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Rejsegilde

Spærene sættes på klassefløjen

Forud for ethvert byggeri foregår der en planlægning, mange store og små
detaljer skal drøftes, tilladelser skal søges, tegninger og financiering skal
godkendes.
Ved dette byggeri har der især været tre krav, som vi mere eller mindre
frivilligt, har beskæftiget os temmelig meget med, - nemlig beliggenhe
den, fundamentet og muligheden for at få dagslyset ind i boligen.
Byplanudvalget havde ganske bestemte krav til boligens beliggenhed,
hvilket betød, at arkitekten måtte ændre den oprindelige tegning, og at
starten på byggeriet blev forsinket. Bestyrelsen er dog enige om, at
slutresultatet bliver mindst lige så godt som ved den første placering. Vi
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håber, at den storslåede udsigt og en rimelig mulighed for privatliv kan
være med til at gøre huset til en god bolig for vort forstanderpar og deres
familie.
Den omstændighed, at husets kælder skal tjene som skolens beskyttels
esrum, betyder, at fundamentet er ekstra solidt udført, - bortset fra, at det
fordyrer byggeriet væsentligt er det ingen ringe ting med et godt funda
ment, - de lokaler der herved bliver til rådighed kan fint anvendes til
elevernes fritidsaktiviteter, lager m.v. Jeg vil gerne udtale håbet om, at der
aldrig må blive brug for kælderen som beskyttelsesrum.
Kravet om at få rigelig dagslys ind i boligen er ikke noget myndighedsk
rav, men et ønske fra arkitekt, forstanderpar og bestyrelse. Det er løst på
en utraditionel måde bl. a. med ovenlys til et centralt rum, hvorfra det kan
fordeles til andre rum. Der er måske noget symbolsk i denne fremgangs
måde. I de godt 6 år Bjergsnæsskolen har eksisteret, har der ved mange

Rejsegilde på klassefløjen. Vagn Aage taler
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lejligheder været talt om lyset, kampen mellem lyset og mørket har været
brugt som tema i foredrag, underholdning, malerier og formning.
Ligesom vi gerne vil have lyset ind i vore boliger, vil vi også gerne have
det ind i vore sind. Men vi må - som planterne - selv søge mod lyset, måske
må vi bruge utraditionelle fremgangsmåder for at få del i det.
Det skal være mit håb, at det lys der hentes ind i denne bolig vil give
næring til vort forstanderpars livslys og dermed brede sig til hele skolen.
Pia Raug har lavet melodi til et skønt digt om lyset.
Jeg vil male himlen blå
med en solskinsstråle på
vælge lyset frem for skyggen
gi‘mig selv et puf i ryggen
tro på alting selv på lykken.
Jeg vil male himlen blå.

Ebba Munk
Den 31 .januar 1987 blev der holdt indvielsesfest på klassefløjen, nye lyse
og rummelige lokaler var kort forinden taget i brug.
Et godt og gedigent byggeri til en rimelig pris har givet elever og ansatte
gode arbejds- og undervisningsforhold.
Skolen har i det forløbne år sikret sig ejendomsrettenti 1 et jordstykke på
ca. 53.000 m2. Det er købt af Chr. Winsløv og ligger vest for skolen. På
længere sigt skal det anvendes til idrætsanlæg, men kommunens
lokalplan for området er endnu ikke færdig og købet er dermed ikke
godkendt, dog er det skriftligt bekræftet, at jorden må anvendes til
idrætsformål.
Fra 1. januar 1988 skal efterskolerne arbejde under en ny tilskudslov.
Formålet med loven er en mere enkel administration og en mere retfærdig
fordeling af midlerne mellem store og små, nye og gamle skoler.
Loven giver større frihed og ansvar til skolernes ledelse, og på længere
sigt er der indbygget et incitament til at dæmpe udgifterne.
Bestyrelsen sender hermed en tak til elever, forældre, forstanderpar og
alle ansatte på skolen for godt samarbejde i årets løb.

Glædelig jul og godt nytår
Vagn Aage Kjeldsen
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Afskedstale
På elevholdet 86/87’s vegne vil jeg (Jørgen K. Olesen) nu holde denne
afskedstale.
For 10 måneder siden sad vi også hernede i gymnastiksalen, og der er jo
sket utrolig meget siden.
Dengang sad vi usikre - generte, men forventningsfulde overfor alt det
nye.
Det var i starten en stor omvæltning for de fleste at have så mange
jævnaldrende omkring sig hele tiden. Nogle påtog sig roller, men fandt
snart ud af, at det er nødvendigt at være sig selv, når man er sammen med
mange andre hele tiden.
Vi blev sat sammen på værelser, det var svært, men samtidig spændende.
Det har kostet blod, sved og tårer, men efterhånden har vi lært at acceptere
hinanden, og det har skabt mange gode venskaber.
Mange fik deres mere eller mindre heldige debut indenfor gymnastik og
folkedans, og det har skabt en del morsomme og uforglemmelige episoder
her på Bjergsnæs.
På skolen vil dette skoleår bl. a. blive husket, som året hvor vi fik en ny
klassefløj. Vi var elevholdet, der først fik lov til at slide på alt det nye. (Vi
håber, vi har levet op til ansvaret, vi fik).
Mange oplevelser har vi haft på denne skole i årets løb - den skole, der for
de allerflestes vedkommende, vil blive husket som et holdepunkt i deres
liv. Vi har haft mange oplevelser sammen, men nogle vil blive husket
bedre end andre, bl. a. Norgesturen,hvorvi spiste morgenmad i 40graders
kulde. Cykelturen, hvor vi cyklede Sønderjyllands veje tynde i øsende
regnvejr. Natløbet. Adskillige gymnastikopvisninger og Fuglsøstævnet.
Bjergsnæsskolen har været med til at udvikle os alle. Mange har måttet
kæmpe for fællesskabet, vi har lært at acceptere andre og deres holdnin
ger. Vi mener, at Bjergsnæsskolen, samtidig med at den har lært os at tage
del i et fællesskab, “også” har lært os at danne selvstændige meninger og
tage egne beslutninger. Bjergsnæsskoleopholdet vil uden tvivl hjælpe os
i tiden fremover.
Alle disse oplevelser har gjort deres til at mange venskabsbånd er blevet
knyttet tæt, og vi kan vist alle hurtigt blive enige om, at vi har haft et dejligt
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år her på Bjergsnæsskolen.
Jeg vil nu på elevernes vegne takke Lisbet og Ole, lærerne samt det øvrige
personale for deres aktive medvirken til et godt år.
Vi vil takke skolen gennem dette billede og denne palme, med håb om, at
elevholdet 86/87 vil blive husket, når I ser på disse ting.
Søren Skov P.
Jan Kaa Kristensen
Lone Madsen
Jens Eskelund
Anders J. Leth
Kathrine B. Nielsen
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Jørgen Kragsig Olesen
Jakob Venø Hansen
Marianne G. Hansen
Kirsten Lyngholm
Else Kristensen

Udfordringer til ungdommen

Hørt, hørt siger vi i en forsamling, når der er noget vi synes godt om. At
blive hørt er også dejligt - andre interesserer sig for en - man har værdi
Men ordet høringer har i den forgangne sommer og efterår fået et meget
negativt indhold. Betydningsfulde mænd nægter egne andlinger.
Høringerne havde med uærlighed, mistillid, løgn eller sandhed at gøre.
Børnene spørger: “Hvorfor skal vi altid høre på ham Reagan? Hvorfor
skal vi altid være stille, når der bliver sagt noget om ham i radioen eller
fjernsynet?”. Joh, fordi han er en betydningsfuld og meget vigtig mand for
hele verden.
Vi skælder ud, hvis børn tyr til en nødløgn, og bliver forfærdede, når de
direkte lyver. Hvad tænker børn, når den mand, vi siger, er en af verdens
vigtigste måske regerer med uærlighed og løgn som bestanddele.
Hvorfor kan vi ikke ubetinget have tillid og juble når Sovjetunionens
Gorbatov lover fred og nedrustning. Er det fordi, vi så ofte har set, at
nedrustning for nogle våben først kom, når nye og mere frygtelige var
opfundet og kunne træde i stedet?
Eller når aftalte forhandlinger ikke holdes?
At lyve, at snyde, uærlighed, usandhed, er frygtelige begreber i en
magthavers hænder.
Men hvad med os selv?
Folkesporten - at snyde i skat på en eller anden måde!!
“Det 11. bud” fra Poul Ørums bog med samme titel “Det gør ikke noget,
hvis det ikke bliver opdaget” er her lige så aktuel.
Var det egentlig ikke bedre, om vi gik den anden vej og prøvede at ændre
det i samfundet, som gør, at vi føler os fristet til at snyde - ja næsten føler
det lovligt. Og dette vil nok blive svært - for hvad er det egentlig som er
galt. Vel nok følelsen af en skæv fordelingsmekanisme og så en god
omgang egoisme.
Men tilbage til Reagan og Gorbatjov. Hvad sker, når ikke de ledende, som
mennesker, findes troværdige - når værdier, vi tror på, nedgøres og derved
gøres utroværdige?
Jeg så i november 1986 i TV en udsendelse kaldet “Reagans unge”. Den
omhandlede den ungdom, som var vokset op med Reagan ved magten,
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men jeg mener vi lige sä godt kunne finde de samme typer unge
mennesker herhjemme.
Flere unge sagde: Hvis man tjener penge, betaler man skat og bidrager
dermed til samfundet, og der er vel ikke noget galt i at tænke materielt så.
Målet for dem var - at nyde livet???
Og for dem måtte det være materielt.
Det viste sig også gennem samtalen, at de spillede på følelse og fantasi
men med tomme fraser - symboler uden reelt menneskeligt indhold.
Som jeg også selv har hørt af nogle ellers gode, dygtige og herlige
kernepiger: “Jamen filmen var virkelig god og lødig, for der var mange
følelser i - de græd nemlig meget.” Var tårerne symboler uden reelt
menneskeligt indhold? Vi kender tårerne fra serien “Dallas”, hvor de
kommer på kommando og i hvert afsnit. Så er der måske nogle som
spørger, hvordan jeg ved det, når jeg aldrig eller sjældent ser Dallas, og
dertil må jeg svare, at jeg kender den recept/det skema serien er lavet efter.
Men tilbage til de før omtalte unge mennesker fra USA. Direkte adspurgt
havde de på ingen måde nogen interesse i at ændre samfundet. Det var
meget aktive unge mennesker. De havde deres interesser - motorcyklen
var vist en af de store - hyggede sig med venner o.s.v.
Aktive unge mennesker uden lyst til engagement og indleven i det
samfund, som havde værnet dem. De havde mod på at leve livet fuldt ud
men ikke på at løfte og bære i et samfund, de dog var en del af.
Og her kunne vi passende dreje søgeren om på os selv.
Ofte bliver vi på Bjergsnæsskolen betegnet som idrætsefterskole selv om
vi ikke er det. Vi har meget idræt og eleverne bliver, hvad man vel kan
kalde nogenlunde veltrænede, og fristende kunne det være at lade dem
hele tiden konkurrere mod andre - blive de bedste - dyrke gymnastik og
idræt noget mere og tage noget af alt det andet: samtale, fortælling, sang,
almene fag, formning, musik og andet såkaldt pladder væk.
Men et citat af forfatteren Jørgen Bukdahl fra fyrrerne rammer os gennem
historien:
“En fysisk sund og veltrænet ungdom er et godt og stort mål. Men hvis det
så ikke samtidigt er en vågen ungdom, så er det værre end ingenting. Så
har vi en dvask muskuløs livlighed parret med falske illusioner om, hvad
karakter og holdning er. Så er gymnastikken blevet sit eget formål og
smuldrer op der.
Så er sporten og idrætten blevet tidsfördrivets fange.”
Tidsfordriv, ja, sådan må det vel være for også de føromtalte unge, mener
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Så er det afsted!

jeg. - De mener sikkert noget andet!
I denne verden kan vi vel ikke være skabt til blot tidsfordriv. Til ikke at
være medlevende, engageret søge at forbedre, finde svar på sit liv. Der må
da være en større mening med vor tilværelse end tidsfördrivets.
Her må vi se på mennesket. De mange fine facetter, de mangfoldige sider,
den dejlige forskellighed. Tænk på - ikke 2 mennesker har været, er, eller
vil blive skabt ens i hele menneskets historie. (Hvis vi da kan styre
genmanipulationen). Alligevel søger vi de samme livsmuligheder - derer
grundvilkår udover de basale (mad o.s.v.) som er ens for mennesker. Vi
søger venner, fællesskaber, livsvilkår, kærlighed og mere kunne tages
med, men hovedsagen er nok kærligheden.
Herudover søger vi at udnytte de evner, vi er skabt med. Men det er ikke
altid at vore bedste evner falder sammen med det i samfundet højst
prioriterede, og dermed det man skal gøre/lære i skolen.
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Tilbage i historien må jeg igen for at hente noget vigtigt frem.
Ernst Trier var i 1883 højskoleforstander på Vallekilde højskole i Nord
vestsjælland - (Kører man sydfra skal man lige over Lammefjordsgule
rødderne).
Hans gymnastiklærer, N.H. Rasmussen varpå kursus i Lings gymnastik
i Sverige og skrev begejstret hjem om denne gymnastik, og tankerne der
lå bag.
Ernst Trier indså, at her var noget vigtigt for skolens undervisning. Han
byggede et helt nyt gymnastikhus - (venner hjalp ham med rentefrie lån,
man stolede på Trier og denne sag) - et gymnastikhus, der var af helt
usædvanlig flot karakter - det skulle passe til gymnastikken og tankerne
bag. I Triers velkomstale til den nye gymnastik kom svaret på, hvad det
hele sigter mod: det hele menneske.
"Det hele menneske er også forstået sådan, at man: - ved disse øvelser vil
hjælpe til uddannelse og fremskridt i det hos mennesket, der udmærker
det som skabningen i Guds billede, hvorved det afgjort skiller sig fra og
hæver sig over dyret.”
Det var et vidsyn at have i 1884, da gymnastikken første gang blev vist i
øvelseshuset i Vallekilde. Udtrykket: Det hele menneske er brugt og
misbrugt meget siden da, men i sig rummer det også nødvendigheden af,
at mennesket bliver brugt i alle dets muligheder. Ikke bare bogligt som det
så ofte ses i skolen - de kompetencegivende fag - kompetence til hvad?
Hvad med det kreative, det skabende i en tid, hvor samfundet i allerhøjeste
grad har brug for kreative og skabende mennesker - især hvis de også
samtidigt er menneskelige og beåndede. Puha sikke et ord - beåndede.
Første gang vi hører ordet, er det Gud der puster livsånde i mennesket,
altså noget der giver liv.
At være beåndet må være at have livet i sig, at være åben for livet, at være
deltagende, fordybet, se sammenhænge, have etisk holdning, forsøge at
få tilværelsen til at være smuk og meget mere.
Og vi er nu tilbage ved begyndelsen. Hvordan se sammenhænge, når man
ikke kan tro de, som har magt? Hvordan have en etisk holdning når
magthavernes moral er gennemhullede? Hvorfor få mere indhold i livet,
når bomben alligevel kan springe i morgen?
Værdier vi som mennesker er nødt til at tro på nedgøres - gøres
utroværdige, og de mister indhold.
Hvordan skulle vi med et elevhold finde sammen i et fællesskab uden
disse værdier. - Nej vel - og heldigvis er magthaverne ikke helt så menne
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skeligt dominerende. - Værdierne er der - en grundlæggende holdning en beskyttende moral - et livssyn med respekt for andre og demokratiske
værdier - en kristen grundholdning og for mig at se en Grundtvig/Koldsk.
Og i forbindelse hermed vil jeg læse noget af det nuværende formål for
den 125-årige Stige friskole op. Jeg stødte på det i friskolebladet og syntes
det var meget fint:
“Skolens formål er at drive en Grundtvig-Koldsk friskole, hvor forældre
og lærere deler ansvaret for børnenes oplæring og opdragelse og tillige at
fortsætte et traditionspræget, folkeligt arbejde.
Barnet er forældrenes barn
Barnet er ikke samfundets barn
Barnet er ikke skolens barn
Barnet er hjemmets barn, og skolen er hjemmets hjælper.

Skolens undervisning hvilerpå det Grundtvig-Koldske syn på mennesket
og opdragelsen.
Vi er alle, ifølge Grundtvigs menneskesyn, lige meget værd, for vi er alle
skabt af Gud, og han holder lige meget af os alle, og ingen kan hævde sig
på de andres bekostning.

Familieøkonomi giver
problemer
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Ifølge Koids ideer er børn ikke små voksne, de er børn og skal have lov
at være børn. De næres og udvikles ved at opleve verden med dens grund
læggende livsmuligheder gennem fantasien.
Nogle grundlæggende synspunkter og ideer, skabt af Grundtvig og Kold,
som forældre og lærere må være enige om:
Børn har fantasi og følelser og skal behandles derefter. Fantasien hører de
yngste klasser til og skal stimuleres gennem fortællingen - det levende
ord.
Når børnene bliver store, er det tid for følelserne. Ved hjælp af dem
sorterer de, hvad de indtil nu har erfaret, og det er en meget personlig
proces, som man ikke skal og heller ikke kan blande sig i. Man kan i de
år gi ve børnene konkrete opgaver, og det vil være et godt tidspunkt at lære
dem forskellige færdigheder.
Når de unge er voksne, skulle de gerne være blevet selvstændige men
nesker - ikke spejlbilleder af forældre eller lærere - men mennesker med
egne synspunkter.
Undervisningen skal gøre eleverne aktive og interesserede i deres liv.
Gøre dem selvstændige og bevidste over for deres lands historie og
kristelige liv - give dem grundlag til personlig stillingtagen.
Undervisningen skal tilpasses barnets udviklingstrin
Undervisningens indhold er vigtigere end formen.”
Det er kraftfulde ord i en krafesløs tid, hvor meget diskuteres og lidt bliver
sagt.
Bjergnæsskolens formål og ideer er sikkert kendt for læserne. Det er den
ne skoles forsøg på at give afsæt for et godt menneskeliv. Og nødvendigt
er det at have mål for menneskets liv og virke både for efterskoleelever
som alle andre, også fordi livet byder på mange muligheder og mange
krav. Der vil være mange døre at åbne i et menneskeliv - samtalens tillidens - venskabets - fællesskabets - kærlighedens - ærlighedens - an
svarlighedens - sandhedens - troens og flere til. Men dørene åbner ikke af
sig selv. Du må kæmpe for at nå frem til dem og få dem åbnet. Og får du
først åbnet dem, åbner mulighedernes land sine arme for dig. Ufortrødent
må du kæmpe også gennem dette land og finde, at der igen er døre. De
åbnes alene ved mod, lyst og egen indsats - hjælpe kan andre - men du må
selv gribe om håndtaget og åbne døren. Konsekvenserne - ansvaret ligger
hos dig selv.
Ole Mølgaard

16

Tanker der nåede at blive til ord
En flok unge kom, for knapt et år siden
her op til Bjergsnæsskolen.
Usikre - nogle tendens til lidt duknakkethed og fremadhængende skuldre.
Stivede sig dog af med det “rigtige” mærketøj Hummel - Adidas - La Costa.
Pigerne desuden med make-up, smykker, ringe især.

Men nu ser det ud, som de har fundet det,
der er meget mere værd.
Ringe og smykker er glemt hjemme i skuffen Make-up'en - nå, ja, den blev der slet ikke tid til.
Mærketøjet er skiftet ud med selvproducerede klæder
og en gammel vest fra “Genbrugsen” - til en tier.
Skuldrene og hovedet sidder hvor det skal
(måske lige med undtagelse af idag)
Kammeraterne derhjemme siger:
Du ser helt anderledes ud!
Ja - udstrålingen er anderledes.

Tak til alle, der har med skolen at gøre,
fordi I har skabt en atmosfære af forståelse og tolerance,
og har lært vore børn, at det ikke er det ydre
der gælder, men det - der er inden i mennesket.
I har forstået at dyrke det der sad og ventede
på at blive vakt til live
igennem tilbud hvor de unge har fået lov at prøve sig selv
og hinanden af.
Men mest af alt - tak fordi I formåede - trods eventuelle nederlag at bygge selvtillid - åbenhed og positiv tankegang op.

En mor
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"Olympiade" - den fprste uge
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Formning er sundt
Overskriften til denne lille artikel er ment lige præcis, som den står.
Hvordan tør man påstå noget, som for ca. 15 år siden startede sin nedvur
dering i skolen, og stadig mange steder ikke er kommet og måske aldrig
kommer over jordens overflade - “kælderfag” - også forskellige steder
benævnt som hobbyfag. Jeg har ikke noget imod, at man har en hobby,
men jeg vil aldrig kunne ligestille den med ordet formning - både for
menneskets skyld og ordets betydning. Hobby vil jeg benævne - værende
individuelle interesser, hvor man kan foretage sig noget uforpligtende,
afstressende, tidsfordriv - uden særlig skabende engegement. - Måske lidt
hårdt sat op.
Faget formning/tegning, engang hed faget tegning, nu har vi fået så mange
forskellige former for udtryksmidler og materialer med, så vi kalder det
formning - og skal vi benævne det altsammen - bliver det kreative fag.
Altså hvor skabende evner kommer til udfoldelse og udtryk i forskellige
materialer.
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Gruppemaleri

Kunstmaskinen
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Den side af mennesket har man i mange år ikke troet havde værdi. Ej heller
sat faget som obligatorisk. Trods det vi ved med små børn (de er så lette
at starte med) netop ser, hvor betydningsfuldt det er for dem at skabe ting
ud fra deres fantasi og den hverdag, de nu lever i. - OK. det får de så lov
til, medens de går i børnehaven og til og med 5. skoleår. Derefter bliver
det et tilbudsfag - altså hobbyfag - noget ikke regnende for “kompe
tencegivende”.
Alle har brug for at sætte sig et spor - om det så er et stykke arbejde, der
skal udføres. Eller ihvertfald på et tidspunkt at have gjort et synligt bevis
på, at man er til, og at der sker ting og sager i ethvert menneske, der er
blevet skabt.
Hvis dette behov bliver fortrængt, gjort til noget intet værd - er der ikke
langt til at begå vold og hærværk - mener jeg. Det er i den grad udtryk for
følelser og behov, som aldrig er blevet indfriet eller tilgodeset som
værende af værdi for mennesket i mange af dagens skoler.
Ligeledes er mange af vore hjem ikke bygget til fantasi. Man hører ofte:
“Vi har skam fået udvidet stuen og fået bygget udestue til huset - på
havesiden”.
Knap så ofte hører vi om udvidelse af værksted eller interesserum til vore
børn og unge. Et sted, hvor de har muligheden for at rode lidt og skille
forskillige ting ad - eksperimentere med opdagelser, der ligger skjulte, og
som kun bliver åbnet .op for ved egen deltagelse, fantasi og engagement.
Det sviner jo heller ikke så meget at have et TV-apparat stående med 10
forskellige programmer og - eller computerspil liggende i æsker på
hylderne. Det er også lettere og “mere rigtigt” at købe “rigtig” kunst eller
plakater til væggene end det, man selv med fantasi og hver dag kunne
bearbejde til evt. billeder eller andet. - Jeg holder meget af kunst og
kunstneres værker, men de er ikke alene om at kunne skabe sigende bil
leder eller figurer. Folk tror ikke, de kan tegne eller male. Det at vise noget
af sig selv er der rigtig mange, der har det dårligt med, og netop derfor
skulle de prøve at gå seriøst og aktivt ind i det at forme noget selv - det er
sundt.
Efter at have undervist i formning, først 6 år som valgfag og derefter nu
snart i 7 år som et obligatorisk fag for alle på skolen i 2 timer om ugen, tør
jeg sige: Det er nødvendigt at kunne udtrykke og kommunikere på flere
og andre måder end ved ord, tal og bogstaver.
Mange forældre opdager først, at deres søn (som det oftest er) kan tegne
og lave skønne malerier, efter han er kommet her hos os i en alder af 16-
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17 år. De vidste det ikke, nej for han har aldrig skullet bruge den side eller
er blevet styrket i at skulle bruge disse evner. Men den samme drengs
matematikkarakter eller standpunkt kender forældrene. Trods det de
måske ikke aner, eller forstår, det drengen laver, og at drengens interesse
for faget måske ikke er så blomstrende.
Selvfølgelig er det meget vigtigt, at vi lærer dansk, matematik, sprog osv,
men det er lige så vigtigt, at man bliver, eller får muligheden for at blive
et kreativt menneske, og dette sker kun ved gennem sin opvækst at blive
stimuleret og styrket deri. - Altså på lige fod med andre obligatoriske fag.
At kunne holde sig selv igang og se muligheder ud over de normale
løsninger, der menes gjort af større og bedre visdom - eller også var det
bare gældende regler og normer.
Der ligger et stort og dejligt arbejde i at få det kreative frem i alle. Behovet
er måske størst hos de mennesker, der ikke har og måske aldrig får et 816 job. Ligeledes at få os til at indse, at det er os alle, der har muligheden
for begge dele.
En endelig løsning eller vej kan ikke gives, men kæmpe for det, der for
mig betyder noget stort og som har stor værdi for menneskers liv, kan
man.
Jeg vil hermed slutte med det, jeg ofte skriver i elevernes mindebøger:

Mal dig et billede så du selv og andre
kan se,
hvad du har i dig.
Brug din krop
i kamp
og ved glæde.
Styrk og dyrk andres
og din egen
fantasi!
Lisbet D. Mølgaard
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Idræt som igangsætter
Med idræt som igangsætter menes dels at sætte de elever, der endnu ikke
er det, i gang med idræt, og dels at sætte idræt ind i en helhed. Dette er en
vigtig ting, da mennesker ofte ser deres tilværelse i en helhed, altså ikke
opdelt i arbejde, fritid o.s.v. Det betyder, at de “sejre” man får, smitter
positivt af på ens tilværelse, og at den sikkerhed, man tilkæmper sig et
sted, kan man overføre til andre steder.
Dermed bliver målet med idræt, at den er med til at styrke den menneske
lige, fysiske og åndelige udvikling mod det hele menneske. Dette søges
først og fremmest gennem, at udøverne får en harmonisk legemsudvik
ling, og at de får opfyldt grundlæggende og udviklingsmæssige behov
(f.eks. bevægelse-, kontakt- og præstationsbehov).
For at få alle med i et idrætsfællesskab, er der nogle krav man må stille disse krav hænger nøje sammen.
For det første må udøverne have positive oplevelser - de skal lykkes. For
at dette kan ske må udøverne først have accepteret deres egne forud-
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Thomas i fuld fart

sætninger, således at de kan mærke fremgang ud fra deres eget niveau, og
således at de lærer at sætte rimelige krav til deres egen indsats.
For det andet må idrætten ikke være for konkurrence- og præstations
præget, set i indbyrdes sammenhænge - men gerne i individuelle sam
menhænge. Hvis der focuseres på konkurrence, vil der altid være tabere,
og det hænger ikke sammen med “at lykkes”. Man må derimod som lærer
(leder) få tydeliggjort de små fremskridt hos den enkelte og rose disse,
således at det bliver en konkurrence med sig selv om at nå lidt længere
hver gang.
For det tredje må der startes på et grundtrænende niveau - således at man
får alle med fra starten. Men det kræver en undervisning, hvor der stilles
forskellige krav til de enkelte i udførelsen af øvelserne, så alle føler sig
presset. På den måde kan alle træne sammen - også drenge og piger. De
kønsmæssige forskelle må dog tilgodeses ved, at der laves kønsspecifikke
undervisningsforløb. I denne forbindelse er det vigtigt, at udøverne
opdrages til at acceptere og respektere hinandens forudsætninger, uden at
nogle er mere “værd” end andre. De må fornemme, at det er den indsats
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de yder, der er afgørende for, hvordan de “vurderes”.
Holdningen i samfundet er også afgørende for, hvordan man opfatter
idræt i skolen. Her må der arbejdes kraftigt for en generel holdning til
ligeværdighed mellem fagene. Idrætsfag må ikke blot betragtes som
rekreative- og fritidsfag, men som en forudsætning foren udvikling af det
hele menneske. Idrætten skal gerne være en del af den helhed, eleverne
møder (finder) i skolen. Læreren spiller også en væsentlig rolle i elevernes
opfattelse af idræt. Det er vigtigt, at læreren viser, at hun kan lide idræt udviser en stor entusiasme - og dermed overfører nogle positive rela
tioner til eleverne. I denne forbindelse er det en fordel med en faglig
dygtighed. Læreren må heller ikke bare være teknisk rådgiver, men må gå
ind i alle forhold vedrørende en sund idrætsopdragelse - også
holdningsspørgsmål som f.eks. elite/bredde, konkurrence/ikke konkur
rence, præstationsorienteret/social, o.s.v. Elevernes interesse for idræt
kan også skærpes yderlige, hvis de får et indblik i teorien bag idrættens
positive funktioner og bag det frivillige arbejde. Da det at være igOg det
er netop disse positive oplevelser, man som lærer (leder) må kæmpe for,
at de aktive får på hver sin måde, for derved bliver idrætten selv
forstærkende - men dette arbejde er slet ikke så let, vel?
Børge Hansen
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Skolen, fagene, livet
I stedet for at have fortælletime med eleverne - burde man da ikke
undervise i dansk eller matematik. Give nogle kundskaber - en viden og
nogle færdigheder, så eleverne kan få et godt job.
Er det ikke en opgave for undervisere at gøre de dumme klogere, at gøre
den svage stærk ved viden, kunnen, indlæring og færdigheder?
Det er da en af opgaverne. For var det den eneste vil den, som har svært
ved at læse og skrive også efter 10 år i skolen stadig føle nederlaget og
have fornemmelsen - “Jeg er ikke så god som de andre”.
Men hvad er det at være god? Har menneskelivet ikke andre sider end
viden, kundskaber, indlæring og færdigheder.
I stedet for modsætningen, kundskab - uvidenhed kunne vi sætte liv - død.
Det er vel den vigtigste i hele vor tilværelse, og derfor må den modsætning
også være det i skolen.
Prøv selv at finde ord eller begreber som rummer livet - døden.

Skulpturer

26

Bevægelse, glæde, kærlighed, mod, lyst, livsvilje er dejlige ord - det er
nogle af livets ord, og det er livets ord skolen må bruge.
Hvor vi dog ofte i forbindelse med skolen hører ordene, mobning,
træthed, tristhed, stilstand, ligegyldighed, angst.
Og frygteligt er det, at vi her taler om i 0 år af et menneskeliv - fra det 7.
til det 17. år - en periode med meget stor udvikling både fysisk og åndeligt.
Skal det være sådan?
Nej.
Skolen må rumme så mange sider af mennesket og menneskelivet som
muligt - vi må søge mod det hele menneske, og fagene skal stilles som lige
værdige.
Oplive og oplyse er derfor en af skolens hovedopgaver. Vigtigt er det da
også at vi udover de almindelige fag har formningsfagene, musik, kor,
samspil, gymnastik, idræt m.v. - men til at binde sammen er samværet fællesskabet - samtalen om livet - det åndelige - helt væsentlige.

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.
Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Grundtvig

Ole Mølgaard
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Gymnaestrada

Den 8. Gymnaestrada i Herning var en stor oplevelse for mange. En lille
del af de mange tusinde deltagere havde på den ene eller den anden måde
tilknytning til Bjergsnæsskolen.
Vi deltog bl.a. som aktive gymnaster, fanebærer og praktiske med
hjælpere.
Alle er enige om, at det var en meget speciel uge i Herning med masser
af spændende og fremmedartet gymnastik og mennesker fra næsten hele
verden.
Vi har prøvet at samle nogle af de ting, vi især vil huske, når vi tænker
tilbage på Gymnaestradaen.
Birgitte, Ingrid og Merethe siger: “At dyrke gymnastik i international
sammenhæng er en fantastisk oplevelse. Vi er 3 forhenværende BS’ere,
som nu fordriver tiden med et HF-kursus i Holstebro. Vi var i sommer alle
med til Gymnaestrada i Herning. Det var en meget stor oplevelse at se så
mange nationaliteter samlet på eet sted, omkring en enkelt idrætsgren:
Gymnastik.”
Festligt, folkeligt og fornøjeligt, som det fremgik af gymnaestradasang
en.
En verdens nationer i blomstrende flok,
sat stævne i glæde, begejstring og dans.
En ny gymnaestrada, en fællesskabsblok
af kvinder og mænd i forståelsens glans.

Samlet af regnbuens farver.
Forenet i lys af rytmik.
Nationer og folk,
en søskendeflok
samlet
af regnbuens farver.
Forenet -
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i lys af rytmik.
Nationer og folk,
en søskendeflok
igennem gymnastik,
igennem gymnastik.
En verdens nationer i opvisningsleg,
som sprudler af rytme og smuk fantasi.
En rigdom af fest på ideernes vej,
med mønstre og farver i rigt trylleri.
En verdens nationer i samværets ånd,
med grænseløst venskab i sprog uden ord.
Forståelsers pagt bliver knyttet med bånd
der strækker sig rundt overalt om vor Jord.

Søren Nielsen
5/8 1985

Mange kuldegys og en form for nationalfølelse susede rundt i vore
kroppe, ikke mindst under åbningsceremonien med sang, musik, glæde,
kærlighed og fyrværkeri.
Ja, åbningen af Gymnaestradaen var absolut en af ugens højdepunkter.
Mogens husker det sådan: “Ud over de to opvisninger vi på Midtjyllandsholdet skulle lave onsdag og torsdag, var der mulighed for at melde sig til
et fire minutters rytmisk program, som skulle vises til åbningen. Denne
fire minutters serie skulle laves sammen med 5 andre hold. Det tog det
meste af tirsdagen at få den indøvet, og om aftenen blev den så afviklet
i forbindelse med åbningsceremonien. Det var en skøn førnemmelse at
lave gymnastik for øjnene af så mange mennesker!”
Forud for vores tilstedeværelse på Herning stadion lå der selvfølgelig en
masse træningstimer. Mogens og jeg (Hanne M.), der til daglig dyrker
gymnastik i Viborg havde allerede i januar måned ved en fællestræning
stiftet bekendtskab med vore ledere Tove Kristensen fra Århus og Bent
Ole Hviid fra Hammerum.
Mogens siger om træningerne: “En træningsaften varede 3 timer i et
stræk. Trods det forløb træningerne utrolig hurtigt, og det beviser kval
iteten af gymnastikken, men også lederens evne til at holde gejsten oppe
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hos gymnasterne gennem den knokkel-hårde træning, som det virkelig
var.”
Vi sled rigtigt nok i det, men indimellem var der også tid til andet end
gymnastik. I forbindelse med to weekend træninger havde vi fest, og som
Mogens siger, så skabte disse fester et godt sammenhold blandt gymnas
terne, allerede inden vi kom til Herning.
Noget af det vi husker fra ugen i Herning, var de mange gode opvisninger,
som vi så. Her var der rig mulighed for at lade sig inspirere og få nye ideer.
Man kunne virkelig mærke, at der var mange udenlanske hold til stede, og
gymnastikken var mere særpræget og anderledes, end den er ved almin
delige landsstævner herhjemme.
Da en lang og god uge var gået, følte vi alle, at vi her havde oplevet noget
helt specielt. Mogens beskriver det således: “Søndag middag stod vi i en
“rus” af oplevelser, glæde og træthed, klar til at rejse hjem. Det var en uge,
man altid ville tænke positivt tilbage på."
Vi er enige om at opfordre alle gymnastikinteresserede til at tage med til
den 9. Gymnaestrada i Amsterdam i 1991.

Birgitte Pinholt (1985/86), Ingrid Skalkhøj (1984/85), Merete Johan
nessen (1985/86), Mogens Kjeldsen (1985/86), Hanne Mols (lærer).
P.S.
Udover ovenstående navne var mange flere på anden vis engagerede i
Gymnaestradaen som redskabsbærere, kioskpassere, hjælpere og så
selvfølgelig tilskuere.
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Norgesturen
Fredag aften d. 9. januar 1987 drog hele Bjergsnæsskolen med fuld
oppakning til Norge. Der var højt humør hele vejen til Frederikshavn,
hvor vi skulle sejle kl. 22.15 til Göteborg. Sejlturen gik udmærket, selvom
det gyngede lidt. Nogle fik danset, andre købt lidt slik til turen. Så blev kl.
01.30, og vi gik fra borde. Sikken en kulde der mødte os, ca. 30° frost. Ret
køligt. Vi kørte hurtigt videre mod Hallingskarvet. Ved 7-tiden holdt vi
ind på en tankstation ved Hönefoss, hvor vi fik en rugbrødsmad og lidt
koldt mælk i 35° frost, men vi overlevede!! De sidste 200 km. skulle lige
overståes, og kl. 12.15 stod vi på Hallingskarvets P-plads. Vi fik slæbt
bagage og madvarer ned til hytterne og gik derefter over til slalombakken,
1.5 km. væk, hvor vi fik udleveret langrendski. Så var dagen snart gået.
Vi fik spist aftensmad, og i min hytte gik vi allerede i seng kl. 19.00, da
Merete var faldet i søvn.

Hytteidyl fra Norge
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Søndag d. 11. blev hytte 23 vækket af Gudruns morgenklang. Vi var
stadig “lidt” søvnige, selvom vi havde sovet i 12 timer. Men vi skulle ud
i kulden (30° frost), så man skulle havde godt med tøj på.
Kl. 10.30 stod alle BS’ere klar på hotellets P-plads. Vi gik over på
Danskerbakken (som den kaldtes!), hvor vi fik instrukser om, hvordan vi
skulle stå på ski ned af bakkerne og om langrend. Det var sjovt, og det kun
ne ikke undgåes, at man fik hovedet ned i sneen et par gange. Et stykke
tid efter tog nogle afsted på langrend, hvor andre blev på bakken eller gik
hjem for at få lidt varme i tæerne. Eftermiddagen var fri, for slalombakken
var lukket p.g.a. kulden. Om aftenen var der besøgsaften hos drengene,
hvor der skulle laves underholdning til tirsdag aften. Det havde vi meget
sjovt med, og da kl. blev 22.00, gik man til egne hytter.
Om mandagen var graderne faldet lidt til ro. Gudrun var i fint humør, for
nu kunne hun endelig komme over og fræse ned ad slalombakken. Men
inden det, skulle vi alle ud på en langrendstur på 5, 8 eller 10 km. Så det
kunne man lige overkomme. Det var et skønt landskab at stå på langrend
i. Om eftermiddagen var slalombakken åben, så der var de fleste. Efter det
var svømmebadet overfyldt af BS’ere. Om aftenen var der hyttehygge, og
vi fik lidt af Mariannes hjemmebagte kage. Uhm!!!
Det var blevet tirsdag. Vi blev delt ind på forskellige langrendsture igen.
Lidt efter lidt kom folket hjem og kl. 13.00 åbnede slalombakken. De, som
kun havde meldt sig til to dages slalom, fik tilbudt at få en prøvetur. Så vi
var nogle stykker, der tog med. Jeg troede aldrig, jeg kom ned ad bakken
helskindet, men der gik “kun” en time plus nogle blå mærker. Men det var
sjovt.
Onsdag d. 14. Så var endelig den kommet, som alle havde frygtet:
HELDAGSTUREN. Vi kom tidligt op og fik smurt madpakker. Vi blev
deltind på forskellige hold, altefterhvor hurtigt man ville køre. Vi varen
flok piger sammen med Tina og Lis. Det blev en sjov tur. Turen gik opad
og opad, og da vi endelig nåede Fjellmarken satte vi os ned for at spise
vores gennemfrosne madpakke. Vi fik drejet rundt, og så var det hjemad.
Jupi!! Vi skulle lige have overstået den sidste bakke, til vi kunne se ned
til dalen. Så gik det ellers nedad. Det var et vildt ræs! Nogle fløj ind i
træerne, andre ned i grøfterne og nogle landede med hovedet nedad. Det
hele var så komisk, at der var højlydt latter, hvor man end befandt sig i
sneen. Endelig kom vi ned til købmanden, og der var vild jubel. Vi varde
sidste, der kom hjem, så vi kunne lige nå en svømmetur inden aftens
maden og få ryddet op, inden drengene kom på besøg. Det var en hyggelig
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aften, der varede til det var på tide at gå i seng efter en LANG og dejlig
dag.
Torsdag var der slalom hele dagen, mens de sidste 15 stykker var ude på
en 13 km. langrendstur. Så der var nye, der skulle lære at stå på slalom,
såsom at falde i sneen og holde tungen lige i munden. Kl. 15.30 blev banen
lukket, og hjemad gik det. Der var hyttehygge på programmet, og vi fik
smagt nogle af Gudruns vafler.
Fredag var der også slalom hele dagen. Der blev rigtig kørt ned ad bakken,
nu hvor det var sidste dag, og Børge kørte ret stilfuldt på skiene. Om
aftenen var der så tid til at gøre rent i hele hytten og få smurt madpakkerne
til næste dags hjemtur.
Lørdag kl. 3.30 blev vi så vækket og fik spist lidt morgenmad. Busserne
var varmet op og klar til afgang. Det var et flot landskab, vi kørte i, mens
solen stod op. Vi spiste vores madpakke ved den norsk-svenske grænse,
og så var der lige kørsel til Göteborg, hvor vi var kl. 15.30. Det betød, at
vi kunne nå en færge tidligere. SKØNT!! Overfarten var sjov og kl. 21.30
var vi hjemme igen på “Bjerget”, hvor vi fik en stor velkomst af Ole og
Lisbet. Vi kom ind og fik noget varm suppe og fik de sidste nyheder. Det
var en skøn tur, som man ikke glemmer så let.

Laura Heick Skau
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Den 5. november 1986 holdt Poul Hammerich foredrag her på skolen.
Han havde skrevet følgende ord (han kaldte det digt) op efter deres
oprindelse i tid.
Det kan nok give en og anden tanker om den tid ordene udtrykker!afbilder.
Et digt til Bjergsnæsskolen.

Tid og ord
1945-53

Bikini billedbog bh
bærepose båndoptager
enmandsbetjening eufomaner
sambeskattet servoteknisk spritbillist
strygefri sulfo supermarked systemtipper

1954-62
Bankofest billedbånd bladan blinklys
buks byggemodne børnevenlig
egnsudvikling elektrohjeme erhvervspraktik
skorpefri soveby stereo stilethæl
strømpebukser sultestrejke supertanker
1962-75

Ballonprøve beboerråd blomsterbørn
bogbus bolighaj bowle brevbombe
burhøns bypartisan
efterslæb egotrip ergoterapeut eskalere
sabbatår sanitør skræmtrold
slumstorme sparekniv smørbjerg
storfamilie sygesikring søstersolidaritet.
Poul Hammerich
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Nogle gar ...

- andre løber...
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Det svundne år
Byggeriet af 2. etape, klassefløjen samt 4 elevværelser, var vist det første,
der blev tænkt på efter sommerferien. I 3 uger havde håndværkerne haft
ferie, og elevværelserne skulle være færdige inden eleverne ankom. En
uge efter håndværkerne kom, gik det praktiske personale igang. I
køkkenet og til rengøring var 3 elever fra 1985/86 ansat - Charlotte B.
Damgaard, Dorte Juul Madsen og Birgitte Pinholt.I huset hos Lisbet og
jeg kom Pernille Jørgensen, og som pedelmedhjælper blev Carsten K.
Pedersen ansat.
Der var travlhed hele ugen før eleverne kom. Lærermøder, praktiske ting
skulles gøres klar og meget andet, men onsdag den 6. august var vi på
udflugt med bestyrelsen. I år så vi Valsgaard hallen, Nordjyllands Idræts
højskole, Lindum høje, Borremose Ungdomsskole og afsluttede med
aftensmad på Niels Bugges Kro. En dejlig tur og stor var gæstfriheden,
hvor vi kom - tak for det.
At byggeriet skulle præge skoleåret 1986/87 blev klart allerede på åb
ningsdagen søndag den 10. august. De 8 piger som skulle bo på de 4 nye
elevværelser blev noget lange i hovederne, da de så, der hverken var
gulvtæppe eller senge på værelserne. Gulvtæppet skulle havde været på
om lørdagen, men tæppefirmaet snød os. Glad blev jeg, da der midt under
velkomsttalen blev gjort tegn til mig, at nu var tæppefolkene i gang, og kl.
21.00 var værelserne klar. Nå, men eleverne skulle da også først i seng kl.
22.30.
38 piger og 37 drenge fyldte nu værelserne og skolen summede afliv igen.
De 75 elever er 8 mere end de foregående år, og skolen er vist nu ved at
være på det antal elever, der er passende for os.
Den første uge går med at lære hinanden, skolen, valgfagene og omegnen
at kende, og efter nogle dage med fællesoplevelser går snakken livligt og
fællesskabet har fået de første spirer.
Efter en weekend, hvor nogle hyggede sig på skolen, og andre skulle hjem
og hente nogle ting de manglede samt fortælle familien om alt det nye,
begyndte hverdagen.
Lisbet og jeg havde dog om lørdagen været et smut i Mørkholtlejren og
lave noget gymnastik med tidligere elever. Det var elevforeningen, som
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havde arrangeret en weekend for gamle elever - et godt initiativ. 2 gode
skoleuger var gået og gode takter slået an, da vi lørdag, søndag den 23./
24. august skulle have skoleweekend, og alle eleverne være på skolen.
Der var “troldeløb”, hvor lærerer og elever leger ovre i skoven, lege på
sportspladsen, kirkegang i Søndermarkskirken og cykeltur til Dollerup
Bakker, Lysgaard og Æ’Bindstouw. I en sådan weekend har vi selv
følgelig også folkedans. Eleverne er ellers noget skeptiske ved det, men
snart finder de ud af, hvor sjovt det egentlig er.
Tirsdag den 2. september startede 2 genbrugsemnedage med emner/materialerne. papir-papmache, træ, glas, skulptur (gasbeton), stof. T løbet af
skoleåret er en del emnedage arrangeret. Der bliver her mulighed for at
arbejde mere i dybden og også med andet end det daglige. Eleverne er altid
meget engagerede i disse dage.
Fredag i samme uge blev også en god dag, da vi nu kunne holde rejsegilde.
Det blæste godt den dag, så flagene blafrede flot i vinden. Mange var vi
som med længsel tænkte på den tid, vi kunne rykke ud i det nye.
På kontoret er vi nu også gået over til EDB. Der er meget nyt at lære, og
onsdag tog jeg til Århus på et endagskursus. I løbet af året viste det sig at
være utrolig tidskrævende at komme ind i men tidsbesparende, når det var
lært.
Om aftenen var drengene i Viborg og spille en træningskamp i håndbold
mod VHK og tabte 20-19. Men det var en god kamp, og vi var en del nede
og se på.
Det var også onsdag eleverne havde fået valgt formand, for
retningsudvalg, og aktivitetsbestyrelser til deres forening BAU,
Bjergsnæsskolens Aktive Unge. Foreningens formål havde eleverne sat
således op: “Foreningens formål er i elevernes fritid at skabe et positivt,
aktivt og værdifuldt samvær og fællesskab. Dette søges opnået gennem
idrætslige, kreative og hyggelige aktiviteter.” “BAU” arrangerede nu
aktiviteter om afténen resten af vinteren og oftest med eleverne selv som
instruktører.
5 gode uger med eleverne var gået og onsdag kl. 12 var der en lang week
end. Eleverne havde nu mulighed for at tage hjem også en hverdag, så
tandlægebesøg, indkøb med mor og far m.v. kunne ordnes.
Vi var nogle stykker af lærerne som det foregående år samt i foråret havde
haft for mange timer. De skulle afspadserees i uge 38.1 stedet havde vi fået
en gruppe lærerstuderende fra Ollerup fri Lærerskole til i samarbejde med
den anden halvdel af lærerne at tage en emneuge. Emnet blev Libanon,
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som på trods af sin kompleksitivitet blev belyst på en god og forståelig
måde. Eleverne var meget glade for ugen og fik stort udbytte af den. De
lærerstuderende fik mulighed for at afprøve dette projekt og stod efter
ugen tilfredse og en erfaring rigere, som de kunne bruge i deres videre
lærergerning.
Knap var “Ollerupvikarerne” afsted før to amerikanere, Clarissa og Chris
(-stopher), kom i en uge for at se, hvordan man driver en efterskole i
Danmark og evt. få ideer med til U.S.A, hvor der ingen efterskoler er. De
gik ind i dagligdagen på en helt naturlig måde og blev også flittigt brugt
i engelsktimeme.
Mandag kom Løkke Foto, så vi kunne få lavet elevbilledet.
Tirsdag den 23. september blev ikke som andre tirsdage. Skyum
Idrætsefterskole kom på besøg og det er dejligt, når man en sådan dag kan
have et samvær gennem idræts- kreative- og musikemner, og en aftenun
derholdning skabt i “skoleblandede” grupper afsluttede med folkedans og
sang.

Nyanlæg af haven
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Nyanlæg af haven

Eleverne var torsdag aften på lærerbesøg. Det er en god ordning, så
eleverne i grupper på 10-11 i løbet af året kommer rundt og ser, hvordan
lærerne bor, og at der også er et privatliv for personalet. Den gensidige
forståelse styrkes.
Pigernes tur til at spille håndbold mod et ynglingehold fra Viborg kom
torsdag den 30. september. Vi taler ikke om resultatet.
Weekenden efter, den 4.-5. oktober, var travl og elevernes dagbog for
tæller:
“Lørdag den 4. oktober. Vi skulle alle op til morgenmad. Vi spiste middag
kl. 11.30 fordi vi skulle have gjort rent til kl. 13.00, hvor åbent hus
startede. Til åbent hus var der lavet nogle værksteder (tekstil, sløjd,
maleri, keramik), så de der kom, kunne se, hvad vi laver. Der var også
nogle til at vise gæsterne rundt. Imedens man lavede noget i værkstederne,
var der først boldspil og bagefter spring i gymnastiksalen. Kl. 14.30 holdt
værkstederne pause. Fra kl. 14.30 til 15.15 var der kun noget i gymnastik
salen. Samspilsgruppen spillede nogle numre, koret sang og til sidst
lavede alle gymnastik. Det var lige som en almindelig gymnastiktime.
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Bagefter var der nogle, der dansede folkedans. Kl. 16.00 holdt man i
værkstederne, og der var samspil, kor og gymnastik i salen igen. Kl. 17.00
var åbent hus dagen slut. Da kom de elever, der gik her sidste år (1985/
86). Vi blev delt i nogle grupper. Hver gruppe fik et bånd med et stykke
musik på. Det var den samme musik, vi fik. Vi skulle så lave en historie
eller nærmere et dramastykke til musikken. Det viste vi så de andre.
Bagefter spiste vi aftensmad. Om aftenen blev der først vist video af deres
afslutningsopvisning og den første dag eleverne fra sidste år var her. Der
blev grint ret meget. Bagefter var der kaffe, te og kage i salen. Vi sang lidt
og lærerne opførte et dramastykke, der var ret sjovt at se. Så ryddede vi
bordene til side og dansede folkedans. Derefter fik vi nuværende elever
lov til at gå i seng. Der var en lille pause, og så begyndte de at synge i kor,
altså det de havde sunget i koret sidste år. Til sidst fik vi suppe, og så skulle
vi til at sove.
Søndag den 5. oktober. Vi blev vækket kl. 6.50. Da skulle sidste års elever
ud og løbe. Kl. 7.15 var der så flaghejsning og bagefter var der morgen
mad. Om formiddagen var der boldspil og fællestime. Kl. 11.30 spiste vi
middagsmad. Om eftermiddagen kom så nogle af de gamle elever fra alle
årgangene. Der var gymnastik fra kl. 13 til 15 og bagefter var der kaffe for
de gamle elever. Om aftenen var der som sædvanlig aftensamling kl.
21.45.”
Weekenden efter havde vi lørdag efterårsmøde for forældrekredsen og
vennekredsen. Da vennekredsen ikke efter fundatsen kan optage mere
end 60 medlemmer har mange forældre spurgt, hvordan de så kan holde
en tilknytning til skolen og en forældrekreds blev lavet. Til dette havde vi
formået undervisningsdirektør K.E. Larsen til at komme og med sin
livlige måde at holde foredrag på, fik vi alle en udbytterig og fornøjelig
eftermiddag afsluttet med fællessange og orientering om skolen.
Om aftenen havde Ulla indbudt personalet til fest. Det blev en dejlig 30års fødselsdagsfest.
Om ugen inden efterårsferien skriver eleverne:
“Mandag den 13. oktober. Dagen forløb normal indtil o-fag, hvor vi var
ude og besøge vores praktikplads. Dem som skulle i praktik hjemme var
ude at plukke hyldebær. Om aftenen kørte foreningen normalt.
Tirsdag den 14. oktober. Dagen startede med det sædvanlige: Morgenløb,
morgenmad og timer. Da vi havde spist aftensmad var der besøgsaften.
Denne gang var det pigerne over til drengene. Drengene havde som
sædvanlig IKKE ryddet godt op, og serverede ingenting.
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Onsdag den 15. oktober. I dag startede emnedagene om Middelalderen.
I fortælletimen startede vi med at se en film, derefter blev vi delt ud i de
grupper, som vi havde valgt os på.
De forskellige grupper var: Hekseri, dukker, adelstøj og andet, kalkmal
erier, minilandsby af tændstikker, træsløjd med træredskaber fra midde
lalderen og drama. Om aftenen var ca. 20 i biografen for at se “TOPGUN”.
Torsdag den 16. oktober. I dag startede vi med at se film. Derefter var vi
i grupperne til kl. 15.30, hvor valgfag startede. Om aftenen gik foreningen
normalt.
Fredag den 17. oktober. Middelalderemnedagene sluttede af med skues
pil og folkedans. Hver gruppe fik en vise, som de skulle fremvise.
Danskhold 3 havde arrangeret fest til om aftenen. Der var masser af boller
og kakao og lagkage. Danskhold 3 spillede sketch og havde lavet
fødselsdagssang.Kl. 21.30 startede diskoteket og kl. 1.20 mødtes alle vi
piger på værelse 35, hvor vi spiste os TYNDE og SLANKE. Ved 2 eller
var den 3 gik vi i seng.
Lørdag den 18. oktober. Kl. 8 stod vi op for at pakke de sidste ting ned til
efterårsferien. Kl. 9 begyndte forældrene at komme. Forældrene og
eleverne spiste sammen. Kl. 13 lavede vi gymnastik. Derefter var der
forskellige aktiviteter, hvor forældrene også var med. Til sidst var der
forældrekonsultation, og efterhånden som man var færdig, tog man hjem
på efterårsferie.”

Forældredagene glæder vi os altid til. Der er på disse dage vi lærer
forældrene bedre at kende, og derfor er dagene også som regel tilrettelagt
sådan, at forældrene sammen med eleverne er i aktivitet - til glæde for alle
parter.
Om søndagen blev skolen igen fyldt af ungdom. Nu var det kursus I,
lederkursus i gymnastik, det gjaldt. Det var ivrige og interesserde unge,
som forhåbentligt har lidt mere i baghånden i deres ledergeming efter en
sådan uge. Meget skal de i hvert fald lære.
Glade, spændte og veloplagte kom eleverne igen efter efterårsferien..
Meget spændte også fordi de nu skulle i erhverspraktik. Selvom nogle
ikke får det mest spændende job på virksomhederne, er det vist generelt
godt for eleverne at prøve sig på den måde i erhverslivet.
Mandag den 3. november skete meget nyt. Birthe Nørskov gik på
barselsorlov og Tina Serup fra Almind blev barselsvikar. Samtidigt var
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det første skoledag for 2 praktikanter fra Frederiksberg seminarium i
København. Vi har som regel et eller 2 hold praktikanter i løbet af et
skoleår, og det er spændende med praktikanter fra forskellige seminarier.
Lars Andersen og Karsten Jensen faldt meget godt til og gjorde et fint
stykke arbejde.
De var her også i en tid med mange tilbud. Poul Hammerich holdt foredrag
onsdag den 5. november (se anden artikel). Annegrethe og Keld Simon
sen havde købt hus og flyttede ind den 8.
Mortens aften den 10. november blev på behørig vis festliggjort, godt nok
med kalkun istedet for gås. Tirsdag aften blev noget helt speciel. I de
sidste uger var mange kasser med inventar kommet til skolen, og denne
aften kunne vi efter rengøring flytte ud i stueetagen i den nye klassefløj.
Der var feststemning. Alle hjalp til, og pludselig var skolen meget større.
Allerede dagen efter havde eleverne lejlighed til at vise skolen frem.
Efterskolen Unge Hjem fra Århus kom på besøg. Igen en dejlig dag i
samvær med en anden efterskole.

Fridag
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Ofte bliver skolen brugt af andre udefra og torsdag aften havde VAG
(Viborg Amts Gymnastikforening) styrelsesmøde her.
3-4 gange i løbet af et skoleår kan tidligere elever komme på skolen og
lave gymnastik fra 13-15 og få kaffe fra 15-16. Det giver mulighed for at
samles og snakke lidt, og søndag den 16. havde vi den 2. træning.
Et hold elever fra Låsby skole var her om onsdagen den 19. november for
at være sammen med os og se, hvordan vi holdt efterskole og især inte
grerede idrætten i hverdagen. Dagen efterfortalte en dame fra Høng Gym
nasium om gymnasiet.
Der var forlænget weekend for eleverne fredag den 21. kl. 12, men lærerne
måtte igang med at tale om midtvejsudtalelserne, som eleverne får med
hjem til jul. Det er ikke karakterer men udtalelser, som fortæller om det
første halve år.
Den næste uge blev travl for teaterfolkene, for i weekenden kom
forældrene og stykket skulle være færdigt. Alligevel fik de tid til at
komme med til juniorfællestræning på gymnastikhøjskolen. Fredag kom
skoleinspektør Olaf Knudsen og fortalte om at være “Foreningsleder i
fremtiden”.
Den kommende weekend er noget helt for sig selv på Bjergsnæsskolen.

Program for skole-weekend
Fredag:

kl. 18.00
kl. 18.30
kl. 24.00
kl. 00.30

Gallaaften (vi samles til en velkomstdrink i den
nye fløj)
Middag
Natmad
Go’nat

Lørdag:

kl. 08.30
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12.30
13.45
16.00
16.30
18.00

Morgenmad
Formiddag fri
Middagsmad
Skovtur
Eftermiddagsforfri skni ng
Generalprøve “De tre musketerer”.
Aftensmad
Aftensamling
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kl. 24.00
Go’nat
Søndag: (1. søndag i advent)
kl. 08.00
Morgenmad
kl. 08.45
Afgang pr. cykel til Asmild kirke
kl. 09.30
Gudstjeneste ved pastor Gunner Hansen
kl. 11.30
Middagsmad
kl. 12.30
Forældredag
Orintering om skole- og erhvervsvalg
Juleklippe-klistre
Julesange - nye
“De tre musketerer”
kl. 18.30
Aftensmad
Aftenssamling

De forskellige klasser står for en fødselsdagsfest og gallaaftenen er en af
disse. Alle var klædt i det allerpæneste tøj og aftenen var helt igennem
stilfuld. - Det er så vigtigt, at lige så vel som eleverne lærer det helt afslap
pede og uhøjtidelige, må de også lære det højtidelige, det flotte, det for
melle. Lære også på disse måder at klare sig i livets utallige situationer.
- søndag eftermiddag var meget meget hyggelig. Juleklip, hvor snakken
gik livligt, de nye julesange gav ny inspiration, teaterstykket blev spillet
helt over forventning og det allerbedste - næsten alle forældre var mødt
op og nogle med hele familien.
På gallaaftenen fødte Birthe en dejlig pige, som senere blev døbt Karen.
I dette skoleår var et nyt valgfag, datalære, startet. Det viste sig at der lige
var tilmeldte til 2 hold som forudsagt. Herhen først på vinteren blev det
aktuelt med en spilleaften, hvor eleverne kunne få lov at spille computer
spil. D.v.s. de nu har en aften (2 timer) om ugen, hvor de må spille - ellers
ikke. De andre dage kan de kun bruge computeren til noget undervis
ningsmæssig! (seriøst).
På samme måde ønsker vi at lade eleverne opleve forskellen mellem
“gode” og “dårlige” film og mandag den 1. december havde eleverne
filmformiddag med en god og en dårlig film med efterfølgende debat.
Børge var lørdag den 29. november flyttet ind i skolens nykøbte og nu
restaurerede hus på GI. Arhusvej 163 og ugen efter flyttede Hanne Mols
ind i Børges tidligere tjenestebolig. Det er rart de fleste lærere efterhånden
bor så tæt ved skolen.
Også på skolen havde vi i denne periode flyttedag, da også kælderen nu
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var nogenlunde klar. Når vi var flyttet ud gik håndværkerne straks igang
med det gamle, så vi inden jul næsten var færdige - gulvtæppe manglede
dog et par steder.
Det skal siges, at de første 5 måneder af skoleåret var gået i byggerod og
byggestøv, så eleverne ofte måtte i gang med ekstra rengøring. Alle tog
det dog som en oplevelse og foråret viste, at besværet med byggeriet
havde været det værd.
Den 16. december blev for Lisbet og jeg en stor dag, da vi fra byggedirek
toratet telefonisk fik oplyst, at vi i 1987 kunne bygge forstanderbolig og
sikringsrum.

De sidste 2 uger før jul lavede vi skemaet om og forbereder os på
juleafslutningsprogrammet, der i år fik temaet, eventyr. Nattergalen, Den
grimme ælling, Grantræet og Den lille pige med svolvstikkerne - alle af
H.C. Andersen - dannede udgangspunkt for elevernes sketch, drama,
musik, sang m.v. og der blev arbejdet intenst med opgaven.

Så blev der rejst på klassefløjen
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Så bliver der flyttet ud i klassefløjen

Herudover bød den sidste uge på aftenarrangementer som bingo, hånd
bold, konfektfremstilling m.v.
Udstillingen af elevarbejder var klar da virkelig mange folk fra omegnen
fredag den 19. december kom til omegnsjuleafslutningen. Heldigvis tager
mange mod dette tilbud, hvor vi kan vise lidt af hvad der sker på skolen.
Det blev en god aften som sluttede med, at eleverne efter sengetid i en lang
kæde syngende “Nu er det jul igen” hentede vi lærere, som sad inde hos
os. Alle løb vi med, og hvornår eleverne sluttede med at synge julesange
derinde, ved jeg ikke.
Lørdag var vi til julegudstjeneste i Asmild kirke, og om aftenen kom
forældrene til juleafslutning. Igen en aften med hele familien. Mor, far,
søskende, bedstemor, bedstefar og så måske en ven eller veninde var med.
Ja - vi sad alle og nød eleverne og samværet, og nu - ja nu var julen kommet
til os.
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Juleunderholdning

Kun 4 skoledage var der efter juleferien var slut den 5. januar og indtil
Norgesturen. Forberedelserne til Norgesturen var selvfølgelig allerede
begyndt før jul, men nu også Norges geografi, historie, sprog m.v.
Onsdag den 7. januar ville skolens pedel, Finn ikke stå tilbage for vi andre,
og Anette fødte dem en pige, Nadja.
For nogle var de fire dage lange nok - så spændte var de på Norgesturen.
Om dette se et andet sted i årsskriftet.
Efter Norgesturen er følgende skrevet i elevernes dagbog:
“Søndag den 18. januar. Vi var alle kommet godt hjem fra Norgesturen,
og det gjorde godt at komme til Bjergsnæs og få suppe. Vi havde kørt i
bussen over 18 timer, så det var rart at komme hjem i en rigtig seng. Mange
tog hjem i weekenden, men nogle blev dog. (omkring 14)
Vi, som blev i weekenden gik rundt og daskede, som de derhjemme vel
også gjorde. Man kunne jo godt mærke, at man var lidt øm efter sine
dejlige bløde styrt i den dybe sne.
Tirsdag middag kom de sidste, og fra kl. 13.15 havde vi timer. Vi havde
da foreningslære og idrætsteori fælles. Om aftenen var der besøgsaften
hos pigerne, som foregik pænt og roligt.
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I FULD GANG ONSDAG MED MORGENLØB. Den morgen måtte vi
ikke løbe, da det var temmelig glat, ja selv posten kom ikke, som han
plejede, da det var forbudt for postbudene at komme ud at gå. Onsdag
aften lærerbesøg, som er sjovt hvergang!
Uge 4 - anden halvdel af tidsrummet 18-30 januar.
Ugen var en lang træningsuge. Vi lavede gymnastik uafbrudt.Det var
hårdt, og vi var vist også lidt trætte tilsidst.
Grunden til al den træning var, at vi skulle lave opvisning den 1. februar
i Bjerre Herred ved Horsens og så var det jo med at kunne serierne.
Drengene var især spændt hårt for. Hver morgen kl. 6.30 var vi oppe at
træne drengeserie en halv time. Vi skulle lære en drengeserie på mindre
end 2 uger. Det var hårdt, men så slap vi jo for at komme ud i kulden og
løbe morgenløb.
Det var ikke kun drengene der var aktive, men også pigerne - i hvert fald
håndboldpigerne. De spillede mod Ulla Fruergårds hjemmehold og tabte
med 11 mål.
Om aftenen torsdag havde vi besøg af Jørgen Løgstrup. Han viste
lysbilleder og fortalte om en stat i Sydafrika. Lysbillederne var gode.
Fredagseftermiddagssamlingen var kort, da vi skulle øve alle serier
igennem + folkedans. Om aftenen havde vi generalprøve på program
met.”
Men inden søndagens gymnastikopvisning havde vi lørdag indvielse af
klassefløjen og de 4 nye elevværelser. Indbydelsen til dagen var formet
således:
“For 51/2 år siden kunne vi holde indvielse af
Bjergsnæsskolen, og ikke mange troede dengang, at en
væsentlig udvielse af skolen kunne stå færdig i januar
1987. - En klassefløj og en udvidelse med 4 elevværelser
i alt 867 m2 er just taget i brug.
I taknemlighed mod dem, som i de forløbne år har stået bag
og gjort denne udvielse mulig, indbyder vi nu til
Indvielse af Bjergsnæsskolens klassefløj
lørdag den 31. januar.”
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Undervisningsinspektør Jørgen
Olsen ved indvielsen

Elsebeth, Margit og Ole ved
gymnastikopvisning i Bjerre
Herred
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Efter en rundtur i skolens bygninger samledes man i gymnastiksalen, hvor
Vagn Aage Kjeldsen indledte. Dagens festtaler var undervisnings
inspektør Jørgen Olsen, og det glædede os meget, at han ville tage den
lange vej og være med til at gøre denne dag festlig.
Efter en tale af undertegnede var der mange hilsner og gaver til skolen.
Der var ca. 38 gaver til skolen, så hermed skal endnu en gang til alle siges
et stort tak. Gaverne har fået deres plads og er til daglig glæde. Elevernes
underholdning er uundværlig en sådan dag, og efterskolen kommer netop
derved til sin ret.
Efter en kombineret morgenmad/frokost tog vi søndag kl. 12.00 afsted til
Bjerre Herreds Ungdomsskole, hvor den lokale forening holdt en foren
ingsdag, og vi skulle være gæstehold. Opvisningen gik godt, men det
kunne ses, at vi kun havde trænet serierne i 2 uger - eleverne var nervøse.
Den næste uge blev nogenlunde almindelig. Torsdag den 5. februar var 6
elever fra Nørup skole på besøg for at opleve en efterskole. Om aftenen
havde lærerne diskussionsaften. På disse aftner har vi mulighed for at
komme lidt videre med ideerne, pædagogikken, oplysningen - lade
tankerne få lidt friere løb. De daglige lærermøder præges jo mest af
praktiske ting, der skal ordnes.
Som sædvanlig havde vi Højer Ungdomsskole på besøg fra fredag til
lørdag. Der var nemlig vinterstævne på Gymnastikhøjskolen om lør
dagen. Var opvisningen om søndagen lidt tam, blev dette ikke tilfældet
denne dag. Alle var nu helt på mærkerne og en fin opvisning blev det.
Eleverne havde herefter vinterferie, men Vejles Juniorhold skulle have
træningsweekend på skolen, så først efter en lørdag aften og søndag med
disse herlige unge mennesker havde vi også vinterferie.
Dog skulle der i vinterferien afsættes tid til en drøftelse med Winsløw om
køb af jordstykket sydvest for skolen (ud for P-plads) til et senere
idrætsanlæg. Det blev til en handel med overtagelse pr. 1. marts 1987.
Skolen har nu sikret sig de nødvendige udenomsarealer nord og sydvest
for skolen, så eleverne stadig har godt med albuerum. Fredag den 13
februar var der bestyrelsesmøde på skolen og forstanderboligprojektet
var nu temmelig langt - regnede vi med. Byplanudvalget havde dog en
anden mening og først den 3. august blev byggetilladelsen givet med
forsinkelse af byggeriet til følge. Dog skal det retfærdigvis siges, at den
nuværende udformning er den bedste af de foreslåede.
Efter vinterferien blev den følgende uge nogenlunde normal, men lørdag
den 21. kom de fleste af elevholdet 87/88 med deres forældre til oplys
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ningsmøde. Alle har været at se skolen ved indmeldelsen men meget er
glemt og en optakt til skoleåret er vigtig.
I løbet af året er revisoren et par gange på besøg og mandag den 23. februar
gjaldt deres besøg årsregnskabet 1986. Om aftenen havde elevernes
underholdningsudvalg filmaften.
Tirsdag blev det klart at Christina ikke kom igen efter sine mange ophold
med knæoperationer på sygehuset. Det var synd, men forståeligt.
Højskoleforstander på Grundtvigs Højskole i Frederiksborg, Ole Jensen
holdt denne aften et spændende foredrag om “Industrisamfund
naturforståelse”. Da han overnattede på skolen havde eleverne en time
med ham igen onsdag morgen. Sidst på eftermiddagen kom nogle elever
fra en kostskole i Esbønderup på Nordsjælland. De blev her til næste dag
og en pige, Lone blev straks interesseret i at gå her og komme ind på
Christinas plads.
Torsdag aften havde vi besøg af Skejby-kollektiveme, som havde lavet et
teaterstykke. Skejby-kollektiveme på Djursland er et utaditionelt integra
tions- og uddannelsesprojekt med plads til 25 unge/voksne i aldersgrup
pen 18-35 år, hvoraf 10 unge er henvist af socialforvaltningerne.
Teaterstykket handlede om kriminelle og stor var spørgelysten hos
eleverne under debatten efter en vellykket forestilling. Der blev flyttet
mange grænser denne aften.
Skolen har en nær tilknytning til VAG og i weekenden havde vi “Forbere
delseskursus” hvor 30-40 kursister fik en introduktion til lederkurserne.
Om søndagen kom en del tidligere elever til gymnastikeftermiddag.
Elevernes dagbog fortæller:

“Mandag den 2. marts. Dagen forløb normalt med de nye valgfag. Kl. 17
kom der 10 elever fra Gymnastikhøjskolen, som skulle overnatte og
undervise os hele tirsdagen. 3 af højskoleeleverne havde spring om
aftenen.
Til aftensamling fortalte de lidt om sig selv.
Tirsdag den 3. marts. Vi spiste morgenmad til normal tid. Kl. 8.15 havde
vi fælles gymnastik med lege. Vi blev delt op i to hold, det ene skulle
startes udendørs med boldspil, det andet hold skulle i gymnastiksalen og
lære jazzballet. Kl. 13.00 holdt to af højskoleeleverne et foredrag om
nogle bøger. Senere på eftermiddagen havde vi workshop med drama,
akrobatik og formning, hvor vi tegnede til musik. Til aftensamling blev
vi igen delt op i nogle grupper og fik et land, som vi skulle prøve at
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illustrere med et lille skuespil.
Onsdag den 4. marts. Almindelig skoledag. Om aftenen var der
besøgsaften hos pigerne og kl. 21.00 havde vi stilletime.
Torsdag den 5. marts. Vi fik besøg af 10 elever fra Låsby som var meget
gode til at spille håndbold. Om eftermiddagen var valgfagene byttet om
så danskhold 2 kunne få dækket borde i gymnastiksalen til aftenens
karneval (fastelavnsfest). Kl. 19.30 kom danskholdet spillende og
dansende rundt på gangene og hentede alle eleverne. Vi gik i gymnas
tiksalen og slog katten af tønden. Danskholdet havde lavet underholdning
og en fødselsdagssang. Vi dansede til kl. 24.00
Mandag den 9. marts. Vi ankom på skolen efter forlænget weekend kl.
21.45. Og vi havde en hel del at snakke om, da vi hver især havde haft
forskellige oplevelser.
Tirsdag den 10. marts. Det var utroligt hårdt at skulle ud og løbe
morgenløb igen, efter en dejlig lang weekend, men da man først var
kommet ud af sengen var det egentlig ikke så hårdt.
Efter morgenmaden skulle vi have haft en fortælletime, men skemaet var
(som så ofte før) ændret. 3 timers gymnastik fra morgenstunden. DEJ
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LIGT. Til middag fik vi øllebrød og gratin - endnu mere dejligt.
Ellers forløb dagen ganske normalt. Indtil valgfag for der var nemlig kom
met et nyt valgfag. Pigefodbold - og det var utrolig sjovt.
Om aftenen var der aftensamling.”

Til vennekredsens årsmøde, torsdag den 12. marts, var der besigtigelse af
byggeriet, gymnastikopvisning og så det egentlige årsmøde. Vagn Aage
Kjeldsen nævnte i sin beretning blandt andet: Det afsluttede byggeri,
forstanderboligen, købet af Chr. Winsløws jord til idrætsanlæg, elevtallet
på 75 og dermed ansættelse af Flemming og Hanne, de nye bloktilskud,
elevstøtteforhøjelsen og skolens elevbetaling, efterskolernes elevtal,
efterskolernes årsmøde weekenden før. Regnskabet, udvisende et pænt
resultat blev derefter godkendt. Flere nye medlemmer blev indvalgt i
vennekredsen, som nu tæller 59+3 fra elevforeningen. Vagn Aage Kjeld
sen genvalgtes som formand og ligeledes blev Jytte Jensen genvalgt til
bestyrelsen.
Denne tid er som altid gymnastikopvisningernes tid. Søndag den 15.
marts var vi i Skals, torsdag den 19. til VAG’s forårsstævne på gymna
stikhøjskolen, tirsdag den 24. i Vesterlund med 3 andre efterskoler til en
fin aften afsluttende med dans, søndag den 29. i Hem på Salling som den
sidste i denne omgang.
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Men selvfølgelig var gymnastikken kun en del af alt det, der skete i denne
tid. F.eks. “prøve-prøve”, hvor eleverne prøver at være oppe til prøve karakterer får de dog ikke.
En svingende afbrydelse i skolearbejdet havde vi mandag den 30. marts,
hvor en gruppe fra Århus gav koncert med folk-rock og swing. Det var
noget eleverne kunne lide. Aftenen efter var det fødderne, der skulle sæt
tes rigtigt, da vi havde danseaften med “tirsdagsdanseme” og Bodil Neerholt ledede den “moderne” dans, engelsk vals, jive, quickstep m.fl. Selv
om trinene til tider blev svære blev det en rigtig god aften med afslutning
og kaffe og sang i spisestuen.
Onsdag og torsdag bød på matematik/fysiske emnedage. Emnerne var
familieøkonomi, kunstmaskiner, vindmøller, statistik og elektronik. Det
er altid godt, når eleverne prøver at få teorierne omsat helt i praksis, og stor
er elevernes entusiasme.
Om fredagen kom en irlænder, Ken Duncan, og sang og fortalte om Irland.
Kirsten Lavrsen og Keld Simonsen tog ugen efter på Ollerup-kursus. Det
er godt, når vi på skift kan komme afsted og blive inspireret og få indsigt
i nye strømninger.
Allerede fredag den 10. april havde vi emnedag igen. Denne gang kunne
eleverne vælge sig ind på nogle sportsgrene, som vi normalt ikke har på
skolen, såsom: Ridning, golf, motionscentre, karate, boksning, dans,
bowling, soft-ball, ballet. Eleverne kunne vælge 2 af grenene og alle
havde haft en meget oplevelsesrig dag - det samme havde lærerne.
Om lørdagen var der forældredag. En spændende dag med gymnastik
opvisning og efter et oplæg kaffe og diskussion på værelserne om idræt.
Ingen forældre kom ind til deres egne børn. Det er sundt for både børn og
forældre at opleve, hvordan andres forældre og børn er - det hjælper på
forståelsen. Efter en afrunding i gymnastiksalen var der fællessang, og
forældrene fik lært nogle af alle de nye sange, eleverne havde lært i løbet
af året. En god dag var slut ved 16.30-tiden og forældrene tog deres børn
med hjem på påskeferie.
Om mandagen mødtes lærerne dog til lærermøde. Det næste skoleår var
allerede ved at presse sig på. Skemastruktur havde været drøftet, men der
skulle arbejdes videre med det. Men diskussionen om en fri skole, hvad
er det? må også tages op, for at vi kan holde os levende og nyformulere
begreberne.
Sidst mandag eftermiddag kom resten af det faste personale for nu skulle
der øves dilettant - i hvert fald læseprøve. Vi havde besluttet, at til
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Nyanlæg kræver opmåling
og regnearbejde

Den nyanlagte have tilplantes
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Sølvbrudeparret Gudrun og Hans Berthelsen

elevmødet i år skulle vor underholdning være anderledes end den plejede,
og et meget almindeligt, men sjovt dilettantstykke, “Pang-pang”, var
blevet udvalgt.
Påsken og tiden deromkring var også festernes tid. Birthe og Peter havde
bryllup lørdag den 18. april, hvor hele personalet var med. Det blev en
dejlig fest, og jeg kan garantere - de manglede ikke ris bagefter. Gudrun
og Hans havde nok fået risene 25 år forinden, de holdt nemlig sølvbryllup
tirsdag den 21. Hele skolen mødte op til morgensang - dog cyklede
eleverne hjem til morgenmad og rundstykker på skolen. Om aftenen var
hele personalet så igen til en dejlig fest.
I meget af påsken havde 14 af drengene samt Børge været i Skive til
håndboldstævne-Hancock Cup. Ingen havde regnet med dem, men de
blev den helt store overaskelse, da de nåede helt til finalen mod et jugo
slavisk hold, som de dog tabte til. En meget fin præstation ydede
drengene, og især skal de have ros for deres holdsammensætning. De hav
de bestemt, at alle skulle have lige mange kampe uanset dygtighed - og det
holdt de indtil finalerne, men enighed var der da også om, at denne kamp
måtte de mest trænede klare.
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GI. Århusvej er en god færdselsåre ind til Viborg, men den brede vej
frister til at køre stærkt. Onsdag aften holdtes beboermøde her på skolen
om en sikring af GI. Århusvej især for børnenes skyld. Fartbegrænsende
foranstaltninger ønskedes opsat. Aldrig har så mange fra GI. Århusvej
været her på en gang - det var for alle en god oplevelse, og mon ikke skolen
efterhånden kunne blive et naturligt samlingssted?
Omkring 20 pensionister fulgte tirsdag nogle af timerne og sluttede af
med rundvisning, kaffe og blev fortalt om skolen. Det er rart, når vi kan
være hinanden til hjælp.
Det er ikke kun her på skolen, der bygges, og lørdag den 25. april var
Lisbet og jeg til en dejlig indvielse afen ny elevfløj på Levring efterskole.
Torsdag den 30. var der besøg fra Frijsenborg Ungdomsskole for at se en
“ny” skole. De skal til at flytte ud af byen og bygge en helt ny skole.
Prøverne var nært forestående, og vor årlige diskussion, om karaktererne
skal udleveres eller ikke, var allerede sat i gang. Konklusionen blev, at
ingen ville have karakterer at vide, og det ville sige, at først når eleverne
efter skoleopholdet med posten modtog afgangsbeviset vidste de deres
karakterer. - Det Grundtvig/Koldske fornægter sig heller ikke i dag.

Annegrelhe og Kjeld den 16.
maj
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Birthe og Peter med Stinne
den 18. april

5 års jubilarer

Før prøverne havde vi et dejligt elevmøde i weekenden 2. - 3. maj. Hvor
er det godt at se med hvilken ildhu og interesse, der arbejdes i elevfore
ningen. Mads Skau og Lene Eriksen sluttede bestyrelsesarbejdet og tak til
dem for deres arbejde. Om elevmødet og elevforeningen vil jeg henvise
til beretningen fra elevforeningens formand og kun udtrykke min glæde
ved disse elevmøder, hvor vi får lejlighed til igen at se de kendte ansigter
og genopfriske gamle minder. I år var der også en speciel samling for 5
års jubilarerne.
Ugen 4. - 8. maj gik med skriftlige prøver. For skolens arkitekt Thomas
Pedersen, Lisbet og jeg var der hver dag arbejde med forstanderbolig og
sikringsrum og onsdag den 13. maj holdt bestyrelsen møde om forslaget,
som blev godkendt.
Dagen før havde hele skolen været i Fuglsø til idrætsdag med 4 andre
efterskoler. Det var en dag med mange aktiviteter, som det også ses af
omstående program.
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Hal 1

Hal 2

8.45

Morgensang •
& fællesgyrnnastik

9.30

Håndbold

Badminton RR
Avishockey TS

Klasseværelser
1
2

Stadion

Bob

Sæbekasse
biler bygges

Mølle
& ludo

12.00 Spisning - g erne på stadion

13.30 Håndbold
piger

Basketball
PI + DR &
bordtennis
15.30 Volley
ball DR + PI

Boldbane

Fodbold
piger &
rundbold
11: Boccia

Atletik & terrænløb & sæbek asseløb

Dart

Dam &
skak

Fodbold drerige

17.15 Aftensmad

17.45 Sang & mu ik/dans v/Mellerup
19.00 Afslutning

Eleverne var forståeligt nok godt trætte efter sådan en dag. De kunne også
få hvilt sig i den forlængede weekend fra torsdag middag. Keld Simonsen
havde travlt med at komme af sted efter lærermødet kl. 16.30 - han skulle
giftes med Annegrethe om lørdagen. Desværre var det helt i Tønder, så vi
kunne ikke danne espalier uden for kirken, men æresport og meget sjov
i huset her i Viborg havde “visse personer” fået ordnet om søndagen.
Denne lørdag blev den første af vore tidligere elever gift. Det var Jan D.
Overgaard, som blev gift med Birgit i Troldhede kirke. Lisbeth og jeg var
inviteret med til dette dejlige bryllup og endda også barnedåb. (Michael).
Seks aår er gået siden skolen startede og med Jan på det første elevhold.
Nu har han kone, barn, bil og hus - det går hurtigt i dag.
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Birgit og Jan Overgaard (81182,
82183)

Fra elevernes dagbog er hentet:
Mandag den 18. maj. Besøgsaften fra onsdag blev flyttet til i dag. 50 tog
i biografen og så “Crocodile Dundee”. Da vi var 50 fik vi 5 fribilletter, der
blev trukket lod om.
Tirsdag den 19. maj. Besøgsmorgen hos lærere og personale, hvor man fik
rundstykker m.m. Diskussion om hash i idrætsteori/foreningslære. Kl. 19
mødtes vi med underholdningsudvalget, som skulle have ordnet noget
praktisk angående vores køb af billeder.
Onsdag den 20. maj. Onsdag aften var der Volleyball-turnering. Der blev
råbt og heppet på de forskellige danskholds udvalgte hold. Der var flere
spændende kampe, men finalekampene var de mest underholdende, da
der blev kæmpet endnu mere bravt i disse kampe.
Torsdag den 21. maj. Torsdag var vores sidste rigtige skoledag, som i
mange klasser blev brugt til afslutning. Der var i flere klasser arrangeret
underholdning af de, som ikke gik op til prøverne.
Fredag den 22. maj. En typisk fredag med rengøring, fællestime, gymnastik/folkedans og svømning.
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Mandag den 25. maj. I dag begyndte dagen som den plejer med mor
genløb, men det var i strålende solskin. Efter morgenmaden startede de
mundtlige prøver. Nogen var oppe i tysk, engelsk eller matematik. Efter
prøverne holdt folk fri, enten ved at tage ud til Vestbadet; Viborg
springcenter eller bliver her oppe på bjerget og slikke solskin. I aften er
der besøgsaften - drengene til pigerne.
Tirsdag den 26. maj. I dag startede dagen med mundtlig tysk og praktisk
arbejde. Senere på dagen tog næsten alle ud til Vestbadet, for det var lige
så godt vejr som i går, dem som ikke var cyklet til Vestbadet havde textil,
sløjd, foto eller fri. I aften er der fri, men næsten allle skal se en film, som
hedder Sports Tema: Tribunekrigen.
Onsdag den 27. maj. I dag har det været overskyet hele dagen, nogen var
oppe i tysk eller matematik. De som ikke skulle til prøve kunne vælge
mellem praktisk arbejde, keramik, volleyball, spring og tekstil. I aften har
vi fri. Cykelværkstedet har meget travlt, for alle cykler skal være parate
til i morgen, da skal vi nemlig på prøve cykeltur.
Torsdag den 28. maj. I nat blev vi vækket kl. 00.25, derefter afgang med
Pan-bus kl. 00.30 til Dollerup Bakker, hvor vi havde natløb rundt om sø
en, derfra skulle vi så gå/løbe hjem til skolen hvor der var morgenmad.
Alle var hjemme mellem kl. 3.00 og kl. 4.30.1 dag blev vi vækket kl. 11.30
og frokost kl. 12.00. Senere kl. 13.30 var der afgang på cykler over
Bruunshåb videre til Vindum Skov, hvor vi fik saftevand og kage.
Derefter hjem overSdr. Rind og op til skolen. Det var vores prøvecykeltur
på ca. 30 km. Så var der fri resten af dagen, nogen skulle se pokalfinalen
i fodbold AGF-AAB. I aften er der aftenssamling kl. 21.15.
Fredag den 29. maj. I dag er der mundtlig eksamen i fysik, matematik og
danske. Derefter rengøring, gymnastik med Ulla og Keld og så
selvfølgelig svømning og weekend, der skal kun være 12 drenge på skolen
i weekenden..
Weekend den 30.-31. maj. Den sidste “normale” weekend på skolen, men
alligevel unormal fordi der kun var drenge på skolen. De fleste af pigerne
var på besøg hos Charlotte Bust. Det var Børge, der havde vagt og det blev
en fed weekend med leg i skoven, fodbold og volley. Søndag aften var der
lavet en varm modtagelse af pigerne fra Charlotte.
Elevernes dagbog giver et godt indblik i, hvad der sker i prøvedagene. I
dagene op til torsdag den 4. juni var der udover prøverne travlhed med at
forberede et seminar for Nordisk Pensionärkultur. Torsdag ankom 63
pensionister fra Åland, Sverige, Norge, Island, Færøerne, Finland og
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Nordisk pensionistseminar -flaghejsning

Sune, Pernille, Astrid og Folke
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Danmark. De 8 nordiske flag vajede alle 6 dage over et virkeligt berigende
seminar. De 7 elever, som blev i pinsen og hjalp os var helt overvældede
over den aktivitet og livlighed, hvormed dagene gik. På sammee måde fik
pensionisterne et så godt indtryk af vore elever, at der til næste seminar
vil blive inviteret en eller to elever med.
Sådanne dage ser man mening i det daglige arbejde. Generationskløften
der smuldrer, når livet træder ind. Johs. Krogh her fra Viborg var primus
motor for seminaret, og gjorde det flot og var os en stor hjælp. Desværre
døde han i dette efterår (1987) - Æret være hans minde.
En pinse som denne kan ikke lade sig gøre uden et meget fleksibelt
køkken. Maden skal altid være færdig til en bestemt tid, altid smage godt,
altid være pænt rettet an, og selv om der var pres på hele tiden, var der kun
roser fra seminaret.
Nogle enkelte prøver skulle overstås før eleverne tog på cykeltur onsdag
den 10. juni.

Cykeltur
1. dag (onsdag d. 10.6.)
6.00 Vækning
6.30 Morgenmad, smøre madpakker
7.45 Afgang Bjergsnæs
10.30 Ankomst Ribe
Ribe Domkirke og evt. byvandring
12.30 Afgang Ribe
13.15 Emmele v Kiev
13.45 Afgang Emmelev Kiev
14.15 Nolde museum
16.15 Afgang Nolde
16.45 Ankomst Højer sluse og museum
18.00 Afgang
ca. 18.15 Ankomst Højer ungdomsskole
2. dag (torsdag d. 11.6.)
8.30 Afgang Højer
9
.00 Ankomst Møgeltønder/Gallehus
10
.00 Ankomst Tønder
10.30 Rundvisning i Kristkirken
Middag
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Hvorfor nu alle de stænger?

Gad vide om lærerne kan samle det?
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12.00
15.20
17.30

Afgang Tønder
Ankomst Bygaden 15, Hønsnap
Ankomst Rinkenæs
Lærkelunden Camping v/Greta og Hans Kristensen
Nederby vej 17-25, Gråsten
6300 Gråsten
Tlf. 04 65 02 50

3. dag (fredag d. 12.6.)
9.00 Afgang Rinkenæs
Køre ad Fjordvejen til
11.00 Ankomst Frøslev lejren
13.00 Afgang Frøslevlejren
Køre ad Gendarmstien til
14.00 Kollund Mole
Sejle herfra til Flensborg
14.20 Ankomst Flensborg Havn
16.30 Afgang Flensborg
18.00 Rinkenæs

4. dag (lørdag d. 13.6.)
9.00 Afgang Rinkenæs
9.15 Ankomst Gråsten Slot
9.45 Afgang Gråsten
11.15 Dybbøl og Skanserne
12.30 Sønderborg Slot/spisning
13.20 Bytur (se kort)
14.00 Afgang Sønderborg
14.30 Ankomst Vemmingbund - evt. bade
15.30 Afgang Vemmingbund
16.00 Broager Kirke
16.15 Afgang Broager Kirke
Lærkelund Camping
5. dag (søndag d. 14.6.)
6.15 Vækning
Pakke, morgenmad, oprydning
8.00 Afgang Lærkelunden Camping
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11.30
14.30

16.00
18.30

Frokost på Urnehoved
Tørning Mølle
samlet kørsel til Skovgården
Afgang fra Skovgården med Pan Bus
Ankomst Bjergsnæsskolen

Det ble v en meget fin cykeltur. Eleverne tog de mange kilometer med godt
humør og fik set og hørt om et stykke vigtig danmarkshistorie. Derudover
blev turen beriget ved 3 dejlige besøg. Først på Højer Ungdomsskole,
hvor vi overnattede. Dagen efter hos Charlottes forældre i Hønsnap og
sidste dag hos Lauras forældre i Hammelev. Tak til alle for den store
gæstfrihed, hjemmebag m.v.

Melodi Grand Prix - Sune, Thomas m.fl.
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Aktive lyttere ved Melodi Grand Prix

Den sidste uge er altid af særlig art. Der bliver øvet til afslutningen både
samspil, kor, gymnastik, folkedans og drama. Værkstederne er åbne så de
sidste ting bliver færdige til udstillingen. Lærer-elevkampe i fodbold og
håndbold er med til at skabe stemning. Med til det er også det arrangerede
“Melodi Grand Prix”, hvor 8 grupper stillede op med mange gode og fan
tasifulde indslag.
Torsdag var der afslutning for omegnen. Endnu en god aften med mange
gæster.
Fredag holdt vi afslutning for os selv. Stemningen er ikke helt i top, men
snakken går livligt, underholdningen var fin, hvorfra Hanne Damgaards
digt er medtaget.

På de to år har jeg lært
så meget.
Jeg har lært at være stærk
og blive selvstændig.
Jeg har lært at give udtryk for varme og tryghed.
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Og det har I været
med til at lære mig.
Men lige nu er jeg
mindre sikker.
Vi skal væk fra hinanden.
Er det gået op for jer?
Det er det ikke for mig.
I morgen sker det,
det vi alle venter på
med ANGST.
1 morgen kommer den,
den store hånd,
som vil skille os
i ét nu.

De sidste dage var også gået med rengøring alle steder, og lørdag skulle
det sidste på værelserne checkes før forældrene kom kl. 12.30.
Afslutningen mindes vi med glæde. Elevernes indsats, tale og gave,
forældrenes varmende ord og gave samt hele stemningen var meget fin.
Endnu en gang måtte vi erkende, at afskeden er svær.
Billedet og palmen fra eleverne pynter nu på skolen og forældrenes
pengegave blev starten til, at der nu står 2 lysstandere nede i skoven, så
man kan se at komme op til Bjergsnæs.
Allerede om mandagen startede oprydning, rengøring og læremøder.
Evaluering af skoleåret og planlægning af det næste. Kursus I havde vi fra
lørdag den 27. juni til 4. juli, hvorefter vi alle kunne holde ferie.
Tak til bestyrelse og personale. Tak til de mange som i årets løb har hjulpet
skolen på en eller anden måde.
Arbejdet med de unge mennesker har også dette år givet os troen på en
menneskeværdig fremtid.
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 1987/88. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/an tagelse).
(Se elevbillede 1987/88)
1.

Steffen Høeg, pedelmedhjælper
elev 1986/87, ansat fra 1. august 1987.

2.

Ulla Fruergaard, køkkenmedhjelper
elev 1985/86 og 1986/87, ansat fra 1. august 1987.

3.

Helle Mølgaard Gregersen, køkkenmedhjælper
elev 1986/87, ansat fra 1. august 1987

4.

Lene Holk Lauridsen, køkkenmedhjælper
elev 1986/87, ansat fra 1. august 1987

5.

Malene Svane Pedersen, ung pige i huset hos Lisbet og Ole
elev 1986/87, ansat fra 1. august 1987

6.

Tina Serup, lærer (barselsvikar, fast ansat)
ansat fra 3. november 1986, underviser i dansk, tysk, engelsk,
historie, o-fag, aktuelt, læder, fodbold.

7.

Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, matematik, data
lære og svømning

8.

Hanne Mols Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
svømning, idrætsteori, foreningslære, basketball, spring o-fag

9.

Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
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10.

Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, foreningslære,
gymnastik, historie, idrætsteori, spring, aktuelt.

11.

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.

12.

Ulla Kjeldsen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i engelsk, foreningslære,
tysk, idrætsteori, svømning, matematik, håndbold, volley-ball,
basketball.

13.

Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983

14.

Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, o-fag, historie,
tekstilformning, dramatik, ekstra dansk undervisning og
keramik.

15.

Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk,
tekstilformning, batik, teater og studiefag.

16.

Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, historie, musik,
korsang, samspil og spiller til sang og gymnastik.

17.

Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981

18.

Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, teater matematik,
musik, kor, foreningslære, studiefag, o-fag, aktuelt, fodbold skolevejleder.
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19.

Hans-Jøm Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, o-fag,
atletik, foreningslære, læderarbejde - skolevejleder.

20.

Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i matematik, håndbold,
idrætsteori, foto

21.

Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981

Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981
22.

Lisbet - underviser i gymnastik, formning, maleri, broderi,
studiefag

23.

Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik.

76

Elevliste 1986/87
8601

Andersen, Dorthe Flemming

- Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens

8602

Bemtsen, Lars

- Herredsvejen 67, 9632 Møldrup

8603

Bovbjerg, Anne Bro

- Grønningen 17 st. th., 7700 Thisted

8604

Bust, Charlotte

- Haurisvej 11, Løvel, 8800 Viborg

8605 Byskov, Mette Rønn

- Frederiksgade 8, 7620 Lemvig

8606 Christensen, Charlotte

- Bygade 15, Hønsnap, 6382 Tørsbøl

8607 Christensen, Rikke Branner

- Lindalsbakken 10, 9560 Hadsund

8608 Christensen, Steen Bemth

- Glibingvej 3, Søvind, 8700 Horsens

8609 Engelbrektsen, Mette Bredkær - Trehøjevej 44, 7480 Vildbjerg
8610 Eriksen, Stig

- Johnsgården, Kalundborgv. 99, 4200 Slagelse

8611

- Bådsgårdvej 78, Hald, 7840 Højslev

Freuergaard, Ulla Nielsen

8612 Gregersen, Helle Mølgaard

- Bollervej 16, 8831 Løgstrup

8613 Gregersen, Kith

- A. Nielsensvej 19, Tapdrup, 8800 Viborg

8614 Hansen, Henrik Kjeldahl

- Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup

8615

Hansen, Jakob Venø

- Temevej 70, 7430 Ikast

8616 Hansen, Jane Marie

- Kongemosevej 9, Hvam, 8620 Kjellerup

8617 Hansen, Klaus Michael

- Egernvej 8, Voel, 8600 Silkeborg

8618 Hansen, Marianne Grøngaard - Højen 6, 8660 Skanderborg
8619 Henriksen, Anette

- Over Spangen 3, Estvad, 7800 Skive

8620 Hessellund, Hans Jakob

- Virksundvej 103, Knudby, 8831 Løgstrup

8621

Høgh, Steffen

8622 Ishøi, Anne-Marie

- Rønslundevej 3, 7361 Ejstrupholm
- Ægirsvej 10, 8680 Ry

8623 Iversen, Dorte

- Vandkæret 6, Veddum, 9560 Hadsund

8624 Jensen, Erik

- Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg

8625 Jensen, Hanne Vestergaard

- Rosenvænget 44, 6800 Varde

8626 Jensen, Kristian

- Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg

8627 Jensen, Thomas

- Østergårdsvej 25, 8600 Silkeborg

8628 Jepsen, Kurt Ladefoged

- Elinelundvej 10, 6800 Varde

8629 Jespersen, Bente Nøhr

- Veggerbyvej 107, Lyngsø, 9240 Nibe

8630 Jørgensen, Jens Eskelund

- Nørresøbakken 175, 8800 Viborg

8631

Jørgensen, Mette Schmidt

8632 Kappel, Lars
8633

Kjeldsen. Henrik

- Ormslevvej 485, 8260 Viby J
- Sejershøje 22, 8831 Løgstrup

- Industrivej 31, 8833 Ørum Sdrl.

8634 Klarsø, Hans

- Klaus Berntsensv. 22, Særslev, 5471 Søndersø

8635 Kriegbaum, Anders

- Virksundvej 109, Borup, 8831 Løgstrup

8636 Kristensen, Else

- Stabilvej 2, Løvel, 8800 Viborg
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8637 Kristensen, Brit Kå

-Violvej 105, 7800 Skive

8638 Kristensen, Jan Kå

- Violvej 105, 7800 Skive

8639 Kristensen, Søren Bo

- Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle

8640 Kristiansen, Ulla Nordendahl - Haugevej 11, Hammerum, 7400 Herning

8641

Krogshede, Thorbjørn

- Kirkebakken 15, 8860 Ulstrup

8642 Kuhr, Torben

- “Dalbygård”, Mølhaugevej 2, 8833 Gjern

8643 Laier, Lars Peter Brun

- Sortmosevej 2, Vinkel, 8800 Vinkel

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

- Smedevej 6, 5772 Kværndrup

Madsen, Mogens

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 - Ahomvænget 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
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Program for elevmødet
den 7-8 maj 1988
Lørdag
kl.
8.30
kl.
8.45
kl.
9.15
kl.
9.30
kl.
11.00
kl.
12.30
kl.
14.00
kl.
15.00
kl.
16.00
kl.
18.00
kl.
19.30
kl.
20.15
kl.
21.30
kl.
23.30

morgenmad - for dem, der har lyst
ankomst og betaling
flaghejsning og velkomst
gymnastik incl. spring
fælles aktiviteter
middag
opvisning
kaffe - herunder nyt fra skolen
generalforsamling
aftensmad
foredrag
underholdning, kaffe og sang
dans ved orkester/folkedans
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

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gymnastiktræning på Bjergsnæs

Vi fortsætter gymnastiktræningen på Bjergsnæs også i 1988. Man med
bringer selv kagen og får kaffen/theen her.
Træningen foregår på følgende søndage:

31/1 kl. 10-16 (NB ændret fra 25/11).
Denne dag skal være noget særligt. Det er sidste træning i skoleåret 1987/
88 og hen på gymnastiksæsonen. Flere afjer har hold eller går på hold og
har måske lyst at prøve på vi andre, hvad I laver.
Ring eller skriv til Lisbet eller Ole Mølgaard.
Husk denne dag at få madpakken med.

Efteråret
9/10 kl. 13-16 og 13/11 kl. 13-16.
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Nyt fra gamle elever
Så har jeg igen kigget brevbunken igennem. Denne gang var det meget
småt med breve til årsskiftet, men der er kommet mange små hilsener til
os alle. Disse breve luner meget, og vi er altid glade for at høre, hvordan
det går jer alle efter I er kommet herfra.
Brev fra Bjarne Vestergaard, der skriver, at han er blevet færdig med HF,
og efter det var han med ved gy mnaestradaen. Derefter vil han arbejde, for
så at slutte året på Ollerup gymnastikhøjskole.
Pernille L. P. oplever stadig en masse. I sommer var hun på interrail, og
regner så med at tage til London igen indtil jul. Og så?? Canada måske?
Charlotte Damgaard er efter et år på skolen som køkkenpige, taget til
USA. Det første sted hun var, var ingen succes, så hun flyttede og har
fundet et godt sted at være, med meget at lave. Hun har af familien fået
en symaskine, så hun kan dyrke sin last, syning. Desuden har hun egen bil
til rådighed. Der er 8 danske piger i området, så alene er Charlotte ikke.
Tina Søndergaard er i Tyskland som au-pair, og har nok at se til. Hun
passer hus og leger med børnene, og i fritiden er hun meget sammen med
Hanne Mortensen, som kun bor ca. 2 km derfra. Hanne har det også godt,
og arbejder hos en god familie.
Der var ikke flere breve denne gang, men husk nu at I skal skrive et par
ord om, hvordan det går med jer, enten til årsskiftet (i efteråret) eller til os
på skolen. Vi er altid glade for at høre fra jer.
De bedste hilsener, og glædelig jul
Frederik, Folke, Kirsten og Niels
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Nyt fra Formanden!

Det er altid spændende at være med til at starte noget nyt, og prøve at få
skabt nogle traditioner, hvorpå man kan bygge videre.
Elevforeningen har nu kørt i 5 år, og det har været 5 år, hvor der hele tiden
har været arbejdet med nye ideer og tanker, for at holde på medlemmerne.
Det synes jeg også er lykkedes godt, og der har været stor aktivitet og
interesse for, hvad man har lavet. Vi må bare konstatere, at vi skal prøve
at holde sammen på folk i en aldersperiode, hvor man udvikler sig utroligt

Lone B. Jensen
JortaJler til
elevmødet
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Ebbe Pihl fortæller ved elevmødet

meget og kommer langt omkring. Derved kan der godt smutte nogle
forbindelser ind imellem, såsom B.S.’s elevforening. Dermed har jeg ikke
sagt, at man nu bare skal sætte sig hen og se passivt til. Vi skal stadig
komme med nye ideer og aktiviteter og arbejde for det fællesskab på tværs
af årgange med dem, som er interesseret. Så måske lade være med at
spilde alt for megen energi på at tænke for meget på, at det måske kniber
lidt med opbakning i de ældste årgange.
Man nyder ihvert fald de gange man mødes i årets løb på og uden for
skolen. Vi har haft vores gym-eftermiddage, hvor der er mødt mellem 2040 personer op pr. gang for at være aktive et par timer, hvor Lisbet og Ole
har lavet lidt forskelligt både rytmisk og spring, og Rita spiller til.
Bagefter har vi fået the og kaffe, og en hyggelig snak. De gym-eftermiddage fortsætter vi.
Hvis der er nogle, der går med gode ideer til sådan en eftermiddag, er i
meget velkomne til at komme med dem.
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Personaleunderholdning til elevmøde

Til elevmødet i år var der lagt vægt på, at det var os elever, der var aktive,
og det synes jeg lykkedes virkelig godt. Det var Ebbe og Terkel, der havde
samlet nogle gymnaster til at lave trampolin-show. Når man tager tiden
i betragtning, de havde haft at træne i, lykkedes det de havde lavet meget
godt.
Fra bestyrelsens side havde vi snakket om, at det muligvis kunne lade sig
gøre at samle et elevband, som kunne spille til aftenfesten. Det lykkedes,
og var en dejlig oplevelse. Det kan være, vi vender tilbage om et par år.
Lone Poulsen og Ebbe Pihl holdt foredrag, henholdsvis om skoleskibet
“George Stage”, og om at rejse i Tyrkiet. Det kunne være lækkert, hvis vi
kan fortsætte med den gode elevaktivitet ved elevmødet næste år. Hvis der
er nogle, der har ideer om et eller andet, eks. teater, musik, gymnastik eller
hvis I er kreative på en eller anden måde og har lyst til at udstille nogle af
jeres ting, så ring til os eller skolen, enten for at planlægge det, eller måske
få kontakt med nogle andre.
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Elevmøde

Desværre blev vi nødt til at aflyse Mørkholt-lejren i år, men vi håber på
bedre held næste år. Men hvis I mener, det ligger på et dårligt tidspunkt
så sig til, men det er nok svært at gøre alle tilfreds.
Vi har derimod samlet 22 stk., der rejser til Norge i juleferien for at få 8
dage på ski i et område der hedder Haukelifjell. Det bliver spændende at
se, hvor meget folk kan huske om at styre de 2 brædder ned ad fjeldet.
Det var sådan lidt om det år, der er gået. I skal have tak for jeres aktivitet
ved elevmødet. Tak til Lisbet, Ole og Rita fordi I leder gym-eftermiddagene. Skolen skal have tak for det gode samarbejde ved elevmødet og
de praktiske ting. Håber på alt godt i det kommende år.
Jeg ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.
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Elevmøde
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Bestyrelsen:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Supp. 1
Supp. 2

Jan Bisgaard
Lisbeth Nielsen
Lis Gedsø
Mette Bach
Søren Palmelund
Ebbe Madsen
Lene Eriksen
Lone Iversen

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen til Mads og Lene.
Jan Bisgaard
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5
64
25
10
35
24
6
75
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57
7
13
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Michael Møller Andersen
Niels Brian Andersen
Frans Bak
Jytte Bak
Hanne Barfod
Helle Bjerge
Niels S. Bjerregaard
Lisbeth Bjerremand
Anne Bro Bovbjerg
Charlotte Bust
Anton Møller Bøgedal
Helle Skouv Christensen
Louise Eggertsen
Stig Toudal Eriksen
Lone Sigh Fehrmann
Lisa Klüver Hansen
Søren Haubjerg
Anette Henriksen
Hans Jakob Hessellund
Ina Makholm Hestbæk
Tina Bøge Iversen
Bo Vestergaard Jensen
Erik Kjædegaard Jensen
Hanne Vestergaard Jensen
Kristian Bollerup Jensen
Kristian Jensen
Mette Jensen
Tina Krogh Jensen
Trine Louise Jensen
Peder Bjerregaard Jepsen
Tove Jespersen
Peter Frost Jørgensen
Thomas Kolze Jørgensen
Lars Kappel
Hanne Kjærgaard
Trine Klarsø
Jette Kristensen
Susanne Lambæk Kristensen
Søren S. Kristensen
Torsten Nygaard Kristensen
Hanne Krohn
Helle Kæmpegaard
Thomas Bjerggaard Larsen
Tine Blach Lisby

- Høegh Hagensvej 3, Søndermarken, 7100 Vejle
- Mosevænget 2, 9632 Møldrup
- Batum Hedevej 10, Rødding, 8800 Viborg
- Aabakken 42, Krejbjerg, 7861 Balling
- Rådyrvej 9, 7160 Tørring
- Ringgade 91, 7600 Struer
- Gillebakken 13, Løvel, 8800 Viborg
- Bakkedraget 21, 8783 Hornsyld
- Hjarbækvej 14, 8831 Løgstrup
- Haurisvej 11, Løvel, 8800 Viborg
- Susåvej 42, 7400 Herning
- Søbakken 4, Borbjerg, 7500 Holstebro
- Kaj Munksvej 2, Bording, 7441 Bording
- “Johnsgården”, Kalundborgvej 99, 4200 Slagelse
- Aldersrogade 45 B, 4. th, 2200 København N
- Drosselvej 9, Hammerum, 7400 Herning
- Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning
- Over Spangen 3, Estvad, 7800 Skive
- Virksundvej 103, Knudby, 8831 Løgstrup
- Kokholmvej 4, Resen, 7600 Struer
- Hvamvej 53, Hvam, 7500 Holstebro
- Villavej 33, Mejrup, 7500 Holstebro
- GI. Kvorupvej 18, 9490 Pandrup
- Rosenvænget 44, 6800 Varde
- Slugten 6, Hald Ege, 8800 Viborg
- Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg
- Lindholtvej, Sevel, 7830 Vinderup
- Jeppe Åkjærsvej 8, 9640 Farsø
- Højtvedvej 210, Mygdal, 9800 Hjørring
- Frøslevlund 10, Frøslev, 7900 Nykøbing M
- Karlsmosevej 10, Nr. Vium, 6920 Videbæk
- Bredgade 8, 9490 Pandrup
- Skovkrigen 5, Vesterlund, 7323 Give
- Sejershøje 22, 8831 Løgstrup
- Sønderrupvej 10, Nr. Vium, 6920 Videbæk
- Klaus Bemtsensvej 22, Særslev, 5471 Søndersø
- Vindelevvej 4, Vindelev, 7300 Jelling
- Markvænget 42, Hammerum, 7400 Herning
- Kærager 5, 6971 Spjald
- Kistrupvej 4, Løvel, 8800 Viborg
- Fårupvej 32, Fårup, 8840 Rødkærsbro
- Siøvej 1 A , 7400 Herning
- Stibrovej 3, Himlingøde, 4652 Hårlev
- Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksbro

45
17
65
2
27
51
20
15
66
34
38
1
16
42
8
67
68
69
46
26
39
72
40
14
70
48
74
12
71
30
37

Esben Trier Lund
Jørgen Lund
Kirsten Lyngholm
Lisbeth Madsen
Maria B. Matthiesen
Henrik Mols
Jens Kofoed Møller
Anne-Mette Nielsen
Kathrine Bundgaard Nielsen
Mikael Saugstrup Nielsen
Peter Vibe Nielsen
Niels Palmelund
Hanne Pedersen
Lars Pedersen
Morten Svane Pedersen
Søren Frølund Pedersen
Søren Skov Pedersen
Anne Lone Petersen
Niels Erik Vejen Petersen
Ida Rasmussen
Thomas Møller Rasmussen
Mai Henriette Lak Risager
Anette Rudolf
Jan Simonsen
Laura Heick Skau
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- Ringgade 38, Lomborg, 7620 Lemvig
- “Ø.Refning”, Løgagervej 3, 7550 Sørvad
- Nørrekær 38, 7100 Vejle
- Egholmvej 10, 7160 Tørring
- Østerled 7, 6510 Gram
- Kiddegärd, Kiddegårdsvej 1,7300 Jelling
- Ingemannsvej 2, 7330 Brande
- Højbovej 53, 8600 Silkeborg
- Ahornvænget 24, 7800 Skive
- Lindevænget 32, 7800 Skive
- Enebærvej 34, Vind, 7500 Holstebro
- Ølstrupvej 6, Vesterbæk, 6971 Spjald
- Nyholmvej 18, 7861 Balling
- Kirkebækvej 125, 8800 Viborg
- Viborg-hovedvej 89, Plougstrup, 7160 Tørring
- Gilmosevej 8, Tjørring, 7400 Herning
- Solbakkevej 55, 7480 Vildbjerg
- Østkysten 421, 9340 Aså
- Oudrupgårdsvej 13, Gansted, 8732 Hovedgård
- Engvej 5, Tapdrup, 8800 Viborg
- Vestergade 61, 7361 Ejstrupholm
- Remtenvej 61, 8581 Nimtifte
- Hvejselvej 51, Hvejsel, 7300 Jelling
- Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
- Skovgårdvej 15, Hammelev, 6500 Vojens
- Kjeldervej 5, Lomborg, 7620 Lemvig
- Vinkelvej 34, Hvorslev, 8860 Ulstrup
- Grønkærvej 45, Harridslev, 8900 Randers
- Mosevænget 9, Løvel, 8800 Viborg
- Århusvej 354, 8300 Odder
- Klintevænget 5. Tjørring, 7400 Herning
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