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Personlig udvikling

Ord i mund og skrift i bog
skal vor ungdom lære:
ret at bruge kraft og sprog,
livet til Guds ære;
da vor manddom, klog og stærk,
svare skal til navnet,
krone skolens ungdomsværk,
vise, det har gavnet.
Grundtvig.
Ovenstående linjer kan vel næsten alle skolefolk og forældre god
kende som en slags formålsparagraf for opdragelse og undervisning
af børn og unge. Midlerne til at nå målet er derimod vidt forskellige.
Skolebilledet i dagens Danmark er meget varieret og broget næsten et supermarked, hvor der er mulighed for at vælge - og at
vælge forkert.
Der arbejdes på en ny skolelov til afløsning af loven fra 1975. Der er
utrolig mange bud på hvilke krav, der stilles til fremtidens skole. En skole der er tilpasset fremtidssamfundet med den teknologiske
udvikling er målet, men hvilke fag og hjælpemidler er det vigtigste?
Næsten alle er enige om, at en vis indlæring i faget datalære er
nødvendigt, og der er i 1985 bevilget store beløb til indkøb af
maskiner til dette formål. Andre mener, at netop i det teknologiske
samfund er der brug for en styrkelse af de kreative og musiske fag
for at danne modvægt mod det udtryksløse og stillesiddende ar
bejde ved dataskærmene.
Sikkert er det, at for at mennesker kan være frie og naturlige, har de
behov for at kunne udtrykke sig mundtligt såvel som skriftligt, men
også dans, leg og idræt er udtryksformer, som kan være med til at
gøre mennesker frie.
Den stigende vold er måske udtryk for, at en del af nutidens
mennesker mangler indlæring i mere demokratiske fremgangsmå
der som samtale, forhandling og respekt for andre mennesker og
deres meninger.
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Friske drenge på gåtur i Klosterhaven.

Når erfarne efterskolefolk skal give et bud på, hvad de finder
væsentligst ved et efterskoleophold, er svaret kort og godt - den
personlige udvikling.
Efterskolerne har mulighed for at fremme den personlige udvikling,
gennem frit og naturligt samvær i arbejde og fritid. Med sang og
fortælling kan de videreformidle vort danske kulturgrundlag til
næste generation og dermed give de unge en god ballast til at gå i
gang med ungdomstid og manddomsgerning.
På Bjergsnæs arbejdes der støt og roligt. Vi er bevilget rentestøtte til
indretning af tagetagen på dobbeltboligen, arbejdet er i gang og
ventes afsluttet inden jul. Dermed har vi to veludstyrede boliger på
hver 130 m2.
Bestyrelsen sender hermed en tak til elever, forældre og forstander
par og alle ansatte på skolen for samarbejdet i årets løb.
Glædelig jul og godt nytår
Vagn Aage Kjeldsen
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Næring
Et træ biir’ plantet
- kun for igen at blive flyttet.
Der kommer blade - endnu så spæde
men de bliver kraftigere og stærkere.
Bladene er træets »bånd«,
de er kendetegn og bomærke,
ingen er ens - heldigvis.
De må indpasse sig
og dog være sig selv.
Bladene flyver bort
- afslutning på en lys tid.
Hvor mon de lander?
- De kommer vidt omkring,
et par stykker støder sammen,
de hvisler og hvisker:
»Se, da vi sad på træets grene«!
Nu nyder andre godt
af træets kraft og åndelige rigdom
- heldigvis.
Hvert eneste blad, lille eller stort,
får en livsvarig næring med derfra.

I 83/84 var jeg
et af træets 67 blade
tak for tiden
i storm og stilhed
i regn og solskin.
Henriette Nygård Kristensen (83/84)
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Juleudstilling.

Juleafslutning.
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Efterskolehold til Landsstævnet 1985
Tak for fremsynet
Der skal lyde en tak til DDGU og DDSG & I for at have været med i
beslutningen om at lade et hold drenge og et hold piger fra eftersko
lerne være med i gymnastik ved Landsstævnet 1985. En beslutning,
som vi er flere, der opfatter både som et tegn på fremsyn og et
håndslag til efterskolerne. Håndslaget glæder os des mere, da der på
mange efterskoler udføres et seriøst arbejde for at give gymnastik
ken bedre vilkår, og denne mulighed for at komme med til Lands
stævnet vil i det daglige virke som endnu en anspore.

Baggrunden var drengegymnastikken
Tanken om efterskolehold til Landsstævnet opstod efter et gymna
stikstævne med deltagelse af flere efterskoler. I alt var der vel 150200 drenge mellem 15 og 18 år, der muntrede sig ved gymnastiske
øvelser og spring, og ideen sprang: »Gid man kunne samle alle disse
prægtige drenge i de samme serier og spring - sikken fest.«
Hvorfor drengene skal fremhæves er vel naturligt i en tid, hvor man
med bange anelser har fulgt drenge- og mandsgymnastikken - dog
på det sidste med større optimisme. Det ser ud til, at flere drenge er
begyndt med gymnastikken.

Identitetsproblemer
De fine tiltag, der er gjort for at hjælpe drengegymnastikken, har i
overvejende grad givet den enkelte leder muligheder for fagligt og
pædagogisk at forny sig og være med i en større sammenhæng.
Drengene står dog stadig tilbage med spørgsmålene: »Skal vi fort
sætte med gymnastikken?« »Skal vi starte med gymnastikken?« —
Dette er spørgsmål, som for en dreng ofte besvares af: »Hvad gør de
andre?« eller »Er der andre, som jeg?« Altså et identitetsproblem.
Drengene må have et sted, hvor de kan se masser af andre drenge
dyrke gymnastik på alle niveauer, og det især drenge over 13-14 år,
hvor frafaldsproblemet trænger sig på.
Netop ved identitetsproblematikken kan efterskoleholdet for
drenge have stor effekt. Et hold på over 125 drenge i alderen 16-18
år fra efterskolerne vil virke stærkt på tilskuererne men også videre
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ud: »Der må da være mange drenge, som dyrker gymnastik, når et
sådant hold kan stilles!«
Efterskoleholdene
Når der tales om holdene (i flertal), skyldes det den klare omstæn
dighed, at man på efterskolerne ikke alene kan give drengene tilbuddet, men også pigerne må med til Landsstævnet. Herved vil det
bestyrkes, at både drenge og piger dyrker gymnastik.
Da ansøgningen om deltagelse i Landsstævnet blev afsendt d. 22.
august 1983 var det derfor med ønsket om både et drenge- og
pigehold på følgende betingelser:
at alle deltagerne er mellem 16 og 18 år og ikke under, at det ikke
er efterskolernes navne, som skal fremhæves, at gymnasterne
ikke udvælges, men er de elever på vedkommende efterskoler,
som har lyst og som er mellem 16 og 18 år, at de økonomiske
vilkår er som andre deltageres.
I denne flok af unge vil både den dygtige og den svage eller nybe
gynderen have mulighed for identifikation - alle er med. Ved dren
genes spring vil både tempo strakt og en forsigtig rulle være med og
sige noget om spændvidden.
Lederne, der vil føre de 2 hold frem, er skolernes gymnastiklærere,
som sammen udarbejder et fælles program. Skolerne skal helst
gennem flere år have arbejdet grundigt og seriøst med gymnastik
ken.

Amtsholdene
Nogle efterskoler giver normalt deres elever lov til at deltage på
amtsholdene. Man kunne derved i disse amter frygte, at efterskole
holdene ville formindske deltagelsen på amtsholdene. Det vides
dog, at andre efterskoler for første gang netop på grund af deres
elevers deltagelse på efterskoleholdene vil give mulighed for delta
gelse på amtshold. Men en lille nedgang vil visse steder være tænke
ligFremsyn
Et forbud mod efterskoleholdene kunne derved blive følgen, men
fremsynet rådede. De næste år og til følgende Landsstævner vil
tidligere efterskoleelever fylde op i rækkerne netop på grund af den
oplevelse, de havde, ved Landsstævnet 1985. Der vil gå ry på
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Falles strak.

Fallesgymnastik.
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efterskolerne om oplevelsen, og dette skulle helst virke tilbage på
amtsholdene i form af flere gymnaster og især mandlige.
Samarbejdet, efterskoler - organisationer
I dag er det en glæde at se, hvordan de folkelige organisationer og
efterskolerne drager nytte af hinandens arbejde og de mennesker,
som står bag. Lærere på efterskolerne deltager i vid udstrækning i
idrætsforeningernes virke, og omvendt er mangen en gymnastikle
der hentet i foreningerne for at udfylde en vigtig plads i efterskolen
som gymnastiklærer. Dette dobbeltvirkende forhold gør sig også
gældende for eleverne. De har fået interesse og lyst til at dyrke
gymnastik i foreningerne og ser da de mange efterskolers tilbud om
en gymnastik ligeværdig med andre fag som et vigtigt led i deres
udvikling både menneskelig og gymnastisk. Disse gymnaster er så
med til på efterskolerne at trække endnu flere med. Når der på en
del af efterskoler udfoldes store anstrengelser for udover gymna
stikken at give de unge indsigt i emner som foreningslære, idrætste
ori, gymnastikhistorie m.v. og for enkelte skolers vedkommende
starten på en lederuddannelse, vil dette virke tilbage i form af unge
mennesker med lyst til og mod på et aktivt arbejde i foreningerne.
Efter nogle år hjemme er de unge både modenheds- og erfarings
mæssigt parate til at starte på en gymnastikhøjskole. Herved vil
muligheden for at gymnastikhøjskolernes elever bliver ældre, være
til stede — til glæde for alle parter og det åndelige liv.
På anden måde er efterskolerne til gavn for begge parter blevet et
vigtigt led i organisationernes uddannelse af ledere. I flere år har
nogle efterskloler givet kursus I som ugekursus i efterårs- og som
merferien - nu skal alle disse ugekurser i kursus I gives på eftersko
lerne, og højskolerne overtager alle kursus II og III.
Udover dette samarbejde kunne nævnes alle de lokale tiltag efter
skolerne og foreningerne tager sammen.

Historie og formål
Samarbejdet ellem DDGU, DDSG & I og efterskolerne er dog ikke
nogen ny foreteelse. Går man tilbage i tiden ser man ofte person
sammenfald de folkelige organisationer og efterskolerne imellem.
Helt åbenbare eksempler på dette er De danske Ungdomsforenin
gers første formand (1903-1923) Olaf Nielsen, forstander for Nr.
Åby efterskole, og den tredje formand (1928-1931) P. J. Skriver,
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Glamsbjerg efterskole, som præsterede det kunststykke i et par år
samtidig at være den første formand (1929-1931) for De danske
Gymnastikforeninger.
At disse personsammenfald sker, er ikke så helt tilfældigt, når man
ser på de formål, DDGU pg DDSG & I samt efterskolerne virker
efter. - En klar interesse for ungdomsopdragelsen, så der til stadig
hed vil stå en ungdom med evne og vilje til indsats. Til dette er
gymnastik og idræt et middel.
Jørgen Bukdahls ord lyder til os endnu: »En fysisk sund og veltræ
net ungdom er et godt og stort mål. Men hvis det så ikke samtidigt er
en vågen ungdom, så er det værre end ingenting. Så har vi en dvask
muskuløs livlighed parret med falske illusioner om, hvad karakter
og holdning er. Så er gymnastikken blevet sit eget formål og smuld
rer op der. Så er sporten og idrætten blevet tidsfördrivets fange.«
Lad os håbe på et godt Landsstævne. Vi mødes der.

Afslutning
Efterskoleholdene vil nu arbejde videre. Alle efterskoler bliver
indbudt. De deltagende skoler vælger af deres midte ledere til
holdet, så det står klar den 27.-30. juni 1985 i Odense. Det nuvæ
rende projekterende udvalg, som består af skolerne, Vesterlund,
Vejstrup, Brejninggaard og Bjergsnæs, har derfor snart løst sin
opgave.
På udvalgets vegne
Ole Mølgaard

PS: Pr. 20/11 er tilmeldt 18 skoler med 240 piger og 202 drenge.
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når jeg er glad - kan grunden være:
at jeg fornemmer en ægte tilfredshed med mig selv.
føler at jeg bliver accepteret mærker min måde at være på, overfor mine medmennesker
er positiv.
ser oplevelser i at være aktiv opmærksom overfor andre - naturen og mig selv, være åben udtrykke med tale, smil, musik, bevægelse og med dette
at skabe.

er det egoistisk at
være glad?
14

ked af det
når jeg er ked af det - kan grunden være:
at jeg ikke bliver accepteret.
mærker en voksende utilfredshed og tvivl på
mig selv og andre.
mærker min måde at være på, overfor mine medmennesker,
er negativ.
vil helst være passiv være fri for at snakke, lytte eller tale
med nogen ønsker kun at være alene.

er det egoistisk at
være ked af det!
Lisbet D. Mølgaard
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Sverigesturen
Fredag aften den 7. januar drog vi ad Sverige til på skolens årlige
skitur. Vi havde forberedt turen mange uger i forvejen. Lærerne
havde fortalt alt, hvad der var værd at vide om sådan en skiferie. Lige
fra hvordan vi burde opføre os i fjeldet, til hvilket udstyr og hvilken
bagage vi gjorde klogest i at tage med. Så da vi endelig kørte mod
Frederiksberg i Dalarna, var vi alle meget forventningsfulde og i
højt humør.
På færgen Frederikshavn-Göteborg gjorde mange af os indkøb i
kiosken, og nogle var på diskotek »Paradis«. Lørdag klokken 1
lagde vi til i Göteborg. Derefter kørte vi et langt stræk - 300 km. - til
Frederiksberg. Endelig klokken otte kørte vi ind på herregården.
Derfra foregik udlejningen af hytter og ski. Først klokken 15.00
kunne vi få hytterne, men inden da havde de, der ikke havde ski med
hjemmefra, fået udleveret ski og prøvekørt dem.
Hytterne var meget fine, næsten luksuriøse. Der var plads til seks,
men da Thorkild ikke kunne komme med på turen, sov jeg på gulvet
i fire-mandsværelset. Også den første nat blev der sovet meget lidt!
Søndag morgen mødtes vi, ligesom de følgende morgener, på parke
ringspladsen kl. 8.30. Her fik vi noget at vide om løjperne, og vi
smurte ski. Vi kunne vælge mellem forskellige ture afhængig af,
hvor dygtige vi var. Den første dag valgte vi mellem begynderun
dervisning, hvor vi lærte at bremse, svinge og glide rigtigt, og vi
kunne vælge mellem lysiøjpen og en 5 km’s tur. Turene blev deref
ter sværere og sværere. Tirsdag var der nogle, der prøvede en 14
km’s tur, men den var vist ikke særlig god. Men de fleste ture lå
mellem 5 og 10 km. På mange af løjperne delte man sig så igen i
langsommere og hurtigere grupper a 4-5 m/k’er. Det kunne lade sig
gøre, fordi vi havde instruktører med. Hele personalet var med;
lærerne (undtagen forstanderpar), kontordamen, rengøringsdamen,
køkkenpigerne, pedellen og hans medhjælper. Mange af dem havde
så deres anden halvdel med, plus børn. I alt havde vi 23 voksne med,
og de fleste var gode skiløbere - efter dansk målestok!
Mandag og tirsdag havde vi meget travlt. Det meste af tiden stod vi
på ski, hvis vi da ikke var for trætte. Mandag var nogle få oppe på
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Der var dog sne i Sverige.

slalombakken, og om aftenen havde vi besøg af en pigehytte. Det
var meget festligt.
Tirsdagen stod først og fremmest i to tegn: For det første fyldte
Henrik og Hans år, og for det andet skulle der skrives postkort. De
fleste kørte også deres længste tur den dag. Onsdagen skulle vi
nemlig tilbringe sammen med en svensk skole. Om formiddagen
kunne vi fiske, stå på slalom- eller langrendski. Svenskerne havde i
hvert fald arrangeret dagen godt. Samme aften mødtes vi så med
dem igen. Først var nogle af os i sauna. Derefter startede det så på
loftet af herregården. Begge lande underholdt og fortalte noget om
deres skoler og byer. En dansk tømrer, der var flyttet til Frederiks
berg, fortalte om sine indtryk af landet og byen. Han syntes godt
om at bo i Sverige og var glad for sit arbejde.
Torsdag og fredag havde en stor del af os lejet slalomski. Man bliver
lynhurtigt bidt af at stå på slalom. Det er en fantastisk følelse, når
man drøner ned af den stejle bakke »stilfuldt og elegant«. Eneste
virkelig store minus ved de dage var, at Søren 0. brækkede benet.
En kedelig afslutning på en ellers dejlig tur.
17

Så er det
slalomtid

Glade danske
børn.
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Et efterskoleopholds betydning
Når man som lærer til daglig arbejder med unge mennesker, spørger
man ofte sig selv, om man gør det rigtige, om man gør det godt nok?
Altså, lærer man eleverne noget, som de har eller får brug for, giver
man dem gode interesser, lærer man dem at begå sig i samfundet,
opdrager man dem til sociale væsner o.s.v.«
Disse spørgsmål må absolut være endnu stærkere på en efterskole,
hvor vi ofte i længere perioder er alene-opdragere for de unge.
Medens eleverne er på skolen, kan vi »kontrollere«, at de får boglig
viden, at de får nogle interesser, at de prøver at sætte noget igang, og
at de lærer at omgås hinanden på en acceptabel og positiv måde altså, at de bliver stimuleret både fysisk, psykisk og socialt.
På skolen udvikles en tryghed og et fællesskab, som det kan være
meget vanskeligt for eleverne at komme fra. Alligevel tror jeg, at
efterskoleelever har lettere ved at komme ud i det »pulveriserende«
liv end deres jævnaldrende, der ikke har været på efterskole. Dette
skyldes, at de i højere grad har prøvet at underordne sig krav og
forpligtelser opstillet af andre end deres forældre - og ikke kun af
voksne. En af tingene, de møder, er frihed under ansvar - altså den
gensidige forpligtelse, hvor de har stor frihed til at afprøve egne
ønsker og muligheder og at foretage sig forskelligartede aktiviteter
med jævnaldrende og med skolens medarbejdere, men hvor de hele
tiden er ansvarlige for egne handlinger. Den intense samværsform
giver ofte eleverne en anden indstilling til Deres medmennesker. De
lærer at acceptere menneskers forskelligartethed — både de faglige,
miljømæssige og holdningsmæssige forskelle.
Men hvordan synes eleverne selv, det er at forlade efterskolen. For
at have noget konkret at holde sig til, lod vi eleverne fra skoleåret
1983/84 behandle emnet ved efterårsmødet d. 22.-23. sept. 1984 altså på et tidspunkt, hvor de havde mange ting i frisk erindring. De
skulle tage stilling til følgende forhold, som deres efterskoleophold
måske havde berørt:
1) Er forholdet til de hjemlige kammerater ændret?
2) Er forholdet til forældrene ændret?
3) Er interessen for fritidsaktiviteter ændret?
4) Er erhvervsinteresserne ændret?
20

Kirsten i bedste stil.

5) Er holdningen til deres medmennesker ændret?
6) Hvordan ser udenforstående på efterskole/-elever?
Ovenstående problemstillinger skulle besvares enten mundtligt el
ler anskueliggøres ved et situationsspil. For de seks problemstillin
ger gjaldt det, at der var mange forskellige meninger - men jeg vil
her prøve at trække nogle af de mest generelle ud.
1) De fleste havde på skolen oplevet det, at have det sjovt sammen på
helt andre måder, end de var vant til med deres hjemlige kammerater
- nemlig gennem leg, folkedans, fest uden spiritus, fælles interesser
o.s.v. Dette havde bevirket, at flere elever var »vokset« fra de
hjemlige kammerater med undtagelse af nogle få »virkelige« kam
merater. Mange syntes derfor, at det havde været svært at komme
hjem, også fordi de selv havde forandret sig meget, medens de
hjemlige kammerater »bare kørte videre i samme bane«. En del af de
unge gjorde meget ud af at bevare forbindelsen til de kammerater,
de havde fået på skolen.
2) Omkring forholdet til forældrene var der stor uenighed. En del
kunne ikke mærke nogen forskel, medens andre syntes, at de efter
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opholdet havde fået større frihed og ansvar - blev betragtet som
»næsten« voksne. En del syntes, at de snakkede mere med foræl
drene, især om forhold de var kommet i forbindelse med på skolen,
og ofte forhold der gik dybere - altså berørte holdninger, menne
skesyn, politiske forhold o.s.v.
3) Med hensyn til fritidsaktiviteter var det kun nogle få, der havde
skiftet aktivitet - mange havde ganske vist fået flere interesser, men
alligevel var det stadig de gamle aktiviteter, de gik til. Mange havde
dog ændret holdning til disse aktiviteter. De stillede nu større krav
f.eks. om at lære mere, om at de gerne skulle have det sjovt, og at alle
skulle kunne være med. En del tog skarpt afstand fra konkurrence,
medens andre gik stærkt ind for den - en gruppedeling, hvor den
første gruppe var vokset i løbet af efterskoleopholdet.
4) Med hensyn til erhvervsinteresser var der mange af de unge, der
nu hellere ville prøve noget andet end fortsat skoleuddannelse f.eks. et år i huset, et år i udlandet eller et år på en arbejdsplads. De
syntes selv, at de på efterskolen var blevet mere selvstændige og frie,
således at de nu havde mere mod på at prøve noget andet, inden de
ville fortsætte deres skoleuddannelse. Flere af de unge nævnede det
forhold, at de var blevet positivt modtaget hos nogle arbejdsgivere,
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idet disse betragtede dem som mere selvstændige, når de havde haft
et år på en efterskole.
5) Elevernes holdning til andre mennesker var blevet mere positiv
gennem efterskoleopholdet. Mange syntes, at de var blevet bedre til
at snakke/diskutere med andre - altså mere selvsikre og frie. De
kunne bedre acceptere andre og deres meninger. I denne forbindelse
anførte enkelte, at de ikke længere i så høj grad bedømte deres
medmennesker på udseendet, men derimod mere på deres være
måde.
6) Man bliver virkelig rystet, når man hører, hvor lidt den brede
befolkning ved om efterskoler. Mange af eleverne kunne give ek
sempler på, at de var blevet spurgt om, hvad de fejlede, siden de var
taget på/sendt på efterskole; (her bruges »sendt på«, fordi de samme
mennesker ikke troede, at man frivilligt tog på efterskole). Andre
var blevet spurgt om, hvilken slags problembørn (problemer af
indlæringsmæssig eller social art), deres efterskole tog sig af o.s.v.
De unge kunne dog også fortælle, at i familien var interessen stor og
positiv, fordi her var der ofte en tradition for efterskoler, og dermed
også en almen viden om disse. Nogle havde oplevet en del misun
delse hos deres jævnaldrende, når de fortalte om, hvad en efterskole
virkelig er.
Alt i alt syntes de unge, at efterskoleopholdet havde været en god og
positiv oplevelse. Vil man nu prøve at besvare de spørgsmål, som jeg
opstillede i begyndelsen, må jeg sige, at det stadig er umuligt. Men
ser man på ovenstående, må jeg dog sige, at de fleste har fået noget
med fra opholdet, som gør dem bedre rustet til at klare sig i
samfundet.
Børge Hansen
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Sorgen ved at skilles
SLUT !!!!!!!!!!
Nu er skolen forbi,
vi må prøve at se det virkelige
liv i øjnene.
Vi skal til at tage stilling
til ting,
som skolen og forældrene
gjorde for os før.
Min mund er tør,
mine øjne våde
af angst for,
hvad der skal ske
med mig i fremtiden.
Hvad vil jeg være?
Mon jeg får arbejde?
Kan vi undgå krig?
Jeg kan kun håbe,
håbe på at fremtiden
vil bringe noget godt,
nemlig FRED!
KRIG, KRIG, KRIG,
ordet som får mange
mennesker til at miste håbet,
håbet på, at vi engang
kan få fred.
Jeg tænker på krig,
på alle de mennesker
der er døde.
Jeg tænker på arbejdsløshed,
vil den ramme mig?

NEJ, jeg har bestemt mig til,
at jeg vil kæmpe, kæmpe for fremtiden.
Mette Bak
årg. 83/84
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Formningslokalet er ikke stort nok.

Viborg set affotoholdet.
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Vinterrejse
Da vi inden starten af det første elevhold på Bjergsnæsskolen havde
de første lærermøder, talte vi om vinterrejse til Norge. Alle syntes,
at det var noget, der skulle indgå i skolens årsprogram. Det første år
var vi i Rauland i Telemark. Vi boede i hytter og så vidt det kunne
lade sig gøre 5 elever og 1 lærer i hver hytte, min familie og jeg i en
hytte, så vi havde en form for »kommandocentral« - depot og et
sted lærerne kunne mødes uden at skulle jage nogle elever ud af
hytten. At det blev Rauland skyldtes, at Lisbet og Ole kendte stedet
i forvejen, så det forudgående arbejde var overkommeligt, også når
vi tager i betragtning, at der var nok andet at se til på en nystartet
skole. Den egentlige diskussion om formålet med en vinterrejse
kom faktisk først efter, at vi havde været af sted første gang. Vi var
nok lidt uenige i starten - hvad skal prioriteres højest: langrend eller
slalom, skal eleverne selv stå for madlavning o.s.v., men da vi fik
nedskrevet et formål, gav formen næsten sig selv. Turens formål
skal være:
1) at opleve, lære og respektere en natur, der stiller store krav til den
enkelte
2) at få et godt kendskab til at stå på ski
3) at opleve det sociale samvær i en 6 personers hytte, hvor madlav
ning og rengøring indgår som daglige pligter - også efter en
anstrengende dag.
En ting var vi enige om, nemlig at vi 2 år i træk ville det samme sted
hen, da det ville mindske lærernes arbejdsbyrde, hvis vi kun hvert
andet år skulle finde et nyt sted og samtidig ville vi undgå at turen,
hvis vi besøgte det samme sted gennem flere år, ville blive rutine for
lærerne, og dermed måske tage noget af fornøjelsen både fra ele
verne og os selv. Desuden ved vi jo alle, at hvis noget bliver rutine, er
man tilbøjelig til at sige: Nå, men det ordner du vel! - og så regner
alle med, at det er i orden. Det er det som regel også, men det
fremmer ikke ligefrem samarbejdet om de fælles forberedelser.
Et nyt problem var efterhånden opstået. Skolen havde fået flere
elever, og dermed også flere ansatte, og de ansattes påhæng ville
også gerne deltage i turen. Vi var så igennem en diskussion om disse
ting. Set fra skolen er det jo dejligt, når alle ansatte og familierne bag
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dem gerne vil deltage. De ansatte vil jo gerne have deres pårørende
med, og det letter jo også lidt på arbejdsbyrden jo flere voksne, man
er om det. Diskussionen endte med, at vi selvfølgelig gerne ville at
alle kom med, men på betingelse af, at de betaler for det og går ind
og tager et stykke arbejde, både i forberedelsen og i »opsynet« med
eleverne. Og endelig må vi ikke glemme, at eleverne også gerne ser,
at de pårørende deltager.
Vel hjemme efter andet år i Rauland skulle vi så til at kigge os om
efter et nyt sted. Efter at vi nu havde prøvet i to år, var vi enige om at
formen, vi havde fundet, nok var den rigtige. 5 elever og 1 voksen i
hver hytte, fælles om madlavning, rengøring o.s.v. Hver dag en eller
anden fælles aktivitet, f.eks. skiinstruktion, ture af forskellige læng
der og sværheder og derefter fri aktivitet, dog altid give besked til en
lærer, hvor man går hen og altid mindst 3 personer af sted.
Maden og de øvrige daglige fornødenheder har vi i vid udstrækning
med hjemmefra og er ikke regnet med i den pris eleverne betaler, da
de jo har betalt for den en gang. Nogle af retterne er præfabrikerede
af køkkenet derhjemme, således at de kan holde sig uden at være i
fryseboks, og der medfølger en fyldig opskriftssamling. Kasserne
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med varerne pakker vi hjemme på skolen, således at hver hytte ved
ankomsten får udleveret 2-3 kasser indeholdende de ting, de skal
bruge i ugens løb. Et stort stykke arbejde, men det betaler sig i det
lange løb.
Stedet, hvor vi skal bo, skal gerne have slalomhejs og -bakke i
umiddelbar nærhed, der skal være plads til 90-95 personer, der skal
være et område med mærkede og præparerede løjper til langrend, og
frem for alt skal prisen passe til pengepungen. Prisen er vel, når alt
kommer til alt, det mest afgørende. Hvor meget kan man forlange,
at forældrene skal betale oven i den normale pris for et efterskoleop
hold. Andet år i Rauland var prisen 850.- kr. pr. elev, og det
dækkede hytteleje, skileje, bus- og færgetransport, hertil kommer
så lommepenge og evt. leje af slalomudstyr. Nogle forældre foreslog
på et forældremøde, at vi fremover opkrævede vinterrejsepengene
sammen med den almindelige månedsindbetaling, da 850.- kr. for
delt over 10 måneder ikke mærkes på samme måde som 850.- kr. på
én gang. Vi blev enige om at 850.- til 900.- kr. ville være acceptabelt.
Så var kravet til sted og pris fastsat, nu gjaldt det så om at finde det
rigtige sted.
I, der er vant til at kigge i rejsekataloger, ved, at det kan være
nogenlunde lige så svært som at udfylde sin selvangivelse. - Ja, her
er stedet, alle ting er i orden, også prisen, men desværre kun plads til
60 personer. Jamen, her da? Nej, 20 kilometer til nærmeste slalom
anlæg. - Her endelig et sted, der opfylder alle vore krav, luxushytter, 3 skihejse, 10 nedfartsbaner, 30 hytter, 150 km løjper, men ak,
pris alt inklusive 1.400.- kr. pr. person. Og sådan kan man blive ved,
ekstra tillæg for dit og dat, og hvor meget kan et sådant katalog
egentlig fortælle om selve stedet, papir er jo meget taknemmeligt.
Jamen, er der nogen der siger, at vi ikke ligeså godt kan tage til
Sverige? lød pludselig en dag spørgsmålet på lærerværelset. Nej,
egentlig ikke. Kunne vi veksle mellem vore 2 nordiske naboer? Ja,
det var da vist en god idé. Nye kataloger blev gennempløjet, priser
regnet ud, hytterne var billigere i Sverige, men skilejen betydelig
dyrere, sejladsen kan foregå fra Frederikshavn til Gøteborg, og så
kan PAN bus køre os hele vejen. De giver gerne et meget fordelag
tigt tilbud.
Alt i alt kunne vi nok holde prisen nede på samme niveau som året
før, og så oven i købet finde et sted, der opfyldte vore krav. Såfsen
Stugby ved Frederiksberg ca. 130 km nord for Karlstad lød til at
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være stedet - 50 hytter med plads til 6 i hver, mærkede og præpare
rede løjper, der startede ved hyttebyen og ca. 2 km til slalombakke
med 3 hejse og 6 forskellige nedfartsbaner af varierende sværheds
grad. Alt sammen lyder det meget godt, men holder papiret, hvad
det lover? Viborg Rejsebureau var på alle måder behjælpelige med
råd og oplysninger og tilbød at arrangere en miniferie i Såfsen, så vi
kunne komme op og se forholdene, inden vi tog den endelige
beslutning. Vi sagde straks mange tak, men hvem ville af sted - i
Bededagsferien? Resultatet blev at familien Bergmann tog på mini
ferie i Sverige. Vi rejste det meste af natten - afstand Viborg-Såfsen
540 km og hertil 3V/4 times sejlads til Gøteborg, men vi fik et par
dejlige dage i Såfsen. Hytterne var luxus hele vejen igennem med
støvsuger, tørreskab, bruseniche, komfur med ovn o.s.v. Slalom
bakken så god og udfordrende ud, der var gode indkøbsmuligheder,
der var mulighed for at leje ski, og de folk, vi talte med, var yderst
flinke og imødekommende. Vor største betænkelighed var terrænet
til langrend. Måske fordi vi var vant til Norge, hvor du kører ud i
fjeldet med en storslået udsigt, men her var løjperne gennem granog fyrreskove. Jeg spadserede en af de afmærkede løjper og den så
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faktisk nogenlunde ud, selv om meget forandrer sig, når der ligger
sne. Vi fik lavet en lysbilled serie, og vi besluttede senere på et
lærermøde, at tage derop. Bestilling blev afgivet gennem Rejsebu
reauet til Stena Line - det billigste, da de giver så god mængderabat,
at sejlturen faktisk er gratis. Nu kunne vi så ånde roligt, da vi skrev
ca. 15. maj, så der var jo et godt stykke tid endnu.
Omkring 15. september skal den endelige bestilling afgives vedrø
rende antal hytter. Der var rigtig mange, der gerne ville med og
desuden var der 4 praktikanter, så alt i alt kom vi op på 94 personer
eller 16 hytter. Samtidig skrev vi til Såfsen for at få den endelige pris
på leje af ski. Vi ventede længe, skrev et brev mere og ventede, men
pludselig var det, som om Såfsen var forsvundet fra Sveriges over
flade. Vi talte med Stena Line og Rejsebureauet og endelig lykkedes
det os pr. telefon at få forbindelse med Såfsen. Joh, de havde godt
nok modtaget vort brev, og de lovede at svare hurtigt og bad
samtidig om en liste med støvlenummer og højde på de, der skulle
leje ski. Tilbuddet kom, men var langt over den pris vi havde talt om
i Bededagene. Nye breve og nye telefonopringninger, inden vi blev
enige om en for os acceptabel pris - og takket være et godt tilbud på
kørsel fra PAN BUS undgik vi den helt store overskridelse af
budgettet allerede inden starten. Det viste sig nu, at der var kommet
nye folk til i Såfsen. Hele området med hytter, skiudleje og slalom
hejse er et kommunalt foretagende, og der var kommet ny bestyrer
på fra den 15. september, så vi var løbet ind i deres startvanskelighe
der. Men vi havde nogle hektiske og nervøse dage inden brikkerne
til sidst faldt på plads.
Hjemme på skolen var madkasseudvalget trådt sammen. Det var
første gang vi ville have alt, undtagen mælk og morgenbrød, med
hjemmefra. Vi havde et par lærermøder, hvor vi planlagde hver
enkelt dags aktiviteter, samt hvem der stod for diverse småting, tage
Falckkassen med, nål og tråd, sygesikring o.s.v. Ulla og jeg havde et
par timer med den mere praktiske forberedelse af eleverne, d.v.s.
hytteinddeling, fortælle om området, vise lysbilleder, tøjliste, samt
besvare en masse spørgsmål om alt, lige fra tandpasta til smøring af
ski. Den åndelige forberedelse havde vore 4 praktikanter fra Silke
borg Seminarium lovet at tage sig af. De kørte i dagene op til jul en
del timer med og om Sverige - forfattere, musik, erhverv, geografi
og historie. Samtidig havde de kontaktet den lokale skole i Såfsen og
haft brevudveksling mellem eleverne. Vi skulle i Såfsen have en dag
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med fælles aktiviteter. Det blev en virkelig vellykket dag med
slalom, langrend, pølseristning og fiskeri. Om aftenen mødtes vi i
en gymnastiksal til sang, lege og forskellig underholdning.
Efterhånden var alle trådene nu ved at være samlede og de voksne
blev fordelt på hytterne. Vi holdt så en tiltrængt juleferie og mødtes
så igen et par dage før afgang. De sidste forberedelser blev truffet,
madkasserne pakket og billetterne afhentet - de var alle stemplet
med forkert dato — vi kunne få nogle nye når vi kom til Frederiks
havn. Fredag aften steg vi så alle i busserne og kunne så slappe af, for
nu var vi færdige og rede til afgang, og hvis ellers det (ofte) besvær
lige forarbejde trods alt klapper tilfredsstillende, så er det, sammen
med at eleverne er oplagte og rede til at få en god tur ud af det,
næsten også en garanti for, at turen bliver en succes, og derfor kan
arrangørerne også slappe af når de sætter sig i bussen. Men jeg vil nu
ikke påstå, at jeg slappede af - ej heller de øvrige rejsedeltagere, for
de, der fulgte med på vejrkortene sidste vinter vil huske, at vinteren
ikke kun var usædvanlig mild i Danmark. Der var ikke sne i Såfsen.
Dagen før afgang var der faldet 1 cm, men der var omslag i vejret. Så
mildt sagt var vi lidt betænkelige jo længere nordpå vi kom i Sverige
Viborg set affotoholdet.
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uden at møde sne, men ca. 75 km syd for Säfsen begyndte landska
bet at blive hvidt og i Säfsen var der 30 cm sne, så vi åndede lettet op.
Og vi fik en god tur ud af det, med de obligatoriske uheld, snevejr,
tøvejr, snestorm og solskin, ja, vi oplevede faktisk det hele.
De ydre rammer var således helt i orden, dog var vor skepsis m.h.t.
løjperne ikke helt ubegrundede - der var ikke udfordring nok til de
bedre skiløbere. De ydre rammer er vi til en vis grad selv herrer
over, men hvad med de såkaldte indre rammer?
Det er godt, at vi på denne måde, hvor vi bor 6 mand sammen, får
lov til at se og prøve hinanden på en helt anden måde, end vi er vant
til; vi opdager nye og gode sider og måske også mindre gode sider
hos hinanden, og kun godt at de også kommer frem, så vi i fælles
skab kan gøre noget ved dem. Der sker virkelig en hel masse med
mange af eleverne på sådan en tur, mange kommer til, måske for
første gang i deres liv, at føle at jeg kan og skal gøre mit til, at det
bliver en god tur, at de får lov til at føle, at det jeg gør og udretter har
betydning for resten af flokken, det er mit ansvar. Vi må nok kunne
tillade os at konkludere, at det var en god tur, og så samtidig have i
erindring, at vi alle er skyld i at det blev en god tur, og at vi alle skal
hjælpe til. Det kan kun lykkes, hvis alle er indstillet på, at det skal
lykkes, at vi alle har lige mange rettigheder og lige mange pligter. At
turen blev en succes og næsten en ferie også for lærerne, skyldtes, at
de elever, der var med, gjorde deres bedste og virkelig forsøgte at
tage de hensyn og det ansvar, der skal tages. Alle gik til den med en
lyst og energi, så det var en fornøjelse at overvære og være med til,
og det er lige netop det, der gør, at man trods alle de besværligheder,
der ofte ligger forud, år efter år har lyst til at overvinde besværlighe
derne.
Jeg håber, at en vinterrejse til Sverige eller Norge vil være et fast
punkt på Bjergsnæsskolens årsprogram fremover. Allerede nu har
vi lavet om på vore regler, da vi med det nuværende elevhold tager til
Norge, således at ingen 2. årselever kommer det samme sted to
gange. I efterårsferien tager Børge, Niels og jeg på en rundrejse i
Norge for at finde og undersøge egnede steder til fremtidige op
hold.
Jeg håber med denne beretning at have givet læserne, og især
eleverne nuværende som gamle, en fornemmelse af hvor stort og
hvor besværligt det kan være at arrangere en rejse af en eller anden
art, og at det ikke er noget, man gør sådan lige fra den ene dag til den
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anden. Samtidig håber jeg, at I så forstår, hvorfor lærerne en gang
imellem siger nej.
Til slut et håb og en bøn om at fremtidige ture må blive lige så
vellykkede, som de 3 første var det, og det bliver de, hvis vi alle yder
vort bedste.
En hilsen fra hele familien Bergmann
Hans-Jørn Bergmann
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Tomhed blandt to er værre end ensomhed.
Lisbet D. Mølgaard
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Et besøg på Sagaøen
At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen. Der er naturligvis mange
måder at rejse på, og flere og flere får efterhånden mulighed for at
rejse ud. En rejseform, som jeg finder tiltalende, er en kombination
af turist- og gymnastikrejse.
I sommerferien var vi et hold gymnaster fra Ringkøbing/Skjern på
en to ugers rejse til Island. Holdet var indbudt til at deltage i et
landsstævne i idræt og gymnastik. Mange forberedelser med træ
ninger, informationer om landet og om selve stævnet begyndte nu.
Forventningerne var store, da vi den 4. juli landede på Keflavikbasen. Vi havde nok hver især forskellige forestillinger om, hvad der
ventede os af naturoplevelser og personlige kontakter med den
islandske befolkning. En blanding af vulkaner, får, islandske heste,
vandfald og varme kilder var noget af det, vi havde snakket om, vi
skulle møde.
Reykjavik, som var første station på turen, er jo Islands hovedstad
og ifølge islænderne selv, er den verdens reneste hovedstad. Dette
understreges af, at det var umuligt at tælle mere end én skorsten i en
by med ca. 100.000 indbyggere. Opvarmningen kommer fra nogle
kæmpestore rør, der leder varmt vand til byen fra boringer mange
kilometer ude i bjergene. Navnet, Reykjavik, betyder ellers Røg
vig. Et navn de første nordboere gav stedet, da de ankom til øen i
900-tallet, efter at de havde set dampen fra de varme kilder stå som
røgsøjler op mod den kolde islandske polarhimmel.
Island er et land fyldt med kontraster. Man møder evig is i Europas
største gletschere og kogende kilder med springende geysere. Ende
løse lavaørkener og frodige græsgrønne dale. Hvidt skummende
vandfald og boblende varme, blå mudderhuller og gule, stinkende
svovlbjerge. Et storslået landskab med rivende elve, grønne skrå
ninger og fjerne vulkaner. Og en luft så klar og ren så selv de
fjerneste landskaber ses, som var de ganske tæt på.
I årtusinder lå Island ubeboet hen. Det var først da kristendommen
vandt frem i Danmark og Norge, at øen fik interesse som et muligt
sted at leve i fred for kongen og kirken. Det var i særlig grad
høvdinger fra Norge, der ikke ville frasige sig den gamle hedenske
tro. Derfor brød mange af dem op fra deres hjemstavn og begav sig
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ud på den lange og farlige færd over Nordatlanten i vikingetidens
åbne både, medbringende hele husstanden af kvinder, børn, trælle
og husdyr. Når Islands forrevne kyster tonede frem i horisonten
kastede man høvdingestøtterne, fra gården i Norge, over bord. Nu
måtte Odin og Thor bestemme resten af turen. Der, hvor støtterne
drev i land, grundlagde man det nye bosted. Man har sikkert startet
den nye bebyggelse med en kraftfuld blot til guderne som tak for en
god overfart.
Da kristendommen, ca. hundrede år senere, alligevel var vundet så
meget frem, at den ikke mere var til at overse, lavede man en blød og
demokratisk overgang. På Altinget udvalgte man én mand, Thor
gejr Gode, til at afgøre om man skulle holde fast ved Odin og Tor,
eller gå over til kristendommen. Han fik et døgn til at betænke sig i.
Thorgejr gik til sin bod og lagde sig på fåreskindene og forbød at
blive forstyrret. Næste dag stod han frem på Lovsigerbjerget og
afsagde sin salomoniske dom: Island skulle kristnes, men alligevel
ikke helt forkaste de gamle guder, idet det fortsat skulle være tilladt
at blote til dem, når blot det foregik i det skjulte. En stilfærdig gang
trolddom om natten og god kristendom i de lyse timer var dermed
blevet overgangen fra gudetro til kristendom. Da Thorgejr var
kommet hjem til sin gård på Nordisland, viste han sit gode eksempel
ved at kaste sine_egne gudestøtter i et nærliggende vandfald, som
siden da har båret navnet Godafoss, Gudefossen. Og således gik
Island i år 1.000 over til kristendommen.
Altinget på Thingvallasletten kan man ikke gæste uden at fornemme
suset fra historiens vingeslag. Tinget blev oprettet i år 930 og regnes
for verdens ældste parlament. Her på Altinget mødtes islænderne
for at afgøre'Stridigheder på retfærdig og demokratisk vis. Men det
årlige møde på Altinget var også en folkefest, hvor man kappedes i
idræt, handlede, festede, indgik giftermål og hørte nyt fra omverde
nen.
Her, på Altinget, dømtes Erik den Røde fredløs i år 980, så han
måtte sejle væk fra Island. Hvordan han så sejlede mod vest og kom
til Grønland, og hvordan hans søn Leif med tilnavnet, den Lykke
lige, senere rejste endnu længere vestpå og kom til Vinland er kendt
af de fleste.
På en lille holm i Økseåen, neden for Lovbjerget, udkæmpedes den
sidste holmgang på Island mellem Gunløg Ormstunge og Ravn. Det
er der fortalt om i Gunløg Ormstunges saga. Stridens genstand var36
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naturligvis - en kvinde. Helga den Fagre var mod sin vilje blevet gift
med Ravn, men Gunløg og hun havde lovet hinanden evig kærlig
hed, så hun kunne nok være gift med Ravn, men ikke nære kærlig
hed til ham. Om dette misforhold kvad Gunløg en vise:

Aldrig vil anden mand vinde Helga
end den, hun har elsket som ung.
Da sad vi i lyngen. Gunløgs hoved
hvilede mod det kæreste læne.
Gult hår lyste mod blå himmel,
blå øjne stråled mod gul aften.
En og kun én i hele verden!
Sådan lød fra begge løftet.
Kampen mellem Gunløg og Ravn endte uafgjort og dagen efter blev
det bestemt på Altinget, at holmgang skulle være forbudt på Island.
Dette skete i år 1000, altså samme år som Island kristnedes.
Ravn og Gunløg var dog ikke færdige med hinanden, men aftalte en
holmgang i Norge året efter.
Flere mænd prøvede forgæves at overbevise Gunløg om det tåbelige
i at risikere liv og lemmer for en kvindes skyld. For, som de sagde:
Kvinder og blomster er der altid nok af. Men Gunløg kvad en vise til
svar:
At hende jeg elsker, og hende alene,
det blev mit livs evige skæbne.
Det biir mit fordærv, at ingen kvinde
uden hun kan blive mig kær.
Da året var omme rejste Gunløg til Norge og mødtes med Ravn i
tvekamp. De kæmpede længe, og deres kamp blev stadig hidsigere.
Omsider lykkedes det Gunløg med et kraftigt hug at hugge Ravns
ene fod af. Ravn faldt dog ikke, men trak sig tilbage til en træstub og
støttede benstumpen på den. Da siger Gunløg: »Nu er du ukamp
dygtig, og jeg vil ikke kæmpe med en lemlæstet mand«. Ravn svarer:
»Sandt er det, at min sag ikke står ret godt mere, men jeg kunne dog
nok fortsætte lidt endnu, hvis jeg fik noget at drikke«. »Svig mig da
ikke«, siger Gunløg, »hvis jeg bringer dig vand i min hjelm«. Ravn
svarer: »Jeg skal ikke svige dig«. Så gik Gunløg hen til en bæk og tog
vand i hjelmen og bragte Ravn det. Ravn rakte efter det med venstre
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hånd, og med højre huggede han Gunløg i hovedet med sit sværd, så
der blev et meget dybt sår. Da sagde Gunløg: »Ilde sveg du mig nu,
og umandigt, da jeg stolede på dig«. Ravn svarede: »Sandt er det.
Men jeg undte dig ikke Helga den Fagres favntag«. Så kæmpede de
videre med stor voldsomhed, indtil Gunløg overvandt Ravn og
dræbte ham. Nu fik Gunløg sit hoved forbundet, og imens sad han
og kvad:
Der ligger Ravn, den tapre helt,
her sidder jeg, ser mit blod rinde ud.
Mit hoved svimler, i tåge jeg ser
guldbånd om Helgas pande svøbt.

Selv døde Gunløg tre dage efter af sit sår.
Altinget, på Thingvallasletten, blev nedlagt i 1798 og flyttet til
Reykjavik, men ved de senere afgørende nationale begivenheder,
som tusindårsfesten i 1930 og løsrivelsen fra Danmark i 1944, har
festlighederne været henlagt til Islands demokratiske vugge: Altin
get på Thingvallasletten. Og stadig vajer fra Lovsigerbjerget det
trefarvede islandske flag: rød for vulkanernes ild - hvid for jøklernes is - og blå for havets bølger.
Knud Tarpgaard
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Ude godt - hjemme bedst!
Jeg har været heldig at høre til den sidste årgang, der havde lov til at
tage på lejrskole i udlandet og samtidig haft lærere fra 8.-13. klasse,
som var ihærdige og villige til at tage med på udenlandsture.
Senere har jeg selv brugt meget af min fritid og studietid på at rejse,
og er nok kommet hertil, at jeg føler mig rastløs, hvis jeg ikke
mindst én gang om året kommer ud og indånder fremmed luft og
kultur (skikke og sædvaner).
Ved at lære andre landes kultur at kende, har jeg samtidig fået
øjnene op for, at der er mange ting i Danmark, som jeg sætter stor
pris på. Hver gang jeg er vendt hjem, har jeg tænkt: »Hov - det har
vi jo — og de andre havde det ikke!«, og selv om jeg holder meget af
de lande, jeg har besøgt, har jeg endnu ikke fundet et andet land,
hvor jeg kunne tænke mig at bosætte mig.
Hvad jeg har bemærket af fordele ved Danmark er:
- Vor frihed til at rejse ud og ind af vort land.
- Vor frihed til at danne foreninger.
- Den folkelige gymnastik og idræt.
- Demokratiet (reelt flere partier at stemme på).
- Den afslappede måde vi danskere omgås hinanden på (»du«);
lærer/elev-forhold; uniformer har ikke den samme autoritære
betydning her, som i andre lande).
- Holdningen til kvinder, hvor vi i Danmark er foran andre lande
med hensyn til kvinders ligestilling, selv om målet ikke er nået
endnu!
- Maden, som for nogen nok vil lyde bagatelagtig, men jo længere
tid jeg har været ude, des bedre smager kartofler, sovs og frikadel
ler!
Ud over at dette gerne skal være en opfordring til at udnytte de
rejsemuligheder, vi danskere har, vil jeg også gerne bruge det som en
begrundelse for, at undervisningen i fremmedsprog har sin beretti
gelse. Derigennem får vi en nøgle til kontakt og forståelse for andre
mennesker. Så kan jeg godt høre nogen sige: »De kan da bare lære
dansk!« - Men for det første er vi ikke mere end 5 millioner, der
taler det sprog, og for det andet vækker det altid en positiv interesse,
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Så3n var det ikke i halvfemserne.

hvis man som udlænding kan gøre sig forståelig i det land, man
gæster. Dernæst har man så mulighed for at fortælle om Danmark,
så vi også bliver kendt uden for Danmarks grænser, som et selvstæn
digt land, og ikke bare som en underafdeling af Sverige.
Jeg tror også på, at hvis vi mennesker kunne snakke mere sammen også på tværs af grænser, vil det blive sværere for dem, der har
magten, at sætte os op mod hinanden. Derved vil mange misforstå
elser blive udredt, før de går over til håndgemæng.
Det viser sig jo, at selv om vi mennesker lever under forskellige
styreformer og kulturer, har vi et tilfælles, og det er ønsket om at
leve et liv i fred.
Ulla Kjeldsen
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Reno d. 29. sept. 1984

Hej med jer!
Da jeg fik papirerne om elevmødet, elevforeningen o.s.v., tænkte
jeg, at det måske ville være en god idé, at skrive et tille stykke til BS
årsskriftet, om hvordan det er at være i USA, gå i skole herovre, og
hvordan det er at bo hos en amerikansk familie, så her er det altså!
Jeg bor i Reno, Nevada, og der er ca. 150.000 indbyggere. Det er en
24 timers by p.g.a. »gambling«. Indbyggere i staten Nevada er dem,
der betaler mindst skat i hele USA, fordi staten tjener så utroligt
mange penge, ved at alle turisterne kommer hertil og spiller alle
deres penge væk.
Der er to andre danske piger herovre, Majken fra Kolby Kås på
Samsø, og Heidi fra Lind, begge 16 år. De går på samme skole som
jeg, Reno High School, så vi tilbringer en del tid sammen. På hele
skolen er vi 6 udvekslings-studenter, to piger fra Vesttyskland, en
pige fra Italien plus os tre fra Danmark. Det er meget rart der er
andre herovre fra Danmark, det gør det af og til lidt nemmere. Jeg
kom herover onsdag den 22. august, og har altså nu været her godt
en måned. Det tog mig 3-4 dage at vænne mig til tidsforskellen på 9
timer, og man skal også vænne sig til varmen. Siden da har jeg set
meget herovre, og der er rigtig meget at se i og omkring Reno.
Amerikanerne er utrolig gæstfri, og de er altid villige til at køre ud
og se en hel masse ting, og køre os til forskellige steder. De er også
meget interesserede i at høre om Danmark, vores normer, vaner
o.s.v.
Der er især én ting jeg har fundet temmelig meget anderledes, og til
tider svært at leve under, og det er det amerikanske skolesystem.
Der er ca. 2.000 elever på Reno High School. I stedet for at vælge
nogle fag, og så få udleveret et skema, går hver eneste elev rundt og
spørger den lærer man gerne vil have, om han/hun har flere pladser i
klassen, i en bestemt time. Det er en ret forvirrende forestilling, for
de bedste lærere bliver selvfølgelig optaget først, så det er en kamp
for mange af dem. Man får ikke lov til at forlade lokalet, før man har
et fuldt ud færdigt skema. Alt dette sker dagen før selve undervis42

Den lille pigegang.

ningen begynder. De går meget op i karakterer, og i hvert eneste fag,
har man prøver mindst 1-2 gange om ugen, og foruden det, giver
lærerne ret mange lektier for. Som I måske kan forstå, har jeg fundet
ud af, at det er ret meget anderledes, end at gå på BS, og det er en
kæmpe omvæltning.
Er man på ét af deres sports-teams, betyder det, at man skal træne
mindst 2 timer hver dag efter skole, lørdag morgen fra 8-10 og
derudover er der en del kampe mod de andre High Schools i Reno.
Det er lige ved at være et job for mange af dem, med alt det vi skal nå
ved siden af. For deres fodbold-hold har de noget meget specielt.
Cheerleaders!! Det er en gruppe piger, der sætter nogle små øvelser,
dans el.lign, sammen med musik, og så synger de en slags hyldest
sang for spillerne. Under hele kampen står de og synger deres
forskellige hyldester. Det er ret overdrevet, synes jeg, men anderle
des alligevel!!
De er meget tro mod skolen (de fleste af dem), og en gang imellem
holder de noget der hedder »assembly«. Alle eleverne samles i
gymnastiksalen, og den er delt op i 4 afdelinger, nemlig de 4
årgange: Freshman, Sophomore, Junior and Senior. Det er absolut

43

bedst at være Senior, for ellers bliver man kulet ned, ligemeget hvad
man siger. Under assemblyen har hver årgang nogle vers el.lign, de
synger til ære for deres egen årgang, eller for at fremhæve årgangen.
Efterhånden stiger stemningen så meget, at de ikke synger mere,
men skriger. Det er især Juniors and Seniors der kæmper mod
hinanden. Det er meget sjovt at opleve, men af og til synes jeg, de er
temmelig overskruede. Pigerne herovre tror alle sammen de er
voksne damer. Mange af dem står op kl. 5.30 eller 6.00 for at nå alt
det de skal inden skolen starter kl. 8.30. De har utrolig meget make
up på, og rigtig mange går med højhælede sko. De har ellers deres
problemer med skoene. De går alle sammen med plaster over hele
foden, næsten, fordi skoene klemmer, og de fleste kan ikke finde ud
af at gå i dem. Den første dag jeg havde træsko på i skole, var der
mange henne og spørge, hvad det var for nogle mærkelige sko jeg
havde på.
Dem jeg bor jos, Janet and Wally Voskuil, er enormt flinke. De har
været i Danmark, Videbæk, to gange, men jeg havde aldrig mødt
dem, før jeg kom herover. Det, at de har været i Danmark, gør, at de
forstår mange af de ting jeg fortæller om, meget nemmere end så
mange andre amerikanere. Nogle amerikanere tror, at Danmark er
en stat i USA, de har overhovedet ingen anelse om, hvor det er
henne.
Hverdagen herovre er en del ligesom derhjemme, vi går i skole,
laver lektier, laver mad og alt det sædvanlige. De er helt vilde med
frikadeller. I weekenden er vi næsten altid nogle steder, så der sker
faktisk altid noget. Janet og Wally er meget interesserede i at høre
forskellige ting om Danmark, så vi bruger meget tid på at snakke, og
det passer mig fint.
I juleferien skal vi måske til Hawaii i 2 uger, så det bliver en meget
speciel juleferie for mig. Jeg regner stadig væk med at komme hjem
sidst i februar måned, så der er ikke så lang tid igen.
Jeg håber I alle sammen får en rigtig god juleferie, og et godt nytår.
En særlig hilsen til alle elever fra 1983/84, og tak for et rigtigt dejligt
år »Deroppe på Bjerget«. Jeg savner jer alle.
Rigtig mange hilsner fra
Lone Strandgård, elev 83/84
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Cykeltur 12.-15. juni 1984
Målet for cykelturen 1984 var Mors. De indledende manøvrer blev
gjort allerede i påsken, hvor vi var tre lærere, der kørte til Mors for
at se på mulighederne. Det var jo vigtigt at finde en god camping
plads - og her stod valget mellem den store, luxuriöse og komforta
ble Jespershus og den lille, enkle og hyggelige Sallingsund. Valget
faldt på den sidste. Senere nedsatte vi et udvalg - bestående af seks
elever og tre lærere - som planlagde turen til mindste detalje.
2. pinsedag kom eleverne til aftensmad, og bagefter var der prøve
rejsning af teltene - nogle steder med held og andre steder med det
modsatte. Tirsdag morgen var så alle klar med nypumpede cykler
og højt humør, og med klokkeklimt og sang drog vi af sted desværre i gråvejr og med sidevind. Men kun to punkteringer nåede
vi til Skive, hvor vi spiste madpakker og fik forfriskning hos Chri
stian. I Skive prøvede Søren at vælte et vejskilt - dog uden held og
kun en skæv cykel fik han ud af det. Ved Harre Vig fik vi en
forfriskning, men ingen ville nyde det friske badevand trods en
temperatur på ca. 12-C. Efter besøg i Glyngøre nåede vi frem til
campingpladsen. Straks gik alle i gang med at rejse telte - og nu var
det lærerne, der havde store problemer, men vi havde jo heller ikke
øvet os hjemmefra.
Aftenen gik med madlavning, hygge og fodbold (Frankrig-Danmark). Om natten blev det grimt vejr med storm og regn, og et
drengetelt blæste omkuld. Efter nogle forgæves forsøg på at rejse
det igen, gik drengene over og sov på toiletterne - i våde soveposer.
Næste morgen vågnede mange til vådt tøj og våde soveposer, men
vores flinke campingvært klarede tørringen i løbet af dagen.
Humøret var dog stadig godt, da vi cyklede ud for at se den
sydvestlige del af øen. I strid modvind kæmpede vi os fremad, meget
langsomt - men ved middagstid nåede vi endelig frem til bestem
melsesstedet - familien Riis’ minkfarm. Her fik vi en meget spæn
dende rundvisning, og bagefter fortærede vi vores medbragte rug
brød. Herefter var vi inviteret hjem til Johannes’ forældre, hvor vi
fik eftermiddagsforfriskning - alt det vi kunne spise, og det var ikke
så lidt. Og så var vi godt rustet til at besøge Glumstrup Herregård,
nu indrettet som en slags museum, hvor den gamle stil er genskabt.
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Klargering
til cykeltur.

På vejen hjem - i dejlig medvind - besøgte vi den inspirerende
kunstner Carl Bjerring. Om aftenen gik vi tur i Legind Bjerge, og en
del var i svømmehallen ved Jespershus Camping.
Torsdag gik turen nordpå. Først til Øster Jølby, hvor pastor Lau
modtog os i Ansgar Kirken; han fortalte os kirkens og egnens
historie. Bagefter viste han os »Det ottekantede Forsamlingshus«.
Efter middagsmaden kørte vi til Han Klit, som næsten alle besteg.
På vejen hjemad var der mulighed for bytur i Nykøbing og derefter
besøg i Jespershus Blomsterpark. Om aftenen havde vi bål på
stranden - med pølser og snobrød, og desuden havde campingvær
terne bagt æbleskiver til os alle - lækkert.
Fredag morgen skulle alt pakkes sammen og så af sted, og for første
gang var det i solskinsvejr og medvind. Første stop var hos Kirsten’s
forældre i Roslev, hvor vi fik æblemost og nybagt kage. Det sidste
fastlagte programpunkt på turen var et besøg på »Jenle« - Jeppe
Åkjærs hjem. Middagsmaden spiste vi ved Sundsøre, inden vi blev
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sejlet over til Hvalpsund - og så gik det bare hjemad, for nogle
meget hurtigt og for andre mere langsomt med tid til at nyde turen
og en ispind.
Alle nåede hjem i god behold, men meget trætte og ømme. Vi var
enige om, at det havde været en virkelig god tur, og at det var en sjov
og spændende måde at være sammen på.
Børge Hansen
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Emnedage: - »De primitive«.

Sallingsund campingplads.
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Vis din lykke så andre kan få glæde
af den!

Lisbet D. Mølgaard
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Folkedans i solnedgangen den sidste aften.

Leg og fællesskab, 1. skoleweekend.
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Det svundne år
Allerede 2 uger før skoleåret 1983/84 tog sin begyndelse var skolen i
gang. Hele det praktiske personale og en del af lærerne skulle med
hjælp af nogle få timelærere have afviklet det andet kursus I i
sommerferien. 60 unge mennesker var her i ugen 24.-30. juli for at få
starten på et lederkursus i gymnastik. Dejligt er det at se, hvordan
kursisterne ihærdigt går til sagen hele ugen. En ledergerning venter
forude, så det hjælper heller ikke at ligge på den lade side.
Onsdag den 3. august samledes hele skolens personale og bestyrelse
med ægtefæller for at tage på bustur. Vi havde bestemt, at det kunne
være dejligt med en tur lige før skoleårets start, så bestyrelsen havde
en god chance for at lære personalet at kende og især de nye
medhjælpere. Turen gik til det gamle kongesæde Jelling - spisning i
mit hjem i Hygum - den idyllisk beliggende Rørbæk sø og udsprin
get af Skjern å og Gudenå - forbi Øster Nykirke til Vesterlund
Ungdomsskole, hvor vi gæstfrit blev modtaget af forstanderparret
Kirsten og Ingemann Stenstrup, som viste og fortalte om skolen. De
skulle først starte skoleåret en uge senere end os, men alligevel tog
de sig tid til vort besøg — mange tak for det og jeres store gæstfrihed.
Efter Vesterlund gik turen til den meget særprægede Baptistkirke i
Brande, og vi afsluttede i Kongenshus Mindepark og hotel.
Til det nye skoleår var der også kommet nye ansigter blandt perso
nalet. På lærersiden var Ulla Kjeldsen blevet ansat, og i køkkenet
kom 2 tidligere elever os til hjælp, Lene Flemming Andersen og
Lisbet Palmelund. Det er vist allerede en tradition, at køkkenpi
gerne er tidligere elever. Lærermøder og den sidste klargøring til det
nye elevhold stod nu på programmet.
Lisbet og jeg var til indvielsesfest af Bøvling Fri- og Efterskole/
Idrætsefterskole lørdag den 6. august. Det var en fin indvielse, hvor
man mærkede den lokale opbakning-baglandet, som er så nødven
dig for vore skoler. Lad os håbe, det vil gå skolen godt, og vi kan få
glæde af hinanden.
Endelig kom det nye elevhold søndag den 7. august. Der var dog en
del kendte ansigter mellem. 5 drenge og 6 piger havde valgt at
fortsætte i 10. klasse her på skolen, og 6 søskende til elever fra de to
foregående år havde også ønsket at komme her.
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Augustpause i køkkenets spisestue.

G7 elever, 35 piger og 32 drenge, fik i løbet af eftermiddagen anvist
deres værelser og for de flestes vedkommende ville det kommende
år blive noget anderledes, end de var vant til.
Kl. 15-17 var der åbningsmøde i gymnastiksalen, og derefter tog
forældrene af sted. Eleverne måtte nu klare sig selv, og den store
snak var der ikke på skolen. Efter fællesgymnastik og folkedans om
aftenen var tungebåndet løst noget op.
Efter gode erfaringer fra de tidligere år blev første uge brugt til at
lære hinanden, skolen, valgfagene og omegnen at kende. Fra ugen
kan nævnes - præsentation af sig selv, og hvor man kom fra (nogle
turde endda bruge den hjemlige dialekt), vejning og måling, så
eleverne hver måned kunne følge med i deres egen udvikling,
»olympiade« med bl.a. styltegang og cykelforhindringsløb, gymna
stik og korssang, og meget mere.
Ugen efter gik med almindelige timer, men torsdag aften var alle
eleverne på besøg hos Thorkild, som led i den ordning, hvor ele
verne på skift kommer rundt til det meste af personalet - dog i
mindre grupper end hos Thorkild. En god ting for eleverne at
opleve personalet i de hjemlige omgivelser.
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1. uge. Ved Nørresøbadet.

Balancegang.
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Om aftenen den 24. august havde vi det første omegnsarrangement.
Vagn Råhede holdt foredrag om: »Panduro og os«. Mange var mødt
op, og ikke mindst på grund af Vagn Råhede blev det en meget fin
aften.
En anden meget god aften for eleverne var det, da sognepræst Erik
Dolmer fra Søndermarkskirken var her tirsdag den 30. august. Efter
Dolmers oplæg kunne eleverne frit spørge - og mange af livets
vigtige spørgsmål kom frem. Tak til Dolmer for denne aften.
Det er nødvendigt for en skole at have en revisor med stor indsigt i
frie skoler både i det daglige, når det gælder indsendelse af regnskab
og budget til undervisningsministeriet, men også ved udarbejdelse
af udbygningsplaner, hvor spørgsmål, om skolen kan klare disse
planer økonomisk, kan blive besvaret og udregnet. Derfor havde vi
besøg af revisoren flere gange i august, så udbygningsplanerne for
skolen kunne blive sendt ind i 1983.
De 3 første skoleuger viste en god og meget energisk elevflok, så vi
glædede os til den første skoleweekend den 3.-4. september. En af
pigerne længtes dog hjem og syntes ikke, efterskolelivet var noget
for hende. Vi var selvfølgelig kede af det, og snakkede flere gange
med hende, men hjem ville hun lørdag. Mette Kjærulff fik lørdag
morgen tilbud om at komme i stedet og var her allerede over
middag, så hun kunne tage med sine kommende kammerater på
cykeltur omkring Hald Hovedgård og Dollerup bakker - en Blicher
cykeltur, der også gik til Museet i Thorning. Om aftenen var der
forskellige lege i gymnastiksalen. Søndag formiddag var vi i kirke og
om eftermiddagen på »troldeløb« i skoven.
Igen om mandagen den 5. september gik turen på cykel til Hald
Hovedgård. Nu skulle historien om Hald fortælles, og eleverne fik
set udstillingen. Dagen efter blev filmatiseringen af Blichers fortæl
ling »Tre hellig aftener« vist. Onsdag var der besøg af en 7. klasse fra
Vestre skole her i Viborg. Selv om det kan give mange forstyrrelser i
skoleforløbet, forsøger vi at holde dørene åbne for besøgende. Det
er vigtigt, vi ikke bliver en lukket enhed men får de impulser, som
besøg også giver.
Åse Andreasen fra Vinding Husholdningsskole (Niels’ mor) kom
her torsdag formiddag og fortalte om kostvaner. Alle var meget
optaget af emnet, som meget levende blev fremstillet.
Den første lange weekend var nu forestående, og mon ikke mange
glædede sig til den. Personalet kunne holde fri, da ingen elever blev,
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og det var sikkert fordi alle glædede sig til at komme hjem - meget
var der også at berette om. Ikke alle lærere holdt fri, men nogle tog
på inspirationskursus på Gymnastikhøjskolen indtil lørdag middag.
Lisbet og jeg var lørdag til en dejlig indvielse af Vesterbølle Efter
skole. Vi håber, den må få god vind.
Søndag aften den 11. september kom eleverne tilbage interesserede i
at komme i gang igen - og det kom de også. Ugerne gik efter
skemaet, og nu skulle det vise sig, om indsatsen varede ved. - Det
gjorde den.
Om aftenen skete der mange ting. Mandag den 12. september var
der besøgsaften. Piger og drenge må ikke til daglig komme på
hinandens værelser eller gange — kun én gang ugentlig er der en
aften, hvor de får lov. Så er det rart, når en kage er blevet sendt
hjemmefra, eller man har fået sendt penge til at købe noget spiseligt
for. De værelser er altid velbesøgte. Der bliver oftest ryddet pænt
op, som når man venter besøg derhjemme, og så bliver der hygget
med the, kaffe og kage samt en masse snak.
Lions klubben var på besøg onsdag aften den 14. september. Det var
med glæde vi tog imod dem, og da også fordi klubben i sin tid
støttede skolen, så der også var penge til udsmykning. Mest gælder
vi os dog over, når folk fra Viborg viser interesse for skolen og dens
virke, og det blev der vist denne gode aften. Tak til klubben også for
endnu en smuk erkendtlighed, som blev brugt til en udvidelse af
skolens bogsamling.
Det var nu en uge siden skolens nye pedel Finn Jønsson var startet.
Jan Hartvig ville gerne tilbage til sit tidligere arbejde som bygnings
snedker og havde fundet et job her i Viborg. En tak skal her lyde til
Jan for hans store arbejde lige fra skolens opstart og til nu. Altid
villig til at gå ind i arbejdet.
For ikke at blive helt arbejdsløse havde vi lagt en aften for omegnen
med folkedans, fortælling, sang, kaffe og samtale om mandagen den
19. september. I løbet af denne uge modtog vi tilmeldinger fra
spændte elever fra sidste skoleår. Der var nemlig efterårsmøde for
elevholdet 82/83 i weekenden 24.-25. september. Det kan nok være,
der blev snakket i denne weekend efter i 3 måneder at have været fra
hinanden. Efter velkomst og kaffe blev digtet »En alkoholiker
kone« læst op, og man skulle enten dramatisere, diskutere, male
eller lave musik til stykket. Sang, folkedans, discotek, boldspil,
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gymnastik og spring var også punkter på weekendens program.
Kun meget få af elevholdet kunne ikke komme - det var meget flot.
Hedeselskabet ligger kun 5 km væk og om formiddagen mandag
den 26. september var eleverne på besøg. Sidst på eftermiddagen
kom Gudenådalens Ungdomsskole for at dyste med og mod os. Det
er arrangementer eleverne virkelig går op i med liv og sjæl. Mon ikke
de, der spillede håndbold mod juniorerne fra håndboldklubben
tirsdag den 20. om aftenen også gik op i det. Der blev i hvert fald
spillet til.
Overfor Hedeselskabet ligger Asmildkloster Landbrugsskole, som
vi lørdag den 1. oktober kunne ønske tillykke med de 75 år.
Medens Lisbet og jeg var på Engelsholmkursus, skete der også
vigtige ting på skolen. 10 elever havde siden sommerferien øvet
Grundtvigsstykket »Påskeliljen« og skulle nu onsdag den 5. okto
ber opføre det i Asmild kirke sammen med kirkens kor. Det gik
heldigvis fint for dem.
Hver måned har lærerne en diskussionsaften og mandag den 10.
oktober var en af dem. Vi håber med disse aftener at kunne komme
lidt længere med det åndelige, hvor de almindelige lærermøder i
sagens natur mest bruges til praktiske ting, der skal ordnes/planlæg
ges.
Eleverne opretter i foreningslære deres egen forening, som tirsdag
havde stiftende generalforsamling, navnet på foreningen blev BAF,
Bjergsnæsskolens Aktive Forening. Mange aktivitetsudvalg blev
oprettet og gik nu i gang med deres aktiviteter om aftenen. Der skal
nok blive mange gode foreningsmennesker ud af de elever.
Med passende mellemrum afholder vi fødselsdagsfest og fredag den
14. oktober havde 9. klasse arrangeret en meget fin aften. Dagen
efter var den sidste inden efterårsferien. Der var forældredag med
forældrekonsultation. Det var en dag, hvor forældre og børn kunne
lave noget fælles gennem alle de valgfag, som blev tilbudt. Hvor var
det skønt at se eleverne hjælpe deres forældre og vise til rette.
Forældrekonsultationen før og bagefter gav en meget god samtale
og kontakt med forældrene.
Så var det efterårsferie, men ikke ret længe. For søndag den 16.
oktober kom ca. 70 unge mennesker for at få kursus I i efterårsfe
rien.
Niels og Hans-Jørn havde haft travlt med at forberede erhvervs-
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praktikken, som skulle foregå i ugen efter efterårsferien. Det var
altid spændende, at høre elevernes kommentar, når de kom hjem fra
arbejde.
De næste uger foregik helt normalt, udover at skolens formand,
Vagn Aage Kjeldsen, og jeg skulle til byggekonference på Vejstrup
Ungdomsskole torsdag til lørdag, og derfra måtte jeg tage til et
vigtigt møde i Holstebro lørdag/søndag om kursus I.
Omegnen var mandag den 7. november igen indbudt til folkedanse
aften. I samme uge var det Mortensaften, og vi fik forbyttet gåsen
med kalkunen. Men historien om Mortens aften var rigtig nok.
Duften fra kalkunen var dejlig, men nogle dage senere kom der en
liflig og kendt duft henne fra køkkenet. Hvad var det nu den duft
betød? Nåh - jo, massevis af dejlige æbleskiver til forældredagen
den første søndag i advent. Når Sara skal bage æbleskiver til over
200 mennesker, må hun starte i god tid og fryse dem ned. Lærerkaf
fen kl. 9.40 bød på en lækker prøvesmagning.
Lærernes tur var det nu til at komme ud. Der var halvårsmøde på
Rønde Efterskole, og Johannes Aagård havde holdt et meget tanke
vækkende og interessant foredrag.
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Mange spørger, om det er muligt at leje sig ind en weekend med et
kursus, en træning eller andet, nogle enkelte weekender om året
siger vi ja og den 12.-13. november trænede Ribe amts Repræsenta
tionshold her. Det var en oplevelse for eleverne at se træningen. For
vi andre var det også livsbekræftende at høre, hvordan sangen og
samværet var det væsentlige, når man skulle hygge sig.
Grundtvig havde en fremtrædende plads dette efterår på grund af
hans 200 års fødselsdag. Vi var også med i et større fællesarrange
ment, hvor Bådteatret skulle opføre »Hjertets Søde Morgendrøm«
af Ebbe Kløvedal Reich og Ejvind Larsen på Gymnastikhøjskolen
torsdag den 17. november. Det var et godt stykke, men meningerne
var dog delte.
Torsdagen efter startede efterårets 2 emnedage. Eleverne havde på
forhånd valgt sig ind på en masse forskellige aktiviteter: Billedvævning, lysestøbning, lerarbejde, bearbejdning af uld, udsmykning,
avisredaktion og »primitiv«, De, som havde valgt primitiv, sov ude,
lavede mad over bål m.v. Alle påstod, de havde haft det sjovest, så
bedre kunne det ikke være.
Torsdag eftermiddag fik vi besøg af forfatteren Jytte Borberg, som
fortalte, hvorfor hun var begyndt at skrive, og hvad hun skrev om.
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Eleverne stillede derefter spørgsmål. Om aftenen var der offentligt
møde, hvor hun talte over emnet »Kunsten og krisen«.
Den første søndag i advent faldt tidligt - den 26.-27. november, og
eleverne skulle alle være på skolen. Eleverne var på skift blevet sat i
gang med at lave en dagbog, som skal stå på biblioteket, og her er et
uddrag: »Lørdag eftermiddag var vi alle i skoven for at finde grene,
kogler og andet pynt, som skulle bruges, når forældrene kom på
besøg om søndagen. Så kommer ugens højdepunkt: »GALLAFE
STEN«. Den blev arrangeret af klasse 1. Kravet for at medvirke til
festen var, at pigerne skulle iføres lang kjole og hat og drengene
smoking og butterfly eller slips. Den fine fest blev afviklet hen
holdsvis i spisestuen, hvor vi spiste 3 retter mad og senere i gymna
stiksalen, hvor klasse 1 havde lavet underholdning over temaet
»kærlighed«. Derefter var der dans, og vi havde det rigtig sjovt.
Søndag formiddag var vi til gudstjeneste i Viborg Domkirke, og da
vi kom hjem derfra, havde vi travlt med at forberede forældrenes
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komme. Vi havde en ret hyggelig eftermiddag med fællessang,
glögg, juleklip og fremstilling af dekorationer. Om aftenen, da vi
igen var alene, lavede vi dekorationer til vores kalenderlys i spise
stuen.
Tirsdag den 29. var vi til fællestræning på Gymnastikhøjskolen.
Træningen var arrangeret af rep. holdet, og vi var sammen med en
masse andre på vores alder. Efter træningen fik vi cacao og kage.
1 . december var vi på Vesterhavstur i dobbeltdækkerbussen. Vi så
Spøttrupborgen, et bryggerimuseum i Fjerritslev. Hjemad kørte vi
over Mors og var hjemme ved aftenstid. Vi så »Jul i Gammelby« og
var vildt henrykte.
Fredag i fællestimen og gymnastiktimen havde vi en diskussion om,
hvad vi skulle lave til juleafslutningen, og vi valgte os ind på forskel
lige hold. Søndag gik vi ud til Thorkild, hvor vi så en udstilling med
træfigurer. Søndag aften kom fire praktikanter fra Silkeborg Semi
narium.«
Ja, »Jul i Gammelby« var meget populær, og der var heller ikke lang
tid til jul. Men inden skulle meget nås. 2 emneuger hvor skemaet var
brudt om, så der blev timer til rådighed til juleafslutningsforbere
delser. Dette års emne var julens gode og dårlige sider eller jul før,
nu og i fremtiden. Det blev en meget travl, men hyggelig tid op til
juleafslutningen.
Tirsdag den 13. december blev eleverne igen i år vækket af luciapiger. Hvert år er eleverne lige betaget af luciaoptoget. Ved aftensam
lingen skulle eleverne lave juleknas til juleafslutningen - nogle fik
vist ondt i maven, men sjovt var det.
Der var mødt mange mennesker op fredag aften til juleafslutningen
for omegnen. Elevernes anstrengelser gennem 2 uger viste sig ikke
at have været forgæves. En hyggelig og fin aften blev det. - Persona
let var bagefter inde hos os, da vi fra de foregående år havde erfaring
med, at eleverne efter sengetid skulle op igen for at være sammen
lidt længere den sidste aften før juleferien. Ganske rigtigt lød plud
selig »Nu er det jul igen« og en lang kæde af elever kom løbende og
syngende ind i vores stue. Turen endte i gymnastiksalen rundt om
juletræet, og så blev der sunget julesalmer - en sådan tradition er
skøn.
Næste dag var vi i kirke — fik julefrokost kl. 12 og om eftermiddagen
dansede vi om juletræ, og der blev delt gaver ud. Alle havde om
formiddagen puttet en lille gave i sækken. Efter julemiddagen kl.
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1 7.30 kom forældrene og så udstilling af elevarbejder samt juleun
derholdning. Eleverne må prise sig lykkelige ved at have forældre,
som møder så trofast op, at næsten alle var til stede denne aften. Det
er også med til at stemningen en sådan aften er helt speciel. Sangene,
underholdningen og samværet får en anderledes og større betyd
ning - knytter os sammen.
Onsdag den 21. december kunne hele personalet holde en tiltrængt
juleferie. Dog havde Børge og en flok elever sat hinanden stævne i
Bøvling til et håndboldstævne. Det var vist meget sjov, og en
minipokal trak de op af lommen efter juleferien.
Efter juleferien var det Sverigesturen, som optog sindene, så da
eleverne ankom onsdag den 4. januar, blev der snakket om jul og
Sverigestur, og allerede fredag aften tog de afsted. Lærerne havde
sidste år fået til opgave at arrangere turen, som er beskrevet andet
steds i årsskriftet, og Lisbet og jeg blev hjemme for at passe på
skolen. Heldigvis blev vi hjemme, for endnu engang tog blæsten så
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hårdt ved, at noget af taget på køkkenfløjen røg af. Det ser ud til, vi
hvert år skal have lidt nyt tag på.
Tirsdag den 17. januar kom den uheldige skiløber, Søren Østergaard hjem fra sygehuset i Sverige. Et brækket ben kan man ikke lige
løbe fra, så han måtte undvære gymnastik og boldspil næsten helt til
sommerferien.
Der blev også trænet til gymnastikopvisning, så alle kunne mærke,
at det ikke var det bare pjat, der stod for. Eleverne gik til den uden et
kny, og det betød både for dem og os en forholdsvis nem optræning
til opvisning.
Denne uge var også praktikanternes sidste. Fra Silkeborg Semina
rium havde vi haft fire kvindelige lærerstuderende siden 5. decem
ber. Esther, Margit, Lone og Lisbet gik ind i skolelivet her på bedste
måde, og vi håber de må blive lykkelige i denne gerning.
Y-men klubben i Viborg besøgte os mandag aften den 23. januar, og
igen kunne vi gælde os over den store interesse for skolen. Tak også
for den smukke erkendtlighed.
Erhvervs- uddannelsesvalget skulle snart tages, og til en hjælp håber
vi forældrekonsultationen søndag den 29. januar blev. En del foræl
dre og elever kom for at høre vores mening om dette store og meget
betydningsfulde valg.
Hverdagen havde indfundet sig igen, men alligevel måtte vi nogle
stykker til et orienteringsmøde for efterskoler afholdt af Efterskole
foreningen og Undervisningsministeriet.
Torsdag den 2. februar kunne vi ønske Gudenådalens Ungdoms
skole til lykke med en ny dejlig elevfløj. Aftenen efter havde vi
bestyrelsesmøde på skolen, og traditionen tro kom Højer Ung
domsskole for at overnatte inden vinterstævnet på Gymnastikhøj
skolen om lørdagen. Eleverne var meget spændte på denne deres
første opvisning, og alt gik meget fint.
I ugen før vinterferien bør 2 arrangementer nævnes. På amtsgymna
siet hørte vi fredag Ebbe Kløvedal Reich og Erik Grib fortælle og
synge. Det var et godt arrangement. Om lørdagen den IL februar
kom Mogens Stryhn og fortalte og viste sine fantastiske lysbilleder
om den 3. verden, og derefter var der vinterferie.
Efter vinterferien kom to ganske almindelige uger lige afbrudt af
folkedans mandag den 27. Det er både rart og nødvendigt, at
dagligdagen bliver brudt, men lige så nødvendigt er det, at den
vender tilbage.
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Før elevernes dagbog igen skal komme til orde skal vennekredsens
årsmøde kort referes. Skolens formand, Vagn Aage Kjeldsen, be
gyndte sin beretning med at mindes forvaltningschef H. E. Nielsen,
og kom derefter ind på efterskolernes stigende elevtal og stigende
antal skoler og denne skoles gode chancer i fremtiden, besparelser
fra ministeriet, bestyrelsens arbejde, nye medarbejdere på skolen,
dobbeltboligen, udbygning af skolen med indsendelse af udbyg
ningsplaner, køb af jord enten nordvest eller sydvest for skolen,
støttefondens arbejde samt årsskriftet. Regnskabet udviste et pænt
overskud og blev godkendt. Der blev aflagt beretning fra støttefon
den. Planerne for udbygningen blev gennemgået. Der er nu 57
medlemmer i Vennekredsen. Christian Sørensen ønskede ikke gen
valg til bestyrelsen og Bodil Hessellund blev indvalgt. Erik Kjeldsen
efterfulgte H. E. Nielsen som folkevalgt revisor.

Tagrender renses.
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Elevernes dagbog for uge 10-11-12:
»I begyndelsen af marts måned havde vi en god frivillig weekend.
Thorkild havde vagt, så vi skulle selvfølgelig på kunstudstilling som
weekendarrangement. Udstillerne var forholdsvis kendte grafikere
fra hele landet. Vi skal ikke udtale os nærmere om kvaliteten af
billederne, men der var da et par pæne imellem »krimskramserne«.
Fastelavnsmandag blev fejret efter alle kunstens regler. Som arran
gør stod klasse 4. Det blev en sjov aften. Alle var festligt udklædte
og Birthe Nørskov fik præmie for den bedste. Underholdningen
stod som sagt klasse 4 for. Anne Karen havde i dagens anledning fået
Jane Fonda klunset på, og sang det store grand prix hit: »Vegetar
Anne Karen«. Efter en lige så god modeopvisning havde vi tønde
slagning og dans.
Allerede torsdagen efter var vi igen aktive. Vi skulle lave opvisning
for vennekredsen. Bagefter sang sangkoret et par sange, mens gæ
sterne fik kaffe. Forinden alt dette havde de været rundt på værkste
derne, hvor vi havde lavet en lille udstilling fra nogle af valgfagsti
merne.
Som ugen gik havde vi en del syge. Det kunne da også mærkes, da vi
var til gymnastikopvisning i Alderlyst gym. forening. Opvisningen
gik så nogenlunde, efter at vi manglede en del. Desværre klumrede
Jesper Frost i det, og fik en fibersprængning.
Om aftenen havde vi besøg af svenske, norske og danske folkedan
sere. De var meget dygtige og kunne vise meget andet end lige
folkedans. Senere hen fik de chancen for at komme til at danse med
dem. Efterspørgslen på norske folkedansere var ret stor. Især havde
pigerne vældig travlt.
Mandagen efter kom der endnu nogle svenskere. Det var et svensk
børne/ungdomskor. De sang og lavede underholdning for os, hvor
efter vi til gengæld lavede en gymnastikopvisning for dem. De
svenske piger var helt vilde med drengenes spring. Det var forfærde
ligt, som de kunne skrige.
Torsdagen derefter skulle vi afsted til opvisning på Gymnastikhøj
skolen. Både før og efter vor egen opvisning så vi mange gode hold.
Der var alligevel stor forskel på dem, og forskellige opfattelser af
gymnastik. Det var 3 sjove og indtryksrige uger.
Fra Odense Håndarbejdsskole fik vi praktikanter mandag den 26.
april. Selv om det kan give nogle uheldige afbrydelser i skolelivet,
har vi også pligt til at være med i uddannelsen af nye lærere.
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Lige før efterårsferien blev der ansat en hjælpepedel, Poul Sten
strup, som vi havde haft som elev det første år. Det var til stor hjælp
for Finn Jønsson, men sidst i marts tog Poul afsted igen, da en EFGplads i Struer var ledig. Det er skønt, når de unge kan være så
heldige, og Poul skal have tak for sin hjælpsomhed her på skolen.
Tidligt må man tænke på det næste elevhold, og lørdag den 31. marts
var der oplysningsmøde for elevholdet 1984/85. Alle var bagefter
den fine dag enige om, at næste elevhold også bliver godt. - Når vi
starter med at tænke på det nye elevhold betyder det også, at
afslutningen på det nuværende skoleår skal forberedes, og den 2.
april var der elevgennemgang med henblik på de afsluttende udtalel
ser. Vi lægger megen vægt på, at eleverne ikke alene skal bedømmes
ved hjælp af karakterer, men en fyldig skriftlig udtalelse må ledsage
dem, sådan den personlige udvikling kan komme med.
Onsdag den 11. april holdt Aksel Kjær Nielsen foredrag og viste
lysbilleder fra Grønland, hvor mange kæmper for at få deres egen
kultur tilbage efter en alt for ukritisk overtagelse af den danske.
Dagen efter skulle vi have besøgt Skrødstrup Efterskole, men på
grund af meningitistilfældene derude, skulle alle eleverne vaccineres
denne dag, og de kunne ikke tage imod os.
Lørdag den 14. april var sidste dag før påskeferien og forældrene
skulle komme. Programmet bød på gymnastikopvisning, »morgen
løbsturen« for forældre - dog gående, sangkor, oplæg om fremti
dens gymnastik og med nogle af deres kammeraters forældre gik
eleverne på værelserne og fik kaffen.
Der blev så diskuteret om fremtidens gymnastik skal have hoved
vægten på grundgymnastik, æstetisk gymnastik eller underhol
dende showpræget gymnastik, og hvilke kvalitetskrav der skulle
stilles. Efter en samlet debat var der folkedans for alle og afslutning.
- Dog var det ikke afslutning for personalet, da elevudtalelserne
skulle viderebehandles om mandagen og mange praktiske ting
gøres.
Knap kommet tilbage fra påskeferie skulle vi afsted igen. Der var
torsdag aften gymnastikopvisning og festligt samvær på Brejninggård, hvor Lægården, Vesterlund og Bjergsnæs var inviteret med.
Det er ved at være en tradition med denne opvisningsaften og tak til
Brejninggård for det fine arrangement.
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole skulle vi også besøge, og på
en dejlig solrig tirsdag d. 1. maj dystede eleverne i håndbold,
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fodbold, volleyball. Om aftenen var der underholdning og dans.
Det var også en god dag, hvor både lærere og elever fik udvekslet
erfaringer.
De skriftlige prøver var lagt i perioden 4.-10. maj. Da de var færdige
havde vi pensionister fra Egtved kommune på besøg. Elevmødet
havde længe været i forberedelse og nu kom selve weekenden.
Forventningsfulde og med gensynsglæde i øjnene kom de tidligere
elever lørdag eftermiddag, og weekenden rummede meget af det,
som de havde beskæftiget sig med her - kaffe, generalforsamling,
folkedans, gymnastikopvisning ved nuværende elever, underhold
ning ved lærerne, sang, foredrag, dans, boldspilsaktiviteter og søn
dag eftermiddag kunne vi ved afslutning se tilbage på et velbesøgt og
godt elevmøde. Det er betydningsfuldt for en skole, når de tidligere
elever bakker den op både hjemme og ved at komme til møderne.
Det var blevet pensionisternes tid for besøg og mandag den 14. maj
havde vi igen et hold om eftermiddagen. Eleverne og lærerne var
dog ikke hjemme. De var taget til Bøvling.
Fra det første år er der skabt en tradition for, at vi i foråret tager
vestpå og giver en gymnastikopvisning kædet sammen med et besøg
på egnen. - Det første punkt på denne tur var Kloserheden, hvor
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eleverne fik en dejlig gåtur i skoven. Efter en lille køretur i busserne
kom de til Bovbjerg. Vejret var meget fint, og solen og Vesterhavet
lokkede mange ned ad klinterne og ud på en soppetur.
Efter både en gå- og soppetur var det en kærkommen invitation vi
havde til at få eftermiddagsforfriskning hos Hanne Krogshedes og
Susanne Lisbys forældre. Elevholdet deltes i to, og der var vist ikke
en krumme tilbage, da de lidt senere tog afsted for at spille nogle
håndboldkampe mod Bøvling Idrætsefterskole. Tak til Hannes og
Susannens forældre for den meget store gæstfrihed. - Kampene
mod Bøvling faldt vist ud til vores fordel - men det tænkte eleverne
ikke så meget på efter at have fået en sodavand, var blevet vasket og
fået sat sig til bordet i Faare forsamlingshus. Ebbe Madsens forældre
havde nemlig sammen med gymnastikforeningen sørget for, at vi
kunne få noget at spise. Sikken klang der var i den gamle sal, da vi før
middagen sang »Ham takke alle vi«.
Ebbes forældre samt idrætsforeningen skal have mange tak for deres
store arbejde. Som skole kan vi kun føle os heldige, at elevforældre
hele en sådan dag på alle måder hjælper os.
Turen gik nu videre til Bøvlinghallen, hvor vi skulle give opvisning
sammen med Bøvling Idrætsefterskole. Mange tilskuere var mødt
op - eleverne så spændt på hinandens opvisninger, som gik godt.
Derefter skulle vi hen og se efterskolen, der blev snakket, danset
folkedans, spist æbleskiver og drukket saftevand og til sidst sang vi.
En aften, som vi gerne vil takke Bøvling Idrætsefterskole meget for.
Det var en afslutning på dagen, vi ikke kunne ønske bedre.
Tirsdag til aftensamling startede en diskussion om, hvorvidt ele
verne skulle have karakterer at vide, lige efter de mundtlige prøver,
senere på dagen, når alle havde været inde eller i sommerferien, når
afgangsbeviset kom. Efter en tænkepause i Bededagsferien bestemte
eleverne, at hver enkelt skulle bestemme, men der måtte ikke være
for megen snak om karakterer. Det er væsentligt, at eleverne bliver
bekendt med problematikken om karaktererne og bestemmer der
udfra. Da prøverne var afsluttet, konfronterede vi eleverne med
deres beslutninger, og mange fandt ud af, at det kunne være svært at
holde ved en sådan frivillig beslutning, men det var lærerigt.
Friskolen her i Viborg havde været på en 2-3 måneder lang tur til
Tyskland, Frankrig, Spanien og Portugal, og tirsdag havde de 2
spændende timer med lysbilleder og fortælling om turen.
I løbet af året havde elevernes forening BAF været aktiv på mange

73

Ispause for Finn og »de praktiske«.

Saras have bliver planeret.
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måder og også tirsdag aften var der arrangement - et fodboldstævne,
hvor klasserne 1, 2, 3 og 4 samt lærerne hver stillede med hold.
Aftenen blev fint afviklet og i bedste foreningsstil.
Fuglsøstævnet torsdag glædede vi os alle til. Bjergsnæsskolen stod
for planlægningen af denne idrætsdag med deltagelse af 7 skoler.
Det bleven dejlig dag-op kl. 5.45 og hjemme igen kl. 22.00 og godt
trætte, men vidende om en dag i strålende solskin, gode dyster i
boldspil, spænding også i atletik, alternative spil, som bob, mølle,
dam m.v. til afveksling, snak med elever fra andre skoler, begge
pokaler med hjem (selv om vi var imod pokaler), fællessang og dans
til Mellerups orkester.
Søndag den 27. maj blev der både vist gymnastik og spillet håndbold
og fodbold. Vi var inviteret til Ørslevkloster i anledning af byfest.
Her var der mulighed for at se foreningsvirkeligheden og ikke alene
som i timerne derhjemme. Det var en festlig og god dag for de 2/3 af
eleverne, som ikke var hjemme på weekend. Før eleverne skulle i
gang var der tid til at høre om og se klosteret, som nu fungerer som
refugium for forfattere, digtere m.fl. Måske nogle af eleverne kunne
have ønsket sig et ophold i et sådant refugium for at læse, for
mandag den 28. maj startede de mundtlige prøver. Det er dog ikke
alene prøver, der foregår. Praktisk arbejde, gymnastik m.m. giver
dagene et andet præg.
Når vi så også blev inviteret til Elbæk Efterskole Kr. Himmelfarts
dag var der ingen grund til at frygte, at prøverne skulle blive for
dominerende. Der var det fineste solskin i Elbæk, da vi kl. 13.
ankom. Eleverne blev efter velkomsten delt i 20 hold til en super
moderne 10 kamp f.eks. spydkast med papirflyvere, ringridning på
cykel osv. Der blev set skole, snakket, danset folkedans, drukket
kaffe og en dejlig sangtime afsluttede det hele.
Glade og trætte kørte vi ret tidligt hjem, da prøverne fortsatte næste
dag. Grethe og Holger Hansen og Elbæk Efterskole skal have tak
for at gøre dagen så festlig og indholdsrig.
En prøvecykeltur skulle vi næsten have før den store, og lørdag den
2. juni var vi (en del lærere og elverne i weekenden) på tur ud
omkring Tjele Langsø. Vi gjorde holdt ved Mette Bachs forældre og
havde fået besked på ikke at tage madpakke med. Efter en meget flot
beværtning var vi på traktor- og gåtur ned til søen, inden vi skulle
afsted igen. Endnu en gang kan vi sige en varm tak til en af vore
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Lærerne underholdt ved elevmødet.

elevers forældre for gæstfrihed og for at give tid til oplevelse og
fortælling.
Elevernes dagbog beskriver vældig godt den næste hektiske uge:
Mandag den 4. til fredag den 8. juni.
I de sidste par uger er der blevet lavet en masse udvalg: Et afslutningsfestudv., et til Morsturen, et til den sidste weekend og et til den
19. om aftenen. Disse udvalg har holdt møder både i tide og utide i
denne uge, for at få det hele færdigt.
De 4 første dag i ugen var der prøver, men så var det også helt slut.
Mandag var de, der havde valgt keramik, ude at se en udstilling. Hen
på eftermiddagen udfordrede pigerne et blandet lærerhold i volley
ball. Efter denne kamp var det drengenes tur til at få bank.
Tirsdag var der fællesgymnastik fra kl. 16-18. Vi øvede ny serie til
»De små børns smil«. Mandag over middag havde Susanne Aa.,
Lone S. og Mads B. hjulpet Ole og Lisbet med serien, og så havde vi
andre også noget at kigge efter. Under aftensamlingen var der
uddeling af indbydelser til afslutningsfesten.
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Betagende syn afpolske folkedansere.

Drejeteknik.
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Onsdag blev springgraven lavet færdig. P.g.a. det blev »forenings
spring« flyttet fra gymnastiksalen og derned. Den skulle jo afprøves
så hurtig som mulig - og blev godtaget. De som havde lyst til at se
fodboldkampen Danmark - Sverige i TV, kunne denne aften få lov
til det.
Torsdag var sidste dag med prøver, og alle var glade. Kl. 14.30
afleverede vi bøger, og nu var vi helt vilde. Fra kl. 16-17.30 havde vi
fællesgymnastik. Vi lærte resten af den ny fællesserie og øvede lidt
folkedans. Efter aftensmaden var vi på lærerbesøg for sidste gang,
og der blev som sædvanligt sørget godt for os. Kirkeligt Samfund fra
Ølgod var også på besøg denne aften - Ole tog sig af dem. Kl. 22.00
samledes vi nede omkring bålpladsen. Da der var blevet tændt op,
og vi havde fundet snobrødspinde, hyggede vi os med at bage
snobrød, stege pølser, drikke sodavand og synge nogle sange. Et
kvarter i tolv blev vi »smidt« i seng. Det varede dog ikke længe,
inden vi måtte på benene igen. Ca. halv to drønede lærerne rundt og
vækkede os, og i højttaleren blev der sagt, at vi hurtigst muligt skulle
møde i aulaen medbringende lommelygte og blyant. Ude i skolegår
den holdt Pan Bus. De skulle køre os ud til Inderoen ved Hald
Hovedgård, hvor vi blev delt ind på 16 hold. Og så var der ellers
natløb. Det gjaldt om at følge ruten langs med søen, finde de 7
udvalgte poster og løse dem, samt at kabre så mange rygnumre fra
de andre hold, som overhovedet muligt. Efter 2 timer med skrig, hyl
og mange drabelige kampe, mødtes vi igen på P-pladsen. Herfra
skulle vi gå eller løbe hjem (‘-10 km) Efterhånden som vi nåede
Bjergsnæsskolen, gik vi ind og fik morgenmad. Derefter sov vi til
halv ti.
Kl. 10.00 mødtes vi i gymnastiksalen til lidt orientering omkring
Mors-turen. Resten af dagen forløb normalt, dog med lidt trætte
elever og lærere. Efter svømning tog vi hjem på pinseferie.
Efter pinseferien kom eleverne 2. pinsedag sidst på eftermiddagen
og gjorde klar til cykelturen, som er beskrevet andetsteds i årsskrif
tet. Dog skal det her nævnes, at torsdag den 14. juni havde vi
husmoderdag for Mors Thy, Hanherred, Ringkøbing amt og Vi
borg amt.
Her først i juni skulle vi også i gang med at søge en årsvikar for
Thorkild, som havde fået et års orlov. Det varede dog ikke længe,
før afløseren var fundet, da Knud Tarpgaard, som helt fra starten
havde assisteret os i kursus I-ugerne, søgte stillingen. En barselsvi
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kar for Lisbet fandt vi også ret hurtigt, nemlig Elsebet Kjeldsen fra
Mollerup.
Weekenden den 16.-17. juni var skoleweekend. Der blev lavet
drager, sprunget i springgraven, de sidste ting blev lavet færdige i
værkstederne. Søndag var vi til gudstjeneste i Sdr. Sogns kirke og
om eftermiddagen var nogle til sommergymnastikstævne på Gym
nastikhøjskolen.
Mandag aften var der afslutning for omegnen, så der var forud
blevet trænet gymnastik og folkedans samt lavet udstilling af elevar
bejder. Igen i år var over 200 mødt op til denne afslutning. Denne
tilslutning glæder os som skole hvert år, men også fordi eleverne
virkelig føler, at nu bliver der taget ordentlig afsked med omegnen.
En oplevelse af de gode fik vi om mandagen i al travlheden. Polske
folkedansere så og hørte om skolen og gav en folkedanseopvisning eleverne var meget betaget.
Der var kun to dage tilbage, og nu skulle der ryddes op og gøres rent
over det hele. Formiddagen sluttede med fortælle- og sangtime. Om
eftermiddagen var der gåtur til friluftsbadet.
Selv om Danmark spillede fodboldkamp tirsdag aften, holdt vi her
vores egen afslutningsfest med middag, kaffe/the, underholdning
ved lærere og elever, digte blev læst op, både elevernes egne og
kendte lyrikeres, sange sunget, lav musik og hyggesnak, natmad og
traditionen tro sluttede vi med »Altid frejdig«. Mange elever fik kun
sovet nogle få timer, men en dejlig aften/nat blev det.
Efter flaghejsning, morgensang og morgenmad måtte eleverne til at
pakke de sidste ting, så de kunne få værelserne gjort rene - afslut
ningsdagen onsdag den 20. juni var kommet.
Da forældrene kom om aftenen var alt klar, og som tidligere år blev
det gymnastik på plænen, kaffebord i gymnastiksalen — og en meget
bevæget afslutning. Mange tak til elever og forældre for de pæne
ord, der blev sagt.
Endnu et elevhold - det tredje - er rejst. Hvor tiden dog går hurtig.
Til lærermøder var der 2 dage, inden vi skulle have kursus I. Tid var
der dog til en personalefest i Lisbets og mit sommerhus fredag aften.
Kursus I ugen forløb fint og med som sædvanlig ivrige unge menne
sker.
Den 6. juli kunne vi alle holde sommerferie efter en uge med
rengøring, småreparationer m.v.
Ser man tilbage på det forgangne år, er der sket meget. Uden dygtige
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og medlevende medarbejdere kan et sådant program ikke lade sig
gøre, og skolens personale skal her have tak for stor hjælpsomhed
og interesse i at tage et ansvar op.
En helt overvældende interesse har der også været fra kommende
elever og forældre. I april 1984 var alt optaget til og med skoleåret
1987/88 og mange er på ventelisterne til årene forud. I skrivende
stund (først i november 1984) er der også blevet fyldt op i skoleåret
1988/89.
Skolens bestyrelse og vennekreds skal også have tak for den medlenven, forståelse og store interesse i, at de unge mennesker her skal
få en uforglemmelig oplevelse.
Hvorfor nu alle disse oplevelser et år som dette rummer? Var det
ikke bedre at koncentrere sig om at lære eleverne meget mere
matematik, engelsk, tysk, dansk m.v., så de kan noget mere »når de
kommer ud i livet«? Sådanne udtalelser møder vi ofte og mange
gange i forbindelse med udsagn om de unødvendige, men da meget
»sjove« fag som formningsfagene, gymnastik, musik m.v.
På denne måde presses mange børn gennem uddannelsessystemet.
Der skal gode karakterer til for at komme videre - for at få en god
plads i livet. Men hvilket liv? Erhvervslivet eller deres eget liv?
Netop i de forskelligartede oplevelser, i følelsen af at have brugt sig
selv på alle områder og ikke alene bogligt, ligger muligheden for, at
eleverne mærker, at livet ikke er kun synlige ting, men oftest er
bestemt af helt usynlige ting og forhold.
Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for
øjet.
Fra os alle her på Bjergsnæsskolen ønskes en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Astrid, Sune, Lisbet og Ole Mølgaard
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1984/85. (Rækkefølge efter dato for ansættelse/antagelse).
Niels Peter Nielsen,
ansat fra 1. aug. 1984, timelærer i fysik
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
Thorkild N. B. Nielsen,
ansat fra 1. aug. 1981, timelærer i keramik.

1. Elsebet Kjeldsen, barselsvikar
ansat fra 1. august til 30. november 1984, underviser i formning og gymnastik.
2. Anne Karen Christensen, køkkenmedhjælper
elev 1983-84, ansat fra 30. juli 1984.
3. Bjarne Vestergaard Jensen, køkkenmedhjælper
elev 1982-83 og 1983-84, ansat fra 30. juli 1984.
4. Ebbe Madsen, pedelmedhjælper
elev 1982-83 og 1983-84, ansat fra 30. juli 1984
5. Knud Tarpgaard, lærer (årsvikar for Thorkild)
ansat fra 1. august 1984, men timelærer ved kursus I fra juni 1982, underviser i dansk,
foreningslære, svømning, gymnastik, spring, medie, idrætsteori og historie.
6. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter med have og bygninger,
underviser i håndværk og har elever til praktisk arbejde.
7. Ulla Kjeldsen, lærer
ansat fra 1. aug. 1983, underviser i engelsk, foreningslære, tysk, idrætsteori, volley,
basketball, rytmisk gymnastik, håndbold, orienteringsløb og svømning.
8. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
9. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. jan. 1983, underviser i dansk, matematik, o-fag, historie, teater, svøm
ning, tekstilformning og dramatik.
10. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. aug. 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk, o-fag, medie, tekstilformning
og batik/plantefarvning.
11. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. aug. 1982, underviser i dansk, historie, musik, korsang, samspil og spiller
til sang og gymnastik.
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12. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
13. Sonja Eriksen, økonoma
ansat fra 15. juli 1981.
14. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i sløjd, håndværk, foreningslære, matematik,
musik, kor — skolevejleder.
15. Anne Marie Bergmann, timelærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i foto - bibliotekar.
16. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i englelsk, tysk, o-fag, idrætsteori, teater, atletik,
foreningslære, læderarbejde - skolevejleder.
17. Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. aug. 1981, underviser i matematik, foreningslære, svømning, fodbold og
håndbold.
18. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
19. Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. aug. 1981.
Lisbet - underviser i gymnastik, formning, idrætsteori, rytmisk gymnastik, maleri.
Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik og idrætsteori.
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Fra elevforeningen
Ja, så er det igen tid til den årlige beretning til årsskiftet. Det er ikke
de store ting, der er sket siden sidst. Vi har haft et par bestyrelses
møder, det første om elevmødet 1984, hvor programmet skulle
gøres færdigt og det næste møde var et møde, som skolens lærere
indkaldte til, fordi de gerne ville diskutere elevforeningen og dens
fremtid med os. Referat fra dette møde følger senere. På dette møde
diskuterede vi også resultatet af det spørgeskema, som nogle af jer
udfyldte på elevmødet. Det viste sig, at næsten alle er tilfredse med
den form, elevmødet blev holdt under denne gang, så vi regner med
både fra bestyrelsens side og fra skolens side, at det næste elevmøde
vil komme til at ligne det foregående. Resten af spørgeskemaet kan I
læse om i referatet fra fællesmødet mellem lærerne og bestyrelsen.
Den 22.-23. september var der efterårsmøde for elevholdet 83/84.
Jørgen og Peter var til stede for at fortælle lidt om elevforeningen og
om kontaktpersonordningen. Om søndagen valgte elevholdet Anne
Adler Sørensen og Poul Keil Hansen til kontaktpersoner. Vi blev
enige om at holde næste møde inden jul, da vi ikke nåede at få
snakket om alle ting på første møde, bl.a. skal vi have diskuteret
noget med fremtiden for elevforeningen, og derfor vil vi gerne
opfordre jer til at give jer noget mere til kende, hvad I mener om den
sag.
Elevmødet i maj forløb som sagt meget fint, desværre var der ikke så
mange fremmødte, som vi havde håbet på, men vi fik et hyggeligt
møde ud af det. Vi så eleverne lave gymnastik og fik selv lavet lidt
også. Man kunne godt se, at det for nogles vedkommende var længe
siden de sidst havde set en gymnastiksal fra den indvendige side.
Aftenen forløb fint med et godt og vittigt foredrag om graffiti og
lærerne havde lavet et fint underholdningsprogram over emnet
»good old days« med Børge i spidsen som konferencier. Om sønda
gen fik vi snakket og prøvet nogle af de øvrige aktiviteter fra skolens
daglige program.
Som altid startede lørdagen med generalforsamling. Børge blev
valgt til dirigent, og han styrede på bedste måde begivenhederne. De
to første punkter: formandens og kassererens beretninger var hur
tigt overstået. Dernæst var der kommet et forslag til ændring af § 10
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i vedtægterne. Man ønskede tidsfristen ændret fra 14 til 28 dage,
således at medlemmerne kender bestyrelsens forslag inden fristen
for indsendelse af andre forslag udløber. Det blev enstemmigt
vedtaget (vedtægterne er trykt andet sted i årsskriftet). Kontigentet
blev uændret 80.- kr. Derefter skulle valg til bestyrelsen foregå. Til
formandsposten var der to forslag: genvalg til Mette Kjeldal Hansen
og fra elevholdet 82/83 var foreslået Jan Bisgård. Det blev meget tæt
opløb med Mette, som vinder. Til bestyrelsen var desuden følgende
på valg: Lis Gedsø, Jørgen Pedersen og Susan Brun. Alle blev
foreslået til genvalg og desuden var følgende blevet foreslået: Peter
F. Larsen, Lisbeth Nielsen og Mads Skau. Valgt til bestyrelsen blev:
Lis Gedsø, Lisbeth Nielsen og Mads Skau. Suppleanter blev Jørgen
Pedersen og Peter F. Larsen. Efter generalforsamlingen konstitue
rede bestyrelsen sig sådan: næstformand: Lisbeth Nielsen, kasserer:
Lis Gedsø og sekretær: Lene D. Lauritsen. Som revisor blev Mo
gens Lund genvalgt. Ifølge vedtægternes § 15 skulle vi ligeledes
vælge en repræsentant til Vennekredsen til indtrædelse i marts 1985.
Bestyrelsen foreslog Torben Mikkelsen fra elevholdet 82/83, og da
der ikke var andre forslag, blev han indvalgt.

De aktives hvilepause før elevmødet.
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Senere på året meddelte Lisbeth Nielsen os, at hun rejser til England
og derfor ikke kunne bestride sin post i bestyrelsen. Jørgen Peder
sen er derfor som suppleant indtrådt i bestyrelsen, og Mads Skau er
blevet næstformand. I den forbindelse kom vi i tvivl om fremgangs
måden når noget sådant sker, og vi vil derfor til næste generalfor
samling udarbejde en tilføjelse til vedtægterne om disse ting.
Angående kontaktpersoner for årgangene 81/82 og 82/83 så skal
disse vælges på det kommende elevmøde, hvis årgangene ønsker, at
der skal være kontaktpersoner. Skulle en eller flere af jer være
interesserede i at blive valgt som kontaktperson, så bedes I hen
vende jer til bestyrelsen eller skolen inden elevmødet.

Referat af møde mellem lærere og elevforeningens be
styrelse fredag d. 24. august 1984
tilstede var: Mette Kjeldal, Mads Skau, Peter F. Larsen, Lis Gedsø,
Jørgen Pedersen, Lisbeth Nielsen, Lene D. Lauritsen, Poul Sten
strup, Lisbet og Ole, Birthe, Kirsten, Rita, Børge og Hans-Jørn.

1. Fastlæggelse af bestyrelsesmedlemmernes opgaver:
. a. Formanden: indkalde til møder, lave dagsorden,
holde best.medl. løbende orienteret om foreningen og skolen
sørge for kontakt mellem best.medl.
aflægge beretning på elevmødet: best, arbejde siden sidst, orien
tering om foreningen, fremtiden.
beretningen skrives i årsskriftet
holde næstformanden underrettet.
b. kassereren: føre regnskab og fremlægge dette på generalfor
samlingen
indkalde revisorerne så regnskabet er revideret inden bestyrel
sesmødet ca. 5 uger før elevmødet
registrering af medlemmer
udsendelse af girokort.
c. sekretæren: referat af bestyrelsesmøder sendes til skolen, der
kopierer og sender ud til alle bestyrelsesmedlemmer og supple
anter.
hjælpe formanden med udsendelse af div. papirer,
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d. næstformanden: indtræde som suppleant for formanden
støtte formanden ved evt. at overtage nogle af dennes opgaver,
e. menige medlemmer: hjælpe til, hvor der er brug for det.

Endvidere blev det aftalt at 2-3 bestyrelsesmedlemmer kommer på
skolen og fortæller elevholdet om elevforeningen i marts eller april
måned.
Der skal holdes bestyrelsesmøde ca. 5 uger før elevmødet således
at paragraf 10 i vedtægterne kan overholdes.
På generalforsamlingen uddeles et bilag med et fyldigt regnskab regnskabet vises endvidere på OH. (Fyldigt regnskab = max A4).
Under diskussionen blev det klart at bestyrelsen må udarbejde
forslag til tilføjelser i vedtægterne om: regnskabsåret 1/4-31/3 og
hvis næstformand, kasserer eller sekretær udtræder, overtager sup
pleanten ikke automatisk posten, men bestyrelsen konstituerer sig
påny.
2. Årsskrift.
bestyrelsen skal have følgende faste bidrag til årsskriftet:
formandens beretning fra elevmødet sluttende af med det sidste
nye, der er sket fra elevmødet til oktober.
regnskab og evt. budget
elevmøde referat (få en deltager til at skrive om elevmødet)
vedtægter skrives i årsskriftet hvert år
rå-program og dato for elevmødet
opreklamere eventuelle nye aktiviteter
derudover opfordres bestyrelsen til selv at skrive artikler o.l. eller
opfordre andre til at gøre det, evt. personer som man ved har været
ude at rejse eller arbejdet med i spændende projekter o.s.v.
3. kontaktperson: hver årgang vælger min. 2 personer
hver årgang udarbejder selv retningslinier for sine kontaktperso
ner
kontaktpersonerne skal være uafhængige af elevforeningen og
omvendt, men de må gerne benytte sig af hinanden.
Initiativet til valg af kontaktperson skal komme fra skolen, valg
finder sted på efterårsmødet, hvor to af bestyrelsesmedlemmerne
kommer for at fortælle, hvad elevforeningen har ment at kontakt
personens opgave kan være.
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Spydkast i bedste stil.

Årgangsmøder: kan ikke holdes på skolen, skolen holder elevmøde
hvert år i maj. Kan evt. arrangeres andet steds med kontaktperso
nerne som igangsættere
kvartalsbreve: økonomisk en umulighed. Man må melde sig ind i
elevforeningen og der gennem årsskrift og elevmøde få sin nys
gerrighed styret. Evt. kan man møde op til skolens arrangemen
ter (bekendtgøres i dagspressen) og så blive lidt tid efter mødet og
snakke.
Årgangsbog: op til hver enkelt årgang at arrangere sig, evt. kan det
være en opgave for kontaktpersonerne.
Elevmødet: tidspunkt og program som helhed tilfredsstillende pris
mæssig opdeling lø og/eller sø
bestyrelsesmøde med sidste afpudsning fredag aften før elevmø
det.
Herefter gennemgik vi elevmødeprogrammet i store træk for at
ridse op, hvad bestyrelsen tager sig af, og hvad personalet tager
sig af.
Måltider aftales med Sara. Ved selve måltidet er det vagten der styrer
»slagets gang«, men elevforeningen der sørger for, at vi kommer
videre i programmet.
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Velkomst: formanden byder velkommen, tak fordi vi måtte være
her og gennemgår programmet i hovedtræk
forstanderen byder velkommen for skolen og fortæller nyt om og
fra skolen
Generalforsamlingen: formanden åbner og mest praktisk med en af
lærerne som dirigent. Bestyrelsen beder en af lærerne om det.
Foredrag: bestyrelsen bestemmer personen (gerne/helst en lærer)
bestyrelse og lærer snakker i fællesskab om emnet. Gerne i meget
god tid (helst før jul)
kan evt. være en udefra eller en tidligere elev, der har oplevet eller
er med i noget der er af almen interesse.
Aftenen: lærerne underholder og sørger for sange
bestyrelsen sørger for diskotek (evt. nuværende elever)
efter natmaden siger en fra bestyrelsen tak for i aften og opfordrer
til, at man hjælper med at rydde op og derefter går til ro og holder
støjen på et minimalt niveau, således at alle kan være tjent med
det. Om nødvendigt er det lærerne, der skrider ind overfor
særligt støjende elementer.
I velkomsttalen gør formanden opmærksom på, at skolens nor
male reglement også gælder ved elevmødet.
I øvrigt opfordres bestyrelsen til i enhver situation at gå foran,
dog uden at de skal glemme, at de også er gamle elever.
Vækning og morgenløb: klares af vagten.
Flaghejsning: forstanderen plus 2 bestyrelsesmedlemmer (gerne de
nyvalgte, hvis der er nogen)
formiddagsaktiviteterne: bestyrelsen kommer med emnerne og ind
hold. Derefter spørger de de enkelte lærere/personaler om de vil
tage sig af det. Om nødvendigt indkaldes lærerne/personalet til
bestyrelsesmødet ca. 5 uger før.
Fælles afslutning: må gerne vare længere tid. Bestyrelsen arrangerer
denne afslutning evt. i samarbejde med en eller flere lærere.
Middag og afslutning: bestyrelsen takker og slutter mødet
forstanderen takker og slutter af.
Opkrævning af mødegebyr finder sted ved indgangen når man
ankommer. Der krydses af/skrives op, hvem der har betalt. En
bestyrelsesopgave.
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Til sidst skal der lyde en opfordring til alle om at få så mange som
muligt til at melde sig ind i elevforeningen. Dette sker lettest ved at
henvende sig til skolen. Desuden vil vi meget gerne høre fra jer, hvis
I har noget på hjerte. Til allersidst skal der lyde en stor tak til alle,
der på nogen måde har hjulpet til ved elevforeningens arrangemen
ter, herunder også de afgåede bestyrelsesmedlemmer, og samtidig et
velkommen til de nye og til de nye medlemmer i foreningen. Vi
håber, at vi i fællesskab kan skabe en god og stærk elevforening, som
kan være til stor gavn for skolen fremover.
Mette Kjeldal Hansen og Hans-Jørn Bergmann
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Bjergsnæsskolens elevforening
Resultatopgørelse for perioden 14. maj 1983 - 12. maj 1984

Indbetalinger 88 X kr.80,00 ....................
Renter girokonto......................................
Renter Sparekassen SDS ..........................
Årsskriftet..................................................
Porto ..........................................................
Kuverter ....................................................
Kartotekskort m.v......................................
Girogebyr..................................................

Udgifter Indtægter
7.040,00
38,55
187,83
4.840,00
861,70
249,03
130,80
10,00

6.091,53
BALANCE .....................................

7.266,38

1.174,85

OVERSKUD

Girobeholdning ........................................
Beholdning Sparekassen SDS..................
Kapital 14. maj 1983 ................................
Overskud 14.05.83 - 12.05.84 ................
BALANCE ..............................................

Viborg den 12. maj 1984
Børge Hansen
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Mogens Lund

Aktiver
521,12
1.212,98

Passiver

559,25
1.174,85
1.734,10

1.734,10

Vedtægter for Bjergsnæsskolens
Elevforening

1. Foreningens navn er Bjergsnæsskolens Elevforening.
2. Foreningens formål er, at vedligeholde kontakten mellem sko
len og dens tidligere elever, samt i øvrigt hvor det er muligt at
medvirke til at løse opgaver af interesse for Bjergsnæsskolen og
Efterskolen i almindelighed.
3. Som medlemmer kan optages alle tidligere elever. Indmeldelse
kan ske til kassereren eller til skolen, hvor foreningen repræsen
teres af en kontaktlærer, der foreslås af bestyrelsen og godken
des af generalforsamlingen.
4. Genefalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med elevmø
det i april-maj måned.
5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indeholder
betaling af årsskrift.
6. Bestyrelsen vælges af den årlige generalforsamling og består af 7
medlemmer, der vælges for 2 år. Hvert år afgår 3 medlemmer,
det år formanden, der ligeledes vælges af generalforsamlingen,
er på valg afgår 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges en 1. og 2.
suppleant, der i nævnte rækkefølge indkaldes til bestyrelses
møde eller indtræder i bestyrelsen, såfremt et af de siddende
bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at møde eller ønsker at
forlade bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år.
Valgbare er alle medlemmer af foreningen, såfremt de ikke er i
kontingentrestance. Et medlem kan ikke nægte at modtage
valg, men er man blevet foreslået, har man ret til på generalfor
samlingen inden afstemningen at få ordet for at argumentere for
at man ønsker/ikke ønsker at blive valgt.
7. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og formandsposten skal ske
skriftligt til formanden senest 21 dage før generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted ved at den, der ønskes genvalgt, foreslås
på lige fod med øvrige. Valgproceduren er følgende:
Blandt indkomne forslag vælges formanden ved almindeligt
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
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stemmeflertal. Dernæst vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer og
de 2 suppleanter. Der kan stemmes på alle indkomne forslag.
Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive 3 stemmer. Der må
kun afgives 1 stemme pr. navn. Valgt til bestyrelsen er de 3
kandidater, der opnår de 3 højeste stemmetal. Valgt som 1.
suppleant er kandidaten med 4. højeste stemmetal og som 2.
suppleant kandidaten med 5. højeste stemmetal.
Er der stemmelighed mellem 3. og 4. eller 4. og 5. højeste
stemmetal, foretages der omvalg mellem disse kandidater. Al
afstemning til bestyrelsen sker skriftlig.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. De vælges for 2 år og
der afgår 1 hvert år.
Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol over generalfor
samlinger og bestyrelsesmøder. Der aflægges beretning og
regnskab på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder pro
gram og står for afviklingen af det årlige elevmøde i samarbejde
med lærerrådet på Bjergsnæsskolen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28
dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med
mindst 28 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige
medlemmer, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst
Vj af foreningens medlemmer ønsker det.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer
kan ske ved 2/3 flertal af stemmeberettigede fremmødte.
Forslag eller andre sager, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen uden for punktet eventuelt, skal være formanden i
hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Ved afstemning
om eventuelle forslag kræves simpelt flertal. Afstemning kan
ske ved håndsoprækning. Hvis et medlem ønsker det, skal
afstemningen ske skriftligt. Forslag vedrørende foreningens
opløsning kræver særskilt behandling.
Foreningens opløsning kan finde sted når forslag herom er
indgivet til formanden senest 21 dage før ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Hvis 4/s af fremmødte stemmeberetti
gede stemmer for foreningens opløsning, indkaldes til ekstraor
dinær generalforsamling, der afholdes 4 uger senere. Hvis V4 af
fremmødte stemmeberettigede på denne generalforsamling

stemmer for foreningens opløsning, overdrages det til den sid
dende bestyrelse at opløse foreningen.
14. Ved foreningens opløsning hensættes foreningens midler til
hjælp for dannelse af en ny elevforening. Hvis en sådan ikke er
dannet inden 2 år efter Bjergsnæsskolens Elevforenings opløs
ning, overgår de hensatte midler til Bjergsnæsskolens Støtte
fond.
15. Medlemmer til Bjergsnæsskolens Vennekreds fra tidligere ele
ver vælges af generalforsamlingen. Elevforeningen kan vælge 1
medlem for hvert andet påbegyndt elevhold (første gang til
indtrædelse marts 1983), dog højst 15 medlemmer. Et medlem
vælges for 4 år og kan modtage genvalg. Forslag til kandidater
skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsam
lingen. Valgt er den kandidat der får flest stemmer. Er flere på
valg findes det nødvendige antal ved at man tager højeste stem
metal og nedefter. Der kan afgives lige så mange stemmer, som
der er personer på valg, dog må der højst afgives 1 stemme pr.
navn.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling, fredag den 11. juni
1982.
Paragraf 10 ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 12. maj
1984.
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Elevmødet!
Hvor er det underligt! Jeg kører op ad Bjergsnæsbakken i en taxi,
som jeg har gjort det mange gange, men det er dog enormt længe
siden, jeg har gjort det sidst. Der er skolen, den ligner jo sig selv, ja
den ser faktisk nøjagtig ligesådan ud, som den gjorde, da jeg gik her.
Buskene er bare blevet lidt større. Nå ja, der er da også kommet et
nyt hus ovre på kartoffelmarken - det må være den lærerbolig, de
snakkede om.
Vi slæber tingene ud af bagagerummet og går ind. En masse ukendte
mennesker, men hov, hvad er det, noget kendt? Ja, »Haaaaj«; knus
og kram. Hvordan har du det? Hvad går du og laver? Går det godt?
Der er pludselig en hel flok af de gamle BS’ere. Nogle har forandret
sig lidt, men de fleste ligner dog sig selv. Der står alle de skøre lærere
og siger pænt goddag, der er også et par nye, de ser lige så søde ud,
som alle de andre. Måske er de også lige så frække. De er temmelig
sikkert blevet smittet lidt af de gamle. Lisbet og Ole er der også med en lille ny, der allerede er ved at være stor. Jeg har hørt, at der er
en til på vej.
Klargøring til elevmøde.
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Så begyndte generalforsamlingen, Mette bød velkommen, og så gik
det hele ellers efter reglerne, mens mindre aktive drak deres te,
spiste deres kage og sludrede lidt med sidemanden.
Hvor mange var vi egentlig fra vores årgang? 14, det var dog ikke
mange, hvad laver de alle de andre? Det er faktisk for lidt, vi hører til
hinanden, det er vi jo hver især selv skyld i, men alle har vel deres at
passe, lærepladser, skole, jobs og nye venner. Et elevmøde én gang
om året kan der vel blive tid til alligevel.
Der blev sludret og diskuteret en del weekenden igennem. Jeg
syntes, det var hyggeligt og sjovt at komme til at genopfriske lidt
(meget lidt) af det gamle bjergsnæs-liv igen - men morgenløbeturen
søndag morgen den hyggede sig nu for de fleste.
Omkring middag gik turen hjemad. Der skulle siges farvel, det var
heldigvis ikke med tuden. De nuværende elever skulle have »vores«
skole igen, men det må vi jo indfinde os med, selvom jeg godt kan få
lyst til at blive, når jeg kommer på besøg.
Jeg regner i hvert tilfælde med at komme igen til næste år, og jeg
håber, at der kommer mange flere, for jo flere vi er, des bedre bliver
det. Vi ses.
Lene Madsen 81/82
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Program for elevmødet den 11.-12. maj
1985
Lørdag
kl. 14.00
kl. 15.30
kl. 16.15
kl. 17.00
kl. 18.30
kl. 19.45

Søndag
kl. 7.30
kl. 7.55
kl. 8.00
kl. 8.30
kl. 9.15

kaffe og generalforsamling
folkedans
gymnastik ved nuværende elevhold
gymnastik og spring for gamle elever
aftensmad
foredrag, og derefter underholdning, sang, kaffe og the og
diskotek til midnat.

vækning og morgenløb
flaghejsning
morgenmad
hyggesnak, spadseretur, oprydning o.l.
forskellige aktiviteter (boldspil, gymnastik, og evt. krea
tive fag)
kl. 11.30 fælles afslutning på aktiviteterne
kl. 12.30 middag og afslutning.
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Nyt fra gamle elever
Fra elevholdet 1981-82 har vi kun hørt fra Solveig Pedersen. Solveig
oplever en masse. Hun er i Texas, hvor hun bor hos en sød familie.
Hun bor i et dejligt hus med pool i haven, bil til rådighed og rejser
ud sammen med familien. Koncerter o.l. bliver der også tid til, så
Solveig lider, efter hvad jeg har forstået, ingen nød.
Fra 1982-83 er der en hilsen fra Lene Stidsen, der efter et år ude er
startet på gymnasiet. Det kan være lidt kedeligt, men det går lettere,
når det går godt i fodbold, og det gør det for Lene.
Jette Pedersen har også sendt en hilsen. Hun er i lære som butiks
slagter i Ikast, hvor hun har fået en dejlig lejlighed. I fritiden går hun
til gymnastik og syning.
Jan Bisgaard har indtil 1. dec. arbejde på en gård. Derefter skal han
på landbrugsskole i Jylland. I fritiden laver han gymnastik. Han går
selv på 4 hold og leder sammen med en anden et hold springpiger, så
der er nok at se til.
Lone Vind har sendt en hilsen fra Schweiz, hvor hun skal tilbringe et
år. Hun arbejder hos en sød familie og prøver at lære lidt tysk. Fra
1985 håber hun at kunne starte på søfartsskole.
Hanne Kroghede er i huset i Norge. Her bliver hun godt forkælet af
sin familie, men hun synes det er slidsomt at være husmor, så det
skal hun ikke være de første par år. I fritiden går hun til håndbold et
par gange om ugen.
Poul Kiel Hansen arbejder i en planteskole i Jelling. Han laver en
masse gymnastik og har det godt.
Henriette arbejder i køkkenet på gymnastikhøjskolen, så hende ser
vi en del til. Også hun laver meget gymnastik i fritiden. Rep.-hold
jazz-gym. og motionshold. Hun har det godt, men mener hun får
lavet for lidt.
Lis T. Nielsen går på EFG i Holstebro (levnedsmiddel). Mandag,
onsdag, fredag og week-ends spiller hun fodbold, tirsdag og torsdag
håndbold, så hun keder sig i hvert fald ikke. Hun er endvidere
kasserer for foreningens ungdomsudvalg. Hun går også til batik og
arbejder lidt ind imellem.
Mette Mortensen arbejder på et gods i Norge. Hun passer børn, gør
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Medhjælpere i solgården.

rent og passer heste!!! I fritiden spiller hun håndbold 3-4 gange om
ugen.
Lone Strandgård er i USA, hvor hun bor hos en dejlig familie. Hun
går i skole derovre, og har rigtig fundet ud af, hvad karakterer
betyder. Hun rejser en del med familien og får måske mulighed for
at holde juleferie på Hawai.
Mette Bach er i huset hos en efterskolelærerfamilie i Onsild. Her
passer hun et par tvillinger og gør rent. I fritiden går hun til
gymnastik og passer sin hest.
Kirsten Schøiler arbejder hos en dyrlægefamilie i Linde. Hun passer
2 drenge, og i fritiden spiller hun håndbold.
Lone Krogh er i huset i Farsø. Hun arbejder hos en familie med 2
børn. I fritiden går hun til gymnastik og leder to springhold. Næste
år har hun planer om at tage til England.
Anne Kjædegård Jensen passer 2 drenge på 6 og 2 år. Hun havde lidt
svært ved at vænne sig til stilheden omkring sig, men nu går det vist
godt for hende.
Marianne Vestergård er i huset på en gård, men bor stadig hjemme. I
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fritiden går hun til gymnastik 3 dage, og ridning 1 dag om ugen.
Hun leder et hold piger, men ved ikke, om det kan fortsætte p.g.a.
manglende tilslutning.
Det er alt, hvad jeg har modtaget denne gang. Jeg håber, I vil blive
ved med at skrive om jeres oplevelser i den store verden, så vi alle
kan høre, hvad I fordriver tiden med. Mød op til elevmødet, og få en
snak om, hvad I oplever.
Til sidst rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.
Niels Andreasen.
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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, Bygaden 15, Hønsnap, 6382 Tørsbøl
8309 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, Båstrupvej 2, Grundvad, 8800 Viborg
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
8821 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
8833 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, Åbrinken 2, 7850 Stoholm
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8343 Mortensen, Mie Sonne, Mindstrupvej 9, 7173 Vonge
8344 Møller, Karin, Nørhedevej 3, 6973 Ørnhøj
8345 Nielsen, Charlotte Smed, Syrenvej 2, 7323 Give
8346 Nielsen, Hans Christian Munk, Rindsbækvej 27, Vinkel, 8800 Viborg
8347 Nielsen, Lis T., Skivevej 171, V. Bøgild, 7500 Holstebro
8348 Nielsen, Susanne Aaskov, Risgård, Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe
8349 Olesen, Søren, Bygmarken 10, 6971 Spjald
8350 Palmelund, Søren, Ølstrupvej 6, 6971 Spjald
8351 Pedersen, Kirsten Schøler, Vilhelmsborgvej 58, Linde, 7500 Holstebro
8352 Pedersen, Mogens, Gørvad bakke 13, 8600 Silkeborg
8353 Pedersen, Tina Schrøder, GI. Krovej 28, Kysing, 8300 Odder
8354 Petersen, Christian Bjerregård, Violvej 6, 7800 Skive
8355 Rasmussen, Ingrid Uhrbrand, Klosterallé 17, 8800 Viborg
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Søren Olesen runder skarene.

Det ottekantede forsamlingshus.
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