed, mod, 
styrke og tro på sig selv, at de tør erstatte noget forældet med nyt 
og bedre, det vi ikke evnede eller nåede.
Jeg håber, vi i det forløbne år har vist vore elever, hvad vi har 
kært og synes er rigtigt. Kun derigennem vil de unge finde ud af, 
at noget er godt, andet skidt, noget er sandhed, andet løgn, noget 
er liv, andet er død.
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 1983-84. (Rækkefølge efter dato for 
ansættelse/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. Poul Stenstrup, pedelmedhjælper 
elev 1981-82, ansat fra 14. oktober 1983.
2. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7, september 1983, tager sig af de praktiske pligter med have og bygnin
ger.
3. Ulla Kjeldsen, lærer
ansat fra 1. aug. 1983, underviser i engelsk, foreningslære, tysk, idrætsteori, 
håndbold, orienteringsløb og svømning.
4. Lene Flemming Andersen, køkkenassistent 
elev 1982-83, ansat fra 22. juli 1983.
5. Lisbeth Marie Palmelund, køkkenassistent
elev 1982-83, ansat fra 22. juli 1983.
6. Hanne Ruth, sekretær 
ansat fra 1. juni 1983.
7. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. jan. 1983, underviser i dansk, matematik, samtidsorientering, svøm
ning, tekstilformning og dramatik.
8. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. aug. 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk, samtidsorientering, tek
stilformning og batik/plantefarvning.
9. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. aug. 1982, underviser i dansk, samtidsorientering, musik, korsang, 
samspil og spiller til sang og gymnastik.
10. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
11. Sonja Eriksen, økonoma
ansat fra 15. juli 1981.
12. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i sløjd, foreningslære, matematik, musik, kor - 
skolevejleder.
13. Anne Marie Bergmann, timelærer, 
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i foto — bibliotekar.
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14. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i engelsk, tysk, samtidsorientering, volleyball, 
atletik, foreningslære, læderarbejde - skolevejleder
15. Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i matematik, foreningslære, idrætsteori, svøm
ning, fodbold og håndbold.
16. Thorkild N. B. Nielsen, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i dansk, samtidsorientering, svømning, spring, 
keramik, dramatik og idrætsteori.
17. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. apr. 1981.
18. Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. aug. 1981.
Lisbet - underviser i gymnastik, formning, idrætsteori, rytmisk gymnastik, ma
leri.
Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik.
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Bjergsnæsskolens Elevforening

Siden sidst er der sket mange ting. Blandt andet har elevforenin
gen i samarbejde med skolen afholdt det første elevmøde, nemlig 
den 14. og 15. maj 1983. Vi fik hygget, snakket og opfrisket min
der, og vi fik konstateret, at Bjergsnæsskolen også kan fungere 
med andre elever end os, selvom det var svært at forestille sig.
På elevmødet blev den første ordinære generalforsamling af
holdt. Det var en stille og rolig generalforsamling, som takket 
være vor udmærkede dirigent, Niels, forløb uden problemer. 
Der skulle vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen, da Mette 
Kolze, Jens Ole Klausen og Holger Jensen på grund af private 
rejseplaner ikke ønskede genvalg. Vi vil gerne her takke dem 
endnu en gang for det arbejde, de nåede at udføre. Samtidig skal vi 
så endnu en gang byde velkommen til de 3 nye, der blev valgt, 
nemlig Lene Skovmose, Lene Dupont Lauritsen og Poul Sten
strup. Som suppleanter blev valgt Peter Fruergård Larsen og 
Niels Aage Kudahl. Revisorer er stadig Børge og Mogens Lund, 
da Børge blev genvalgt. Umiddelbart efter generalforsamlingen 
holdt den nye bestyrelse et lille møde, hvor den konstituerede sig, 
således at bestyrelsen nu ser således ud.
formand:
Mette Kjeldal Hansen (på valg i 84) 
næstformand:
Jørgen Pedersen (på valg i 84) 
kasserer:
Lis Gedsø (på valg i 84) 
sekretær:
Lene Dupont Lauritsen (på valg i 85) 
menige medlemmer:
Susan Brun (på valg i 85)
Lene Skovmose (på valg i 85)
Poul Stenstrup (på valg i 85)
På generalforsamlingen blev endvidere besluttet at forhøje kon
tingentet til 80,- kr., da portoen er steget, og udgifterne til års
skriftet vil også stige, desuden vil vi gerne i bestyrelsen have op
arbejdet en vis kapital, så vi er i stand til at klare større opgaver i 
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fremtiden. Desuden kan bestyrelsesmedlemmerne få rejseudgif
ter i forbindelse med bestyrelsesmøderne dækket efter billigste 
takst, og formanden kan få et vist beløb til telefonudgifter.
Den nye bestyrelse har indtil videre kun haft et bestyrelsesmøde. 
Den første weekend i september mødtes vi på Bjergsnæs. Først 
skulle vi selvfølgelig have sladret lidt, og vi fik fortalt om og 
snakket om de ændringer og nye planer, der er kommet for 
Bjergsnæsskolen. Vi var samlet for at diskutere elevmøde og års
skrift. Med hensyn til årsskriftet var Niels igen i år villig til at 
modtage og redigere jeres breve til elevskriftet, og som sædvanlig 
kan alle tidligere elever få optaget artikler, digte o.s.v. i årsskrif
tet, hvis I blot sender det til skolen.
Angående elevmøde diskuterede vi ud fra de erfaringer, vi hø
stede ved det første elevmøde. Vi var enige om, at det stort set var 
et virkeligt godt elevmøde, men at der skal laves nogle små æn
dringer. Bl.a. var der nok for lidt tid til bare at snakke og hygge, 
og det har vi forsøgt at råde bod på i programmet for det kom
mende elevmøde (se program andet steds i årsskriftet), desuden 
savnede vi aftenkaffe/the. Det var lidt skuffende med interessen 
for at være med til boldspillene søndag formiddag, men det skyl
des nok det før omtalte, at vi ikke havde tid til at snakke, og at vi 
trods alt kun var 1 årgang til elevmøde. Næste år er vi forhåbent
lig dobbelt så mange.
Vi berørte samtidig et andet problem, som måske vil dukke op i 
løbet af et par år. Kan vi blive ved med at holde elevmødet fra lør
dag kl. 14 til søndag kl. 13, eller skal vi gå over til at holde det på 
en enkelt dag? Vi må jo se i øjnene, at I/vi bliver ældre og får andre 
interesser, som måske gør, at vi gerne vil have formen ændret, og 
vi bliver jo også forhåbentlig så mange medlemmer at alene det, at 
vi skal overnatte, skaber problemer. Vi håber meget på, at I ved 
lejlighed fortæller os, hvad I mener om den ting. Vi diskuterede 
desuden, om der er andre opgaver, elevforeningen skal tage op, 
men vi kom til det resultat, at der ikke umiddelbart var nogle. 
Hvad mener I?
I marts måned var jeg (Mette) til mit første møde i Bjergsnæssko
lens Vennekreds, hvor jeg mødte mange af de mennesker, som 
har gjort Bjergsnæsskolen mulig. Ved denne lejlighed blev de to 
nye relieffer indviet. På selve mødet blev der snakket om tilbyg
ninger og køb af jord.
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Så er der
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Til sidst er der et par ting at nævne, som vi synes er vigtige, måske 
især for elevholdet 82/83, men selvfølgelig også for jer andre. Vi 
vil opfordre jer til at studere vedtægterne en gang til. I har alle 
fået dem tilsendt, og de står desuden trykt i årsskriftet 1982. Det 
er især paragraf 6, 7 og 15 I skal læse. Husk, at sende forslagene i 
rette tid, hvis I har nogle. Med hensyn til paragraf 15, så skal der 
på generalforsamlingen vælges et medlem, der skal indtræde i 
marts 1985.
Til allersidst må vi desværre konstatere, at interessen for Bjergs
næsskolens Elevforening er dalet. Ud af 106 mulige har 78 betalt 
kontingent. Fra elevholdet 81/82 ialt 30 af 50 mulige og fra 82/83 
ialt 48 af 56 mulige. Det er vi meget kede af, så til jer, der har be
talt og derfor kan læse dette, vil vi gerne sige: Hver gang I møder 
en gammel elev, så spørg om hun/han er medlem, og hvis svaret er 
nej, så bed vedkommende om hurtigst muligt at indbetale kontin
gent.
Til allerallersidst en hilsen til jer fra hele bestyrelsen

Mette Kjeldal Hansen og Hans-Jørn Bergmann
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Køkkenets betydningsfulde personer.

Springgraven blev renset op og dækket til.
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Elevmødet på Bjergsnæsskolen 1984

Lørdag/søndag den 12.-13. maj 1984
Program
Lørdag:
14.00 kaffe og generalforsamling
15.30 folkedans
16.15 gymnastikopvisning ved nuværende elevhold
17.00 gymnastiktime for gamle elever
18.30 aftensmad
19.45 foredrag
20.30 sang, underholdning og aftenkaffe/the
21.45 folke-/discodans
00.00 godnat
Søndag:

7.30 vækning og morgenløb
7.55 flaghejsning
8.00 morgenmad
8.30 spadseretur, oprydning, hyggesnak o.l.
9.30 boldspil og små lege

12.30 middagsmad og afslutning
Prisen for elevmødet bliver 55 kr.
Husk at medbringe idrætstøj, sovepose og luftmadras.
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Nyt fra gamle elever

Vi har i år fået meget få hilsner fra elevholdet 81-82. Hvordan 
kan det være? Nogle har været på besøg, og et par har sendt en 
hilsen.
Mette Kjeldal har bedt mig skrive, at hun har det godt. Hun går 
stadig på HF i Viborg. I fritiden hjælper hun, sammen med Helle 
M. at lede et gymnastikhold.
Conny hører vi en del fra. Hun arbejder i huset i USA, og har 
det godt. Efter hun var rejst fra skolen i sommer, fik hun køre
kort, og efter en del problemer tog hun afsted.
Solveig fortsatte som medhjælper på et helsecenter, men det var 
ikke sagen, så nu er hun startet på sproghøjskolen i Kalø.
Lone B. J. har været ude at sejle på Georg Stage. Det har været en 
fantastisk oplevelse, og hun har prøvet en masse.
Fra holdet 82-83 har vi hørt noget mere, men ikke nær alle har 
skrevet til os. Det var dog dejligt at se, at alle, der havde mulighed 
for det, kom til efterårsmødet, så der fik de snakket en del sam
men.
Lene Stisen arbejder i Tyskland hos en politiker. Hun har temme
lig meget at lave men får dog tid til at spille lidt fodbold. Hun pas
ser familiens 3 børn, laver mad og gør rent. Hun regner med at 
komme hjem på juleferie. Hun har dog haft efterårsferie, hvor 
hun kiggede ind.
Bente er også flink til at skrive og til at besøge os. Hun går på 
gymnasiet i Skive og har det godt. Hun er som altid i godt humør. 
Marlene Damgård er i USA. Hun bor hos en sød familie med 2 
børn på 12 og 14 år. Hendes hverdag går med skolegang, og hun 
snakker så meget engelsk, at hun næsten har glemt det danske. I 
skolen har de næsten flere prøver end almindelige timer. I fri
tiden løber hun cross-county, en slags terrænløb. Hun sender 
hilsner til alle.
Det samme gør Frank. Han går også på High-school i Califor
nien. Det er åbenbart normalt i USA at tænke på karakterer, for 
det oplever han også. Cross-county må også være ret populært. 
Frank træner 2-3 timer hver dag og er vist på et ret godt hold.
Hjemme i Danmark sidder Torben R. Han går på handelsskole 
og læser lektier. I fritiden spiller han fodbold og går til spring.
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Hanne S. går stadig på HF i Skive. Hun har været på besøg et par 
gange og har det godt.
Hanne Fruergaard er på Vojens Ungdomsskole og har det godt. 
Anne Fisker går på gymnasiet i Silkeborg og skal vænne sig til de 
nye omgivelser, men har det også godt.
Det var alt for denne gang. Jeg håber I stadig vil fatte pennen om
kring 1. oktober og fortælle, hvad I laver. Jo ældre I bliver jo sjo
vere er det for andre at høre. Mød også talrigt op til elevmødet i 
’84. Tilsidst ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Niels Andreasen
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Elevliste 1982-83

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
8243
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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 96 a, 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, Brynhøjvænget 70, Tiist, 8381 Mundelstrup
Jensen, Maja Wittrup, Nordbakken 29, Glud, 8700 Horsens
Juul, Lene Tranbjerg, Lemmingvej 118, 8361 Hasselager
Kristensen, Gert, Stabilvej 2, Løvel, 8800 Viborg
Kristensen, Jakob, Tørringvej 33, Sandvad, 7300 Jelling
Laier, Hanne Brun, Sortmosevej 2, 8800 Viborg
Larsen, Birgit Granly, Stormosevej 25, Studsgård, 7400 Herning
Larsen, Hanne Fruergård, Teglværksvej 12, Vindum, 8850 Bjerringbro
Lisby, Susanne, Tangsøgade 2 B, 7650 Bøvlingbjerg
Lyngholm, Anders, Nørrekær 38, 7100 Vejle
Madsen, Carsten, Smedevej 6, 5772 Kværndrup
Madsen, Ebbe, Faarevej 31, Faare, 7650 Bøvlingbjerg
Madsen, Gine 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
Nielsen, Lisbeth, Højbovej 53, 8600 Silkeborg



8244 Nielsen, Niels Kristian Kjær, Vesterringvej 9, 8850 Bjerringbro
8245 Niemann, Michael, Nislevlev 11, 5450 Otterup
8246 Nymark, Andreas, Svanevej 3, 7400 Herning
8247 Olesen, Lars, Skivevej 136, Sjørup, 8800 Viborg
8248 Overgaard, Jan Donskov, Østergade 75, 8833 Ørum Sdrl.
8249 Palmelund, Lisbeth Marie, Ølstrupvej 6, 6971 Spjald
8250 Pedersen, Anette Skov, Solbakkevej 55, 7480 Vildbjerg
8251 Pedersen, Jette Frølund, Gilmosevej 8, 7400 Herning
8252 Petersen, Lone Vind, Irisvej 10, 8722 Hedensted
8253 Pihl, Ebbe Dons, Jordkærvej 33, 0. Bording, 8600 Silkeborg
8254 Rasmussen, Torben, Grønlandsgade 46, 7430 Ikast
8255 Roldskov, Kristine, Jellingvej 22, 7182 Bredsten
8256 Simonsen, Claus, Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
8257 Skou, Dorthe Daa, Niels Bohrsvej 12, 7100 Vejle
8258 Skau, Mads, Skovgård, Skovgårdvej 15, Hammelev, Vojens
8259 Stisen, Lene Hellebjerg, Skinderupvej 79, 9620 Aalestrup
8260 Søndergård, Ole, Johansvej 11, 7480 Vildbjerg
8261 Sørensen, Bente Fisker, Sundsørevej 111, Thise, 7870 Roslev
8262 Sørensen, Birgitte Blak, Østermarksvej 4, 8300 Odder
8263 Sørensen, Morten Nygaard, Nørremarksvej 7, 8800 Viborg
8264 Thomasen, Solveig, V. Børstingvej 1, Kjeldbjerg, 7800 Skive
8265 Tinglef, Lene, Bjerrevej 172 A, 8700 Horsens
8266 Tvergaard, Dorthe, Bjertrupvej 1, Stilling, 8660 Skanderborg
8267 Hasselris, Frank Münster, Duevej 11, Bremdal, 7600 Struer
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Elevliste 1983-84

8301 Abildgaard, Connie Jeanette, Dyssedalen 15, 8800 Viborg
8302 Bach, Mette, Skibdalvej 12, Lindum, 9500 Hobro
8303 Bak, Mette, Batum Hedevej 10, 8800 Viborg
8304 Bjerrum, Ivan, Fuglsangvej 2, Vind, 7500 Holstebro
8305 Bredkjær Engelbrektsen, Gerd, Trehøjevej 44, Timring, 7480 Vildbjerg
8306 Bøgedal, Gitte Møller, Susåvej 42, 7400 Herning
8307 Christensen, Anne Karen, Bygade, 15, Hønsnap, 6382 Tørsbøl
8308 Christensen, Britt, Stradevej 1, 7550 Sørvad
8309 Christensen, Henrik, Bernth Glibingvej 3, Søvind, 8700 Horsens
8310 Christensen, Lars Toft, Ingebølvej 4 B, 6392 Bolderslev
8311 Dunker, Ole 0., Nørrevang 21, Skave, 7500 Holstebro
8312 Dunker, Per 0., Nørrevang 21, Skave, 7500 Holstebro
8313 Gjedde, Jan, Helenevej 11, Oddense, 7861 Balling
8314 Gregersen, Ken, A. Nielsensvej 19, Tapdrup, 8800 Viborg
8315 Hansen, Poul Kiel, GI. Viborgvej 32, 7300 Jelling
8316 Hansen, Rikke Kjeldal, Virksundvej 110 b, Borup, 8831 Løgstrup
8317 Kjærulff, Mette, Gråstenvej 5, Jebjerg, 7870 Roslev
8318 Henriksen, Jakob, Over Spangen 3, Estvad, 7800 Skive
8319 Hessellund, Terkel, Virksundvej 103, Borup, 8831 Løgstrup
8320 Husum, Ole, GI. Feggesundvej 142, 7742 Vesløs
8321 Jensen, Anne Kjædegård, GI. Kvorupvej 18, 9491 Pandrup
8322 Jensen, Bjarne Vestergård, Rosenvænget 44, 6800 Varde
8323 Jensen, Hanne Krogshede, Krogshedevej 20, 7650 Bøvlingbjerg
8324 Jensen, Jesper Bøgelund, Stålhøjen 4, 8240 Risskov
8325 Jensen, Line Toft, Skrænten 35, 7600 Struer
8326 Jensen, Lone Krogh, Jeppe Aakjærsvej 8, 9640 Farsø
8327 Jensen, Mads Juul, Pedersker Hovedgade 51, 3720 Åkirkeby
8328 Jensen, Pia Rye, Irisvej 9, 8722 Hedensted
8329 Jørgensen, Jesper Frost, Bredgade 8, 9491 Pandrup
8330 Kristensen, Henriette Nygård, Kistrupvej 4, Løvel, 8800 Viborg
8331 Kristensen, Martin, Østergade 15, Jebjerg, 7870 Roslev
8332 Kristensen, Søren, Haldrupvej 5, Søvind, 8700 Horsens
8333 Kristoffersen, Mads Birk, Kloubyvej 5, Ubby, 4490 Jerslev Sj.
8334 Larsen, Birgit Granly, Stormosevej 25, Studsgård, 7400 Herning
8335 Lauritsen, Peter Bech, Hvirringvej 43, Hvirring, 8762 Flemming
8336 Laursen, Ejner Petersen, Ålbækvej 22, Thyregodlund, 7323 Give
8337 Lisby, Susanne, Tangsøgade 2 B, 7650 Bøvlingbjerg
8338 Lund, Kirsten, 0. Refning, Løgagervej 3, 7550 Sørvad
8339 Madsen, Dorthe, Egholmvej 8, 7160 Tørring
8340 Madsen, Ebbe, Faarevej 31, Faare, 7650 Bøvlingbjerg
8341 Madsen, Inger Hougård, Glerupvej 168, Glerup, 9631 Gedsted
8342 Mortensen, Mette, Skalmstrupvej 2, 7850 Stoholm
8343 Mortensen, Mie Sonne, Mindstrupvej 9, 7173 Vonge
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8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367

Møller, Karin, Nørhedevej 3, 6973 Ørnhøj
Nielsen, Charlotte Smed, Syrenvej 2, 7323 Give
Nielsen, Hans Christian Munk, Rindsbækvej 27, Vinkel, 8800 Viborg
Nielsen, Lis T., Skivevej 171, V. Bøgild, 7500 Holstebro
Nielsen, Susanne Aaskov, Risgård, Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe
Olesen, Søren, Bygmarken 10, 6971 Spjald
Palmelund, Søren, Ølstrupvej 6, 6971 Spjald
Pedersen, Kirsten Schøler, Vilhelmsborgvej 58, Linde, 7500 Holstebro
Pedersen, Mogens, Gødvad Bakke, 13, 8600 Silkeborg
Pedersen, Tina Schrøder, GI. Krovej 28, Kysing, 8300 Odder
Petersen, Christian Bjerregård, Violvej 6, 7800 Skive
Rasmussen, Ingrid Uhrband, Vinkelvej 32 d, 8800 Viborg
Riis, Johannes, Agerøvej 10, Hvidbjerg, 7960 Karby
Røgild, Henrik, Karlsvej 13, Valsgård, 9500 Hobro
Strandgård, Lone, Kærvej 10, 6920 Videbæk
Søndergård, Ole, Johansvej 11, 7480 Vildbjerg
Sørensen, Anne Adler, Kragevigvej 1, 4291 Ruds-Vedby
Thomsen, Tina Buch, Bøgevej 6, 7323 Give
Thorsager, Kirsten, Nørregade 57, Vammen, 8800 Viborg
Tulstrup, Bodil, Aarhusvej 354, 8300 Odder
Vestergård, Marianne, Haurisvej 23, 8800 Viborg
Voigt, Frands H., Højgårdsvej 9, 8362 Hørning
Wullum, Sam, Svanevej 10, 7400 Herning
Østergård, Søren, Nørrelundvej 14, Fabjerg, 7620 Lemvig
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Skrænten hakkes. - En dejlig udsigt.

Hyggesnak ved elevmødet.
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Numre uddeles før natløbet.
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