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Et byggeår

Ethvert nystartet hjem har mange ønsker, sådan er det også på 
Bjergsnæsskolen, som her i sit sjette skoleår må betegnes som relativ 
nystartet.
Det er derfor et stort ønske, der netop i disse dage er ved at blive 
opfyldt. Skolens 2. etape på 867 m2 omfattende bl.a. sløjdsal, tekstil
formning, musiklokale og opholdsstue er klar til montering og 
ibrugtagning. En forlængelse af en elevfløj gav mulighed for at øge 
elevtallet fra 67 til 75 ved skoleårets begyndelse, - så der er mange, 
der venter efter at få de sidste lokaler i brug.
En ny lokalplan, der skulle omfatte et idrætsanlæg og fremtidige 
udvidelser af skolens bygninger, kunne ikke umiddelbart godken
des. Dette forsinkede starten af det igangværende byggeri med ca. 
14 dage. Når byggetilladelsen alligevel kom igennem skyldtes det, at 
2. etapes bygninger var indeholdt i den gamle lokalplan. Dygtige 
håndværkere og en god byggeledelse har sommeren igennem arbej
det på at undgå yderligere forsinkelser. - Rejsegilde på klassefløjen 
holdtes den 5. september og straks efter kom bygningen under tag. 
Den nye lokalplan skal fremlægges igen i 1987. Dens krav vil være at 
idrætsanlæget - som oprindelig planlagt beliggende nord for skolen 
- i stedet skal placeres mod vest, hvor der også er et tilgængeligt 
jordstykke.
Sideløbende med det store byggeri har skolens pedel Finn Jønsson 
sammen med sine hjælpere udført en del selvbyggeri. Et drivhus 
stod klar i det tidlige forår, det har i sommerens løb givet et 
supplement til skolens forbrug af drivhusvarer.
En maskinhal til traktor, vogn, fejemaskine og andet materiel er 
placeret godt og diskret til venstre for skolens opkørsel, - denne 
placering gav samtidig mulighed for at lave et stort frostfrit rum ind 
under skrænten.
I garagen i køkkenfløjen er der indrettet et udmærket pedelværk
sted, hvor der under gode forhold kan udføres forskellige smårepa
rationer.
Det øgede elevtal bevirkede, at cykelskuret måtte udvides til også at 
omfatte forstanderparrets carport, og da der også manglede car
porte ved dobbeltboligen, blev dette næste anlægsopgave for det
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Endelig blev der gravet.

praktiske hold. - Tre carporte med redskabsrum er under opførelse, 
og selv om de udføres som selvbyggeri, får både de og alt det øvrige 
et professionelt snit og udseende.
En del af eleverne vælger nogle timers praktisk arbejde, — de får 
herved et godt indblik i håndværksdetaljer. Denne form for er
hvervspraktik kan måske gavne, når der senere skal vælges erhverv. 
Rammerne for undervisningen er således under udbygning, - men 
bestyrelsen og lærerkollegiet er helt på det rene med, at det der 
foregår inden for murene, er det vigtigste. En stadig forbedring og 
ajourføring af undervisningen prioriteres derfor meget højt. De 
kulturbærende fag vil altid optage en stor plads på skemaet. Som nyt 
fag er der fra dette skoleårs begyndelse indført datalære, - bestemt 
ikke fordi vi fra skolens ledelse prioriterer dette fag særlig højt, men 
informationsteknologien må folkeliggøres for ikke at virke under
trykkende. - Rigtigt anvendt kan teknologien betyde frihed, initia
tiv og kreativitet, - ord der klinger godt på en Grundtvigsk efter
skole.
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Her rejses en skole som mange før, - 
snart er de hundred og én vel ude, - 
her råbes atter det gamle: hør! 
Se ud! stryg duggen af sjælens rude! 
De kendte sange, som hundred gange 
vi hørte før i de danske vange, vil lyde her.

Jakob Knudsen

Bestyrelsen sender hermed en tak til elever, forældre og forstander
par og alle ansatte på skolen for godt samarbejde i årets løb.

Glædelig jul 
og godt nytår 

Vagn Aage Kjeldsen

Bygningen rejser sig.
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Nybygningen nasten fardig udvendig.
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Håbet

Når ens dreng siger (som udtryk for glæde): »Nu synger det om 
hjertet på mig« så glædes en far og mor - ja så meget, at ekkoet af 
glædens sang, mærkes helt ind - der hvor tiden for tid ikke findes. 
Børn er så ærlige og, til trods for et enkelt ordforråd, de bedste til at 
udtrykke, hvad de føler.
Børn kan mærke stemninger - se ansigtsudtryk - fornemme musik
karakter - tør vise kærlighed - ømhed, er på ingen måde bevægelses
hæmmede - tør spille på charmen, de har fået - tør vise interesse for 
tingene i den udstrækning de virkelig interesserer sig derfor.
De viser eller fortæller på en eller anden måde, at nu vil de have 
noget af netop kun fars eller mors menneskelige personlighed, og 
der vil jeg gerne sige tak!
Hvor tit eller mange gange om dagen møder vi almindelige arbej
dende travle mennesker egentlig det. Jeg tænker på - så vi mærker 
væggen med hele ryggen. Måske tit for nogens vedkommende, 
måske sjældent for andres.
Alle kan svare på tingene, men når ens barn spørger sine forældre, er 
det ikke kun svaret lige her og nu, det er konsekvensen - samvittig
heden bag. Børn husker så uendelig godt. Her må skelnes nøje 
mellem irettesættelse og svaret på et spørgsmål, som barnet har 
stillet sin far eller mor.
Måske skulle flere — vi alle - mærke væggen lidt oftere. Se det hele 
som det i virkeligheden er. Jeg tænker på naturen - forurening — 
forholdet lande imellem - stigende antal sultende, vor stadig vok
sende velstand (uden rødder) - velstand som nu svæver. Vi ved alle, 
at noget som svæver godt kan falde med et brag.
Mit håb er: til de der nu er børn - I unge - ja os alle - vil se alvoren 
bag svævende kulisser — at vi nu vil hjælpe vores ærlige menneske
lige personlighed frem - og lade denne styre verden.
Så livet ikke kun bliver noget, som betragtes for værende beslutnin
ger, der er gjort af bedrevidende - eller eksperter. Men at livet 
formes ud fra det, folket nærer kærlighed for — naturen - bevarelse 
af jordens eget åndedræt og egen livskraft.
Jeg mener hermed - ville vi alle på samme måde - med hjertet - og 
samvittigheden gå imod den forurening vi daglig ødelægger jordens
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åndedræt med — som et barn med sit rene sind, kan vække og kalde 
det frem i os - som virkelig betyder noget for os, tror jeg det levende 
liv har mulighed for at kunne overleve - samtidig med, at vi alle ville 
få et mere ærligt og rigt liv.

Lisbet D. Mølgaard
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Afslutningstalen 1986

For ikke så lang tid siden var vi på besøg 
hos min mor. Mit gamle værelse, der nu 
havde været udlejet i flere år, stod pludselig 
tomt, og jeg skulle selvfølgelig op for at se 
det igen. Minderne vældede frem og tan
kerne løb.
Lang tid må være gået, da jeg opdager, at 
jeg står og kigger ud af vinduet. Ser ud på 
træerne i den lille plantage, der beskytter 
gården derhjemme for den hårde blæst.
I plantagen var store og i min barndom så 
dejlige og prægtige træer nu fældet - enten 
af stormen eller ved motorsavens sner
rende og skarpe bid. Af de før så små træer 
var nogle nu blevet til ranke stammer med 
flotte kroner - andre ikke blevet til mere 
end små forkrøblede - og med pjuskede 
kroner. Ja, med de sidste var det, som 
havde de et væsen i sig, der sagde: Vi vil egentlig gerne vokse, men 
hvad sker der, hvis vi virkelig gør noget ved det - bliver det ikke for 
hårdt for os, kan vi ikke risikere, at stormen vil rive for meget i os - 
bliver vi da ikke nødt til at kæmpe alt for meget.
Joh - tankerne løb - og igen fik træerne fra før liv. De snakkede 
sammen og så lavt, at jeg næsten ikke kunne høre dem, men det var 
nok heller ej meningen - og dog hørte jeg »Syntes I andre ikke osse, 
at de store og høje med deres voldsomme kroner faktisk skygger lidt 
for os. Ja-e, næsten tager kraften væk fra os - og mon ikke osse det er 
deres skyld, vi ikke er de højeste træer.«
Og sådan blev det ved et stykke tid indtil jeg blev opmærksom på to 
meget flotte og unge træer - ranke af vækst og med allerede velud
viklede kroner, som blidt duvede i den kølige aftenbrise.
Som kærtegn lod de den lette vind lege tagfat med kronerne, vel 
vidende, at her var også stormens farlige arnested. Men stormen var 
jo ikke bare hård, knugende og ond, men også den man kunne prøve 
sig med og netop i stormen få det kraftige, livgivende og holdbare
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Fortcelletime.

rodnet, som kunne klare endnu kraftigere storme. - Risikoen, at 
blive væltet omkuld, måtte man så tage med.
Hvorfor mon ikke vore jævnaldrende vil med os herop, sagde det 
ene træ og fortsatte. Det er dog langt bedre her, hvor der er udsyn, 
luft og liv. Det andet træ så jeg nu nærmere på, og lige før det 
svarede opdagede jeg, at flere af de yderste blade og nogle helt friske 
skud hang sammenkrøllede og modløse, næsten som ville de hellere 
visne end vokse videre. Og træet sagde: Jeg hørte før, de hellere ville 
være dernede, hvor sommerens hede og efterårets storme ikke 
rammer, men jeg hørte også, de mente vi skyggede for dem - tog 
kraften fra dem, og det nu hvor jeg så gerne ville have haft dem op til 
os, som da vi leged i barndommens dage.
Ak ja barndommens dage tænkte jeg - de dage, hvor fantasi, myte 
og historie kan give virkelighed. Og myten om Fenrisulven trænger 
sig på. Jeg har brugt den før ved en afslutning men synes den passer 
her.
Fenrisulven var opfostret af guderne og blev stor og stærk, så de 
efterhånden var bange for den, og gerne ville have den bundet. 
Sommetider er der jo noget ved os, hos os, vi efterhånden bliver 
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bange for, at vi må stænge, tage fat i, sådan at det ikke løber løbsk, og 
det var det, guderne blev bange for. De laver en kæde, Løding 
hedder den, og siger til ulven, at hvis han er stor og stærk, så kan han 
da nemt sprænge den. »Sæt nu din hals i denne kæde«. Så snart han 
har fået halsen i kæden, sprænger han den, så den går i tusind 
stykker.
Guderne laver en ny og større kæde, Drome hedder den, men på 
samme vis går det med denne kæde. Nu drager de ud og finder en ny 
kæde, men af helt anderledes art. Den hed Gleipner og var lavet af 
seks ting. Seks mærkelige ting. Den var lavet af larmen af kattetrin, 
kvindens skæg, bjergets rødder, bjørnens sener, fiskens ånde og 
fuglenes spyt.
Det var da en mærkelig kæde, Hvordan kan den holde? Der er da 
ikke noget, der kan holde sammen i sådan en kæde.
Man kan slet ikke tage og føle på den. Men ulven ser godt, at denne 
kæde er noget særligt, den er tynd, men da ulven er snu, siger den: 
»Den sætter jeg ikke halsen i. Ja, men du er da ikke bange, er du? Du 
er da en voven ulv, er du ikke? Jo, hvis der er en, der tør sætte sin 
højre hånd i mit gab, når I strammer løkken, så vil jeg lade den 
komme omkring halsen.« De kigger nu på hinanden, og Tyr, en ung 
mand, sætter sin højre hånd i Fenrisulvens gab. Løkken strammes, 
og ulven bider den højre hånd af. Alle er glade, for kæden holdt, 
undtagen Tyr, hvis hånd røg af.
Fenrisulven - naturen i os - det, der kan være svært at styre, det, der 
kommer frem, når vi f.eks. bliver sure og vrede mange gange. Det, 
der kommer frem, når vi ikke kan beherske os. Ligesom det også 
betyder andre ting. Men alligevel. Den unge, der blev til mand, han 
turde satse sin højre hånd, det bedste han havde, den hånd som førte 
sværdet, og sværdet er det, man skal føre, for at kaste lys over sin 
tilværelse. For at kæmpe for sin tilværelse, så må man have åndens 
sværd. Den hånd sætter han til, for at der skal ske noget, for at man 
skal kunne få balance i verden - for at få en bedre verden. Han turde 
lade det briste eller bære. Han voksede sig stor blev til mand, men 
måtte bøde de andres fejhed/uformåenhed med sin højre hånd.
Træerne pressede sig nu på igen. Fra de høje og flotte træer gik 
tankerne nu til en slugt, I kender så godt herude fra, omkranset af 
store og små knudrede egetræer - helt forskellige fra de træer jeg 
just så.
Her var det træer, hvis bestemmelse var at binde årene op i knuder -
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Plant træer.

ikke at vokse for stærkt. De havde deres egen måde at vokse på, og 
alligevel næredes de i samme jord som de andre træarter, der skød 
op omkring dem. En glæde strømmede frem i mig. Indefra pressede 
den sig vej uimodståelig og sikker. En glæde udsprunget i synet af 
den forskellighed der alligevel kan opstå af en fælles jord og gød
ning. Det sammenhold og værn træerne danner, når vinden står 
hårdt fra vest. Jorden som grosted og fæste.
Glæden førte mig igen tilbage til vinduet på mit gamle værelse. 
Plantagen stod der som før - men nu kunne jeg også se gennem det 
tætte løv. Jeg opdagede, at jeg for en tid havde genoplevet barndom
mens beskyttede tilværelse i ly af træerne. Min vej, min rejse var gået 
ud mellem stammerne på den anden side plantagen. Et ukendt land 
lå der. Et land jeg kun glimtvis havde set mere og mere af efterhån
den jeg blev ældre. Det sidste skridt, hvor skoven hørte op, og 
landet lå der foran, var det mest spændende og skræmmende.
Ligesom Tyr, der stak hånden i ulvens gab, sådan er I nødt til at 
springe ud i livet og vove den højre hånd, for at verden skal blive 
bedre. I har vist, I kunne - I skal have modet, I skal have styrken — 
jeg tror, I har den. Derfor er det også en glædens dag at kunne sende 
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67 handlekraftige unge ud for at løfte og bære i et samfund, som 
trænger dertil.
Vis, at I ikke står Tyr tilbage.

Som supplement til dette kommer her et digt af Ludvig Holstein 
»Træet«, som var udgangspunktet for grundstensudsmykningen i 
aulaen.

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

Træet

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

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

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

Han varmer den, hvem Kulden beed, 
han svaler den, hvem Ilden sveed, 
han frier din sjæl fra Ensomhed.
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Thi hvo, som i sin Fødselsstund 
blev kysset af hans friske Mund, 
hans Sjæl skal vorde glad og sund.

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

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

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

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

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

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

Og se, hvor noget hverdagsligt, 
kan være bundløst dybt og rigt! 
Dit Træ er Evighedens Digt.

En ro som vi glimtvis har set i årets løb har de sidste 2 døgn sænket 
sig over jer elever. Afslutningen nærmede sig og trykkede sikkert, 
men forhåbentligt faldt også nogle ting på plads, så roen kunne 
komme.
For vi havde en meget god aften i torsdags og i går og især i aftes var 
helt speciel. Et fint program var sat op, og vi så jer i nat som unge 
mennesker, der vil forvalte friheden med ansvar, da lærerne sagde 
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godnat og gik hjem og I kunne blive og snakke. Tak skal I have for 
det.
I aftes gik vi en tur hvor faklerne lyste for os. Ikke meget blev sagt 
men højtideligt og dejligt var det.
Afslutningen - syngende i kredsen viste os fællesskabets tryghed og 
bagefter samtalerne i de uddøende stearinlys’ skær. Samtaler som 
viste, at mange pludselig følte sig alene, bange ved at tage skridtet 
bort fra skoven.
Lyset fra faklerne minder mig om min afslutning sidste år. Fak- 
lerne/lyset er for mig symbol på det lys, der blev tænkt engang og 
som brænder i det tusmørke, der trods al ydre frihed omgiver os 
alle. - I kan også se dette lys, som skal hjælpe os til som Grundtvig 
siger »at klare os herneden til livet at forstå«.
Tak for et dejligt år.

Ole Mølgaard
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»Musiklivet

Livet er fyldt med så megen musik 
fortæller om dage og år der gik. 
Musikken er toner, som kommer og går 
de er dystre og lyse, hvad vi nu formår. 
Vor livsmelodi det altid gælder 
ved morgentid men også når dagene hælder. 
Selvom en tone en dag er så dyster, 
at vi af sorg og vemod ryster, 
så må vi huske, at foruden den tone 
var musikken til bal kun en fremmed matrone, 
ja, musikken spiller på hele spektret 
- og det er da skønt, så er livet forsikret.

Henriette Nygård Kristensen 
(1983-84)

19



Man kan hvad man vil - 
eller kan man nu det?

Jo, som regel må man vist sige, at vi trods alt har temmelig store 
muligheder for at gøre, hvad vi vil. Men man glemmer det meget 
nemt. Så længe det bare kører derudaf, er der jo ikke noget særligt at 
skønne på. Man ser hellere lidt på de negative sider af den vigtige 
sag, nemlig livet. Stress, forvirring, ulykkelig forelskelse, pengelæns 
og mindreværdsfølelser er måske blot nogle få af de begreber, der 
melder deres ankomst i hverdagen, ja dagen som iøvrigt da aldrig 
kan slå til, døgnet skulle have haft 48 timer, mon det kunne hjælpe?! 
Det er underligt, at man så ofte er opgivende og pessimistisk, i 
virkeligheden kan vi jo slet ikke leve uden mange af de ovenstående 
eksempler, i hvert fald ikke for længe ad gangen. Der er ikke noget 
værre end at gå i stå eller uden egen vilje være ude af stand til at være 
aktiv i »det virksomme liv«.
Sådanne små »tankespil« fandt vej til denne side efter at jeg i 3 uger 
har måttet betragte tilværelsen, solens stråler og regnens dråber, fra 
sengekanten. Ikke p.g.a. noget alvorligt, alligevel var det slemt. 
Pludselig var man den magtesløse og, ikke mindst, rastløse stakkel, 
der ikke kunne færdes blandt andre mennesker.
Det var dejligt at starte i skolen igen, skønt at se kammerater, som 
»selvfølgelig« havde savnet én, en skuffelse at møde lærere, der 
knapt havde observeret fraværet, hårdt at indhente det forsømte, 
men alligevel, igen på toppen!

Henriette Nygård Kristensen 
(1983-84)
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Børns firkantede verden

I disse år åbner der sig en helt ny verden for de unge - en firkantet 
verden der består af TV, video, videospil og computer. Med de nye 
former for kabel-TV vil der blive mulighed for at se mange statio
ner, og dermed kan de unges krav om at blive underholdt opfyldes, 
idet det nu kan lade sig gøre i alle døgnets 24 timer uden andre 
menneskers indblanding.
At video allerede spiller en stor rolle i mange unges hverdag, viser en 
undersøgelse der fastslår, at 25% af unge, der er i forbindelse med et 
videoapparat, ser over 7 timers video om ugen foruden det alminde
lige TV. Det er hovedsagelig spændings- og voldsfilm, der ses, altså 
film hvor der hele tiden sker noget. Man har undersøgt sådanne 
amerikanske film og fundet, at varigheden af de enkelte indstillinger 
kun er på 3,5 sek. D.v.s. at efter denne korte tid er der en ny vinkel, 
et nyt billede eller en ny situation på skærmen. Sådanne hektiske 
forløb er klart forskellige fra de unges egen hverdag, der ofte kan 
være kedelig og begivenhedsløs, og dermed bliver den »firkantede 
verden« mere fascinerende og spændende - en slags drømmeverden 
som man kan flygte ind i.
Men det er ikke bare videofilm, man ser. I familier med video 
forøges TV-tiden med ca. 40%, idet det også bruges til at optage 
programmer, man af en eller anden grund er forhindret i at se. Man 
bliver dermed fri for at foretage et valg.
At TV indeholder mange gode funktioner er klart, men undersøgel
ser har vist, at TV-(mis)brug har nogle negative sider. Således 
skriver Steen Larsen i »Børnenes nye verden«, at man har fundet, at 
børn, som ser meget TV, anvender et mindre nuanceret sprog end 
børn, sm ser mindre TV. Ved en stor undersøgelse i Connecticut, 
USA, fandt man en klar sammenhæng mellem TV-forbrug og dårlig 
læsefunktion på både 4., 8. og 11. klassetrin. Andre undersøgelser 
har man foretaget på steder, hvor man vidste, at der ville blive 
mulighed for at modtage TV f.eks. i Canada. Her fandt man et 
mærkbart fald i læsefærdighed efter TV’s indtog hos børn på 3. 
klassetrin - og dermed, at det især var tilegnelsesprocessen, der blev 
påvirket. Andre ting i børns sociale adfærd, der er blevet påvirket af 
TV, er, at de bruger klart mindre tid til læsning, til at lytte til radio,
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udøve sport eller deltage i klubaktiviteter - alle ting der er mere 
meningsfyldte og udviklende end at se mord på TV. Den megen 
TV-kiggeri må betyde, at barndommen er indholdsløs, at der ikke 
er noget af kvalitet, der kan konkurrere med TV. Men ved at man 
klipper højdepunkterne sammen, skaber man en anden virkelighed, 
hvor der hele tiden sker noget, og hvor mellemrummene er betyd
ningsløse - er klippet væk. Det er det stik modsatte af de unges 
dagligdag, hvor der er mange perioder, der ikke sker noget som 
helst. Det er måske derfor videofilm er så populære. Men ved hele 
tiden at blive underholdt, lærer børnene/de unge ikke at tage vare på 
sig selv - de oplever ikke kedsomhed. Det er efter min mening en 
skam, fordi kedsomhed er motiverende. Kedsomhed tvinger nemlig 
folk til at finde ud af, hvad de vil beskæftige sig med og dermed til at 
bestemme over deres eget liv - og vurdere det. Altså i stedet for at 
være i forbrugerens rolle så være i den skabendes rolle.
Vort normale familiemønster lider også under den megen TV-kig- 
geri, eller med andre ord, under den yderst passive samværsform. 
Det er og har altid været sådan, at børn tilegner sig et sprog, en 
fornuft og nogle traditioner gennem et meningsfuldt samkvem med 
ældre personer (ofte forældrene) - et samkvem hvor man både siger 
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noget til hinanden og hvor man gør noget med hinanden. Det nye 
kabel-TV’s mange muligheder kombineret med video ser jeg som en 
fare for dette samkvem, og dermed også for vore kulturelle træk. 
Inden for de sidste par år er den »firkantede verden« også kommet 
ind i folkeskolen, uden man måske har gjort målet helt klart. Et af de 
mest almindelige argumenter er, at man gennem datalære kan fjerne 
den usikkerhed og skepsis, som mange både børn, unge og voksne 
nærer over for den moderne teknologi. Men det kan vel slet ikke 
være skolens formål, at fjerne denne skeptiske og kritiske indstilling 
- nej, det må være dens opgave at udvikle netop kritisk og selvstæn
digt tænkende mennesker. Og dermed bør et delmål for datalære 
være, at eleverne får mulighed for kritisk at tage stilling til den 
enorme elektroniske styring af vores hverdag, f.eks. i form af dan
kort, robotter, dataterminaler og missiler.
Et andet argument for, at børn skal arbejde med datalære i folkesko
len er, at ellers kan de ikke klare sig i samfundet, og nogle forældre 
tror endog, at deres børns fremtid er sikret, hvis blot de kommer til 
at arbejde med computere i skolen. Men også her bliver der skudt 
forbi, idet langt hovedparten af dem, der kommer til at arbejde med 
EDB-terminaler i et firma, vil kunne uddannes, alt efter arbejdets 
art, på fra én dag til en uge. Og alle firmaer giver under alle 
omstændigheder deres egen uddannelse, fordi man skal lære at 
trykke på netop de rigtige knapper.
Nu skal det da heller ikke lyde som om, at datalære i skolen er helt 
forfejlet, idet flere forsøg viser, at der er en positiv effekt ved 
computerstøttet undervisning anvendt som supplement til den al
mindelige undervisning — især når det drejer sig om børn med 
indlæringsvanskeligheder. Desuden jo mere undervisningen drejer 
sig om mekanisk færdighedstræning så som gloser, tabeller og lign, 
jo større positiv effekt er der tale om. Der er også andre gode sider 
ved computeren, især hvis den benyttes som et arbejdsredskab, der 
kan udføre tekstbehandling og komplicerede udregninger, altså 
integrere den i en større meningsfyldt helhed. Men man skal her ud 
over ikke forvente, at computeren er et universalinstrument.
Ligesom et stort TV-forbrug kunne medføre nogle uheldige udvik
lingstendenser hos børnene, ser jeg nogle tilsvarende ved misbrug af 
computeren. For det første at børnene tillægger sig det kunstige 
computersprog, der i forhold til det naturlige sprog er forenklet 
uden vores sædvanlige talrige nuancer. For det andet giver arbejdet
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Skovtur.

med computeren ikke børnene mulighed for at udvikle kreative og 
menneskelige egenskaber, da det er maskinen, der styrer brugeren - 
han skal nemlig blot lægge programmet i og trykke på »RETURN«. 
Og vi må sige, at skal Danmark også klare sig internationalt frem
over, må vi ikke styres af maskiner, men derimod udvikle en social 
og skabende form for kreativitet. De, der vil klare sig bedst også 
fremover, er dem, der kan kombinere viden med de nødvendige 
informationer, og dermed både kan gennemskue problemerne og 
sætte løsningsforslag op. I modsætning til alle vi andre der nøjes 
med at blive løbet (RUN) over ende af computerens mangfoldige 
informationer. Det er ikke rigdom, at få adgang til en mængde 
informationer, men derimod at være med til at skabe dem. Det kan 
vel heller ikke være meningen at borgerne blot skal være passive og 
aftagende forbrugere af teknologi, uden at de selv får mulighed for 
at tage stilling på baggrund af de rette informationer.

Børge Hansen
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For kirke, for skole, for frihed!

Kirken mistede sit tag i mange mennesker, da jagten for alvor gik 
ind på ydre sikkerhed og velfærd. Man kunne selv skabe det hele, - 
hvis ikke, var det galt med planlægning og styring. Man tog afstand 
fra ritualer og moralnormer, som kirken havde kuet mennesker med 
i århundreder. Kirkens budskab var ikke aktuelt og tolerant efter 
tidens smag, og præsterne var kun almindelige mennesker med kjole 
og krave.
Sådanne opgør med stivnede moralistiske »kirker« kan være nød
vendige, og er ikke enestående i historien.
- Men det er kedeligt at smide barnet(!) ud med det beskidte 
badevand.
Og mange såkaldte Grundtvig-Koldske frie skoler har skippet den 
gensidige afhængighed til kirken. Der er så meget andet vi kan tro 
på, end lige en skaber og en frelser. Ismerne har bredt sig. På det 
sidste i human og fredelig grøn indpakning. Og jo mere idealistisk 
man vil frelse og frigøre den arme menneskehed, des luftigere bliver 
ånden. Bliver systemerne for trange, kan man tage sig en privat 
gyngetur i Østens mystik.
Om gudsbegrebet er ubrugeligt, ved jeg ikke, men troen på en, os 
velvillig indstillet, nærværende, skabende kraft, er nødvendig, hvis 
vi skal deltage i kampen mod dødens kræfter - åndløsheden - i os og 
mellem os.
Vi må se at komme i snak med kristne kirkefolk, (i yderste nød lave 
frikirker) og genindsætte de bibelske myter og lignelser i deres plads 
som grundlæggende i skolen, at ånden kan have virke-(mu)-lighed i 
kirke og skole.
Det kan gi’ frihed.
Og ukueligt livsmod.

Tom Kirk

Artikel i friskolebladet 23/10 1986
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CIngdoms - gudstjeneste
Ct I 7 april

26



Ungdomsgudstjeneste den 17. april

Gudstjenesten er tilrettelagt af elever og lærere fra Bjergsnæsskolen. 
Gudstjenesten vil blive holdt over temaet: fred, udtrykt gennem 
ord, sang, musik og drama.

Program:

Indgangsvers
Fællessang: Tak Gud
Kor: Skal vi ikke være venner
Digt: Kan vi elske hinanden
Fællessang: Vi voksne kan også være bange
Prædiken
Kor: Et vindstød vækker dig
Drama: Mennesker fødes og mødes

Forenede
Udstøder en
Føler sig ikke god nok 
Ser lyset og kærligheden 
Accepterer sig selv 
Tilgiver gruppen
Forenede

Digt: Accept
Fællessang: Del med andre 
Kor: Nu rinder solen op 
Udgangsvers

Digt: Ka’ vi elske hinanden

Ka’ vi elske hinanden 
når vi kun har lært at hade 
Ka’ vi tilgi’ hinanden 
når vi aldrig har lært at tilgive 
Ka’ vi acceptere hinanden 
når vi aldrig har lært det.
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Hvorfor kommer vi altid 
med en undskyldning om, 
at det har vi aldrig lært. 
Er vi bange for at blotte os 
vise, hvem vi inderst inde er. 
Må vi ikke elske livet som det er, 
selvom vi ikke har lært det.

Vi må lære vores børn 
at elske, tilgive, acceptere. 
Så de kan lære os det.
Vi kan lære alt
men der er en som skal turde være den første 
for vi kan - .

Jane Bredkjar Pedersen

Prædiken

Vi siger alle her i landet, 
at vi er heldige.
Vi har ikke det andre har - 
krig og ufred.
Vi hører, så tit om det, 
men før vi begynder at klage 
over, at andre ikke kan leve i 
fred og fordragelighed, 
skulle vi så ikke feje for vor egen dør. 
Vi har ikke krig, 
men vi har så meget andet ufred.
Vi lever i en stresset tilværelse, 
hvor karriere går forud for alt.
Vi bliver angste for, at vi ikke er gode nok - 
lever i en konstant angst, for ikke at slå til. 
Vi lever i ufred med os selv, 
i vores angst bruger vi albuerne 
for at komme opad og blive bedre - 
skubber andre ned i dyndet 
kommer derfor også til at leve i
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Lucia-piger.

ufred med os selv.
Vi må kæmpe for freden
både freden i os selv og i verden.
For at få fred, må vi kunne tilgive 
kunne tilgive hinanden og os selv. 
Der er mange måder at få fred med sig selv.
I lignelsen »Den fortabte søn« hører man om, 
hvordan en far tilgiver sin søn.

Der var engang en far, der havde to sønner. En dag sagde den yngste 
søn til sin far. »Far giv mig den del af pengene som jeg skal arve efter 
din død«. Hans far gjorde som sagt. Derefter rejste sønnen ud i 
verden og ødslede pengene bort. Kort herefter udbrød der hungers
nød i landet, og han led stor nød. Så kom han ud på en gård for at 
passe svin, og han ønskede inderligt at komme hjem til sin far igen. 
Han besluttede at tage hjem og bede om tilgivelse, og da han ikke 
længere følte sig værdig til at være hans søn, ville han i stedet være 
daglejer hos sin far. Men faderen tog imod ham med kys og klem og 
lod fedekalven slagte til ære for den hjemvendte søn. Da den anden 
søn hørte om broderens hjemkomst og dennes modtagelse blev han 
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meget bitter på sin far og misundelig på sin bror. Den anden søn 
havde altid gået hjemme og aldrig overtrådt nogen af faderens bud. 
Han følte sig derfor uretfærdigt behandlet, fordi den yngste havde 
ødslet pengene væk. Da sagde faderen: I stedet for at skabe splid må 
vi glæde os over, at din bror endnu lever.

Vi har valgt denne lignelse fordi vi mener, at den har noget med fred 
at gøre. I dette tilfælde er der tale om fred med sig selv og andre 
gennem en tilgivelse.
Vær mod andre, som du gerne vil, de skal være mod dig.
Hvis man selv har gjort noget forkert, som har såret andre, så ønsker 
man også selv at blive tilgivet.
Når vi beder fadervor, beder vi også om tilgivelse fra Gud, når vi 
siger: »Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere«. 
Mange mennesker søger fred gennem kirkegang og bøn til Gud. 
Hvis man har fred med sig selv og andre, vil man opnå en mening 
med livet.
Lis Andersen har skrevet et afsnit, om det at have en mening med 
livet, i bogen »Fred i dig selv, fred i verden.«

Citat:
»Er der en mening med livet?
Mange af os spørger tit, om der overhovedet er en mening med livet, 
og hvad den i så fald går ud på?
I hvilke situationer er det egentlig, vi spørger sådan? Vi gør det jo 
bestemt ikke, når vi er forelskede! Heller ikke når vi er ivrigt optaget 
af et spændende stykke arbejde. Eller når vi oplever naturens stor
hed f.eks. om foråret, når alting springer ud, for ikke at nævne 
efteråret, hvor et orkanagtigt uvejr kan betage os ved sin vælde. Og 
slet ikke når vi giver os selv med hud og hår for at hjælpe nogen, der 
er i nød. Ikke engang når alting ramler omkring os - det være sig på 
grund af en naturskabt eller en menneskeskabt katastrofe - spørger 
vi om meningen med livet. I al fald ikke så længe vi fornemmer, at 
der er brug for os.«

Mellem mure af våben kan liv ikke trives.
Under trussel om krig kan fred ikke gives.
Vi må bryde den mur, vi må bane en vej for liv og for fred.
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Der er hele tiden krig rundt omkring i verden. Man kæmper for 
forskellige rettigheder og meninger. Nogen vil overbevise hinanden 
om at netop deres tro og overbevisning er den eneste rigtige. Disse 
mennesker har brug for at lære at acceptere andre og for tilgivelse. 
Inderst inde ønsker vi vel alle fred, men føler det er for uoverskue
ligt. Enkelte mennesker har virkelig formået at gøre noget for fred. 
Gandhi den indiske fredskæmper - startede med hans »ikke volds 
bevægelse«. Han fik en stor del af Indien bag sig. Gandhis hoved
formål var at fremme kærligheden mellem mennesker. Desværre var 
der en hindu, der ikke kunne acceptere Gandhi, derfor myrdede han 
kærlighed - altså Gandhi.
Dette er ikke det eneste tilfælde, hvor man har slået et fredskæm
pende menneske ihjel. Sidst gik det ud over den svenske statsmini
ster, Oluf Palme. Han, som altid har gået helhjertet ind for fred. 
Hans tillid til folk var så stor, at selvom han var en kendt person, gik 
han ofte uden livvagter.
Du må have tillid til det bedste i mennesket - mistillid til det værste. 
Ellers vil det værste tage overhånd, som en cubansk frihedskæmper 
sagde. Det var jo netop, hvad Palme gjorde. Kan det virkelig være 
.rigtigt - at man slår et sådan menneske ihjel, istedet for at lytte til 
det. - En sådan personlighed var også Martin Luther King. Han var 
negrenes forkæmper. Hans håb var, at der skulle blive fred mellem 
de sorte og de hvide, at de skulle være lige, men denne drøm nåede 
han aldrig at få opfyldt. For i 1968 blev han myrdet af en racist. 
Tænk at myrde en som ham, som kun ville godt for andre menne
sker og ville skabe en god verden.
- Andre frihedskæmpere f.eks. John Lennon og Niemüller har lidt 
samme skæbne.
Vi synes der er en vis fred over vor natur. Der er ikke noget 
skønnere end en gåtur en forårsdag i skoven, hvor bøgen lige netop 
er sprunget ud. Det er utroligt skønt og fredfyldt at være udenfor en 
frostklar dag, hvor alt er hvidt og rent.
Når man sidder en varm sommeraften i sandet og kikker ud mod det 
stille hav, i hvilket den ildrøde sol forsvinder langt ude, så føler man 
der er noget, der er større og mere mægtig end mennesket.
Når man sidder stirrende ud mod vandet synes man, det er helt 
meningsløst, at nogen vil ødelægge en sådan verden med en så skøn 
natur, som vor Gud har skabt.
Korset er kristendommens symbol for fred, alle prøver at besejre
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Afskedssang.

dette kors. Det er ikke dette mål, vi skal opnå. Vi skal blot holde af 
korset. Vi skal bevare troen på Gud og dermed også være sagt, at vi 
skal holde af hinanden og vor verden nu og altid.

Hanne Kirstine Kristensen 
Merethe Frederiksen Johannessen

Digt: Accept

Erkendelsen af sig selv 
accepten af sig selv, 
hvis det ikke findes i livet 
kan livet ikke leves fuldt ud.
Hvis du ikke tror på 
og holder af dig selv, 
kan du ikke holde af andre.
For livet kræver, 
fred med sig selv 
og fred med alle andre.

Margit K. Kristensen
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Efterårsferie på Bjergsnæsskolen
Kursus 1

Hvorfor egentlig kursus 1 på Bjergsnæsskolen, og hvad er det for 
noget, bliver vi ofte spurgt af vore elever! De synes nok, det er lidt 
underligt at skulle låne værelserne ud til nogle mennesker, de ikke 
kender, og at nogle lærere skal udføre en del af deres arbejde i den 
uge. Det vil vi her prøve at give et svar på.
Med kyndig bistand fra Arne Ruby, Vivild, holdt vi, Rita, Ole, 
Lisbet, Ulla og Hanne DDGU og DDSG&I’s kursus 1 i gymnastik i 
efterårsferien 86. Skolen var helt fyldt af kursister - flest 16-18 årige 
- fordelt på en børnegruppe og en juniorgruppe.
Børnegruppen skal lære at undervise børn fra 5-12 år og samtidig 
lære om børns udvikling både fysisk og psykisk. Hos børnegruppen 
indgår også besøg af en børnehave (3-6 årige) og børn fra en lokal 
gymnastikforening (9-12 årige). Kursisterne planlægger et program 
for dem bestående af gymnastiske og andre kulturelle aktiviteter - 
f.eks. opførelsen af Klods Hans i tre forskellige udgaver.
Juniorgruppen bruger hinanden som medier og har ligesom børne
gruppen timer i fysiologi og anatomi.
Begge grupper undervises i valg og brug af musik på de forskellige 
alderstrin.
Foruden gymnastikfaglige emner oplever kursisterne, hvordan man 
kan opbygge et fællesskab i foreningen omkring andre kulturelle 
aktiviteter såsom film, sang, debatter, udflugter m.m.
Det vi bl.a. gerne vil som ledere på kursus 1, er at give nogle af vore 
erfaringer videre til kursisterne, for derigennem at være med til at 
påvirke udviklingen i det danske folkelige gymnastikarbejde. Kursi
sterne skulle gerne få lyst og mod til at gå hjem og tage aktiv del i det 
lokale foreningsarbejde og være i stand til at give børn og unge en 
positiv gymnastikoplevelse.
Det er vigtigt for os, at kurset foregår på Bjergsnæs, hvor vi færdes 
til daglig, da det er skolens atmosfære med de mange forskellige 
oplevelser, vi gerne vil kursisterne skal mærke.
Det kan være uoverskueligt på det tidspunkt af året at skulle mod-
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Folkedans på den tidligere havnekaj for Pinen og Plagen.

tage så mange nye ansigter, men med den nysgerrighed og trang til 
at lære noget, som kursisterne kommer med, får de os hurtigt til at 
gå ind i et fællesskab omkring gymnastikarbejdet.

Rita, Ulla og Hanne
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Norgesturen

To flotte Pan-busser svingede op i gården, mens sneen hvirvlede 
omkring dem. Pakkeholdet var parat til at pakke. Nu ville vi kunne 
tage af sted snart.
Endelig sad vi lunt og godt i busserne på vej til Norge. Folk råbte og 
skreg, men de blev snart roligere. Efter et par timers kørsel sov de 
fleste. Pludselig standsede bussen, og vi fik at vide, at foran os var 
der mange kilometer kø. Det var jo ikke så heldigt, da vi i forvejen 
havde en meget skrap tidsplan, vi nåede alligevel færgen efter mange 
timers venten. Vi havde været så heldige, at færgen også var forsin
ket p.g.a. vejret. Da vi kom i land steg vi hurtigt op i busserne, og 
kørte videre mod Hallingskarvet. Ankomsten til Hallingskarvet var 
lige, da det var ved at blive mørkt, men vi kunne dog se, at der var 
meget sne. Landskabet var som en drøm. Det var ikke til at fatte, at 
fjelde kunne være så høje. Vi slæbte bagagen ned til hytterne, fik 
vores madvarer hentet og rørte noget sammen, som smagte udmær
ket. Det var rart at få noget andet ned gennem spiserøret end 
»franske kartofler og cola«. Efter aftensmad tog vi over til slalom
bakken for at få langrendski. Man kunne godt mærke, at det var lang 
tid siden, man havde haft sådan et par på. Da jeg gik i seng, varede 
det ikke længe før jeg sov, selvom der var meget at tænke på.
Næste morgen vågnede jeg, fordi det skramlede i køkkenet. Der var 
ved at blive lavet morgenmad. Da vi havde fået noget at spise klædte 
vi os på, så vi kun havde øjnene fri. Det fandt vi hurtigt ud af ikke var 
nødvendigt. Jeg svedte og pustede p.g.a. det hurtige tempo. Turen 
var jo forholdsvis kort (5-6 km). Efter turen skyndte vi os at spise 
middagsmad, og tog så afsted til slalombakken (os der skulle have 
slalomski i fem dage). Efter megen møje og besvær (jeg tror jeg 
prøvede fem forskellige par støvler) fik vi fat i de rigtige ski, støvler 
og stave. Det var en mærkelig fornemmelse at få skiene på, man følte 
sig temmelig kluntet, men man fik sig på en eller anden måde bakset 
hen til liften, og efter fire forsøg sad man endelig på liften på vej til 
toppen. Da vi kom derop, skulle vi først køre et stykke hvor det 
ikke gik så meget nedad, men pludselig fik man en følelse af, at man 
hellere måtte tage noget af farten af. Foran os gik det meget stejlt 
nedad. Vi samledes lige før kanten. Jeg fik lidt af et chok. Børge gav
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Puha - sikke nogle hakker.

os noget instruktion, og vi fik så lov at køre. Den første tur væltede 
jeg nok ti gange, men efterhånden som jeg prøvede nogle gange og 
fik mere mod på det, kunne jeg komme ned uden at få for megen sne 
ned i nakken. Det var en herlig fornemmelse at suse ned ad bakken. 
Det føsrte stykke turde jeg ikke køre styrtløb, men det sidste fik 
bare hele armen. Man tænkte egentlig ikke på, hvor farligt det var. 
Da vi kom hjem til hytterne, gik vi i sauna og svedte til vi ikke kunne 
holde til det mere. Vi var alle meget sultne, så der var ikke mange 
rester efter aftensmaden. Om aftenen hyggede vi os med »tænk dig 
om« en slags »fire på stribe« og så et spil »mad«.
Næste dag var vi oppe i hotellets swimmingpool. Det var dejligt at 
slappe lidt af efter formiddagens hårde langrendstur og eftermidda
gens vilde og voldsomme styrt på slalombakken. Selvom jeg var 
meget sulten den aften, spiste jeg ikke meget. Der blev sat en delvis 
mislykket ret på bordet, men det er jo hvad der kan ske.

Tirsdag på slalombakken fik man mange knubs. De folk som 
skulle have prepareret banen troede ikke, at vi ville komme, så 
banen var meget ujævn. Mange tog hjem for ikke at ødelægge 
benene.
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Dejlig udsigt og dejligt langt ned på slalomski.

Om onsdagen var vi på heldagstur. Der var tre distancer 11,21 og 27 
km. Os der var på 27 fik en utrolig oplevelse. Det var fantastisk. Selv 
om det var bidende koldt, nød man det. Først gik det opad næsten 
hele tiden, men så kom vi op til trægrænsen og der gik det lige ud. 
Der var bare sne, sne, sne. Ind imellem så vi nogle dyrespor, men det 
var sjældent. Til sidst nåede vi hen til det sted, vi havde kørt efter. 
Der var en udsigt som ikke kan beskrives. Vi så ned over dalen fra 
det højeste punkt, som vi kunne komme. Nu kom belønningen for 
vores anstrengelser. De sidste kilometer gik bare nedad. Det var 
skønt.

Thorbjørn Krogshede

Torsdag den 16. januar
Vi var ikke ret mange, som skulle løbe på langrendski i dag. Alle de 
andre havde bestilt slalomski i 2 dage: torsdag og fredag. Så vi måtte 
sådan set frit vælge hvilken vej, vi ville køre. Jeg valgte turen på 5 
km. På det første stykke af løjpen var mine ski bare helt afsindig 
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glatte. Det er noget, der er hårdt, når man ikke engang kan gå op ad 
den mindste bakke! Så smurte Rita mine ski, og derefter kunne de 
næsten ikke glide. I eftermiddags var jeg ovre på slalombakkerne for 
at kigge. Da jeg kom derover, fik jeg at vide, at både Ulla og 
Charlotte var faldet og kommet til skade med knæet. Kun 5 min. 
efter hinanden. De blev kørt til at lægehus 35 km borte. Hvis der 
havde været brækket noget, skulle de på sygehuset 120 km væk. 
Heldigvis var der ikke sket noget så alvorligt, så de kom begge hjem 
igen. Tænk engang. I aften gik jeg allerede i seng kl. 19.00. Det hører 
vist til sjældenhederne!

Fredag den 17. januar
Vi var oppe hos Charlotte for at synge fødselsdagssangen for hende. 
Jeg synes simpelthen, der er så synd for hende, at hun skulle skade 
knæet og så lige dagen før hendes fødselsdag. På langrendsturen 
kørte vi den modsatte vej rundt, end vi plejede på 5 km turen. Det 
var smadderhårdt, for det gik opad hele tiden. Igen i dag gik jeg over 
for at svømme sammen med Else. Der var kun.os to i hele svømme
hallen, så vi kunne rigtig nyde det. Kl. 15.00 afleverede vi vores 
landrendski. Det skete ovre ved slalombakkerne, hvor vi jo også 
havde fået dem udleveret. Ellers var aftenen en hyttehyggeaften.

Lørdag den 18. januar
Hjemrejsedagen er begyndt. For vores vedkommende startede den 
allerede kl. 4.30. Vi pakkede kufferterne og gjorde hytterne skin
nende rene. Kl. 6.30 sad vi alle i busserne og sendte et sidste blik 
efter Hallingskarvet Højfjeldshotel. Det har ikke været så godt vejr i 
dag - blæst og snevejr. Det mærkede vores buschauffør, Egon, vist 
også til. Bussens luftfilter sneede til og på grund af det, gik det kun 
langsomt fremad. Da vi endelig havde passeret den norsk-svenske 
grænse ved Svinesund gik bussen i stykker. Så meget i stykker, så vi 
ikke kunne køre videre! Det var noget med det ene baghjul. Den 
anden bus kørte tilbage til grænsen. Da de ringede hjem, sagde man, 
at vi skulle sætte reservehjulet på og trille stille hjemad - med 50 
km/t. Oven i det holdt vi en pause hver halve time, hvor Egon måtte 
ud og spænde efter. Færgen var det efterhånden umuligt at nå, så 
PAN-bus havde ordnet det sådan, at vi kunne overnatte på et hotel i 
Göteborg. Det var lækkert, syntes jeg. Så blev vi da i det midnste fri 
for at sove på et bart gulv. Jeg var sådan set ligeglad med, hvor grimt
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En forfriskning er godt på langturene.

det var, bare vi fik en seng at sove i. Der var derfor en hel del, som 
kiggede lidt, da bussen kørte op foran »Hotel Scandinavia«! Det er 
jo et stort hotel med tjenere og rød løber og hele pivetøjet. Alle som 
kom hertil, kom i en stor bil og damerne i kæmpe pelsjakker. På 
værelset, vi var 4 til at dele, var der både TV og telefon og en kæmpe 
dobbeltseng. Desværre fandt vi ikke ud af, at den sofa, der også var, 
kunne slås ud, men skidt. Vi havde da oplevelsen af at sove på 
hotellet.

Søndag den 19. januar
Til morgenmad fik vi - alt! Det er næsten ikke engang overdrevet. 
Det var bare et overdådigt måltid. Man kan ikke rigtig sige, vi spiste, 
nej jeg tror vi åd. Det smagte simpelthen alletiders. Kl. 9.30 var der 
afgang til færgen. Resten af turen gik planmæssigt, og Bjergsnæs
skolen var i syne kl. 16.00. Lige efter hjemkomsten trakterede Sara 
og køkkenpigerne med flæskesteg og is! Derefter blev de fleste 
hentet af forældrene. Dog var der ca. 15 som blev heroppe i week
enden. Jeg synes, vi har haft en smaddergod tur til Norge med en 
masse oplevelser!

Birgit Damgaard
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Bjergsnæsopholdet slut, hvad så?

Mister man fuldstændig kontakten med hinanden?
Glider det hele pludselig ud i sandet?
Elevholdet, samværet er det forbi?
Mødes man kun tilfældigt af og til?
Kan fællesskabet vedligeholdes?
Pludselig står man og skal til at vænne sig til de gamle omgivelser og 
kammerater igen. Disse har måske udviklet sig i én retning og man 
selv i en anden. Det kan godt være svært, og vi syntes, at opholdet på 
BS havde betydet så meget, at vi ville blive ved at mødes bagefter. 
Derfor valgtes to kontaktpersoner på efterårsmødet. Nu var pro
blemet, hvad vi skulle foretage os som kontaktpersoner; skulle vi 
vente på at folk kontaktede os, eller skulle vi kontakte dem. Vi 
valgte det sidste. Det første vi gjorde var at udsende en liste med 
folks adresser, da mange havde fået nye. Der var også fødselsdatoer 
og opfordringer om ideer til arrangementer. Vi synes, at adresseli
sten har hjulpet godt til, at få folk til at snakkes ved og huske 
hinandens fødselsdage.
I marts måned arrangerede vi en weekend i Vinkel forsamlingshus. 
Det blev bakket rigtigt godt op med ca. 55 fremmødte, og vi havde 
det alletiders. Fredag aften kiggede nogle af lærerne ind og vi sang 
og drak kaffe og havde det bare hyggeligt. Om lørdagen var der 
svømning ovre på gymnastikhøjskolen, og om aftenen holdt vi 
rigtig fest i gaden. Den gamle BS-stemning var der lynhurtigt, og det 
var faktisk helt trist at skulle skilles igen.
Midt i sommerferien arrangerede vi en tur til Skagen Visefestival. 
Tidspunktet var nok ikke det bedste, og der kom kun en 15-16 
stykker, men vi havde i hvert fald en rigtig god tur.
Fremover vil vi prøve at vedligeholde det gode fællesskab, selv om 
det bliver sværere og sværere. Vi vil nok også lave et større arrange
ment i samarbejde med elevforeningen. Det skal være for alle årgan
gene, og weekenden i Mørkholdt viste jo at det sagtens kan lade sig 
gøre. For vi havde det virkelig sjovt og hyggeligt, og vi vil gerne sige 
elevforeningen mange tak for det gode initiativ.
Vi synes, det har været mægtig spændende og positivt at være 
kontaktpersoner, da opbakningen har været helt i top. Så samtidig
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Uha, hvor er det trist at tage afsked. Karen, Mette og Karin.

med at der har været planlægning har det moret os og bestemt været 
arbejdet værd. Det har også vist os, at »ånden fra Bjergsnæs« og 
sammenholdet ikke blev på skolen, da året var slut, men taget med 
og bygget videre på.

Venlig hilsen 
kontaktpersonerne for 84/85 

Olav, Palme og Margrethe
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Cykeltur 10.-13. juni

Med klokkeklemt og godt humør cyklede vi alle ud af skolegården 
tirsdag morgen med retning mod Mønsted Kalkgruber. Her viste 
grubernes ejer Anker Buch os rundt, og vi fik et historisk indblik i 
en af vore forfædres arbejdspladser.
Vores medbragte madpakker blev fortæret hos Søren Engeborgs 
forældre, der velvilligt havde åbnet dørene og haven for os. Derefter 
var det bare med at komme der ud af mod det endelige bestemmel
sessted - nemlig Sallingsund Camping. Her gik vi straks igang med 
at sætte telte op og at lave mad.
Onsdag morgen var det vanskeligt at få næsen ud af soveposen, men 
efterhånden fik vi også tæerne frem, og morgenmaden blev fundet 
frem. Cyklerne skulle igen frem, og med ømme haler og i regnvejr 
cyklede vi til Øster Jølby. Her fortalte Salman Ove Sams os om den 
lokale historie og de to bygninger, der har stor lokalhistorisk betyd
ning - nemlig frimenighedskirken og det ottekantede forsamlings
hus. Eftermiddagen var afsat til bytur i Nykøbing, men p.g.a. 
regnvejr kørte de fleste hjem til eftermiddagshygge i teltene. Om 
aftenen gik vi tur i Legind Bjerge og en del tog en svømmetur i 
svømmehallen på Jesperhus Camping.
Torsdag gik turen til Fur. Efter en lille sejltur var første program
punkt Fur Museum, som dels er almindeligt museum, men som 
også har en fantastisk udstilling af geologiske ting. Efter frokost i 
det grønne cyklede vi til Furs højeste punkt »Bette Jenses høj«, 
hvorfra næsten hele Fur kan beses. Vores Furbesøg sluttede med en 
gåtur langs fjord og molerskrænter.
Om aftenen havde vi først folkedans på den gamle havnekaj, hvor 
»Pinen« og »Plagen« engang lagde til. Dernæst tændte vi bål på 
stranden, og vi fik pølser og snobrød. Og så kom aftenens overra
skelse, idet campingpladsens fantastiske værtspar og deres hjælper 
Alma havde brugt en stor del af dagen til at bage æbleskiver til os 
alle.
Fredag morgen måtte vi tidligt op, da der skulle pakkes sammen 
inden afgang. Turen gik først til Sundsøre, hvorfra vi blev sejlet over 
til Hvalpsund. Her besøgte vi den gamle herregård »Hessel«, der 
hovedsagelig er bevaret i den gamle stil og desuden har et landbrugs-
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Et fantastisk trekløver på Sallingsund Camping.

museum. Derpå blev jernhesten trukket frem for sidste gang og 
kursen blev sat mod Bjergsnæs. Godt trætte, men glade og tilfredse 
nåede vi hjem til køkkenets gode mad.

Børge Hansen
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Det svundne år

Efter i sommerferien at have sundet os lidt på Landsstævnet i 
Odense og den efterfølgende kursus I uge herhjemme startede et 
nyt skoleår langsomt op og dermed nye ansatte. I køkkenet var to 
elever fra 1984/85 ansat - Mette B. Engholm Nielsen og Karen 
Søgaard. På lærersiden blev Keld Simonsen ansat. Han afløste Knud 
Tarpgaard. Eva T. Sørensen, som havde været barselsvikar for 
Birthe, havde fået en stilling som årsvikar nede på Søndre skole, og 
vi fandt i stedet Åse Nielsen, som med kun få dages betænkning 
kunne gå i gang. Tak til både Eva og Åse for deres måde at være på 
samt den hjælp, de har ydet skolen. Som pige i huset hos Lisbet og 
jeg kom Karin Frandsen.
Sædvanen tro indledte vi også i år med en udflugt for bestyrelse og 
personale onsdag den 7. august. Turen gik til Salling Ungdoms
skole, hvor vi blev hjerteligt modtaget af Else og Kaj Riis og fik stort 
udbytte af at se skolen. Tak for stor gæstfrihed. Højskolen i Thy var 
næste programpunkt. Og godt var det at opleve den entusiasme og 
varme, der kendetegnede stedet. Også her en stor tak for spændende 
fortælling og gæstfrihed til Kurt Andersen, Lisbeth Riis samt Laust 
Søndergaard. Efter en god køre- og lille sejltur endte vi på Fur for at 
se fabrikken Skamol, som laver molersten, molerklinterne, museet 
og vi fik her mulighed for ved selvsyn at opleve noget af vor 
geologiske fortid. Sammen med alt det sete fik vi i løbet af dagen 
mulighed for megen god snak.
Dagene indtil søndag, åbningsdagen, gik nu med de sidste forbere
delser, så alt kunne være klart, når eleverne ankom.
Det er altid en dejlig dag, når eleverne ankommer, og sådan blev 
også søndag den 11. august. 35 drenge og 32 piger - meget forvent
ningsfulde - fik anvist deres værelser. De 11 »gengangere« fra sidste 
år blev noget overraskede, da drengene skulle på pigegangen og 
omvendt. Ja, vi havde skiftet om for at prøve, om det gav nogen 
forskel, at pigerne var længst ude på elevfløjen, og det nu var dem, 
som måtte løbe udenom. Kl. 15.00 var der kaffebord i gymnastiksa
len,og åbningstalen blev holdt. Man kunne se eleverne sad og 
lyttede efter, men også var så spændte på det kommende, at de 
næsten ikke kunne koncentrere sig.

44



Der blev sagt farvel til mor, far, søskende, og pludselig stod eleverne 
alene - måtte klare sig selv. Efter aftenens program med gymnastik, 
folkedans og sang var den største nervøsitet vist forsvundet.
I den første uge skulle eleverne have lært hinanden, skolen, valgfa
gene og omegnen at kende. Det blev en god, sjov men flere syntes 
også en hård uge. Den første følelse af fællesskab får de også, når de 
ugen igennem har øvet en lille gymnastikserie og nogle sange, som 
de viser og fremfører sidst på ugen.
Mandag den 12. august var den første almindelige skoledag og 
eleverne fandt nu ved selvsyn ud af, at der var mange andre obligato
riske fag end i folkeskolen - fortælletimer, foreningslære, formning, 
musik, idrætsteori, historie m.m.
Til aftensamlingen havde mandagsvagtholdet allerede fået lavet no
get underholdning. De to hverdagsaftener med aftensamling mødes 
eleverne i spisestuen til en kop te eller kaffe, og vagtholdet arrange
rer en lille underholdning.
Søndag den 25. august skete mange ting. En elev havde hjemve (eller 
kunne i hvert fald ikke undvære sin »fyr« derhjemme) og tog hjem. 
Vi fortalte dog først hende og hendes mor, at det var forkert! Men 
en anden pige, Ulla Nielsen Fruergaard, var hurtig til at sige ja til at 
komme samme dag.
Vagn Aage Kjeldsen, skolens formand, Lisbet og jeg var til indvielse 
af Tjele efterskole. Det var meget interessant og sjovt at hilse på 
tidligere ansatte herfra Sonja Eriksen og Jan Hartvig, som hen
holdsvis leder køkken og pedelarbejde derude. Vi må håbe på god 
vind til efterskolen. Om mandagen var der travlhed for at få gjort 
klart til revisorens besøg næste dag. Regnskab og budget skulle 
stilles op til den årlige indberetning til ministeriet.
Flygtningeproblemer, racediskrimination, fremmedarbejdere var 
emner, som i denne uge blev diskuteret meget og med store hold
ningsforskelle, så den ugentlige besøgsaften torsdag var lidt højrø
stet.
Folkedans var mange noget skeptiske ved, da de kom på skolen, 
men ingen var kede af, at vi fredag aften indledte den første skolewe
ekend med netop det. De havde nemlig fundet fællesskabet og det 
livgivende i dansen - trinene kommer så nok senere. Eleverne har i 
løbet af året 4-5 skoleweekender, hvor de alle skal være på skolen, så 
de også samlet oplever den i fritiden. Weekenden bød på film om 
japansk gymnastik, fodbold og kirkegang. Søndag eftermiddag af-
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Et glad hvil på vandreturen.

sluttedes med troldeløb. Eleverne bliver delt ind i hold og lærerne 
leger trolde, som skal tage elevernes balloner. Alle finder her barn
dommens glade legesind frem - og vi gør alt for ikke at få dette sind 
gemt væk igen.
Kl. 6.50 stod eleverne op mandag den 2. september og gjorde som 
sædvanlig klar til morgenens løbetur rundt om skolen. I dag var 
nogle løbet noget før, for nu skulle man ikke starte fælles mere, og 
tiden mellem løbeturen og morgenmaden kunne så for nogle bruges 
til at forberede sig.
Torsdag den 5. september havde vi besøg af repræsentanter for 
DDGU og DDSG&I, samt de skoler som kører kursus I, lederkur
sus i gymnastik. Evaluering af de ovenstående kurser samt planlæg
ning og forhandling angående 1986-kurserne var mødets formål. 
Spændende var mødet også på den baggrund, at det var evaluering af 
de første kurser efter den nye struktur, og der var næsten kun 
positive tilkendegivelser.
Alle elever ville hjem i den lange weekend fra fredag til mandag 
aften. En hverdag har eleverne da sammen med forældrene, så de 
evt. kan få ordnet indkøb, tandlæge m.v.

46



De 4 nye elevværelser.

Men mandag aften kunne man allerede mærke at fællesskabet i den 
forløbne måned havde vokset sig stærkt. Gensynsglæden var stor, 
for man havde i weekenden pludselig følelsen af at savne kammera
terne og skolen. Som en elev sagde: »Jeg havde så meget at fortælle 
derhjemme, og det var så dejligt at se familien igen, men allerede 
lørdag længtes jeg bare hele tiden herop«. Meget nyt er der blevet 
fortalt i denne weekend, og iveren efter at opleve endnu mere var 
vokset.
Nyt skete også allerede onsdag og torsdag, hvor der var værksteds
dage. Der skulle fabrikeres ting som skulle sælges til fordel for en 
Skagenstur til foråret. Der blev f.eks. lavet: Akvareller, brevpapir, 
dekorationer med tørrede blomster, smørebrætter, puslespil i træ, 
tasker, lædersager, grydelapper, spånæsker blev til syæsker og et 
hold støbte stearinlys.
En tyrker var på besøg i o-fagstimerne og flere fik nu mulighed for 
at revidere deres synspunkter angående fremmedarbejdere.
Fra elevernes dagbog er følgende hentet:
»Den 14. september 1985: Lørdag skulle vi på markedet og sælge 
vores hjemmelavede ting fra emnedagene. »Radio Viborg« var med 
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på markedet og lavede et interview med nogle af eleverne. Der blev 
solgt for ca. 1.100,00 kr. (pengene skal gå til Skagensturen!) 
Om eftermiddagen havde vi besøg af et gymnastikhold fra Vejle 
Amt. Holdet skulle til Australien og undervise gymnaster, så vi var 
forsøgskaniner.
Søndag var vores fridag, efter lørdagens anstrengelser. Panik på 
pigegangen-vandkamp som endte med krummer i Charlottes seng. 
Den 16. september 1985: Niels’ mor Aase Andreasen, holdt fore
drag om sund mad (Niels har endnu noget at lære). Fotografen var 
her, vi blev fotograferet til elevbilledet, klassevis, på værelserne og i 
timerne.
Den 17. september 1985: Efterskolen Klank var på besøg. Det er en 
meget anderledes efterskole end Bjergsnæs, de havde helt andre 
tanker om os, end vi selv turde tænke os til. Vi vandt stort set 
sportskonkurrencerne, dog vandt de brætspillene! De kom over 
middag og tog afsted før aftensmad. Bjergsnæs fik en nøglering af 
skolen (blip-blipem). Hans-Jørn var syg.
Den 18. september 1985: De 3 første timer om formiddagen så vi 
filmen »Jeppe på Bjerget«. Temaet skulle vi arbejde videre med i 
historietimerne. Til aftensamlingen læste Børge noget af »1000 fluer 
med et smæk« af Johannes Møllehave.
Den 19. september 1985: Vi prøvede joggingdragter, for størrelsen 
om at gøre. I år er stoffet isoli, de andre år har det været velourdrag
ter.
Den 20. september 1985: I O-fag havde vi besøg af flygtninge fra 
Iran. Vi blev delt ud på forskellige hold, hvor vi havde mulighed for 
at stille spørgsmål. Dog var de ikke gode til det danske sprog - så 
engelsk-gloserne blev brugt. Om eftermiddagen viste lærerne små 
episoder fra vores hverdagsliv. Der blev diskuteret og gennemsnak- 
ket alle de små irriterende ting, vi gør i dagligdagen. Lige da lærerne 
viste det, grinede vi - men efterhånden fandt vi ud af, at det faktisk 
er os - elever, som er sådan.
Den 21. september 1985: Vi cyklede ud til Allans forældre. Vi var 
godt gennemblødte, så det var lækkert med en god kop chokolade, 
mens vi plantede os foran fjernsynet og så Rock for Afrika.
Den 22. september 1985: Slap af dag, med den særlige aftensamling 
søndag kl. 21.45.
Den 23. september 1985: Om aftenen var der folkedans. Lederne 
var gæster fra Norge. Det var frivilligt, om vi elever ville være med. 
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Den 24. september 1985: For en gangs skyld skete der ikke noget 
arrangement denne dag. Besøgsaften.
Den 25. september 1985: Vi fik en halv fridag, da der skulle være 
lærermøde, hvor eleverne skulle »BEHANDLES« og fordi, der var 
forældresultation før efterårsferien. Om aftenen var der landskamp 
Danmark-USSR. Aftensmaden blev endda udsat p.g.a. kampen.
Den 26. september 1985: Vi var på besøg hos Himmerlandscentrets 
idrætsefterskole (HCI). De var ret skrappe til boldspillene, så vi 
vandt gang på gang nederlag. Om aftenen havde vi Bjergsnæs’ kor til 
at synge. Eleverne fra HCI leverede en alt for lang underholdning. 
Men en tak for en god dag skal HCI have.
Den 27. september 1985: Helt normal dag. vi afsluttede emnet om 
fremmedarbejdere og flygtninge med en diskussion/debat.«

Efter et helt år (eller to) at have været engageret på skolen er det 
svært for eleverne at fatte, de ikke skal være her mere, og ofte 
kommer tidligere elever også på besøg.
For at det tidligere elevhold har mulighed for et gensyn og opleve 
Bjergsnæsstemningen/ånden laver vi et efterårsmøde for dem. Et 
møde med minder, snak, debatemner, fysisk udfoldelse og åndelig 
næring (se program).

Til elevholdet 1984/85

Til gensyn, glæde, motion samt åndelig næring indbydes I alle til 
efterårsmøde den 28.-29. september 1985

Program:
Lørdag:
kl. 13.30 velkomst og kaffe. Herunder Bjergsnæsnyt.
kl. 14.30 Gymnastik (opvarmning).
kl. 15.15 Boldspil og dramatik.

Boldspillene vil være håndbold, fodbold og volleyball. 
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kl. 16.15 Emne.
Oplæg, diskussion i grupper og fælles drøftelse.

kl. 18.00 Landsstævnevideo.
kl. 18.30 Spisning.
kl. 19.30 Video af afslutningsopvisningen.
kl. 21.00 Kaffe og sang/kor.
kl. 22 30 Folkedans.

Derefter dans og hygge.
kl. 0.30 Natmad
kl. 1.00 Godnat

Søndag:
kl. 6.30 Vækning og morgenløb
kl. 7.00 Morgenmad
kl. 8.00 Fortælletime
kl. 8.30 Gymnastik og spring
kl. 10.00 Formiddagskaffe og afslutning.

Hele dette program inclusive køkkenets lækkerier vil koste den lave 
pris af 50 kr.
Husk gymnastik/idrætstøj, sovepose, luftmadras, billeder m.v.
Vi håber alle, der har mulighed, vil komme og gøre weekenden 
festlig.
En hilsen til jer alle på hele skolens vegne

Lisbet og Ole Mølgaard

Det blev en dejlig weekend, og hvor er det godt at høre, at faktisk 
alle er i gang på den ene eller anden måde. - Lidt mærkeligt var det 
også at fortælle dem, at skolen nu var fyldt helt frem til skoleåret 
1990/91.
I september fik vi også mulighed for at hjælpe 2 med et job på 
skolen. Leif Metz blev som langtidsledig ansat til at hjælpe med 
pedelarbejdet og i løbet af efterår, vinter og forår havde Finn, Ebbe 
og Leif fået bygget et maskinhus/garage med kartoffel/gulerod- 
skælder. - ialt en 85 m2 - ryddet ca. V4 tdr. 1. skov (5-6 m høje 
fyrretræer), så der blev klaret en del.
På kontoret, som hjælpelærer og meget andet blev Henriette Pil-
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Der rejses på garagen.

gaard ansat — også som langtidsledig. Der blev nu mulighed for at få 
ryddet op og katalogiseret på kontoret. Videobåndene blev også sat 
i orden og skrevet i bibliotek. Alt det, som man til daglig har svært 
ved at nå, blev nu klaret. Tak til Leif og Henriette for deres indsats 
her på skolen.
Med den skønne sang »Septembers himmel er så blå« klingende fra 
84/85 elevweekenden gled vi tirsdag ind i oktober og elevernes 
dagbog lyder sådan:
»Tirsdag aften var usædvanlig, fordi præsten og forfatteren Johan
nes Møllehave var på besøg. Johannes Møllehave fortalte om sin nye 
bog om H. C. Andersen. Med Johannes Møllehave til at fortælle, fik 
man et lidt andet syn på H. C. Andersens liv og om hans historier, to 
ting, der hænger nøje sammen. Alle, både elever og folk fra omeg
nen, var vist enige om, at det var en god aften.
Onsdag den 2. oktober 1985: Onsdag middag drog hele Bjergsnæs 
afsted til Skåde for at besøge efterskolen Unge Hjem. Efter vel
komst og en forfriskning på elevernes værelser, spillede vi de tradi
tionelle sportskampe mod Unge Hjem. Det blev til overbevisende 
sejre til Bjergsnæs i næsten alle sportskampe. Bagefter dystede
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Grethe, Mette, Gudrun og Sara.

Bjergsnæslærerne mod Unge Hjem-lærerne i volleyball. Også her 
sejrede Bjergsnæs. Om aftenen spiste vi først vores medbragte mad, 
kold kartoffelsalat og frikadeller. Senere var der så dramatik, sket
ches, sang og musik, alt sammen arrangeret af Unge Hjem. Aftenen 
sluttede med discotek. Vi var allesammen enige om, at det havde 
været en god dag, nok fordi skolen minder en del om Bjergsnæs, og 
måske også fordi vi kunne vinde i sportskampene!!
Torsdag den 3. oktober 1985: Der var besøgsaften. Drengene be
søgte pigerne.
Lørdag den 5. oktober 1985: Om lørdagen var der arrangeret åbent 
hus på Bjergsnæs. Forældre, venner og folk fra omegnen kunne 
komme og se, hvordan skolen fungerer, når der er aktivitet på 
skolen. Det startede efter middag med aktiviteter i værkstederne. 
Derefter var der boldspil og spring i gymnastiksalen. Alle elever var 
så i gymnastiksalen til kor, samspil og gymnastik. Derefter var der 
igen aktiviteter i værkstederne, mens dramaholdet viste lidt af deres 
kunnen i gymnatiksalen. 150 besøgte skolen.
Søndag den 6. oktober 1985: For dem, der blev i weekenden, var 
weekendarrangementet en gå-tur med Niels. Gåturen endte i sko
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ven her nord for skolen. Niels mente, der var en vej ned til skolen, så 
vi gik et par omgange i skoven, før han var overbevist om, at der 
ikke var nogen vej. For at komme hjem måtte vi gå over marker. 
Men ellers var det en gå(go’?)tur.«
Fredag den 11. oktober sluttede vi af med eleverne før efterårsfe
rien. Lærerne var så »flinke« at vinde over eleverne i håndbold, og 
om aftenen var der fødselsdagsfest, hvor adgangstegnet var en sjov 
hovedbeklædning eller frisure. Det udartede til et helt karneval og 
en god og festlig aften blev det.
Næste dag kom nogle forældre allerede om formiddagen til foræl
drekonsultation. Det var nemlig forældredag, hvor der var mulig
hed for forældrene sammen med eleverne at tale med lærerne, 
hvordan det gik. Derudover kunne forældrene vælge sig på forskel
lige valgfag sammen med eleverne, og hvor er det dejligt at se 
forældre og børn være sammen i aktiviteterne - og de nyder det. 
Fællessang, kaffebord, korsang, samspil og fortælling gav os derud
over i fællesskab en dejlig oplevelse. Forældrene oplever hvordan 
lærerne er i timerne (og dagligdagen), og lærerne/personalet oplever 
forældrene på en anden måde — eleverne oplever sammenhængen 
mellem hjem og efterskole.

Efterårsferien er altid kærkommen, men for nogle betød det om 
søndagen starten på Kursus I. Det blev en spændende uge med 
mange aktive og dejlige kursister. (Se også artikel derom).
Niels og Hans-Jørn havde længe været i gang med at forberede 
elevernes erhvervspraktikuge, som skulle foregå i ugen efter efter
årsferien, så da eleverne kom søndag aften den 20. oktober var der 
både meget at fortælle fra efterårsferien men også spænding om, 
hvordan den kommende uge ville gå.
Og altid er det sådan, at de steder, hvor eleverne får lov at lave noget, 
har det været godt, og de andre steder knap så godt, men ens for alle 
er fornemmelsen af at have prøvet erhvervslivet - have fået nogle 
erfaringer.
Inspiration skal der også til for at holde skole og derfor tog Lisbet 
og jeg på lederkursus mandag den 28. oktober.

En del elever boede omkring Jelling og allerede fra det første år 
havde en del af eleverne været til »Jelling bal« her først i november, 
og sådan blev det også dette år. Der var desværre nogle, som fik lært
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Ritas danskhold graver buske væk før udgravning.

en slags lektie den weekend, men ellers havde eleverne vist haft det 
godt.

Svend Hamborg og Thy Spillemandslaug stod for onsdag aften. 
Mange mennesker udefra og Svend Hamborg og spillemændene i 
hopla gav os en meget fin aften med folkedans og sang.
Det var også en god afveksling til mandagens og tirsdagens matema- 
tikemnedage.
At efteråret var her fik vi tydeligt at mærke om onsdagen, som 
startede med en forrygende storm - en af de dage, hvor vi virkelig 
mærker skolens høje beliggenhed.
Hver fredag er eleverne i svømmehallen på Gymnastikhøjskolen fra 
kl. 16-17. Samtidig har nogle handicappede svømning i det lille 
bassin, og vore svømmelærere syntes, det kunne være godt at 
invitere de handicappede med evt. ægtefælle herop til en aften med 
eleverne. Det blev til en god aften, som gav de handicappede en 
tryghed ved eleverne, og eleverne fik et mere nuanceret syn på 
handicappede — alt til fælles bedste.
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Et dejligt Vesterhavsbille de.

Forskellige er de weekendarrangementer eleverne eller lærerne fin
der på at lave. Denne lørdag kl. 24.00 (0.00) lød klokken og alle blev 
kaldt i gymnastiksalen. Der skulle være uhyggetime eller en slags 
sørøverleg i mørke. Det var vist ret vellykket.

Selv om byggeriet af 2. etape, klassefløjen og de 4 elevværelser ikke 
har været nævnt endnu har meget arbejde været i gang. Byggeudvalg 
blev oprettet - indretningsudvalg for lokalerne måtte i gang - planer 
blev ændret — udstyr og inventar gennemtænkt - økonomiske pla
ner blev lagt, og fredag den 15. november, hvor eleverne havde lang 
weekend, kom arkitekten Thomas Pedersen og ingeniøren, Kaj 
Bruun Christensen for et sidste møde angående detailprojekterin
gen, hvorefter der blev arbejdet på højtryk for at få planerne gjort 
færdige.
Ugen efter kunne have været normal, hvis ikke vi onsdag den 20. 
november mente, at nu måtte det være tid for vor årlige Vesterhav- 
stur, hvorom Børge skriver:
»Den 20. november. I dag startede vi tidligt - allerede kl.6 måtte vi 
op, da vi skulle på Vesterhavstur. Udflugtens første mål var Spøt- 
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trup Slot. Efter en kort orientering gik vi rundt og prøvede at 
forestille os, hvordan man levede her for 400 år siden. Videre mod 
nordvest så vi den store møllepark ved Oddesund, inden vi kom til 
Vestervig kirke - en gammel klosterkirke. Vi fik fortalt kirkens 
historie og hørte også om Liden Kirsten og Prins Buris, der efter 
flere folkevisers udsagn begge skal ligge begravet her. Efter at have 
fortæret vores madpakke skulle vi rigtig motionere, idet vi gik en ca. 
5 km dejlig tur langs havet fra Stenbjerg til Nr. Vorupør.
Herfra fortsatte turen nordpå til Hanstholm, hvor vi bl.a. så den 
store fiskerihavn og tyskernes levn fra 2. Verdenskrig i form af store 
kanonstillinger. Med retning mod Viborg kørte vi gennem Thisted, 
hvor vi var på museum. Her har de meget fra og om Kr. Kold, og 
dermed fik vi indirekte noget at vide om de tanker, der ligger bag 
vores skole. Godt trætte og sultne ankom vi til Viborg ca. kl. 19.00.«

Og om weekendarrangementet skriver eleverne:
»Vi, der var der i weekenden, skulle til fællestræning på Onsild 
Idrætsefterskole. Vi var derude kl. 15, hvor der blev budt velkom
men, og vi havde en ’/2 times opvarmning. Derefter kunne vi vælge 
mellem 1 times spring eller rytmisk. Udbredt tilfredshed med tu
ren.«

Når eleverne har trænet i boldspillene et stykke tid vil de gerne ud at 
prøve kræfter, og mandag aften bød på håndboldkampe for både 
pigerne og drengene. Det var foreningen i Løgstrup, der havde 
inviteret - pigerne tabte, og drengene spillede uafgjort.

Hvert år indbyder VAG (Viborg Amts Gymnastikforening) efter
skoler og juniorhold fra amtet til en fællestræning. Det blev en god 
aften med gymnastik, hygge, snak og sang.

Selv om efteråret var præget af byggeplaner, forberedelse til de 
forskellige arrangementer samt de daglige timer fandt lærerkollegiet 
også tid til at have diskussionsaftener, hvor vi gennem samtalen kan 
komme omkring mere overordnede spørgsmål som menneskesyn, 
pædagogik, religion m.v. Onsdag aftens emne tog udgangspunkt i 
Ole Jensens artikel fra Dansk Ungdom & Idræt: »Kroppen er vor 
ven«. Artiklen var en prædiken holdt på De danske Gymnastik- og 
Ungdomsforeningers årsmøde.
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Dejligt med den første sne.

Tirsdag morgen var det glat på morgenløbeturen, da den første sne 
var faldet - til stor glæde for alle. Og da der i løbet af onsdag nat var 
faldet en del sne, tog vi efter en lille gymnastiktime en god og 
grundig sneboldkamp. Hvor var det dejligt at mærke den første sne 
- nogle mærkede den vist også i hovedet og på den bare mave og ryg 
- sneboldkamp var det.

En speciel stemning var der fredag til aften. Festklædte i det fineste 
skrud - damerne i lang kjole og herrerne i jakkesæt (eller smoking) — 
samledes vi til en velkomstdrink (alkoholfri) i opholdsstuen før 
middagen. Dorthe Jespersens forældre var inviteret med til efter 
middagen at få os ledt helskindet igennem nogle af Lancierturene. 
Det gjorde de meget fint og skal have stor tak. Derefter var der 
underholdning og diskotek.
Lige så vigtig det er, at eleverne oplever det hjemlige og daglige, er 
det, at de også oplever festen - det højtidelige på den måde. Vi må 
prøve at få dem til at opleve så mange af livets facetter som muligt - 
for et rigt menneskeliv.

57



Engageret drama-j ule afslutning.

At alle eleverne var der fredag aften skyldtes, at vi havde skolewee
kend.
Fra elevernes dagbog er følgende hentet:
»Lørdag formiddag slappede vi af, dog var der en del, som var på 
handelen nede i byen. Om eftermiddagen fulgtes vi alle ud til 
skoven ved Hald Ege. Der skulle vi samle ting til juledekoratioenr, 
som vi skulle lave om søndagen, hvor vores forældre kom. Det var 
ikke så nemt, for der var en del sne. Om aftenen var der en del af os 
elever, som var i biografen for at se »Den kroniske uskyld«.
Søndag den 1. december var der så forældredag. Da vi havde spist til 
middag, kom vores forældre.
Kl. 14.00 startede vi i gymnastiksalen med orientering om mulighe
derne for os efter dette skoleår. Derudover skulle det være en 
juleeftermiddag (selv om det var lidt tidligt), og det blev det så 
sandelig også. Både vore forældre og vi kom i julestemning for 
første gang. Vi klippede, klistrede og sang, spiste pebernødder, 
hørte korsang og Oles tale. Det var en alletiders eftermiddag.
Om mandagen var det Margits fødselssdag, så hun blev vækket af 
alle pigerne kl. 06.00 med fødselsdagssang. (Det gør vi forresten 
hver gang der er en, som bliver et år ældre).«
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Festlige alderdom-juleafslutning.

Det folkelige foredrag har trange kår har vi ofte måttet sande på 
skolen. Gode foredragsholdere med spændende emner trækker kun 
få mennesker til. Det samme gjorde sig gældende denne mandag 
aften, hvor tidligere undervisningsdirektør nu præst i Farum, Asger 
Baunsbak Jensen talte om »De unges liv i informationssamfundet«. 
Måske var det et held for eleverne, at kun få gæster mødte op, da 
foredraget meget fint blev ændret hen på eleverne, og stor var 
spørgelysten bagefter. Alle turde være med, og eleverne havde fået 
en meget positiv oplevelse af et folkeligt foredrag.

Torsdag aften var der igen et arrangement.
»Skadedyret« af Bent Haller skulle vi alle ind og se på Viborg 
Teater. Det var et stykke eleverne forstod, og de syntes også, det var 
godt.

Den 12. december holdt skolens bestyrelse møde. Byggesagen har 
ikke gjort bestyrelsesmøderne færre, men hvis bestyrelsen skal være 
orienteret om skolens daglige gang og tage de beslutninger deraf 
følger, må møderne alligevel ikke ligge for langt fra hinanden.
De sidste to uger før jul bryder vi skemaet op og lægger forberedel- 
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serne til juleafslutningen ind i timeplanen. I år blev temaet »Livet - 
det værdifulde«. En skildring af fødsel, barndom, ungdom, voksen
tid og alderdom. Eleverne arbejdede meget seriøst med emnerne og 
var fællesskabet ikke kommet helt frem før, viste det sig nu. En så 
stor fælles opgave og om et så godt emne gav resultat. Stor var 
glæden også, da eleverne efter en vellykket juleafslutning for omeg
nen og efter at være puttet i seng kom løbende rundt i en lang kæde 
syngende »Nu er det jul igen«. Hos Lisbet og jeg sad hele persona
let, og vi måtte med i kæden. Hvornår eleverne blev færdige i 
gymnastiksalen med at synge vides ikke.

Lørdag formiddag var vi i Asmild kirke og kom hjem til et dejligt 
frokostbord. Køkkenet havde rigtigt gjort noget ud af det.
Denne lørdag var også afslutningen for Lisbeth H. Madsen, som 
havde været barselsvikar for Kirsten. Tak til Lisbeth for hendes altid 
velvillige indsats for eleverne og skolen.
Om aftenen skulle den »rigtige« juleafslutning foregå, for da kom 
forældrene — og en af de uforglemmelige aftener blev det. Til 
afslutning sagde jeg bl.a.: »I går og i dag har vi haft nogle specielt 
dejlige dage.«
I aftes, hvor vi lærerne/personalet blev hentet af eleverne med 
sangen »Nu er det jul igen« blev en tradition taget op.
Dette skete efter en 14 dages forberedelse af juleafslutning, kor og 
gymnastik. Det store kor skulle præsentere sig - selv finde sammen. 
Fællesserierne i gymnastik begyndte pludselig at lykkes.
Juleafslutningen i aftes og også i aften blev over al forventning. Og 
pludselig tror jeg, og for første gang fattede I elever, at I var ét hold - 
I gjorde hver jeres til, at det skulle blive så godt som muligt - og 
netop ved at glemme jer selv og arbejde for helheden opstod fælles
skabet.
Nu kommer dagligdagen efter juleferien og Norgesturen.
I skal hver især arbejde med jer selv, for at det videre skal lykkes, 
men I så glimtet, I har følt suset«.
Derefter sang vi: »Ingen har guldtårer fældet som ej glimt af guldet 
så« - af Grundtvig.

Ved den tomhed, som kommer, når alle er rejst, og man står alene 
tilbage på skolen, toner verset fra Grundtvigs sang »Nu skal det 
åbenbares« sig frem:
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Dejlige børn og dygtige barnepassere.

Ja, kæden af kærminder 
man sagtens prise tør: 

jo stærkere den binder 
des friere den gør 

jo længer den mon vare, 
des mindre står den fare, 
des gyldnere den bli’r.

Selvom vi, personalet, skulle rydde op søndag var juleferien nu 
begyndt, og den indledte vi med en tiltrængt julefrokost på Rinds- 
holm Kro. Imedens blev hele personalebørneflokken passet af 
Mette Bach og Henriette Nygaard (begge 1983/84) og så vor far
mor. De havde også haft en rigtig hyggelig juleeftermiddag her
hjemme med juletræ og gaver.

Juleferien er en af de bedste tider på året for lidt privatliv. Der er 
både tid og ro — og skoleåret kører bare videre efter ferien, så intet 
skal forberedes udover den daglige undervisning.
Og dog. - Allerede i november/december var tankerne af og til gået 
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til Norgesturen, som skulle foregå fra den 10.-18. januer. Børge og 
Niels arrangerede turen til Hallingskarvet, hvor vi skulle bo i 
hytter. Hytteinddeling, madplan og -lister, transport og meget 
andet skulle ordnes. Da eleverne kom søndag den 5. januar var det, 
udover fortællingen om julens hjemlige oplevelser, Norgesturen 
som var samtaleemnet. Norges historie og geografi, skienes be
handling, at færdes i de norske fjelde og meget mere blev gennem
gået i løbet af december og første uge i januar. Selve Norgesturen 
har to 9. klasses elever beskrevet andetsteds i årsskriftet.

Og så til noget helt andet kunne vi sige torsdag den 23. januar, hvor 
globetrotteren Mogens Stryhn viste lysbilleder og fortalte om 
»Kina efter Mao«. Det blev en god og spændende aften.
Dagen efter fortalte en kvindelig lærer fra amtsgymnasiet om gym
nasiet og HF. Det varede jo ikke længe, før eleverne skulle til at 
vælge, hvad de ville efter året på Bjergsnæs.

Sammen med juleforberedelserne og Norgesforberedelserne star
tede vi også så småt op på forberedelserne til gymnastikopvisnin
gerne. Og her efter Norgesturen blev der rigtig gået til den. Det var 
også nødvendigt for allerede i skoleweekenden lørdag den 1. fe
bruar skulle vi vise nogle serier i Mathias Marked i Viborg. Anled
ningen var, at vi gerne på en utraditionel måde ville vise noget om, 
hvad vi laver på Bjergsnæsskolen, da selv mange fra Viborg ikke 
kender skolen. Næsten alle vore forskellige aktiviteter blev vist. Der 
var fællessang, kor, samspil, gymnastik, spring, drama og folke
dans. Samtidig hermed sad nogle elever ved arbejdende »stande«, 
ligesom en lysbilled-/båndserie samt en plancheudstilling viste no
get om livet på Bjergsnæs. - Eleverne var meget spændte og klarede 
formiddagen virkelig godt. Det er ellers en svær opgave at fange 
opmærksomhed et sådant sted, men mon ikke mange blev tiltrukket 
af det liv og den glæde, som strømmede fra eleverne.
Om aftenen havde 9. kl. arrangeret fastelavnsfest, og utrolige var 
udklædningerne - fantasien havde virkelig været i sving. Katten blev 
slået af tønden, cacao, fastelavnsboller og lagkage blev serveret, og 
9. kl. underholdt. Efter et par timer, hvor højttalerne var blevet 
blæst godt ud sluttede diskoteket, og der var sodavand og land
gangsbrød til alle. En god dag var slut og alle gik trætte men glade og 
tilfredse i seng.
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Set. Mathias Marked.

Søndag var vi til gudstjeneste i Søndre Sogns kirke. Vi er i den 
heldige situation at have ret forskellige kirker inden for en kort 
afstand, så eleverne har efter et skoleår mindst set og været til 
gudstjeneste i Søndermarkskirken, Asmild kirke, Søndre Sogns 
kirke og Domkirken.
Eftermiddagen stod på gymnastiktræning, og nu begyndte det at 
ligne noget. Øvelserne var blevet pudset af, samtidigheden trænet, 
og alligevel var der nok at se til ugen igennem, inden vi om lørdagen 
skulle til vinterstævne på Gymnastikhøjskolen, hvor vi skulle give 
opvisning.

Om torsdagen havde vi besøg af en tidligere politibetjent, Kaj 
Friemel. Han fortalte om 2. verdenskrig, under hvilken han havde 
været i koncentrationslejr. Det var så spændende, at aftensmaden 
måtte udsættes en halv time. Samme aften holdt skolens bestyrelse 
møde.

Næste aften ankom Højer Ungdomsskole. De har nu som en god 
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tradition gennem flere år overnattet hos os natten før vinterstævnet. 
Det bliver altid til en god og hyggelig aften.
Til morgenmaden kunne man tydeligt mærke, at eleverne i dag 
skulle ud og lave deres første gymnastikopvisning - lidt opstemte og 
alligevel lidt nervøse. - Vi skulle ind som det første hold og havde 
derfor fanerne med.
Det gør vi nu almindeligvis også som skole, selv om vi ikke er første 
hold, men flere udefra (f.eks. ved ledersammenkomsten efter opvis
ningen) mener at skulle bestemme, at så skal vi ikke have fanerne 
med. Det bestemmer vi heldigvis selv. Vi har det danske flag som det 
synlige udtryk for det, vi er fælles om, det danske folk, dets historie, 
sprog, kultur, fædrelandet. Ikke fordi vi er bedre end andre folke
slag, men fordi vi vedstår arv og gæld og vil bevare værdigheden og 
stoltheden som folk samtidig med at indgå i det folkelige fællesskab.

Opvisningen gik rigtig godt, og eleverne var meget glade - og det 
var vi ledere skam også. Mange fine fremvisninger og opvisninger 
bød dagen på, og om aftenen var der diskotek. Da det sluttede 
startede vinterferien for eleverne.
Men på skolen ankom Vejle juniorhold, som skulle have en week
endtræning. Det var nogle herlige unge mennesker.
Ved udbygningen ville vi komme op på 75 elever og flere lærere 
skulle ansættes. Der var blevet opslået 2 stillinger ledige, og søndag 
eftermiddag var en interesseret på besøg angående fysik/datalærer- 
stillingen.
Byggeri kræver også en god kontakt til ministeriet, så alt bliver 
holdt i rette spor, og derfor skulle jeg til København mandag den 10. 
februar. Med et tågeforsinket fly fra Karup om morgenen. Møde 
med undervisningsinspektør Jørgen Olsen, til reception ved 
DDSG&I’s 125 års jubilæum i Folketingets Fællessal, igen et møde 
og nu med undervisningsministeriets arkitekt Ole Grennes og eks
peditionssekretær Annelise Carstensen fra byggedirektoratet. Til 
slut fik jeg lejlighed til at kigge ind en times tid på Efterskolernes 
sekretariat, og efter et par små indkøb til børnene gik turen til 
Kastrup igen. På vej ud til flyet mødte jeg Asger Baunsbak Jensen, 
og vi fik en herlig snak i flyet. En varm hilsen skulle jeg bringe 
eleverne. Kl. 19.30 var der aftensmad (middag) derhjemme og vin
terferien begyndte.
Dog skulle mange ting laves færdige inden revisoren kom mandag
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Kælderen næsten færdig.

den 17. februar, og vi skulle have opstillet regnskabet for 1985.
Da skolen er temmelig ny har vi ofte besøg fra andre skoler, som 
gerne vil se, hvordan indretningen er, og tirsdag var det køkkenet, 
det gjaldt. Eleverne havde en næsten helt normal uge, men onsdag 
aften havde vi omegnsmøde med forfatter og lærer Gunnar Nissen. 
Han fortalte om Østeuropa og hans afdeling med »rød humor« 
vakte begejstring.

Gennem hele vintren havde eleverne haft deres forening BIMS 
(Bjergsnæsskolens interesse- og motionssammenslutning) i gang og 
torsdag aften viste underholdningsudvalget filmen »The Day Af
ter«.
Ca. 50 elever var her i weekenden. Det er en stor flok, men når først 
fællesskabet har vokset sig stærkt, skal man ikke gå glip af for mange 
weekender.
Det var også om lørdagen i denne weekend vi havde oplysnings
møde for elevholdet 1986/87. Næsten alle kunne komme, og vi 
havde en rigtig dejlig dag og fik et godt indtryk af de kommende 
elever.
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Mandag den 24. februar blev en meget spændende dag. Der skulle 
være licitation på udbygningen. Alt gik godt og byggesummen 
kunne alt i alt holdes inden for den af ministeriet sidst godkendte 
byggesum 5,6 mill. kr. (Om byggeriet se artikel i årsskriftet). Ele
verne fik derfor rundstykker tirsdag morgen.
Denne dag blev også speciel men startede faktisk om mandagen, 
hvor 7 elever fra Gymnastikhøjskolen var kommet. De havde fået 
lov at få tirsdagen og alle eleverne og skulle så planlægge og afvikle 
hele dagen selv. Der var stor aktivitet, og alle fik en virkelig god dag 
ud af det.
Onsdag og torsdag bød på sprogemnedage, hvor det var muligt at 
fordybe sig lidt mere i tyske, engelske og amerikanske (U.S.A.) 
forhold, der kunne danne baggrund for sprogene tysk og engelsk. 
Dagene blev afrundet med en skattejagt udformet på de pågældende 
sprog. Fredag var for eleverne almindelig, men vi andre samt nogle 
fra bestyrelsen havde ansøgere til lærerstillingerne til samtale. Det 
blev til, at vi ville ansætte Hanne Mols Hansen fra Mølvang ved 
Jelling og Flemming Andersen fra Billund med start pr. 1. august 
1986.

Om ugen efter fortæller elevernes dagbog:
»Mandag den 3. marts klokken 6.50 skulle vi op og ud at løbe 
morgenløb. Det var nemt at komme ud af sengen, da solen allerede 
var stået op.
Efter morgenmaden skulle vi starte med en fortælletime. Emnet i 
disse timer er »følelser«. Der blev idag fortalt om kærligheden, der 
ikke kan bindes.
»BIMS«, ja, det hedder vores forening. Den er til for at tilbyde os en 
aktiv fritid. Idag havde vi generalforsamling. Der var meget at 
diskutere. Vi startede på en ny og sidste valgperiode. Det var 
spændende at komme igang med noget nyt.
Vi fik den sædvanlige aftensmad og derefter var der nogle aktiviteter 
i foreningen. Til aftensamling afsluttede vi generalforsamlingen, 
mens vi ind imellem sang og drak te og kaffe.
Derefter skulle vagtholdet igang, og vi andre skulle være på egne 
værelser.

Klokken var ca. 6.35 da vi blev vækket af en stemme som sagde, at 
det var torsdag den 6. marts, og at vi skulle ud at løbe. Bagefter var
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Udsigt over fjeldet efter 25 km.

der morgenmad. P.g.a. forlænget weekend var skemaet lavet lidt 
om. Pigerne skulle starte med gymnastik, ledet af Lisbet Mølgaard, 
drengene skulle løbe (torsdags-turen). Derefter havde vi fri.
I fortælletimen, der startede kl. 10, blev der bl.a. fortalt om »frihed 
under ansvar«.
Efter middagen havde vi rengøring og pakning indtil kl. var 14.00. 
Et festudvalg bestående af 7 elever havde arrangeret en fest ude i en 
lille by Kvols kun 15 km fra Viborg.«

Og da eleverne var taget afsted havde lærerne diskussionseftermid
dag.

Fredag morgen væltede det ind med musikinstrumenter, børn og 
lærere. Det var Midtjysk Musiklærerforening, der havde arrangeret 
en musikdag for børn og unge op til 10. klasse. Det havde været en 
aktivitetsrig og god dag.
I denne weekend tog de fleste lærere til Foreningen af frie ungdoms- 
og efterskolers årsmøde på Nyborg Strand.
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Smil — du er på!

Årsmøde var der også om tirsdagen, men det var i skolens vennek
reds. Eleverne underholdt V2 time med fællessang, samspil, gymna
stik, kor, spring, drama og folkedans og derefter startede mødet. 
Skolens formand Vagn Aage Kjeldsen indledte sin beretning med at 
mindes Sejr Nicolaisen, som døde i august 1985. Derefter blev 
følgende berettet: Det stadig stigende elevtal på efterskolerne, pri
sen på et efterskoleophold, ansættelsen af Keld Simonsen, Lands
stævnet i Odense og hermed efterskoleholdet på 575 unge, og 
lokalplan for skolen, byggeri, licitation m.v. - Efter mødet var et 
pænt regnskabsresultat godkendt, Jens Peder Bach genvalgt til be
styrelsen og vennekredsen var nu på 59 medlemmer inclusive 3 
indvalgt af elevforeningen. På mødet blev noget nyt vedtaget. Der 
blev oprettet en forældreforening, som sammen med vennekredsen 
kunne danne et folkeligt bagland. Ideen opstod hos tidligere foræl
dre, som gerne ville have en lidt fastere tilknytning til skolen, efter 
deres børn var væk herfra. Det var et dejligt håndslag at få, og 
forældrekredsen får tilsendt orienteringsskrivelser, årsskrift samt 
invitation til et efterårsmøde på skolen.
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Det var gymnastikopvisningernes tid og torsdag den 13. marts var vi 
til V.A.G.’s forårsopvisning på Gymnastikhøjskolen. Om sønda
gen var vi inviteret til Durup-Hallen som gæstehold ved en lokalop
visning. Selv om Rita havde lidt besvær med at få klaveret til at 
stemme gik opvisningen fint. Om aftenen kom en pige fra Breum, 
som gerne ville i praktik på en efterskole en uge.
Meget ofte ser vi TV-avisen og derfor også Georg Metz. Men at 
opleve ham på en talerstol er dog noget helt andet. Det kunne vi alle 
sige efter han havde været hos os mandag aften til en god aften.
Vi har ingen karaktergivning før til prøverne sidst på året, men 
eleverne får at vide, hvordan de kan forbedre det, de har gjort, og 
hvad der er lavet godt. Men for at eleverne ikke skal være helt 
forvirrede til de skriftlige prøver laver vi altid 2 prøve-prøvedage i 
foråret - det var torsdag og fredag. Lørdag den 22. marts havde vi 
forældredag. Denne gang med gymnastikopvisning, korsang, oplæg 
til debat om EDB-datalære, kaffe og diskussion på værelserne, 
spørgsmål og afrunding til sidst. Forældrene kender nu hinanden så 
godt, at diskussionen hurtigt kommer i gang, og vi deler dem ud, så 
de ikke kommer på egne børns værelser. Det er altid godt for 
forældre at skulle diskutere med andres børn og ligeså omvendt. 
Eleverne tog med forældrene hjem på påskeferie.

Om de første dage efter påskeferien fortæller elevernes dagbog: 
»Tirsdag den 1. april. Kl. 6.50 ringede klokken som den plejer. 
Timerne indtil middag forløb normale. Efter middag havde Ritas 
danskhold, praktik. De var ude og grave træer op, for at gøre klar til 
udbygningen. Om aftenen så de fleste Cosby og Co. og kl. 21.00 var 
der stille-time. Da pigerne var på vej over på værelserne fik nogle af 
dem en mindre forskrækkelse. Oppe fra et af vinduerne på den lille 
drengegang hang en mørk skikkelse og dinglede. Til alt held var det 
bare Henrik, der ville gør opmærksom på den 1. april. Lige inden 
sengetid kunne vi hente et æble i aulaen. Der var lidt uro om natten, 
fordi Pernille Lene havde fødselsdag. Jane skulle gøre det så godt og 
ville hente cacao, desværre havde hun for meget fart på og løb ind i 
branddøren og erhvervede sig en ordentlig bule.

Onsdag den 2. april: Onsdag morgen startede vi med at synge for 
Pernille. Hans-Jørn var syg, og derfor var der praktisk i alle hans 
timer. Så som at samle affald, gøre rent og grave.
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Merete Fenger har dramatik.

Om aftenen skete en hel del. Først var der noget i BIMS, samtidigt 
var der nogen i biografen og se »Rocky 4«. Gudstjenesteudvalgene 
holdt møde.
Kl. 21.15 var der aftensamling, desværre var der et par stykker der 
punkterede på vej hjem fra biffen.

Torsdag den 3. april: Allerede kl. 6 var nogle stykker nede ved 
Børge for at gratulere ham med fødselsdagen. Det andet fødsels
dagsbarn, Ole Nielsen, sang vi for til morgenmaden. Timerne om 
formiddagen var lidt unormale, da vi havde fortælletime først og 
ellers gymnastik lige til middag. Timerne efter middag foregik 
normale, dog undlod vi anden valgfagsperiode. Vi spiste kl. 16.30 
for at blive færdige til at tage til Lægården i Holstebro. Foruden os 
lavede også Vesterlund, Brejninggård og Lægården opvisninger. 
Efter nogle fantastiske opvisninger var der forfriskninger og disko
tek. Vi morede os godt og kl. 23.00 gik det hjemad.
Fredag den 4. april: Det var en helt utrolig morgen, vi fik lov til at 
sove til klokken var 7.20, efter det var blevet meget sent på Lægår
den. Der var morgenmad kl. 8.00, så det var den første time, der røg 
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ud af skemaet. I o-fag skulle vi vælge os ind på nogle aktuelle emner 
fra TV-avisen, fra de tre foregående dage. Samtidig var 9. klasse til 
lægeundersøgelse. Efter middag var der som sædvanlig, lærermøde 
og rengøring. Men vejret var fint, så en del af drengene spillede 
fodbold, mens pigerne solede sig. I gymnastiktimen dansede vi 
folkedans, og vi gik op i det med liv og sjæl. KL. 16.00 tog vi til 
svømning, hvorefter vi havde weekend.«

I denne weekend var der forberedelseskursus, hvor Lisbet, Rita og 
jeg skulle sørge for, at de mange unge mennesker, som kom her fra 
fredag aften fik en forsmag på kursus I. En hård men inspirerende 
weekend.

Mandag den 7. april begyndte udgravningen til klassefløjen, og vi 
holdt møde med de to nye lærere om skoleåret 1986/87.

Fra elevernes dagbog er hentet:
»Tirsdag den 8. april: De to første timer arbejdede ungdomsguds
tjenestegruppen meget intenst, ellers forløb dagen normalt. I gym
nastik skulle den anden halvdel løbe en 5 km’s tur. D.v.s. forret
ningsudvalget skulle i stedet for planlægge tirsdag den 22. april, når 
Bøvling kommer på besøg. Efter aftensmad var der stor forvirring 
og travlhed, alle skulle være færdige til Melodi Grandprix’et be
gyndte. Imens der havde været kor om eftermiddagen havde de 
andre stillet scene og borde op i gymnastiksalen. Underholdnings
udvalget havde virkelig gjort et flot stykke arbejde. Det blev en 
meget hyggelig aften med optræden af 9 grupper. Der var alt lige fra 
heavy metal til opera og børnesange. Vinderne blev Anders Frost, 
Anders M., Claus, Engeborg og Jesper, de havde selv komponeret 
et instrumental nummer. På andenpladsen var det lærerne med en 
sød sang om os. Hele herligheden sluttede ca. 21.30, og koret stod 
for oprydningen i gymnastiksalen. Endnu engang en stor tak til 
underholdningsudvalget.«

Gudstjenestegruppen var også omtalt ovenfor, og årsagen er, at 
skolen har lovet pastor Dolmer i Søndermarkskirken at stå for en 
ungdomsgudstjeneste torsdag den 17. april. Det blev en spændende 
og lærerig men svær opgave for de lærere og elever, som påtog sig 
opgaven.
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Jonna Seig i vigør.

Inden dagen oprandt havde vi dog kreative dage mandag og tirsdag. 
Merete Fenger fra Silkeborg startede begge dage med noget drama/ 
kreativ dans og var så uforlignelig sød og inspirerende, at eleverne 
ikke kunne andet end være med. Jonna Sejg er også helt fantastisk til 
at fange elevernes (alles) opmærksomhed og kan virkelig få en til 
»At se« som hendes oplæg/foredrag hed. Bagefter skulle eleverne 
selv igang med at tegne og male. Skolens tidligere arkitekt Holger 
Langvold fortalte om eftermiddagen om sine malerier.

Dagen efter var Anker Buch på programmet om formiddagen. Han 
tryllebandt alle med sin violin, fortællekunst og underholdnings
evne. Inger Abel lavede akrobatik med eleverne. - Alle var enige 
om, at det havde været nogle rigtig gode emnedage.

Der var stor nervøsitet før torsdag aften, hvor ungdomsgudstjene
sten skule holdes, men alt gik godt og alle var en stor og god erfaring 
rigere. Ikke så mange som ønskeligt var mødt op i kirken men Radio 
Viborg var med. Der var kaffe og debat i mødelokalerne bagefter. 
Om ungdomsgudstjenesten - se andet steds i årsskriftet.
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Holger Lau-gvold fortæller om sine malerier.

Skolebesøg er altid noget, man ser frem til. Det at prøve sig selv mod 
andre skoler men også være sammen med dem, få snakket, sunget og 
hygget. Den 22. april var Bøvling Idrætsefterskole på besøg og vi 
havde en meget fin dag. Der var boldspil, dramatik og lege, gymna
stikopvisning, sang og komik. Dagen sluttede med fællessang og 
forfriskning. Sådan en dag bekræftes de frie skolers samhørighed.

Teatergruppen havde længe arbejdet på stykket: »Beboerne på et 
alderdomshjem« og viste det onsdag aften for hele skolen. Der blev 
vist mange gode præstationer af skuespillerne.

Bededagsferien startede torsdag kl. 12, men allerede kl. 9.00 var det 
helt unormalt på skolen. Århus Amts Region, for personale på 
efterskolerne, afholdt halvårsmøde på skolen. Formiddagen var 
afsat til forskellige emner: Tilrettelæggelse af grundgymnastik for 
alle elever, håndgerning/tekstile fag, historie, alternative klasser, 
formning, sund kost.
Eftermiddagen havde 2 meget spændende programpunkter. Vivild 
Efterskoles gymnastiklærere Kis og Arne Ruby havde lavet et
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Anker Buck spiller med Solvej og Ole.

gymnastikprojekt, den industraliserede krop - det industrialiserede 
menneske, hvor lysbilleder, forskellige remedier samt gymnastik og 
spring blev kædet sammen til en »fortælling«. - Herefter var der 
foredrag ved undervisningsdirektør K. E. Larsen »De frie skoler 
som folkeoplysningens spydspids«.

Bededagsferien blev rigtig brugt til at flytte i. Kirsten og Niels 
flyttede ned på GI. Århusvej, da de selv havde købt hus. Annette og 
Finn flyttede så ind i dobbeltboligen. Held og lykke til begge par 
med det nye.

I ugen efter Bededagsferien kom Hans Aagaard onsdag aften og 
viste lysbilleder og fortalte om en tur til U.S.A. Tak for en god aften. 
Ellers var ugen normal, men vi glædede os til weekenden, for der var 
elevmøde.

Lørdag morgen strømmede det ind af døren med tidligere elever. 
Gensynsglæde, snak, højt humør og friske unge mennesker samt 
følgende program gav et meget livsbekræftende møde:
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Program:

Lørdag den 3. maj 1986
kl. 8.30 Morgenmad - for de, der har lyst
kl. 8.45 Ankomst og betaling
kl. 9.15 Flaghejsning og velkomst
kl. 9.30 Fællesaktiviteter - (boldspil, gymnastik, kor, kreative 

fag)
kl. 11.15 Fælleslege på sportspladsen
kl. 12.30 Middag
kl. 14.00 Generalforsamling i elevforeningen
kl. 15.00 Kaffe — herunder nyt fra skolen
kl. 15.30 Gymnastik ved nuværende elever
kl. 16.30 Gymnastik og spring for gamle elever
kl. 18.00 Aftensmad
kl. 19.30 Foredrag ved friskoleleder Mads Bisgaard, Ryslinge, 

herefter kaffe, sang og underholdning ved lærere og per
sonale

kl. 21.30 Folkedans ved spillemandsorkester
kl. 23.30 Afslutning - her slutter det officielle elevmøde, men I er 

meget velkomne til at overnatte og hermed også følge 
søndagens program.

Søndag den 4. maj 1986
kl. 7.30 Vækning og morgenløb
kl. 8.00 Morgengymnastik
kl. 9.00 Morgenmad og afgang fra skolen inden kl. 10.30.

På dette elevmøde takkede Mette Kjeldal Hansen af som elevfor
eningsformand og Jan Bisgaard tiltrådte. Tak Mette for din indsats 
og velkommen til Jan. Om elevforeningen og årsmødet se nærmere 
senere i årsskriftet. Kun skal det her siges, at man tydeligt mærker 
en interesse for og lyst til at gøre noget for elevforeningen og stå bag 
skolen. Det kan vi som skole kun sige tusind tak for, og: »Véd I 
tidligere elever, at opbakningen varmer og giver nye kræfter«.

Efter denne dejlige livsbekræftende weekend kom vi langt ned på 
jorden igen. Flaget, der havde vajet højt hele weekenden, var da også
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taget ned, da de skriftlige prøver startede om mandagen, som så ikke 
dette år blev nogen befrielsens dag.
Som det kan mærkes, er det med blandede følelser, der bliver talt om 
de afsluttende prøver. Karaktererne er de grimme »bussemænd«. 
Det er jo ikke, hvad eleverne kan »lire« af sig til en eksamen/prøve, 
der gælder, det er åndløst terperi. Sagen drejer sig om, at man vil 
lære, fordi det nu er vedkommende og nødvendigt, og man har pligt 
til at udnytte de evner, der blev én givet.
Hvert år har vi en debat om prøver og karakterer, og hvad eleverne 
bestemmer bliver gældende. Dette år valgte de fleste af eleverne 
først at få karaktererne sendt sammen med afgangsbeviset efter 
afslutningen. Det giver en dejlig ro under de mundtlige prøver, da 
ingen absolut skal stå og spørge - hvad fik du? En prøve kan man 
kvalitativt bedst drøfte med sig selv, og den lærer man har haft.
Eleverne havde i løbet af året fået solgt for 2.152 kr. til fordel for 
Skagensturen, som nu startede torsdag den 8. maj, hvor vi stod op 
kl. 5.45. Efter et ophold i GI. Skagen blev vi indlogeret i Skagenhal- 
len — en hal med cafeteria samt en del mødelokaler samt svømmehal 
- og kørte derefter ud til Grenen, hvor busserne læssede os af og 
kørte hjem. Desværre blev gåturen ud på Grenen ikke så stor en 
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oplevelse p.g.a. tåge, ligesom turen til Skagen by blev lidt våd. De 
fleste af os havde dog regntøj med. Oplevelsen var dog umiddelbar 
ved at komme ind og se Skagen Museum. 2 dygtige guider viste og 
fortalte, og alle elever var opslugte. Anna og Michael Anker samt 
ikke mindst P. S. Krøyers malerier er i særklasse. - Næste dag var vi 
alle oppe kl. 5.00, da vi skulle til fiskeriauktion. Det var koldt, men 
oplevelsen god, selv om det var svært at følge med i handelen. Vi fik 
også set mange forskellige fisk. Efter morgenmad og oprydning gik 
vi ned til Fortidsminderne - en udstilling af ældre Skagenshuse, 
fiskerhuse (et rigt og et fattigt) samt redningsstation og museum. Et 
interessant besøg til belysning af forholdene før i tiden. Anna og 
Michael Ankers hus var næste oplevelsesrige programpunkt. Vi fik 
her et indtryk af parrets dagligliv. - På hjemturen var der tid til en 
tur omkring Råbjerg Mile. Et betagende syn - og der blev slået 
mange flik-flak ned ad sandskråningerne.
Alle tog hjem i bevidstheden om, at Skagen står som noget særligt 
og dragende, når man først har været der. Man forstod malernes 
fascination af lyset.

Mandag og tirsdag var der prøver i engelsk og tysk og onsdag aften 
var de, som havde med ungdomsgudstjenesten at gøre, ude i Rød
ding forsamlingshus til konfirmandfest. Vi lavede et utraditionelt 
program med noget af ungdomsgudstjenesten, fællessang, gymna
stikopvisning samt fortælling om skolen. Denne aften, mener jeg, 
forbandt krop og ånd på bedste vis, og en dejlig aften havde vi.

Fødselsdagsfest blev holdt torsdag aften før pinseferien. Der var 
som sædvanlig gjort meget ud af det. En god underholdning og en 
lang og meget fin sang om dem, som havde haft fødselsdag. Fredag 
den 16. maj var en helt speciel dag. Sara havde 50 års fødselsdag g 
blev tidligt om morgenen vækket først af lærerne og dernæst af alle 
eleverne med morgensang/fødselsdagssang.

Om aftenen holdt Sara en meget fin fødselsdagsfest på skolen. Hun 
havde gjort alt for at det skulle blive en god fest - og det blev det.

Fuglsøstævnet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der står et 
vist skær omkring. Der dystes og kæmpes mellem en 7-8 skoler i 
mange forskellige idrætslige og ikke idrætslige discipliner. Stedets
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Dansk med Lisbeth Madsen.

skønne beliggenhed giver en helt speciel stemning. Dagen sluttede 
med sangtime og musikalsk underholdning ved flere af skolerne. 
Trætte men glade kørte vi først på aftenen hjem efter en lang og 
begivenhedsrig dag.
De mundtlige prøver startede mandag den 26. maj og sluttede den 9. 
juni. Vi udveksler censorer med folkeskolerne i Viborg. Det er en 
god ordning, da folkeskolelærerne ser, hvad vi laver og omvendt. - 
Alle dagene går dog ikke med kun prøver men rummer derudover 
læsning, gymnastik og praktisk arbejde til afveksling.

Fra nogle af dagene har elevernes dagbog følgende at berette: 
»Lørdag den 31. maj: Denne lørdag var ualmindeligvis en ganske 
almindelig lørdag. Vi var 28 elever i weekenden, hvor Rita havde 
vagt. Nogle havde bestemt sig til, at de ville repetere i det rimeligt 
gode vejr, da der skulle være matematik- og engelskprøver om 
mandagen. Det blev dog ikke til så meget, fordi det var for fristende 
at se gutterne spille fodbold og mærke bølgerne fra købmand 
Eriksens overfyldte ispindefryser. Drengene fik også tilbud om at 
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være med til at lave en ny måtteserie sammen med Ole. Om aftenen 
skulle de fodboldinteresserede se fodbold i fjernsynet, mens andre 
fandt på noget mere fornuftigt. Aftenen sluttede af med den blodig
ste og nok også den mest urealistiske film, som er blevet vist i dansk 
TV - Eksorcisten.

Søndag den 1. juni: Til morgenmaden bar nogle præg af at have set 
Eksorcisten natten før, men pylder fik vi ikke tid til, for weekendar
rangementet var en frisk cykeltur. Vi kørte ud i sommerlandet kl. 
12.30. Turen var forkortet fra 50 km til 35 km, men det forhindrede 
os ikke i at få vores daglige motion. Vi så noget af Tjene gods, hvor 
Rita fortalte om forgangne tider. Bagefter gik turen til Mogens’ 
forældre, hvor vi blev fint beværtet i haven med både det ene og det 
andet. Nogle skulle tidligt hjem til matematikspørgetime, mens 
resten blev og legede spark til bøtten. Vi havde ikke problemer med 
at falde i søvn om aftenen.

Mandag den 2. juni: Lige fra morgenstunden var der matematik og 
engelskprøver. De der ikke var på pinebænken, fordrev tiden med 
praktisk arbejde, valgfag, vandkamp og repetition på græsplænen. 
Senere på dagen var der kor, hvor vi skulle forberede afslutningen. 
Der var også gymnastik med Ole og Lisbet. Bagefter var der løbetur 
for drengene, hvilket de var suverænt glade for. Så var der fodbold
tid igen, men værkstederne var alligevel fyldte af nogle, der lige 
skulle lave ting færdige til gaver og til udstillingen. På trods af denne 
hektiske aktivitet var der også besøgsaften.

Tirsdag den 3. juni: Endnu en prøvedag, hvor nogle var oppe i 
mundtlig matematik og 9. klasse var til fysikprøve på Overlund 
skole. Det var kødløs dag, og det var sandsynligvis grunden til, at 
ingen så skyggen af Keld den dag. Det er observeret, at han er 
udbredt antivegetar. Sidst på dagen var der valgfag i faglokalerne. 
Ellers forløb resten af dagen meget normalt. Alt i alt en dejlig, 
fredelig og rolig dag, hvor ihvertfald ingen af eleverne overan
strengte sig.

Onsdag den 4. juni: Endelig onsdag syntes mange at mene, da vi ved 
morgenbordet diskuterede hvilket antal mål Danmark ville banke 
Skotland med om aftenen i Mexiko. De måtte dog vente nogen tid
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Karin er omsvarmet.

endnu. Den tid blev bl.a. brugt til tyskprøver for klasse 13. Vi skulle 
også lave gymnastik den dag. Vi trænede de serier, vi selv havde 
lavet med Ulla og Keld på de såkaldte mandags- og tirsdagshold. 
Det var meningen, at vi skulle lave opvisning for hinanden, og vi 
prøvede da også på det. Vi var dog knapt så gode, som vi selv gik og 
tro’de. Til aftensmaden gik fodboldsnakken igen. Børge tippede 
kampens resultat til at blive 1-0 til Danmark og naturligvis fik han 
ret. Den nat kunne alle sove roligt og tilfredse i deres senge.

Torsdag den 5. juni: Den dag var det Grundlovsdag. Det betød, at 
Finn og Ebbe havde vagt, hvilket iøvrigt også betød, at vi sprang 
over morgenløb. Vi blev vækket kl. 8.00 af Finn, hvorefter vi fik 
morgenmad kl. 8.30. Formiddagen gik med hovedistandsættelse af 
samtlige cykler, som tilsidst skulle godkendes af Ebbe. Han fik rørt 
benmusklerne den dag. Nogle af pigerne fandt hurtigt ud af, at de 
havde fået for lidt og for pænt tøj på. Det var stormvejr og cykelkæ
deolie er faktisk ikke pænt på hverken hvide eller lyserøde bukser. 
Da drengene var mere fornuftige, betød det, at de måtte ordne de 
fleste af pigecyklerne også. Efter middagsmaden skulle vi prøve at 
stille vores telte op, både for øvelsens skyld og for at se om alt var,
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Dygtige damer bager æbleskiver til 
80. - Sallingsund Camping.

som det skulle være. Bortset fra stormvejret havde vi ikke proble
mer. Det var en god og anderledes dag, nok også for lærerne, som 
var på heldagsudflugt, ud for at se på andre skoler og deres forskel
lige inventar. Det var nærmest en inspirationstur for indretningen af 
den nye tilbygning.

Fredag den 6. juni: For halvdelen af Bjergsnæseleverne var dette den 
sidste prøvedag, i denne omgang ihvertfald. Det var en lidt speciel 
stemning, hvor halvdelen var vilde af lettelse, mens resten stadig gik 
og rystede i bukserne. Eftermiddagens program var nogenlunde 
normal med rengøring, lærermøde, gymnastik og svømning. Det 
skal tilføjes, at vejret var noget nær hedeslag, men sådan er det jo 
ofte i prøvetiden. Weekendvagten havde Niels og Hans-Jørn delt 
mellem sig. Om aftenen var der bestyrelsesmøde og aftensamling, 
som eleverne selv lavede. Man faldt sent i søvn endnu en fredag aften 
i Bjergsnæsskolens små hyggelige sovegemakker.

Lørdag den 7. juni: For nogen startede denne lørdag først ved 
middagstid, da morgenmaden jo er frivillig i weekenden. Og hvil
ken start med køkkenets lækre lørdagsguf. Weekendarrangementet 
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var en gåtur til søen ved flyvepladsen. Her skulle nogle af de »rå« 
f.eks. Niels og Svend til at svømme ud til øen, men på trods af, at der 
var bestikkelse med i spillet blev ideen sløjfet. Inden turen gik 
hjemad, blev der serveret saftevand og kgvis af kage på søbredden. 
Senere på dagen blev det også til en enkelt volleykamp med guldbar
rer, og lad det her være usagt, hvem der løb af med chokoladen og 
sejren.

Søndag den 8. juni: Søndag morgen var der friske rundstykker som 
altid. Nogle syntes, det var ideelt fodboldvejr, så hvorfor ikke 
snuppe sig en rask kamp. Spillernes motto: Aldrig for syg eller træt 
til en fodbold- eller rugbykamp Vel? Kl. 14.30 hentede de »udsul
tede« elever en enkelt banan i aulaen. Nu må vi springe helt hen til 
aftensamlingen, hvor vi fik den rare meddelelse, at vi alligevel måtte 
se den natlige fodboldkamp fra kl. 23.30 til ca. 2.00. Så blev der 
endnu engang julelys i elevernes øjne, men de skulle også helst holde 
sig flammende til kl. 2.00, og fest, det blev der, for Danmark vandt 
med 6 mål imod 1.«

Efter prøverne tog vi tirsdag den 10. juni på cykeltur, som er 
beskrevet før denne artikel.

Der var nu kun godt en uge tilbage af skoleåret, og selvom vi nok 
tænkte på det, havde vi ikke rigtig tid, for om søndagen den 15. juni 
var vi inviteret til Bøvlingbjerg og lave gymnatikopvisning ved 
deres sportsfest. Det blev en rigtig god søndag eftermiddag først 
med opvisning og derefter besøg i Birgitte Pinholts dejlige hjem til 
kaffe. Tak til hendes forældre samt Mariannes for at have arrangeret 
dette flotte traktement.

Den sidste uge er altid noget for sig selv. Stemningen bærer præg af, 
det hele snart er slut. Mindebøgerne cirkulerer som aldrig før, der 
øves kor, samspil, gymnastik og folkedans, værkstederne er åbne så 
det sidste kan gøres færdigt. Der hygges om aftenen, personale- 
elevkampe (personalet kan ikke huske, hvem der vandt), sang- og 
fortælletimer, rengøring og udstilling. Og pludselig er det torsdag 
og afslutningsaften for omegnen.
Heldigvis er det blevet en god tradition, at vi kan vente omkring 200 
gæster til dette arrangement, og eleverne er glade ved på denne måde
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»Den ungdom det forstod«.

at kunne sige farvel til den egn, de nu har nydt godt af i 10 måneder. 
Fredag aften afsluttede vi for os selv på skolen. Eleverne havde lavet 
et fint aftenprogram og først sent gik vi i seng - nogle nåede vist ikke 
at få sovet ret meget.

I strålende solskin og med en let vind, der fik fanerne til flot at folde 
sig ud, viste eleverne forældre og familie, hvad de havde lært i løbet 
af året. En flot og bevæget gymnastikopvisning ude på plænen med 
den utrolige udsigt til Viborg i baggrunden.
Lige så god en afslutning havde vi inde.
Tak til eleverne for jeres fine tale samt gaverne - et vægtæppe til den 
nye opholdsstue samt en plante.
Også tak til forældrene for jeres ord. De varmer og vil blive gemt- 
meget fornemt var den pengesum I havde samlet ind. I kortet med 
gavechecken stod følgende:

Vinterklart og sommerbroget 
morgenmuntert, skumringssvøbt 
ligefrem og latterkroget 
smilbestrålet, tåredøbt -
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Sådan er Bjergsnæs, munter, ligefrem og smilende. En dejlig tid 
blev skoleåret 1985/86 for vore unge, netop fordi de kom til 
Bjergsnæs. Opholdet har givet dem mange gode oplevelser, me
gen lærdom og mod på fremtiden. Vi, som forældre, ved, at tiden 
på skolen er en oplevelse de aldrig vil glemme. Med denne be
skedne pengegave siger vi tak og kunne tænke os beløbet anvendt 
til vægtæppe eller anden udsmykning i den nye opholdsstue.

Elevforældre 85/86

Afskedens time var kommet, og hvor var det svært at sige farvel.

Farvel måtte vi også sige til Anne Marie Bergmann, som nu lige fra 
starten har forestået faget foto på bedste vis samt holdt orden og styr 
på biblioteket. Nu ville hun selv læse videre, og vi siger tak for din 
altid hjælpsomme indstilling.
Thorkild havde haft keramik siden han sluttede som heltidsansat, 
og det sluttede også hermed. Tak for din inspirerende indsats.

En uge brugte personalet til rengøring, oprydning og lærermøder 
med evaluering af skoleåret 1985/86 samt nærmere planlægning af 
1986/87. Om lørdagen blev skolen igen fyldt af unge mennesker. 
Der skulle være kursus I, men derefter holdt alle ferie. - Dog, havde 
Ulla og Jens Arne købt hus og flyttede ind midt i juli. Lykke til med 
det nye.

Det er ikke en selvfølge, når et skoleår er gået godt. Meget skal falde 
på plads før man synes, nu går det virkelig.
Jeg vil gerne her sige tak til bestyrelsen for den hjælp og det ansvar, I 
giver os — det er så betydningsfuldt for det daglige arbejde.
En meget stor tak må også gives personalet. Alle er vist klar over, at 
det ikke er en selvfølge, at et skoleår går af sig selv og måske netop 
derfor går det godt. Indsatsen i arbejdet, glæden ved de unge, 
trangen til at give noget fra sig, troen på at noget er godt og andet 
skidt - alt sammen dele af et godt samarbejdende personale. Tak 
skal I have. Livet er givet os som en mulighed og en gave. Lad os 
ikke forspilde den gave og mulighed men bruge den med alt, hvad vi 
har i os.

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 1986/87. (Rækkefølge efter dato for ansættelse/anta
gelse).

1. Carsten Kriegbaum Pedersen, pedelmedhjælper 
elev 1984/85 og 1985/86, ansat fra 1. august 1986.
2. Charlotte Bjerre Damgaard, køkkenmedhjælper
elev 1985/86, ansat fra 1. august 1986.
3. Dorthe Juul Madsen, køkkenmedhjælper
elev 1985/86, ansat fra 1. august 1986.
4. Birgitte Pinholt, køkkenmedhjælper
elev 1984/85 og 1985/86, ansat fra 1. august 1986.
5. Pernille Jørgensen, ung pige i huset hos Lisbet og Ole
elev 1985/86, ansat fra 1. august 1986.
6. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, matematik, datalære og svømning.
7. Hanne Mols Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik, svømning, idrætsteori, 
foreningslære, basketball, spring og studiefag.
8. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
9. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, foreningslære, gymnastik, historie, 
idrætsteori, spring.
10. 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.
11. Ulla Kjeldsen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i engelsk, foreningslære, tysk, idrætsteori, 
svømning, studiefag, gymnastik, håndbold.
12. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
13. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, o-fag, historie, teater, tekstilformning, 
dramatik, ekstra dansk undervisning og studiefag.
14. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk, o-fag, tekstilformning, 
batik, læder, teater og studiefag.
15. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, historie, musik, korsang, samspil og 
spiller til sang og gymnastik.
16. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame 
ansat fra 15. juli 1981.
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17. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, teater, volley, matematik, musik, kor, 
foreningslære, studiefag - skolevejleder.
18. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, o-fag, foreningslære, læderar
bejde, basketball — skolevejleder.
19. Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i matematik, svømning, fodbold, håndbold, 
idrætsteori, foto.
20. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
21. Lisbet - underviser i gymnastik, formning, maleri, broderi, studiefag.
22. Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik og matematik.
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Program for elevmødet den 2.-3. maj 
1987

Lørdag
kl. 8.30 morgenmad - for dem, der har lyst
kl. 8.45 ankomst og betaling
kl. 9.15 flaghejsning og velkomst
kl. 9.30 fælles aktiviteter (boldspil, gymnastik, kreative fag)
kl. 12.30 middag
kl. 14.00 generalforsamling i elevforeningen
kl. 15.00 kaffe - herunder nyt fra skolen
kl. 15.30 gymnastik ved nuværende elevhold
kl. 16.30 gymnastik og spring for gamle elever
kl. 18.00 aftensmad
kl. 19.30 foredrag
kl. 20.15 underholdning, kaffe og sang
kl. 21.30 dans ved orkester
kl. 23.30 afslutning-her slutter det officielle elevmøde, men der er 

mulighed for at overnatte og hermed følge søndagens 
program.

Søndag
kl. 7.30 vækning
kl. 8.00 gymnastik
kl. 9.00 morgenmad og afgang fra skolen inden kl. 10.15.

Gymnastiktræning på Bjergsnæs

Som omtalt i formandens beretning er der startet gymnastiktræning 
på Bjergsnæs for gamle elever. Man medbringer selv kagen og får 
kaffen/theen her. Træningerne foregår i 1987 på følgende søndage 
fra kl. 13-16: 25/1, 1/3, 11/10, 15/11.
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Nyt fra gamle elever

Igen i år er der kommet en del breve fra de tidligere elever, men med 
beklagelse må jeg meddele, at de »ældste« ikke mere er så flinke til at 
skrive, hvad de oplever. Her på skolen ser vi af og til mange af dem, 
men at huske hvad hver enkelt laver, og skrive det her, kan jeg ikke. 
Ebbe Madsen har endelig, efter 4 år, sluppet Bjergsnæs, og er startet 
i tømrerlære i Viborg. I fritiden laver Ebbe en del gymnastik, og er 
timelærer i spring på skolen.
Bente Fisker Sørensen har sluttet gymnasiet, og er startet på HH. 
Det er noget helt andet i forhold til gymnasiet. Der er helt andre fag, 
så det er meget spændende. I fritiden spiller Bente stadig volley, og 
leder på 3. år et gymnastikhold små piger. Hun bor stadig hjemme 
på den gamle adresse i Thise.
Jan Bisgaard går i 2. HF i Ringe, når han ikke arbejder eller laver 
gymnastik. Der er vist mange lektier, men ellers går det godt i det 
fynske.
Anne Adler er også startet i 2. HF. Hun går til gymnastik 2 gange 
om ugen, og leder 2 springhold.
Helle Bisgaard går i 1. HF i Odense. Hun skal tidligt op om 
morgenen, så det er ikke altid lige sjovt. Det har været lidt svært for 
hende at få startet, men det går. I fritiden laver Helle også gymnastik 
og kører bil! Ellers nyder hun at være hjemme på Fyn igen.
Karin Munk Nielsen er efter et vidunderligt år i USA startet på HF i 
Ikast. I fritiden er hun på aspiranthold i Herning, og går på ungpige
hold i Bording.
Der er en kollektiv hilsen fra det nord-vestjydske. Det er Charlotte, 
Lillian, Pia og Johs, der er flyttet på kollegieværelser i Nr. Nissum, 
hvor de går på HF. De studerer hårdt de tre første dage om ugen, går 
til fest torsdag, og slapper af fredag. De laver lidt gymnastik og 
holder sig i form på den måde, ellers har de det godt og trives vel. 
Tina Buch Thomsen er i huset hos en jødisk familie i London, hvor 
hun, sammen med en rengøringshjælp, passer huset. Familien har to 
børn på 22 og 17, som Tina passer!! Hun skal starte på college til 
vinter. Det er et farligt kvarter, hun lever i, så hun går ikke alene ud 
om aftenen, og alle døre og vinduer er låst med kæder og tyverialar
mer.
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En behagelig overraskelse til efter
middagskaffen fra Lis (83/84) 

(bagerlærling).

Anders Mogensen arbejder på en gård i Højen ved Vejle, hvor han 
passer grise og jord. Han har også været ved at bygge stalde, så han 
får en god, alsidig landbrugsuddannelse.
Pernille Pedersen er sammen med Merethe F. J. i Zürich. Hun er hos 
en familie med to børn på 5 og 8 år. Familien er medlemmer af en 
religiøs sekt, så der er altid en masse mennesker, der bor der kortere 
eller længere tid. Hvis det ikke havde været for børnene, der er 
meget stride, har Pernille det godt i Schweiz.
Merethe bor hos en jødisk familie på et lille værelse, sammen med 3 
personer, der kun kan tale italiensk. Hun arbejder på skift hos 2 
familier, den ene med kun 5 børn, den anden med 9!! Merethe 
oplever meget ved at arbejde hos jøder. Der er skikke, som vi har 
svært ved at forestille os i 1986. Begge har det ellers godt. De har 
ikke kunnet finde noget gymnastikhold at gå på, så de er begyndt at 
gå til bodybuilding for at holde figuren iorden.
De flittigste brevskrivere er, som sædvanligt, det sidst hjemrejste 
hold.
Her er, hvad mange af dem laver.
Dorthe, Charlotte og Birgitte er i køkkener her.
Pernille er pige hos Ole og Lisbet.
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Karsten er pedelmedhjælper her.
Solvej er i huset hos 3 familier i Viborg, og bor hos Ulla og Jens 
Arne.
Kate er i huset hos Hans-Jørn og Anne-Marie.
Jette er i huset i Viborg.
Birgit er begyndt på Skive gymnasium, sproglig linie. Hun går i en 
god klasse, hvor over halvdelen har gået på efterskole, så hun har 
ikke sluppet miljøet helt. Hun blæser stadig på Skive pigegarde, og 
er på bl.a. week-end ture med dem.
Hanne Kirstine går og har det rigtig godt nede i Hamborg, hvor hun 
er i huset hos en drømmefamilie. Hun passer hus og 2 børn. I 
fritiden oplever hun en masse sammen med to andre piger, som hun 
går til tysk »konegymnastik« sammen med. Hun synger i skolekor 
med Mutter på den skole, hvor hun er lærer.
Lene Ravn har det også godt. Hun går på gymnasiet, og det har 
været noget af en omvæltning for hende. Nyt sted, nye mennesker, 
lærerne er ligeglade med lektier osv. I fritiden laver Lene ikke så 
meget. Løber en tur eller snakker med de gamle venner, og så 
selvfølgelig lektier.
Allan Bruus går på Viborg tekniske skole på jern/metal,og regner 
med at fortsætte indenfor svagstrøm. Han har det iøvrigt meget 
godt, og er holdt helt op med at tage tabletter.
Jane B. P. går på gymnasiet i Viborg. Hun står tidligt op om 
morgenen, og cykler i skole. Hun har fået en helt ny »fritidsinter
esse«, lektier, som der går mange timer om dagen med.
Det var, hvad der er kommet af breve til årsskriftet denne gang. Alle 
der har skrevet beder mig hilse deres respektive hold og andre 
mange gange.
Alle ønskes også herfra en glædelig jul og et godt nytår.

Folke, Kirsten og Niels
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Beretning fra elevforeningens formand

Det er mit første år som formand, og dermed første gang jeg skal 
skrive beretning, så det er spændende, hvad det bliver til.
Jeg føler, det går godt i B.S.-elevforeningens bestyrelse i år, der er et 
godt samarbejde og en masse ideer, der bliver snakket om på vores 
bestyrelsesmøder.
Ikke ment på den måde, at der ikke også er problemer, men det er 
problemer, som opstår når ting er så nye, at der ikke er tradition for 
noget, derfor er der mange af medlemmerne, der også er i tvivl om, 
hvordan man skal forholde sig til elevforeningen og kontaktperso
nerne.
Elevforeningen står for at arrangere nogle arrangementer fælles for 
alle gamle B.S.-elever, så der derved stadig holdes kontakt med dem 
fra ens egen årgang og med skolen, men også at der kommer et 
fællesskab på tværs af årgangene. Det kan skabes på weekend-ture 
og lignende, så der derved er nogle fælles oplevelser, man kan 
snakke om. Det kræver bare opbakning, og det er vores håb, at få 
lidt mere af det i det kommende år.
Hvorimod kontaktpersonerne er til for den enkelte årgang. De skal 
prøve på at holde dem samlet, men det kan ikke ske, uden at de får 
noget hjælp af dem på årgangen. Her tænker jeg på, at de meget 
gerne vil have ideer og forslag fra andre, der kan hjælpe til med at 
arrangere.
Altså kontaktpersonerne og elevforeningen er to sideordnede ting, 
men begge parter vil meget gerne have ideer og forslag til, hvad der 
skal ske, og hvad man synes om det, der sker, derved får vi mere 
føling udad til.
Året 1986 synes jeg har været et positivt år for elevforeningen. Vi 
havde et utroligt godt elevmøde, hvor jeg føler, der var en god og 
hyggelig atmosfære. Folk fik tid til at snakke om, hvad man nu 
laver. Generalforsamlingen gik også stille og roligt, men vi sagde 
farvel til den første formand i B.S.-elevforeningen Mette Kjeldal, og 
vi vil endnu engang sige dig tak for de år i elevforeningen. Ellers var 
der stadig en del efterlysninger efter flere aktiviteter, og det må vi 
prøve at leve op til.
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Der arbejdes i glasstuen.

Så steg kontingentet fra 80 til 100 kr., og den nye bestyrelse kom til 
at se ud som følgende:

Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
samt

Ebbe Madsen 
Lis Bedsø 
Lisbeth Nielsen 
Mette Bach 
Lene Eriksen 
Mads Skau

Suppleant 
Revisor

Søren Palmelund 
Mogens Lund

Om aftenen havde vi fået et spillemandsorkester til at spille, og jeg 
tror nok, at alle blev rørt godt. Jeg takker for et godt elevmøde og 
tak til skolen, og håber vi ses i 1987.
I august havde vi så lavet vores første weekend-arrangement i 
Mørkholtlejren ved Vejle. Først på eftermiddagen mødte der ca. 45 
friske gamle B.S.-elever. Vi startede med kage og saftevand. Derpå 
kørte vi til et par timers motion i nærliggende hal, hvor vi havde fået 
Lisbet og Ole til at tage noget gymnastik den halve tid, og bagefter 
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var der lidt boldspil, men der var vist lige så meget hyggesnakken 
rundt i krogene. Om aftenen fortsatte hyggen til den tidlige mor
gen, hvor nogle stod op og andre gik i seng. Om formiddagen var 
der gåtur, selvom guiden ikke var af de bedste. Ved middagstid var 
der opbrud efter oprydning og rengøring.
Det var en hyggeligg weekend, som vi har lært meget af til næste 
gang, vi skal lave en hygge-weekend. I skal have tak for jeres hjælp, 
uden den tror jeg ikke weekenden havde gået så let for os, der har 
arrangeret den. Jeg håber, at der bliver større opbakning næste år, så 
flere kan opleve den hyggelige stemning der var.
Nu starter der jo gymnastik på B.S., så ses vi nok lidt oftere, så vi 
kan fortælle andre, hvordan det var.
Vi havde vores sidste bestyrelsesmøde her den 29/8, hvor der var en 
utrolig god diskussion, og der blev lagt op til et nyt arrangement, 
som vi gerne skulle gennemføre næste vinter. Det var et forslag om 
at lave en Norges-tur for gamle elever, det kommer nok til at ligge i 
juleferien, men der vil blive sendt brev til jer, for at lodde stemnin
gen, men nu kan I tænke over, om det er en god ide.
Det med ideer, hvis I har nogle gode, så send dem til os.
Vi undskylder også, at nogle sommetider ikke får vores breve, men 
det er postvæsenet der svigter de fleste af gangene!! Hvis der har 
været en smutter så kontakt Bjergsnæsskolen og snak med Hans- 
Jørn, uden at være alt for sure, så får I et nyt brev.
Håber på god opbakning bag elevforeningen det næste år, og I må 
alle have en glædelig jul og godt nytår.

»Formand« Jan Bisgaard (1982/83)
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Elevliste 1985/86

8501 
8502
8503
8504 
8505 
8506
8507 
8508
8509 
8510
8511
8512 
8513
8514 
8515
8516 
8517
8518 
8519
8520 
8521
8522 
8523
8524 
8525
8526 
8527
8528 
8529
8530 
8531
8532 
8533
8534 
8535
8536 
8537
8538 
8539
8540 
8541
8542
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Andersen, Dorthe Flemming, Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens

Andersen, Jette Fl., Giudvej 79, Sønderby, 8700 Horsens
Bertelsen, Ebbe, Hajslundvej 8, Mejrup, 7500 Holstebro
Bruus, Allan, Vindumvej 112, 8850 Bjerringbro
Bæk, Kirsten Kjelsmark, Stendisvej 46, Skave, 7500 Holstebro
Dalsgaard, Else Gade, Romlundvej 35, 8831 Løgstrup
Damgaard, Birgit Lyby, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive
Damgaard, Charlotte Bjerre, Hvamvej 15, Borbjerg, 7500 Holstebro
Engeborg, Søren, Fyrrevænget 20, 7800 Skive
Eriksen, Vibeke Bernholm, Hviddingvej 6, 8834 Hammershøj
Frost-Jensen, Anders, Langgade 82, 7321 Gadbjerg
Frølund, Claus, Violvej 137, 7800 Skive
Halkjær, Lone, Røddingvej 21, 8800 Viborg
Hansen, Henrik Kjeldahl, Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup
Hansen, Jakob Venø, Ternevej 78, 7430 Ikast
Hansen, Lars Lambæk, Rugmarken 14, Hammerum, 7400 Herning
Jensen, Bjørn Skøtt, Ådalsvej 9, Hvejsel, 7300 Jelling
Jensen, Lone, Brushøjvej 38, Søften, 8382 Hinnerup
Jensen, Marianne Kjær, Tangsøgade 25, 7650 Bøvlingbjerg
Jespersen, Dorte Kjær, Plantagevej 14, 9500 Hobro
Jessen, Jesper Dengsø, GI. Ålborgvej 1, Bjerregrav, 9632 Møldrup
Johannessen, Merethe Frederiksen, Møllegade 18, Ramsing, 7861 Balling
Jørgensen, Ane Pernille, Toftager 1, Ubby, 4490 Jerslev
Jørgensen, Morgen Schmidt, Ormslewej 485, 8260 Viby J.
Kjeldsen, Henning, Fyrrevænget 11, 8832 Skals
Kjeldsen, Mogens, Industrivej 31, 8833 Ørum Sdrl.
Kjær, Svend. Kølkærvej 56, 7400 Herning
Knudsen, Kate, Fasanvej 6, Breum, 7870 Roslev
Knudsen, Kristian Heide, Fjordvænget 52, 8832 Skals
Knudsen, Solvej Bjerre, Sandvadvej 36, 8766 Nr. Snede
Kriegbaum, Anders, Virksundvej 109, Borup, 8831 Løgstrup
Kristensen, Hanne Kirstine, Hørbygårdvej 6, 9500 Hobro
Kristensen, Lasse Vaad, Hvejselvej 63, 7300 Jelling
Kristensen, Margit Kildevang, Snejbjerg Hovedgade 50, 7400 Herning
Kristensen, Morten Nørgaard, Risgårdvej 12, Østrup, 9500 Aars
Kristensen, Søren, Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Krogshede, Thorbjørn, Kirkebakken 15, Sdr. Vinge, 8860 Ulstrup
Kudahl, Torben Michael, »Kristianslund« Århusvej 119, 8570 Trustrup
Leth, Anders Juul, Skovkrogen 3, Vesterlund, 7323 Give
Lisby, Merete Blach, Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksbro
Lund-Jensen, Morten, Solparken 5, 7830 Vinderup



8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568

Madsen, Dorte Charlotte Juul, Bakkegården Kollundbyvej 83, 7400 Herning
Madsen, Lone, Krogstrupvej 25, Snejbjerg, 7400 Herning
Madsen, Steen, Fårevej 31, Fåre, 7650 Bøvlingbjerg
Markussen, Karsten, Hvejselvej 49, 7300 Jelling
Mogensen, Anders, Vindelewej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Mortensen, Hanne Damgård, Fjordvej 7, Knudby, 8831 Løgstrup
Møller, Bettina Mørch, Violvej 14, 8800 Viborg
Møller, Niels Birkebæk, Tarpvej 7, 7280 Sdr. Felding
Nielsen, Hanne, Trabjergvej 4, Skave, 7500 Holstebro
Nielsen, Ole Axel, Jernbanesvinget 2 A, 6392 Bolderslev
Nielsen, Tina Dahl, Virksundvej 25, Kvols, 8831 Løgstrup
Pedersen, Carsten Kriegbaum, Silkeborgvej 28, 8620 Kjellerup
Pedersen, Jane Bredkjær, »Kjærholm« Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg
Pedersen, Morten Rygaard, GI. Præstegård, Nr. Vedbyvej 9, 4840 Nr. Alslev
Pedersen, Pernille Lene, Knoldeflodvej 75, Næsbjerg, 6800 Varde
Pinholt, Birgitte, Gammelgårdvej 23, 7650 Bøvling
Rasmussen, Troels, Engvej 5, Tapdrup, 8800 Viborg
Ravn, Lene, Hasseltoften, 8361 Hasselager
Rønnow, Lisbeth Marie, Snejbjergvej 33, 7400 Herning
Simonsen, Lars, Skjoldborgsvej 6 B, 7800 Skive
Stisen, Tom Hellebjerg, Skinderupvej 79, Fjeldsø, 9620 Ålestrup
Strandby, Vibeke Linde, Nr. Sahlvej 2, 7830 Vinderup
Thastum, Jakob, Engsvinget 8, 8600 Silkeborg
Uttrup, Søren Vinther, Hasseltoften 56, 8361 Hasselager
Vestergaard, Tina Kjeldahl, Romlundvej 23, 8831 Løgstrup
Fruergaard, Ulla, Bådsgårdvej 78, 7840 Højslev
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Elevliste 1986/87

8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
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Andersen, Dorthe Flemming, Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens 
Berntsen, Lars, Herredsvejen 67, 9632 Møldrup
Bovbjerg, Anne Bro, Harring Bro vej 13, 7752 Snedsted 
Bust, Charlotte, Haurisvej 11, Løvel, 8800 Viborg 
Byskov, Mette Rønn, Frederiksgade 8, 7620 Lemvig 
Christensen, Charlotte, Bygaden 15, Hønsnap, 6382 Tørsbøl 
Christensen, Rikke Branner, Lindalsbakken 10, 9560 Hadsund 
Christensen, Steen Bernth, Glibingvej 3, Søvind, 8700 Horsens 
Engelbrektsen, Mette Bredkær, Trehøjevej 44, 7480 Vildbjerg 
Eriksen, Stig, Johnsgården, Kalundborgvej 99, 4200 Slagelse 
Fruergaard, Ulla Nielsen, Bådsgårdvej 78, Hald, 7840 Højslev 
Gregersen, Helle Mølgaard, Bollervej 16, 8831 Løgstrup 
Gregersen, Kith, A. Nielsenvej 19, Tapdrup, 8800 Viborg 
Hansen, Henrik Kjeldahl, Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup 
Hansen, Jakob Venø, Ternevej 70, 7430 Ikast
Hansen, Jane Marie, Kongemosevej 9, Hvam, 8620 Kjellerup
Hansen, Klaus Michael, Egernvej 8, Voel, 8600 Silkeborg
Hansen, Marianne Grøngaard, Højen 6, 8660 Skanderborg 
Henriksen, Anette, Over Spangen 3, Estvad, 7800 Skive 
Hessellund, Hans Jakob, Virksundvej 103, Knudby, 8831 Løgstrup 
Høgh, Steffen, Rønslundevej 3, 7361 Ejstrupholm
Ishøi, Anne-Marie, Ægirsvej 10, 8680 Ry
Iversen, Dorte, Vandkæret 6, Veddum, 9560 Hadsund
Jensen, Erik, Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg
Jensen, Hanne Vestergaard, Rosenvænget 44, 6800 Varde
Jensen, Kristian, Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg
Jensen, Thomas, Østergårdsvej 25, 8600 Silkeborg
Jepsen, Kurt Ladefoged, Elinelundvej 10, 6800 Varde
Jespersen, Bente Nøhr, Veggerbyvej 107, Lyngsø, 9240 Nibe 
Jørgensen, Jens Eskelund, Nørresøbakken 175, 8800 Viborg 
Jørgensen, Mette Schmidt, Ormslewej 485, 8260 Viby J.
Kappel, Lars, Sejershøje 22, 8831 Løgstrup
Kjeldsen, Henrik, Industrivej 31, 8833 Ørum Sdrl.
Klarsø, Hans, Klaus Berntsensvej 22, Særslev, 5471 Søndersø 
Kriegbaum, Anders, Virksundvej 109, Borup, 8831 Løgstrup 
Kristensen, Else, Stabilvej 2, Løvel, 8800 Viborg
Kristensen, Brit Kå, Violvej 105, 7800 Skive
Kristensen, Jan Kå, Violvej 105, 7800 Skive
Kristensen, Søren Bo, Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Kristiansen, Ulla Nordendahl, Haugevej 11, Hammerum, 7400 Herning 
Krogshede, Thorbjørn, Kirkebakken 15, 8860 Ulstrup
Kuhr, Torben, »Dalbygård«, Mølhaugevej 2, 8833 Gjern



8643 Laier, Lars Peter Brun, Sortmosevej 2, Vinkel, 8800 Viborg
8644 Larsen, Anita, Mølvangvej 61, 7300 Jelling
8645 Lauridsen, Lene Holk, GI. Kirkevej 27, Fiskbæk, 6920 Videbæk
8646 Leth, Anders Juul, Skovkrogen 3, Vesterlund, 7323 Give
8647 Lisby, Merete Blach, Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksbro
8648 Lomholt, Gert, Allevej 26, 7321 Gadbjerg
8649 Lyngholm, Kirsten, Nørrekær 38, 7100 Vejle
8650 Madsen, Lone, Krogstrupvej 25, 7400 Herning
8651 Madsen, Mogens, Smedevej 6, 5772 Kværndrup
8652 Mortensen, Hanne Damgaard, Fjordvej 7, Knudby, 8831 Løgstrup
8653 Møller, Allan, Nørhedevej 3, 6973 Ørnhøj
8654 Nielsen, Ann Ravnborg, Pilevej 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
8655 Nielsen, Kathrine Bundgaard, Ahornvænget 24, 7800 Skive
8656 Nielsen, Lene Munk, Teglgårdsvej 11, 7441 Bording
8657 Nielsen, Tina Dahl, Virksundvej 25, Kvols, 8831 Løgstrup
8658 Olesen, Jørgen Kragsig, Møllegården, Uhre, 7330 Brande
8659 Pedersen, Charlotte, Præstevej 14, 7160 Tørring
8660 Pedersen, Malene Svane, Viborg Hovedvej 89, 7160 Tørring
8661 Pedersen, Søren Frølund, Gilmosevej 8, Tjørring, 7400 Herning
8662 Pedersen, Søren Skov, Solbakkevej 55, 7480 Vildbjerg
8663 .Petersen, Anne Lone, Østkystvejen 421, 9340 Aså
8664 Pinholt, Søren, Fårevej 125, 7650 Bøvlingbjerg
8665 Rasmussen, Per, Teglgårdsvej 24, 7451 Sunds
8666 Skau, Laura Heick, Skovgårdsvej 15, Hammelev, 6500 Vojens
8667 Skovmose, Hans Kristian, Bøvlingvej 5, 7650 Bøvlingbjerg
8668 Sucksdorff, Rasmus, Hovedgaden 5, 8641 Sorring
8669 Søndergård, Tina, Lærkevej 10, Hammerum, 7400 Herning
8670 Sørensen, Erik, Kræn Spilmandsvej 28, 9440 Åbybro
8671 Sørensen, Karin, Reballevej 15, Åes, 8700 Horsens
8672 Sørensen, Per Boie, Smedegade 21, Voel, 8600 Silkeborg
8673 Thygesen, Jens, Broholmvej 18, Tulstrup, 7430 Ikast
8674 Troels, Brian, Mosevænget 9, Løvel, 8800 Viborg
8675 Omann, Christina, Ølholm Bygade 10, 7160 Tørring
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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. Generalforsamling 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.
Forlader næstformanden, kassereren eller sekretæren bestyrel
sen i utiden, konstituerer bestyrelsen sig på ny.
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 kan ske 
på generalforsamlingen, såvel mundtligt som skriftligt. For
slagsstilleren skal have sikret sig, at den foreslåede er villig til at 
modtage valg. Genvalg kan finde sted ved at den, der ønskes 
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genvalgt, foreslås på lige fod med de øvrige. Valgproceduren er 
følgende: Blandt indkomne forslag vælges formanden ved al
mindeligt stemmeflertal. Dernæst vælges de 3 bestyrelsesmed
lemmer 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 stem
melighed mellem 3. og 4. eller 4. og 5. højeste stemmetal 
foretages der omvalg mellem disse kandidater. Al afstemning til 
bestyrelsen sker skriftligt.

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

9. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol over generalfor
samlinger og bestyrelsesmøder. Der aflægges beretning og 
regnskab på generalforsamlingen. Elevforeningens regnskab 
løber fra 1/4 til 31/3.1 overgangsperioden fra 10/5 1985 til 31/3 
1986. Bestyrelsen udarbejder program og står for afviklingen af 
det årlige elevmøde i samarbejde med lærerrådet på Bjergsnæs
skolen.

10. 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 
V3 af foreningens medlemmer ønsker det.

11. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 
senest 21 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer 
kan ske ved 2/3 flertal af stemmeberettigede fremmødte med
lemmer.

12. 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.

13. Foreningens opløsning kan finde sted, når forslag herom er 
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indgivet til formanden senest 21 dage før ordinær/ekstraordi
nær generalforsamling. Hvis V5 af fremmødte stemmeberetti
gede medlemmer stemmer for foreningens opløsning, indkal
des til ekstraordinær/ny ekstraordinær generalforsamling, der 
afholdes 4 uger senere. Hvis 3/4 af fremmødte stemmeberetti
gede medlemmer på denne generalforsamling stemmer for for
eningens opløsning, overdrages det til den siddende bestyrelse 
at opløse foreningen.

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

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 vennekreds
medlemmer kan ske på generalforsamlingen såvel skriftligt som 
mundtligt. Forslagsstilleren skal have sikret sig at den foreslå
ede er villig til valg. Genvalg kan finde sted ved, at den der 
ønskes genvalgt foreslås på lige fod med øvrige. Valgt er den 
kandidat, der får flest stemmer. Er flere på valg, findes det 
nødvendige antal ved, at man tager højeste stemmetal og nedef
ter. Der kan afgives ligeså mange stemmer, som der er personer 
på valg, dog må der højst afgives 1 stemme pr. navn.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. juni 1982 
Paragraf 10 ændret på generalforsamlingen maj 1984 
Paragraf 6, 7 og 9 ændret på generalforsamlingen maj 1985 
Paragraf 15 ændret på generalforsamlingen maj 1986
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