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Personlig udvikling
På mange af vore frie skoler føres der i disse år en idéologisk debat
om, hvad de unge møder, når de søger skolerne. — Sikkert er det,
at der er stor forskel på, hvad der fra skoleledelsernes side priorite
res som »nødvendigt stof« i et skoleforløb.
Den hastige forandring af vort samfund, de ændrede familie
mønstre og den alt for store ungdomsarbejdsløshed bevirker, at
den ungdom, der søger skolerne, har andre forudsætninger og krav
end generationerne, der gik forud. — På trods af alle nyskabelser er
der dog efter min mening visse fundamentale krav til, hvad et sko
leophold bør rumme.
En af efterskolernes opgaver er, og vil altid være, at hjælpe de
unge gennem puberteten og at modne dem til selvstændige menne
sker, som kan og vil tage ansvar for sig selv, og de mennesker de
senere danner fællesskab sammen med.
På Bjergsnæsskolen mener vi, det er vigtigt, at give de unge
troen på sig selv og andre. Derfor vil vi gerne, at skolen skal være
som et hjem og arbejdssted, hvor der stilles krav, og hvor begrebet
frihed under ansvar præger samværsformen. — Et varmt fælles
skab og rige udfoldelsesmuligheder giver arbejdsiver, tryghed og
naturlig glæde.
Netop trygheden er vigtig for, at eleverne tør prøve deres evner.
— I et godt kammeratskab er der »råd« til at begå fejl og så prøve
igen. Herved flyttes nogle grænser for, hvad de unge tør og kan. —
Lærernes krav har ofte karakter af en forventning til eleven om, at
netop den opgave kan han eller hun løse, — vel vidende at ikke alle
kan alt, men alle kan noget. — Vi er vel alle påvirkelige af, hvad der
forventes af os?
Forfatteren Aksel Sandemose beskriver i sin bog, »En flygtning
krydser sit spor«, hvor dræbende det kan være for menneskets ud
vikling, hvis det mødes med holdningen, »du skal ikke tro, du er
noget«. — Han gør op med denne holdning, som efter hans mening
præger mange lokalsamfund. Han flygter nærmest fra sin barn
domsby, bosætter sig i Norge og skriver om sin hjemby, som han
kalder Jante, — Heraf Janteloven — de små samfunds uskrevne lov.
Det kan være ganske nyttigt at kende både Janteloven og den
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Indvielse afforstanderbolig/sikringsrum.

positive Jantelov, og det skal være mit håb, at den enkelte finder et
ståsted under skyldigt hensyn til begge udgaver.
Janteloven:
Du skal ikke tro, at du er noget.
Du skal ikke tro, du er lige så meget som os.
Du skal ikke tro, du er klogere end os.
Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
Du skal ikke tro, du ved mere end os.
Du skal ikke tro, du duer til noget.
Du skal ikke le ad os.
Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
Du skal ikke tro, du kan lære os noget.
Den positive Jantelov:
Du skal vide, at vi andre regner med dig.
Du må indse, at mindst 4-5 mennesker — dine nærmeste er helt
afhængige af dig.
Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som
vi har brug for.
Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi hol
der af.
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Du skal vide, at vi andre også kender til at føle os betydningsløs,
ensom og mislykket.
Du skal vide, at du hører sammen med os.
Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig.
Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget af
hængig af din indsats. — Vi, du og jeg, kan løse problemerne i fæl
lesskab.

Den 1. februar blev den nye forstanderbolig taget i brug, det er et
lyst og venligt byggeri præget af utraditionelle løsninger. Arkitek
ten har med heldig hånd formet en bolig, som forhåbentlig kan
danne rammen om forstanderparrets familieliv i lang tid fremover.
Flemming, som er lærer, er sammen med Lis og 3 børn flyttet
ind i den tidligere forstanderbolig. Køkkenlederen og pedellen bor
også på skolen, og mange af de andre lærere i umiddelbar nærhed,
hvilket vi i skolens bestyrelse finder væsentligt for en efterskole.
Skolens fysiske rammer er nu i god orden. Lokalplanen, som
skal godkende jordkøb og placering af idrætsanlæg, er endnu ikke
færdigbehandlet i kommunen, men vi glæder os over, at arealet er
til rådighed.
Den nye tilskudslov for efterskoler, som trådte i kraft 1. jan. 88
stiller krav om besparelser især på lærertimeforbruget, — det vil i
visse fag betyde, at vi må lave holdene større, for så vidt muligt at
undgå, at der bliver færre undervisningstimer.
Bestyrelsen sender hermed en hilsen til elever, forældre, forstan
derpar og alle ansatte på skolen med tak for godt samarbejde i årets
løb.
Glædelig jul og godt nytår
Vagn Aage Kjeldsen
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Du er - NU

Du hører så mange stemmer,
vigtige meddelelser og forklaringer.
Du lytter til andres problemer,
hører dagspressen — oplysninger o.s.v.

Du har så travlt, du skal
nå det hele, og glemmer
måske alt det, du har hørt.
Du spørger om forskellige ting
og får et svar. —
Du har så travlt, — svaret
kom, da du allerede var
ifærd med noget andet.
Svaret nåede dig aldrig.
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Du spørger din kæreste datter,
hvad hun ønsker sig i fødselsdagsgave —
og har igen travle tanker
indtil hun siger med klingende stemme:
- DIG MOR -

Dine travle tanker bliver et
stort tomt hul — som får dine øjne
til at møde din allerkæreste datters
rene, klare og lidt bedende øjne.
Det store tomme hul
som præcis lige NU
ikke har travle tanker —
men kun mærker slagene fra dit
eget hjerte
bliver med et
fyldt af varme — glæde — angst
— samvittighed — skyldfølelse
— kærlighed — en almægtig kærlighed —
som kun KAN
fortælle:

Giv dig tid til at lytte — leve for
og sammen med dine nære.
Gør du det ikke,
dør du menneske af travle tanker,
men kroppen lever videre.
Der er mange af slagsen,
og deres levetid bliver længere og længere.

Vi skal alle lære
så længe, vi lever

Lisbet Dalgaard Mølgaard
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Interiør fra stuen i forstanderboligen.
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Afslutningstale 18. juni 1988
Tove Ditlevsen har vi gennem årene sunget mange sange af: Ritas
to foretrukne, »De evige tre« og »Høst«, men også f.eks. »Venner
der gik, og venner der kom«. De sidste par år er Tove Ditlevsen
blevet endnu mere kendt gennem filmen »Barndommens gade«.
Alle I elever kender også sangen af samme navn og sunget af Anne
Linnet.
På LP’en kommer efter denne sang en anden med titlen »Børn«.
En dag jeg hørte den, kom jeg til at tænke på jer elever — eller —
måske kun en del af jer.
I har sagt os, at vi ikke syntes, I var et godt elevhold, at der var
mere i vejen med jer end de andre hold. Deri tog I fejl — grundigt
fejl, og dette nok også muliggjort af, at I er det hold, der har haft
flest søskende på skolen før, og de har glemt alt om de små uheldige
episoder på deres årgange.
Prøv i stedet at lytte til Tove Ditlevsens digt »Børn«:

Astrid, Sune og Malene ser på det første »spadestik«.
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Elledning til de nye lamper i skoven graves ned.

Mit hjerte elsker alle de umuligste børn,
de som ingen holder af og ingen kan forstå.
Lyvebørn og stjælebørn og løftebryderbørn,
de børn som alle voksne folk er meget vrede på.

Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn,
der står i bed og intet ved om synd og bittert savn.
De børn som voksne holder af og klipper pænt i form,
og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn.

Den kender mest til kærlighed som aldrig mødte den.
Om dyden ved den lastefulde mer end nogen tror.
Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippesaks.
Det er på vilde buske verdens sjældne blomster gror.
Tove Ditlevsen

Jamen, er det så ikke netop pyntebørn vi forsøger at gørejer til?
Nej! I skal ikke bare stå til pynt — tværtimod. Det I har lært og
lærer, skal bruges — forsøges — også selv om I kan komme ud på
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gale veje. Det lærer man noget af, — hvis man altså får det at vide.
Nej! Pyntehavebørn skal I ikke være — I skal ikke have flotte
karakterer for at kunne pryde jer med dem — eller til sammenlig
ning. De flotte karakterer kan være en hjælp ved en bedømmelse af
faglige evner — og ikke meget mere.
I laver da ikke en flot gymnastikopvisning, bare for at det skal se
godt ud — være en pryd. Gymnastikopvisningen er vel at regne for
en festlig fælles markering af, hvor langt man er nået.
I spiller da ikke skuespillet blot for spillets eller udtrykkets skyld
— det er da den indre handling og indlevelsen, som sætter spillet i
gang.
Sådan kunne jeg blive ved med det, vi laver her.
I skal heller ikke være pyntehavebørn på den måde, at vi klipper
jer pænt i form. Nej, vi skal alene klare vildskuddene — formen/
personligheden hører jer selv til. Jeg håber, vi har kunnet være med
til at give jer mod og styrke til også at vise personligheden — lade
den komme til udtryk. For at jeres personlighed kan blive stærk,
må den prøves ved at møde modstand — ikke alt er godt. — Men
samtidig må 1, som de mennesker I er, møde kærligheden — det at
nogen kan lide jer, bare fordi I er til.
Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men de fleste af Tove Ditlevsens digte er faktisk lidt triste, ja, endog meget triste. Manglen
på kærlighed eller forsmået (ikke gengældt) kærlighed er ofte te
maet.
Og som hun siger i dette digt, »Den kender mest til kærlighed,
som aldrig mødte den«. — Hvis ikke Tove Ditlevsen havde haft et
sådant liv, havde vi helt sikkert ikke haft disse dejlige digte. For
hvordan skulle hun føle dem uden at have oplevet det, hun beskri
ver. Hun ved, at hos den som ikke har mødt kærligheden, vil savnet
hårdt brænde sig ind i hjertet.
Vi har talt med jer om fællesskab — et fællesskab der indbefat
tede alle. Det er mange, der skal finde sammen — og nogle vil sige
umuligt. Jeg vil ikke på forhånd acceptere det som umuligt. Det må
og skal prøves hver gang — aldrig må vi give op. Vi må kunne sam
les, samtale, have gode og dårlige stunder tilfælles, så også bån
dene knyttes og fællesskabet kan råde. Men det betyder en accept
af andres personlighed. Det betyder, at man må give af sig selv, —
at man ikke blot afviser andre som umulige at have med — umulige
at tale med.
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Der stævnes ud. Her mod Fur.

Tænk da på Tove Ditlevsens digte, som er et råb efter kærlighed.
— Det samme råb kommer vel fra de, som ofte går alene blandt os.
Hvem af os er det, som tager dem i hånden og siger— Kom!
Derfor har vi også taget affære, når vi syntes noget kunne bryde
fællesskabet. Samtidig kan vi sige, at I er det hold, som har vidst
bedst, hvordan man skulle holde fester på ordentlig vis. At det så
blev til lidt mange, giver jo blot erfaring videre frem.
I den sidste tid har jeg mange gange fra pigegangen hørt Anne
Linnets sang »Tusind stykker«. Dejlig er den, teksten er god, og
mine tanker dannet ud fra den.
I tager nu herfra. Nogle illusioner er dannet. Forventninger til
fremtiden er formet. Men mødet med en anden hverdag end denne
kan være barsk. I søger en fremtid, snakker meget om den, men
bliver den nu sådan. Hvad sker, hvis illusionerne brister?
For venner forsvinder i dag, og livet bliver måske betrængt.
Man skal stå alene — men bliver dermed også sig selv.
At vennerne forsvinder, og hjertet kan gå i tusind stykker, er
rigtigt, men »kaldte du mig for ven engang, så er jeg her nok
endnu«.
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»Tusind stykker«
Man si’r at over skyerne
er himlen altid blå.
Det ka‘ vær’ svært at forstå
når man ik’ ka’ se den

og man sir’ at efter stormens pisken
kommer solen frem.
Men det hjælper sjældent dem
der er blevet våde.
For når vennerne forsvinder
og når livet er betrængt
ser man alt med ganske andre øjne.
Man øver sig og bliver langsomt
bedre til at se
og skelne mellem sandheder —
og løgne.

Man siger jo at det der sker
er altid godt for noget
og troen har vi fået
for at bruge den.
Man sir’ så meget men ved så lidt
når angsten den har fat
og sjælen mærker
illusioner briste.

For når vennerne forsvinder
og når livet er betrængt
ser man alt med ganske andre øjne.
Man øver sig og bliver langsomt
bedre til at se
og skelne mellem sandheder
og løgne.
Alting ka’ gå itu
et hjerte kan gå i tusind stykker
kaldte du mig for ven engang
så er jeg her nok endnu.

Anne Linnet
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Piet Hein siger i digtet »Forskrivelse«

Gå uden vaklen
livets krav imøde!
Vi får kun éngang tilbudt
verdens grøde.
Og vi kan sove ud,
når vi er døde.

Piet Hein

Ja, gå uden vaklen. — Har vi været med til at give jer modet og
styrken til at løfte — til at bære, hvor I kommer frem. Jeg håber det.
Jeg håber, vi har vist jer, at man må stå fast uden at være stiv.
Som forældre, som par, kan man efter mange år, der hastigt er
gledet forbi, pludselig opleve den stilhed, der blev i stuen, da bør
nene rejste hjemmefra. Man opdager, at der måske ikke var blevet
den tid til hinanden, som man gerne ville — at de store gode ord
ikke blev sagt. — Man følte, man måske var gledet lidt fra hinan
den.

Allerede den første uge fik vaffelboden besøg.
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Anne Linnets sang, »Forårsdag«, er så dejlig, en livsbekræf
tende sang om netop dette — ikke at få sagt de store gode ord.
Alle de tårer, der er grædt gennem livet, er ikke spildte. — For i
solens skin vil forklarelsens lys kastes tilbage fra dem. Tårerne bli
ver da de kosteligste perler til en livets kæde.
Forårsdagen hvor dette skin står lysende, er en dag som denne,
hvor jeres 75 børn har givet os alle en uforglemmelig dag.

»Forårsdag«
Du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg sjældent bruger store ord
du ved at du er den der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Jeg ved at al min sidste tid skal leves
jeg ved at tiden tæller hjertets slag
at alt det vi har grædt igennem livet
det skinner på en forårsdag.
En forårsdag hvor solen bare skinner
som da jeg mødte dig den første gang
og hele verden svandt kun solen så os
og lavede en stille sang.
Og det er den jeg endelig har fundet
så mange år er gået sidenhen.
Vi tænker vel at noget sku’ forandres
hvis vi ku’ leve alt igen.

Vi tænker vel at vi gled fra hinanden
i årene der hastede forbi
og nu er alting stille her i stuen
og store ord er svær’ at sig’

Men du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg sjældent bruger store ord.
Du ved at du er den der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.
Jeg ved at al min sidste tid skal leves
jeg ved at tiden tæller hjertets slag
at alt det vi har grædt igennem livet
det skinner på en forårsdag.
Anne Linnet

17

I formiddags brød solen gennem skyerne, som tegn på det ny, som
bryder frem.
Lyset har I fået givet — livets lys. Jeg vil håbe, det vil brænde hos
jer, at I altid kan finde vej. Kæmp for det ikke bliver for svagt eller
går ud.

»Ordet«
Din kamp skal gøre livet værd.
Din ånd er ild. Den ulmer. Lad den brænde.
Der er eet liv. Det leves nu og her.
Der er een virkelighed.
Det er denne.
Piet Hein.
Tak for skoleåret 1987/88. God vind fremover.

Fredagsrengøring.
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Månebarn
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Mørke skikkelser, løb ved en mur,
så du dem — lå du på lur?
Du trådte frem, lyste hvidt,
skinned som solen, skridt for skridt,
Bragte mig lykken, som mørket tog,
viste mig natten også er sol.
Månebarn stig ned fra din stjerne
for jeg, ja, jeg vil så gerne
vide at solen kommer igen.

Mørket blev sænket, lyset blev tændt,
lyset for øjne, mørket for sjæl.
Bragte mig lykken, som mørket tog,
viste mig natten også var sol.
Månebarn stig ned fra din stjerne
for jeg, ja, jeg vil så gerne
vide at solen kommer igen.
Ida Rasmussen (87/88)
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Aftensang på Sallingsund Camping.
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Afskedstalen!!
M: På elevholdets 87-88’s vegne, vil vi gerne på utallige opfordrin
ger holde afskedstalen. Rette en tak til alle lærerne på skolen, for
den tålmodighed, hjælpsomhed og åbenhed I har vist os i årets løb.
K: Det har været et år, hvor vi er blevet modnet, og hvor vi har
lært, selv at sætte grænser, samtidig med at vore egne grænser er
blevet sat på prøve. Der har nok været nogle småproblemer, som
f. eks. morgenløb, sengetider og ikke mindst rengøring...
M: Dut dut værelse 1-2 skrabe bad
værelse 11 lufte ud
værelse 19 fredagsrengøring
værelse 29 kraftig oprydning.
Tjah... så var det måske passende at rette en stor tak til vores
samtaleanlæg, som nok har været den, som har været hadet og
elsket mest.
K: I dag er vi jo samlet her i gymnastiksalen, som ikke altid kun
har været brugt til gymnastik. Hvis der har været problemer, har
det også været der, hvor vi har været samlet, hvor vi nok aldrig
glemmer Ole’s valgsprog: at lære er at ville. Kære elever: Husk det.
M: Vi vil også gerne rette en tak til køkkenet, som har sørget for
dagens højdepunkt. Selvom vi af og til har beklaget os over maden,
er det jo nok de færreste, som har tabt sig.
K: Men det er da også sket, at de ude i køkkenet, har fået fingrene i
maskinen, eller et kys galt i halsen.
M: Vores pedeller har også været til stor hjælp med hensyn til de
praktiske ting, og de har uden tvivl nydt de friheder, de har haft, til
at sætte praktiske arbejder i sving, snuppe vores anlæg, og lukke
for varmen.
K: Samtidig har Gudrun gjort en stor indsats for at skolen altid
har været ren og flot, og det har hun gjort med et stort smil på
læben, og altid villig til en hyggelig sludder.
M: Vi er nok flere, som er enige om, at Hanne Ruth stikker alle
— selv Flemming og Keld, i at lære vores navne, og selv når hun har
haft allermest travlt, har hun altid haft tid til at hjælpe os.
K: Det bliver nok svært at skulle herfra, men vi kan jo altid med
glæde tænke tilbage på...
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M: Norgesturen, hvor alle, mere eller mindre heldigt, prøvede at
stå på ski... og, øh, cykelturene, både dem i omegnen, og den til
Mors, hvor vi alle fire dage havde solen dansende højt på himlen.
Humøret var i top, og vi kom hjem, nogle oplevelser rigere.
K: For ikke at glemme de mange week-ender både skole week
enderne, og de såkaldte normale week-ender, som nu har været så
normale, som de ku’.
M: Året har ikke kunnet blive trivielt, både på grund af de gode
emnedage, og fagformiddagene, som har været noget nyt, anderle
des og spændende, men også fordi hverdagen har budt på diverse
delikatesser i form af musikanter, video, film og ikke mindst fore
dragsholdere.
K: Vi vil også gerne rette en specielt tak til Ole og Lisbet, som
har lært os at værdsætte ting, som vi ikke før havde kendt til, f. eks.
gymnastik, formning, løb og folkedans.
M: Det har ikke altsammen været lige rosenrødt, der har været
problemer, men det har været et godt år, som er gået alt for hurtigt,
tak fer jeres måde at være på, tak for et godt år, tak skal I ha’.
(M = Mand)
(K = Kvinde)
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Helle Kæmpegaard
Hanne Kjærgaard
Lisbeth Madsen
Kirsten Lyngholm
Kristian Jensen
Lisbeth Bjerremand

»Der ska’ sveddråber i«
Ja, sådan sagde man i gamle dage, når man bagte brød, for hvis et
brød skulle blive godt, skulle det være æltet ordentligt. Og altså
smøgede vi ærmerne op, det bedste vi havde lært, for vi var nemlig
madgruppen, som skulle »smage på vores fortid«, da vi den 18.-22.
april 1988 havde STAVNSBÅNDS-EMNEUGE, hvor formålet
var at lære om det danske landbosamfund i 1700-tallet.
Der blev gået til den med iver og engagement i værkstederne,
som udover madværksted omfattede uld-, metal-, sløjd- og teater
værksted, og derudover var der en mediegruppe, som dækkede
ugen med h.h.v. en videofilm (»Jagten på det forsvundne stavns
bånd«), 2 aviser og en diasserie med lydbånd.
Vi arbejdede selvfølgelig også med det teoretiske, som omfat
tede baggrunden for indførelsen og ophævelsen af stavnsbåndet,
dagligliv i 1700-tallet og udskiftningen. Dette foregik gennem for
tælling, foredrag, sang, oplæsning, lege, film (bl.a. »Sorgagre« af
Karen Blixen) og besøg på GI. Estrup Landbrugsmuseum.
Ugen blev sluttet af med en markedsdag, hvor man følte sig hen-

Stavnsbåndsspil opføres ved afslutningen.
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sat til 1700-tallet, idet vi var klædt i »gammelt« tøj, og der var en
fin markedsstemning: der blev danset folkedans; leget; kigget på
boder med filtede bolde, plantefarvet hjemmespundet uld, metal
harve, pejsesæt, segle, ildragere, trillebør, model af bindingsværks
gård, legetøj, spande, bestik, stearinlys, sæbe; man kunne blive
spået, hvis man kartede og spandt en uldtråd; der var mulighed for
at lave smykker, og der var smagsprøver på rugbrød, grahamsbrød,
smør, rygeost, boghvedegrød, sule- og flæskevælling, medister
pølse og æbleskiver m/æble og kanel.
Desuden var der markedsteater, hvor vi stiftede nærmere be
kendtskab med hoveriarbejde, konflikter mellem herremand og
bønder, bystævne, fællesskab, ridefoged, undertrykkelsesformer
såsom prygl og skænd, samt det at finde sig en livsledsager.
Eleverne syntes, at det var arbejdet i værkstederne, der var det
sjoveste, men jeg mener, at det var — og er — vigtigt at få det hi
storiske perspektiv — i form af teori — med, bl. a. fordi det kan
bidrage til forståelse af vores nutid.
Det var en god og lærerig uge, hvor der blev arbejdet, pjattet,
hygget, grint, provokeret (ikke mindst af journalisterne) og svedt.

Tina L. Serup

Stavnsbåndsemnedage.
Medisterfremstilling.
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»La’ vær’ og hykel - cykel!«
Sådan kunne vores »farvelsalut« godt have lydt onsdag d. 8. juni,
da vi, trampende i pedalerne, med højt humør forlod Bjergsnæs
skolen for at sætte kurs mod målet for dette års cykeltur — Mors.
Fire elever fra lokalområderne Salling og Mors og fire lærere
havde i fællesskab tilrettelagt turen og dens indhold.
Første etape fra Viborg til Sallingsund Camping — ca. 80 km —
blev aflagt på en dag med et par pauser bl. a. i Sdr. Balling hos
Hanne Pedersens forældre, der serverede kaffe, the, saftevand,
boller og kage i deres hyggelige have. Efter denne forfriskning cyk
lede vi videre mod campingpladsen, hvor de sidste ankom ca. kl.
17.00. Her blev vi modtaget med megen venlighed af camping
værtsparret, der for 3. gang bød velkommen til Bjergsnæsskolen,
hvilket de heldigvis ikke var kede af.
Vi skulle jo bo i telt, og første aften gik med at more sig over
hinandens måde at slå telt op på! Lærerne fandt det dog knap så
morsomt i år, da vi p.g.a. »tekniske« problemer ikke kunne få teltet

Lærerhvil på cykelturen til Mors.
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rejst til den første nat, men måtte overnatte i en udestue tilhørende
campingpladsen!
Til campinglivets glæder hører jo madlavning i det fri. Eleverne
var delt op i madgrupper, der selv skulle sørge for indkøb og tilbe
redelse af måltiderne. Omkring aftensmadstid bredte der sig en
herlig duft over campingpladsen fra de forskellige gruppers gryder
— fantasien var stor, og maden som oftest vellykket bortset fra en
enkelt gruppe, der måske en gang overkrydrede lidt! Sundt at lære
hvad det koster, og hvor mange kræfter der egentlig skal lægges i
for at få mad på bordet.
Fra campingpladsen cyklede vi ture ud i landet, bl.a. til Fur,
hvor vi beså den smukke natur, der er rig på molerforekomster. Da
vejret var herligt, fik nogle elever årets første »havbad«.
Om aftenerne var der mulighed for forskellige aktiviteter, bl. a.
svømning og gåture, og mange af os fik en speciel oplevelse, da vi
krydsede Sallingsund gående inde i broen! Gåturen var lige ved at
ende dramatisk, da vi ikke kunne komme ud af broen igen — låsen
var gået i baglås! Et par beslutsomme drenge fik dog låsen dirket
op med noget gammelt jern, og vi kunne atter indånde den friske
aftenluft ved Sallingsund.
Vi havde selvfølgelig også en cykelrundtur på Mors, hvor vi bl. a.
besøgte det ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby, Hanklit og
den smukke præstegårdshave i Sønder Dråby, hvor Peder Bjerregårds mor bød på kage og saftevand.
Sidste aften på campingpladsen var meget hyggelig med bl.a.
folkedans på stranden, bål, pølser og som en overraskelse æbleski
ver, som campingværtsparret og nogle hjælpere havde bagt til os.
De havde udført et stort stykke arbejde med æbleskiverne, og vi
kvitterede med klapsalver og sang. Aftenen sluttede stemnings
fuldt med trompetsolo inde fra de omliggende grantræer!
Vores hjemtur fra Mors foregik i høj sol og kraftig modvind, så
det var 85 meget røde »næser«, der lørdag aften stred sig op ad
Bjergsnæsbakken efter en vellykket cykeltur.

Hanne Mols
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Farvespil
Efterår, kvædens gyldne skær
lyser os jordfarverne nær.
Vi takker for frugt og høst —
snart kulden kommer fra øst.

Vinterens kristtjørn med de røde bær,
pynter over alt, og bare er.
Jord, rødder, løg sig hviler —
før alt på ny snart fremder.
Forårets gule følfod, der stod
da vinterens sne — jorden forlod.
Du titter frem og smiler glad
trods alt endnu er nøgent — og du uden blad.

Sommerens skønne lupin
står så rank, yndig og fin.
Hvid, lyserød, lilla og blå
naturens nuancer, ingen kan nå.
Livet er et farvespil
Lisbet Dalgaard Mølgaard
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Rødsten på Fur.

Vinterstævne på Gymnastikhøjskolen.
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Miljøemnedage!
Jeg forurener ikke! Den smule affald jeg smider ud, skader ikke
miljøet.
Disse bemærkninger, og mange tilsvarende, hører man tit i disse
tider, hvor miljødebatten er på sit højeste. På Bjergsnæsskolen har
vi, som alle andre, tit tænkt på at gøre noget. Nu skulle der handles.
Vi har fået indlagt naturgas og gjort en smule andet for at være
med til at forbedre vort miljø og begrænse forbruget.
Nu skulle eleverne inddrages i handlingen. En emneuge i sep
tember blev afsat til at tale om, og gøre noget ved vort miljø og
vores genbrugsmuligheder på skolen. Eleverne fik mulighed for at
vælge sig på en af to grupper:
1) forbrug og genbrug, primært på skolen,
2) undersøgelse af vandforureningen i sø og å i området.
Skolegruppen undersøgte forbrug af el og vand på skolen, og
fandt forskellige mulige spareforslag. Således kunne der spares ad
skillige tusinde liter vand ved bare at lukke for vandet, mens man
børster tænder, og evt. afkorte sine brusebade med bare 2 minut
ter.
Endvidere beregnede de forbrug af vaskepulver og sæbe, spray
dåser og andre ting, som forurener vand og luft.
En gruppe ville f. eks. prøve at undersøge, om det var muligt at
genindføre returflasker i mejerisektoren, men blev mødt af en hær
af omstillingsdamer, som intet vidste, men nok kunne konkludere,
at forbrugerne ikke er interesserede i flaskemælk i stedet for mælk i
pap og plastik!!
En gruppe arbejdede med kompost, hvilket resulterede i et kom
posteringsanlæg, som både elever og køkken skal til at benytte.
I løbet af ugen besøgte vi forskellige virksomheder o.L, der ar
bejder med affald og genbrug. Vi så papfabrikken i Bruunshåb, der
fremstiller pap af genbrugspapir, sorteringsanlægget i Kåstrup i
Salling, hvor 90% af affaldet bliver genindvundet til fyringspiller.
Et spændende forsøg, som man der forventer sig meget af. I mel
lemtiden er anlægget dog midlertidgt lukket på grund af — arbejds
miljø! Vi så spildopmagerne i Viborg, som indsamler ting og sager
fra Viborgområdet, og sælger det videre.
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60'er fest
med mors kjole.
Endvidere besøgte vi rensningsanlægget i Bruunshåb, hvor alt
spildevand fra Viborg ledes igennem inden det fortsætter renere(?)
ud i åen. Det var her »udegruppen« tog fat.
Den gamle historie om at skindet bedrager, må siges at være
sand, når man taler om vandmiljøet. Betragter man vore vandløb,
vore søer og havene omkring os, ser de jo »nydelige« ud, som de
ligger der midt i vores dejlige natur. Og dog — hver dag kan vi læse
i landets aviser, at undersøger vi dem lidt nærmere, så står det skidt
til.
Det var dette skind af bedrag, vi, gennem vores arbejde i miljøu
gen, ville forsøge at trænge igennem ved virkeligt at gå i »dybden« i
nogle af de vandområder, som ligger i vores umiddelbare nærhed.
Vi bestemte os for at undersøge to søer og et vandløb.
Arbejdet tog sit udgangspunkt i en række besøg ved områderne,
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Luciaoptog.
hvor vi dels indsamlede dyr og planter og iagttog udseende, belig
genhed og eventuelle forureningskilder. Derefter blev dyr og plan
ter bestemt. Allerede ud fra denne bestemmelse var det muligt at få
et fingerpeg om forureningsgraden. Da visse dyr og planter lever
godt, hvis der er tale om forurening, andre ikke.
Disse resultater blev så sammenholdt med undersøgelser af
vandprøver. Vandet blev undersøgt for iltindhold, nitrat, nitrit,
amoniak og fosfor. Konklusionen blev, at både søerne og vandlø
bet havde en forureningsgrad på 2 til 3, hvilket svarer til, at de er
lettere forurenet.
Hvor meget kan vi så lægge i disse undersøgelser? Hvis vi sam
menligner vores resultater med undersøgelser foretaget af amtet,
passer de meget godt sammen. Men resultaterne er alligevel kun et
fingerpeg, for vil man virkelig undersøge en sø eller et vandløb til
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bunds, må man tage prøver over langt længere tid end en uge,
mindst et år for at kunne sige noget med sikkerhed.
Var arbejdet så spildt? Nej! Slet ikke, for gennem arbejdet fik vi
en stor viden om, hvad et forurenet vandløb eller en forurenet sø
egentlig vil sige, at det f. eks. ikke blot er en sø, hvor der intet liv er:
Ingen planter og ingen dyr. Men at forureningen betyder, at der
blot er andre dyr og andre planter, som lever af forureningen.
»Skindet bedrager virkeligt«.
Vores miljøuge blev afsluttet med en samlet præsentation af de
forskellige gruppers arbejde. Alle grupper havde gjort meget ud af
at fremlægge deres resultater. Nogen havde lavet plancher, andre
forsøgte sig med at dramatisere deres.
Efter denne fremlæggelse kom så diskussionen: Hvad kan vi
gøre her på skolen for at forbedre vores miljø? Jeg tror alle lærere
samt elever blev overraskede over, hvor meget den enkelte egentlig
kan gøre. Det er blot et spørgsmål om at komme igang. Vi blev
enige om følgende:
—Alt affald på skolen skal sorteres.
—Alt papir skal forsøges genbrugt.
—Hvor det er muligt, skal der bruges genbrugspapir.
—Alle spraydåser med freon forbydes på skolen.
—Der skal laves kompost af alt organisk affald.
Alle disse miljømæssige hensyn blev vedtaget af alle, og vi har i
tiden siden forsøgt at overholde dem. Men er vi så frelste? Nej, det
er ikke nok bare at feje for egen dør. Vi må som skole åbne dørene
og forsøge derigennem at påvirke folk til at blive bevidste om disse
ting og gøre noget ved dem. For ellers...

Niels Andreasen/Per Rasmussen
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Norgesturen 1988
Fredag den 8. januar
Efter mange ugers venten, var tiden endeligt kommet. »Ding,
dong, så må I godt gå ud i busserne«. Børges stemme lød over højt
taleren, og der blev vild jubel. Klokken var 19.35, og vi var på vej til
Frederikshavn, mandag-onsdagsvagthold i den blå bus, og tirsdag
torsdag i den røde.
Da »Stena Danica« begyndte at bevæge sig, fik vi boller og
juice. I løbet af aftenen skete der ikke noget specielt; discoteket og
shoppen blev flittigt brugt.

Lørdag den 9. januar
Da vi kom til Göteborg, gik vi i busserne. De fleste satte sig til at
sove, og resten sad og snakkede. Ved 7-tiden var der ta’ selv mor
genmad i sneen. Busturen herefter var lidt lang, for vi sad allesam
men og kiggede om næste hjørne. »Er det mon der?« Endelig kom
vi til det sidste sving. Klokken var elleve, og vi var langt om længe
fremme. Bagage og mad blev læsset ud ad bussen og slæbt ned i
hytterne. Først fordelte vi soverummene, og derefter lavede vi en
tiltrængt frokost. Efter frokost gik vi hyttevis op til slalombakken,
hvor vi fik udleveret langrendski. Vejen og tempoet til »dansker
bakken« var varierende; nogle løb langsomt og fulgte løjpen, mens
andre tog den hurtigste og direkte vej ned over skråningerne. Da vi
alle var kommet, trampede vi op ad bakken og styrtede ned igen.
Vi havde alle fået et par ture, da vi blev inddelt i 2 grupper med
begyndere og øvede. Begynderne fortsatte på bakken, mens de
øvede tog ud på en 4 km løjpe.
Efter eftermiddagens strabadser var der mange, der tog en duk
kert i swimmingpoolen, inden der skulle laves mad. Det var for de
flestes vedkommende frikadeller og tykmælk med drys. Om afte
nen var de fleste i deres egne hytter, hvor de hyggede sig, og gik
tidligt i seng.
Søndag den 10.januar
Søndag morgen mødtes vi alle på hotellets P-plads, hvor vi hørte
dagens program. Derfra løb vi ud på dagens løjper. Vi kunne vælge
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mellem 4, 7, 8 og 12 km. Alle kom afsted, men der gik ikke lang
tid, før vi måtte stoppe, for ved den første nedadgående bakke, var
der en lang kø. De fleste måtte vente '/2-1 time, men alle kom hjem
til frokost i god behold, efter en hel del sildeben og styrt.
Efter en lækker frokost, var der nogle, som slap for opvasken,
nemlig dem, som skulle have slalomski. Da vi kom over til slalom
bakken, kom vi ind til Børge og Svein i seksmandsgrupper, og fik
udleveret ski, stave og støvler, efter at have oplyst om højde, sko
nummer og vægt. De som havde prøvet før, fik deres udstyr først,
og kunne gå i krig med bakkerne. Begynderne tog over på børnebakken, hvor de, efter megen besvær med liften, øvede sving- og
bremseteknik. Da liften stoppede klokken halv fire, var vi allesam
men enige om, at slalom, det er bare sagen. Efter endnu en anstren
gende dag på ski, var de fleste i swimmingpoolen og saunaen. Der
skulle jo også laves søndagsmiddag. Den bestod af kyletter og kar
tofler. Mange steder blev det til bagte kartofler, for der var ingen
sovs. Til dessert var der frugt, der nogle steder blev spist som tyk
mælk.
Klokken halv otte begyndte besøgsaftenen. Det var pigerne som
skulle besøge drengene. Den første time skulle vi være hos dem,
som vi lavede underholdning sammen med. Derefter kunne vi gå
rundt og aflægge visitter i dé andre hytter. Det var rigtig hyggeligt,
og de fleste steder bød drengene på kage og cacao. Aftenen slut
tede i egne hytter, hvor der blev hygget videre.
Mandag den 11. januar
Mandag morgen. »Bip, bip.. .klik«. Vækkeuret blev slukket, og en
søvnig Hanne Mols kom ind: »Helle, vi skal lave morgenmad.«
Helle steg ned fra overkøjen, og efter nogen tids rumstering i køk
kenet, var morgenmaden serveret. Da opvasken var overstået, og vi
havde pakket os godt ind, mødtes vi alle på P-pladsen, og blev igen
inddelt i små grupper, som skulle ud på 7, 8 eller 12 km. Jeg tog på
en otter, og havde alle tiders tur. Det første stykke var efterhånden
velkendt, men efter det begyndte det at gå opad, og det gjorde det i
lang tid. Da vi endelig var kommet op, holdt vi en kort chokolade
pause ved gården. Fra gården til købmanden gik det for det meste
nedad. Ved købmanden var der mange, som holdt pause. Der blev
drukket en masse sodavand, og spist en del chokolade. Løjpen bag
købmanden var meget bakket, men meget sjov. Jeg tror ikke, der
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var nogle, der kom ned uden at falde, og desværre gik det galt for
Hanne Kj. Hun styrtede og slog sit ene ben så slemt, at hun ikke
kunne fortsætte. Mens Birthe løb efter hjælp, var der 3 piger, der
blev tilbage. Hans-Jørn kom så hurtigt, han kunne i sin nye bil, og
kørte hende hjem.
Over frokost var der igen mulighed for slalom, og der var tilbud
om langrendsture.
Mandagsmenuen bestod af hyldebærsuppe med tvebakker, og
boller i karry med løse ris. Vi havde lidt problemer med gryderne,
for de var for små. Vi kunne lige få bollerne proppet ned, men der
var ikke rigtig plads til at køre rundt, så det brændte lidt på.
Om aftenen var der aftensamling på hotellet. Vi startede med at
synge, og bagefter opførte vi den underholdning, som vi forberedte
søndag aften. Der var alt fra historie, musik og til skuespil. Det var
rigtigt sjovt, og man fik mange billige grin. Aftenen sluttede med
folkedans på et meget lille dansegulv, så polkaen blev knap så vild
som ellers. Efter hyttehygge var det rart at komme i seng.
Tirsdag den 12. januar
Da vi alle stod på P-pladsen, startede vi med at synge fødselsdags
sang for Hans (Gudruns mand), som fyldte 50 år. Derefter tog vi

Torben og Søren underholder i Norge.

35

Danskerbakken.

ud på dagens løjper: 8,12 og 15 km. Der var egentlig to 15 km’ere,
for Rita havde tilbudt, at man kunne tage med på en langsom 15
km, og så selv medbringe madpakke til nydelse på højijeldet. Det
var en rigtig god tur, og oplevelsen på højijeldet var helt fantastisk.
Birthe, som var på 12’eren, faldt uheldigvis og slog sin skulder.
Selv om det gjorde meget ondt, fortsatte hun turen, og klarede det
helt fint.
Om eftermiddagen var der igen slalom. De sidste begyndere fra
børnebakken, vovede sig over på den store bakke, og fik mindst en
tur ned. Der var godt nok nogle, der var 45 min. om det, men ned
kom de da.
Efter det daglige besøg i swimmingpoolen og saunaen, skulle
der laves millionbøf med kartofler eller spaghetti, og øllebrød. Der
var vist ikke ret mange, som fik øllebrød, for de fleste havde noget
andet, de hellere ville have.
Om aftenen var lærerne til fødselsdag hos Hans, og imens havde
vi fri til at slås i sne, kælke eller gå på besøg. Man kunne også gå
tidligt i seng, og det tror jeg, der var mange, der benyttede sig af.

Onsdag den 13. januar
Idag var dagens program enkelt, nemlig heldagstur. Alle mødtes

36

klokken 9 medbringende madpakke og drikkevarer, og begav sig
afsted i små grupper på ca. 6 personer. Vi var to pigegrupper, der
slog sig sammen til en stor gruppe på ca. 18 personer. Vi begav os
afsted op mod højfjeldet, og havde en masse sjov undervejs. Da vi
kom op på højfjeldet, kæmpede vi os frem i vinden. Højfjeldet var
helt specielt. Det eneste man kunne se, var sne, sne og atter sne.
Hvis solen havde skinnet, ville det være fuldendt, men det var des
værre ikke tilfældet. Det var meget koldt deroppe, så der var nogle,
som kaldte sig »Sirius 2«. Mai var ret underholdende. Hun lavede
radio med både vejrmelding og interview med Magda på 67.
Da klokken blev 13, skulle vi beslutte, om vi ville vende om eller
fortsætte. Vores gruppe vendte om, og løb tilbage til højspæn
dingsmasten, hvor vi spiste vores frosne madpakker. Da vi skulle
videre, gik det nedad et langt stykke. Det var lækkert. Det eneste
man lavede, var at bremse, når den foran faldt. Da vi kom til køb
manden, skiltes gruppen. Der var nogle, som løb bagved købman
den, andre løb op til gården, og nogle gik ad landevejen.
Efterhånden som tiden gik, skulle maden tilberedes; risengrø
den skulle koges, pølserne steges og kartoflerne moses.
Om aftenen var der besøgsaften hos pigerne. Det var desværre
ikke alle steder, der kom lige mange, så i vores hytte gav vi os til at
spille kort.
Torsdag den 14. januar
Torsdag var andensidste dag på ski, og første dag, hvor vi kunne stå
på slalom hele dagen. Liftene startede klokken 9.30. Begynderne
tog børnebakken, og de øvede tog de store bakker. Der blev styrtet
en del på begge bakker, men der var heldigvis ikke nogen, som kom
galt af sted. Underligt nok var der, efterhånden som tiden gik, flere
og flere som faldt af liften. Det var kun en sjælden gang, man
kunne tage op, uden at se en eller anden komme slæbende med et
par ski. Hvordan kan det mon være?
Frokosten blev indtaget i varmestuen. Det var rart at blive tørret
lidt, for det sneede kraftigt, og der var næsten ingen skibriller uden
dug. Til aftensmad fik vi sammenkogt ret med kartoffelmos, og ri
salamande. Det smagte lækkert.
Om aftenen var der hyttehygge. Vi spillede kort, og jeg bagte
kager, som vi spiste med stort velbehag.
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Fredag den 15.januar
Så var vi nået til den sidste dag. Ligesom torsdag, var der slalom
indtil halv fire. Efterhånden som dagen gik, kom også de sidste
begyndere over på den store bakke. Da vi var færdige, afleverede vi
skiene. Det var rart at gå hjem uden at slæbe på støvler.
I løbet af aftenen var der meget, som skulle ordnes. Der skulle
pakkes, gøres rent og spises. Vi fik risengrød og biksemad. Da vi
havde spist, gav vi os til at pakke. Det var hurtigt overstået, så vi gik
straks igang med rengøringen. Det gik også hurtigt, men det blev
gjort grundigt, så bagefter havde vi tid til at hygge os.

Lørdag den 16. januar
Lørdag morgen stod vi tidligt op. Klokken 4.30 ringede vækkeuget, og de friske lavede morgenmad, mens resten prøvede at få øj
nene op. Efterhånden som de sidste kom op, skulle der spises,
smørres madpakke, og de sidste ting skulle pakkes ned. Klokken 6
stod bagagen oppe ved busserne. Pakkeholdet (hytte 17) gik i ak
tion, og klokken halv syv var vi klar til at køre. Det første stykke tid
prøvede de fleste på at sove videre, men efterhånden som det blev
lyst, var det umuligt. Turen gik med at nyde landskabet, især om,
om vi kunne nå en tidligere færge.
Vi kørte så hurtigt, vi måtte, så vi kunne nå færgen klokken 16.
Der blev kun holdt en kort middagspause, og en tissepause på et
kvarter, og ellers afsted igen. Da vi nåede terminalen i Göteborg
klokken kvart i fire, var vi meget lettede. Det viste sig bare, at fær
gen slet ikke sejlede. Den havde været i stykker i en uge. Nej, hvor
blev vi skuffede. Vi fik lov til at gå i byen og kigge omkring eller vi
kunne vente i terminalen. Da klokken blev seks, gik vi ombord.
Der var mange svenskere med, som skulle have en sjov aften. Da
færgen sejlede, gik de fleste i tax-free-shoppen, og købte »lidt« til
turen. Der var også mange, som gik på discotek.
Da færgen var i Frederikshavn, gik vi fra borde og ind i bus
serne. Så skulle vi ellers mod Viborg. Da vi kørte ind i skolegården,
var der mange, som tog imod os, både forældre og personale. Tu
ren blev sluttet af med en portion suppe og »Altid frejdig«.
Jeg synes, det var en rigtig god tur med mange sjove oplevelser.
Det er en tur som denne, der vil blive husket resten af livet.

Trine Klarsø (elev 87/88, 88/89)
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Det svundne år
Søndag den 2. august om aftenen kom 5 elever fra sidste skoleår
igen til skolen. Nu var det dog ikke som elever, de skulle være her,
men som medhjælpere. 1 køkkenet skulle Ulla Fruergaard, Helle
Mølgaard Gregersen og Lene Holk Lauridsen hjælpe. Steffen Hø
egh skulle være pedelmedhjælper, og Malene Svane Pedersen være
unge pige i huset hos Lisbet og jeg. Mandag gik hele det praktiske
personale i gang med at forberede de sidste ting, før eleverne skulle
komme.
Tirsdag havde jeg et møde om evt. brug af naturgas på skolen. Vi
syntes, der måtte gøres lidt for miljøet (vel vidende, at naturgas
ikke er helt miljøvenlig, men dog bedre end olie). Det kan forhå
bentligt også bedre lidt på betalingsbalancen.
Onsdag var bestyrelse og personale på vor årlige udflugt, som
optakt til skoleåret. Vi kørte til Holstebro, hvor Knud Tarpgaard
steg på bussen. Med mange spændende og sjove historiske fortæl
linger førte han os rundt i Vestjylland i egnen omkring Vedersø, og
vi sluttede på Dejbjerglund Efterskole, hvor vi havde fået lov at se

Byggemøde den 19. januar 1988.
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Uhyre eller betonkanon.

deres nye skole. Efter rundvisning, spisning og megen snak gik tu
ren til Herning kunstmuseum. Her blev også fortalt om stedet og
kunstværkerne, samt Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts mu
seum. Mange af kunstværkerne var måske særprægede, men en
oplevelse var det.
Licitation
Heller ikke dette år skulle gå uden byggesager. Der var licitation på
forstanderboligen og sikringsrummet onsdag. En spændende dag.
Men som vi nok havde anet, blev byggeriet ikke så billigt som klas
sefløjen. Senere udregninger viste dog, at kvadratmeterprisen ikke
var ret meget større end klassefløjen. Slutresultatet var efter bespa
relser på 2,3 millioner kr.

Skolestart
Allerede den 21. februar havde vi haft oplysningsmøde med elev
holdet 1987/88, men nu var åbningsdagen nært forestående. Og
efter et par hektiske dage med lærermøder m. v. var vi klar til at
modtage 38 piger og 37 drenge søndag den 9. august. Efter åb
ningsmødet, og forældrene var taget hjem, gik eleverne lidt generte
rundt. Men aftenens gymnastik og folkedans fik løsnet tungebån-
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Besøg hos Anker Buch i Mønsted.

dene, så der til aftensamlingen var livlig snak.
Den første uge går altid med at lære skolen, personalet, valgfa
gene og Viborg by at kende. Ligeså har vi mange fællesaktiviteter,
så de får mange oplevelser, som kan styrke fællesskabet. Det blev
en god uge, og sjovt havde vi det også. Om torsdagen var eleverne
blevet så kendt med hinanden, at det blev til en ordentlig vand
kamp på fodboldbanen i pausen på »B.S.-olympiaden«.
Skoleweekenden d. 19.-21. august, hvor alle skulle være på sko
len, bød om lørdagen på »Troldeleg« og skattejagt i skoven. Søn
dag var vi til gudstjeneste i Domkirken — en stor oplevelse for
mange, der ikke havde været i så stor en kirke før. Mandag, tirsdag
og onsdag var der emnedage om Viborg og omegn, som afsluttedes
med en cykeltur til Hald, Æ Bindstouw og Mønsted kalkgruber.
Det er en flot og historisk tur at kunne give eleverne.
Mandag d. 31. august var Niels helt oppe på dupperne. Meget
tidligt ringede han, og spurgte, om Lisbet og jeg kunne tage Folke,
for nu var det på høje tid, Kirsten kom på sygehuset. Det varede
heller ikke længe, før Niels stolt ringede og fortalte, at det blev en
søn, Frederik (kom han senere til at hedde).
Samme dag var skolen vært ved en evaluering over idrætssam
arbejde for efterskolerne i denne region, så mange lærere var på
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besøg. — Onsdag kom revisoren, så skemaerne samt regnskabet til
ministeriet kunne gøres færdige.
En weekend
Nogle efterskoler har ikke så mange elever i weekenderne. Denne
tendens kender vi ikke så meget til. Vores holdning er, at også
weekenderne er en væsentlig del af et efterskoleophold, og i week
enden 4.-6. september var der 44 elever. Der blev spillet volleyball
og touch-rygby, eleverne lavede underholdning og konkurrencer,
ligesom der var gåtur og Bjergsnæsmesterskab i dataspil. Aktivitet
var der nok af i denne weekend.
Ugen blev selvfølgelig også præget af folketingsvalget og lands
kampen i fodbold. — Og så var der forlænget weekend, så alle
kunne få tid til at komme hjem og evt. få foretaget større indkøb
sammen med far og mor. Meget var der også at fortælle om — alt
det passerede.

Kunsten at være sammen
Det er umuligt, når så mange lever så tæt sammen, at der ikke op
står gnidninger eller problemer af den ene eller anden art. Der kan
være nogle, som ikke kender forskel på dit og mit — en 20 kr.
seddel eller en flaske juice f. eks. Vi prøver at tage det op så hurtigt
som muligt for at forebygge, og som regel giver det altid resultat.
Når eleverne kender skolen, og alt ikke har nyhedens interesse
mere, begynder vi også at se eleverne fra andre sider, og der kan
blive noget at arbejde med m.h.t. værelsesoprydning, rengøring,
ikke smide papir vilkårligt, komme for sent til timerne, glemme
ting til timerne, omgangstone, kammeratskab, »nattehalløj« m.m.
Mandag d. 14. september startede med to almindelige timer,
hvorefter alle lærerne spillede et ekstemporalspil for eleverne om
netop de ovenstående forhold. Eleverne syntes, det var virkelig
morsomt, indtil de så sig selv i situationerne. Dette gav baggrund
for en virkelig god diskussion. — Det må også være denne samtale,
som er nødvendig for enhver ungdom.
Torsdag aften var der lærerbesøg. Eleverne er holdvis på besøg
hos lærerne, og kommer i løbet af året rundt hos alle lærere. Vi
mener, det er vigtigt, eleverne ser lærerne fra den mere private
(hjemlige) side også. Snakken går som regel livligt, og lidt spæn
ding er der jo også ved at se nye hjem — og »gad vide hvad vi får til
aftenkaffen«.
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Elevunderholdning til aftensamling.
Fagemneuge og elevweekend 86/87
Ugen efter blev kaldt fagemneuge. — For det meste arbejder vi
med en forholdsvis almindelig skemaopdeling, men for 4 til 5
gange om året at have mulighed for at tage større emner op over en
hel formiddag ændres skemaet i disse uger. Emner som England,
matematikværksteder, dansk film (Susanne og Leonard) m.m.
blev taget op. — I denne uge skulle elevernes kostvaner også tages
op, og Åse Andreasen (tidligere Vinding Husholdningsskole) holdt
et meget spændende foredrag om kost.
Nu var vi spændte på weekendens forløb. Lørdag/søndag var
elevholdet 1986-87 inviteret. Næsten alle var mødt op til et pro
gram med gymnastik, boldspil, fælles emne (alkohol), fortælletime
og en masse snak. »Hvordan går det?« »Hvad laver du?«. Snakken
gik som i elevtiden, og vi havde nogle dejlige dage. — Søndag efter
middag skulle vi i gang igen, og følgende er hentet
Fra elevernes dagbog
»Søndag eftermiddag fra kl. 13.00 holdt skolen åbent hus arrange
ment. Vi havde i forvejen gjort en hel del for at få folk til at møde
op bl. a. ved hjælp af løbesedler i omegnen.
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Den 1. halvanden time arbejdede vi i værkstederne og gymna
stiksalen, og de besøgende blev så vist rundt for dels at se skolen og
dels at se, hvad vi laver til daglig. Kl. 14.30 gik alle ned i gymnastik
salen, hvor samspilsgruppen gav et nummer. Bagefter var det ko
rets tur, som sang nogle af deres bedste sange.
Derefter skulle eleverne vise gymnastik. Det foregik som en gan
ske normal gymnastiktime. Bagefter fortsatte aktiviteterne i værk
stederne igen, senere på eftermiddagen var der folkedans i gymna
stiksalen, hvorefter det gamle program med samspil, kor og gym
nastik blev gentaget. Denne gang for et nyt publikum. Kl. 17.00 var
arrangementet færdigt og nogle trætte, men tilfredse elever og læ
rere kunne sætte sig til aftensbordet. Det havde været en vellykket
dag med mange interesserede besøgende.
Mandag startede vi igen med en hel normal dag, lige bortset fra,
at vi fik et nyt skema. Onsdag var vi på besøg hos Unge Hjem. Vi
ankom kl. ca. 14 og blev budt velkommen i foredragssalen, og vi fik
ved samme lejlighed uddelt små sedler, hvorpå der stod et dyre
navn. Dyrene skulle bruges til et cirkus, som var aftenens under
holdning. Jeg selv blev den heldige vinder af en seddel, hvor der
stod, at jeg skulle spille elefant. Så blev vi delt ud i grupper dyre-

Løbesedler om Åbent Hus uddeles.
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artsvis, hvor vi skulle lave et indslag til et cirkus. Vi elefanter havde
lidt problemer med at blive enige om, hvordan vi skulle gøre det.
Det endte med, at vi gik to og to sammen under et tæppe og sang:
En elefant kom marcherende... Det blev udmærket. Ved tretiden
blev der serveret kaffe og kage rundt om på værelserne. Derefter
gik vi ud til aktiviteterne, vi i forvejen havde meldt os på. Der var
fodbold, håndbold, volley, basket, bordtennis, badminton, nogle
brætspil, sangkor, samspil og showdance. Aktiviteterne var vellyk
kede, og jeg tror, alle fik en god dag ud af det. Om aftenen efter
aftensmad blev underholdningen (cirkus) vist. Det var mægtigt
godt, som alle spillede deres dyr og en temmelig øvet samspils
gruppe spillede til.
Koret, som havde øvet sig over hele arbejdsperioden, sang nogle
af de sange, de havde øvet sig på, og det lød virkeligt godt. Til slut
var der diskotek, hvor der blev danset til alle var godt svedige. Der
efter kørte vi hjem. Glade, tilfredse og forfærdelig trætte. Resten af
ugen var der normale timer efter det nye skema.«
Bestyrelsesmøde
Selv om et bestyrelsesmøde havde været afholdt i starten af skoleå
ret, var det nødvendigt med et til den 5. oktober. Den nye tilskuds
lov skulle gennemgås og konsekvenserne (mindre i tilskud) skulle
tages i betragtning. Byggeriet skulle selvfølgelig også drøftes, lige
som mange andre væsentlige emner blev taget op. Til møderne er
bestyrelsen, en personalerepræsentant, sekretær og forstanderpar
ret med, så alle implicerede kan følge med og give deres mening til
kende.
Dagen efter var Rita og jeg i Gjern til en sangaften og fortælle
om »Efterskolen til hverdag«.

Praktikanter og efterårsmøde
Hvert år har vi praktikanter. I år var de 3 fra Skive Seminarium, og
de skulle være her indtil efterårsferien. Meget ofte har vi alt for
mange forespørgsler om praktikpladser, som vi ikke kan efter
komme, hvis hverdagen også skal være hverdag i bare nogle en
kelte uger.
Denne uge var dog heller ikke på anden måde helt normal. Vi
indviede den nye løbesti, som eleverne havde lavet, og vi øvede til
weekenden, hvor forældre- og vennekreds skulle have efterårs
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møde. Det blev en meget fin eftermiddag, lørdag d. 10. oktober.
Malene Schwartz fortalte, viste lysbilleder m. m. over emnet »Flinkeskolen lukker«. En meget indfølende og nærgående skildring af
kønsrollemønstre. Om søndagen var der gymnastikeftermiddag for
gamle elever, og en del »gamle« var mødt op til en hyggelig efter
middag.

Fra elevernes dagbog
»Tirsdag den 13. okt. 1987. I dag har vi haft timerne før middag.
De, der er praktisk-fysikere har leget indianere i dag. De indviede
deres tipi og spiste middag ude. De fik kylling, som de lavede over
bål. Efter middag skulle vi ud at besøge vores praktiksted. Vi fik 3
timer til det, og da det ikke tog ret lang tid, var der BS-elever over
hele Viborg by, men selvfølgelig især på »Vaffelboden«.
I medens snakkede lærerne om hver enkelt af os elever. I aften
har der været aftensamling (med underholdning).
Onsdag den 14. okt. 1987. 1 dag har det også været en helt al
mindelig skoledag. Men i aften har der været fodbold, og hele
Bjergsnæsskolen var samlet i klasselokale 1. Danmark vandt 1-0
over Wales. Der havde været tippet resultater inden kampen. Bag-

Forældredag — i værkstederne.
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efter var vi samlet i gymnastiksalen, hvor vi skulle vælge valgfag til
næste periode.
Torsdag den 15. okt. 1987. I dag begyndte vi på emnedage. Vi
sendte dem afsted, som skulle på overlevelsestur kl. 19.00. Det reg
nede og blæste kraftigt. De så absolut ikke glade ud.
De to videogrupper har filmet hele dagen. Thomas og Michael
så temmelig barske ud. Her til aften kom Kirsten Lyngholms store
bror, Anders, for at hjælpe med at mixe videofilmene.
Krops- og tegnsprog har haft besøg af Mitsi, hun fortalte noget
om tegnsprog. De har også set nogle film om det.
Fredag den 16. okt. 1987. Emnedagene fortsatte i dag. Ved Il
tiden kom det første hold i overlevelsesgruppen hjem. De var våde,
trætte og sultne. Krop- og tegnsprog var nede på høreinstituttet
efter middag. Videogrupperne blev færdige med deres video, lige
før vi tog afsted til svømning. Efter svømning var der håndbold
kampe. Lærerne mod eleverne. Pigerne tabte 10-4 og drengene
vandt 15-14. Efter vi havde spist aftensmad, så vi den ene video
film. Kl. 20.00 startede 60’er festen, der var arrangeret af 9. klasse.
De lavede underholdning. Bagefter var der kaffe. Og så startede
Niels diskoteket. Kathrine og Esben blev kåret som de bedst ud-

Forældredag — i data.
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klædte. De fik hver et diplom og et gavekort på 20 kr. i kiosken.
Ved 11-tiden tog praktikanterne hjem (suk). Festen sluttede ved
12-tiden.

Forældredag, kursus 1 og erhvervspraktik
Lørdag var forældredag med »konsultationer« hele formiddagen.
Om eftermiddagen viste eleverne, hvor langt de var nået med gym
nastikken. Derefter havde forældre og elever valgt sig på valgfa
gene. Det er altid dejligt at se forældre og børn hjælpe hinanden i
f. eks. sløjd, eller spille sammen i boldspil. Formålet er at få foræl
drene til at mærke lidt til hverdagen og fagene her på skolen, samt
være sammen med deres børn på denne måde. — Efter en travl,
men god dag var der efterårsferie.
Flere af os måtte dog vente en uge på ferien, da der skulle være
kursus 1 i gymnastik her på skolen. Selv om vi er lidt trætte lørdag
aften, kommer vi altid op på mærkerne, når vi søndag eftermiddag
mærker kursisternes iver for at lære noget. Det blev også denne
efterårsferie bekræftet, at mange unge stadig er interesseret i at
gøre et frivilligt foreningsarbejde.
Eleverne kom igen søndag aften den 25. oktober forventnings
fulde og spændte på den kommende erhvervspraktikuge. For de
fleste blev det en lærerig uge med erhvervserfaring fra arbejdslivet.
Bageren, der må op mens alle sover. Kokken eller tjeneren, der
først skal møde hen på dagen og måske til sen aften.
Omegnsaften og rejsegilde
Efterårets første arrangement for omegnen løb af stabelen torsdag
d. 5. november. Gennem emnet »Efterskoleaften med sang og for
tælling«, forsøgte Rita og jeg at give omegnen mulighed for at skue
lidt ind bag facaden på skolen. — Et andet arrangement, men nu
for håndværkere, elever, personale og bestyrelse, var fredagens rej
segilde på sikringsrum/forstanderbolig. Det var selvfølgelig især
for Lisbet og jeg en stor dag.

Diktatur, besøg, Skyum
En chilener, Vargas, holdt om mandagen os alle fanget med sit fo
redrag og sine lysbilleder om diktaturet i Chile. Eleverne fandt ud
af, at friheden ikke bare er noget, man har, men er noget som hver
dag må holdes i hævd og fornyes. — Tirsdag var der besøg af en 8.
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klasse fra Vestre skole. Det er mange besøg, der aflægges på skolen
i løbet af et år. Vi er kun glade for den interesse, der er for skolen
og skoleformen. — Torsdag tog jeg til EDB-møde på Fyn, medens
resten af skolen kørte til Skyum Idrætsefterskole på besøg. Turen
gik dog først til Trans kirke, hvorfra eleverne gik på stranden til
Bovbjerg fyr. Vestervig kirke skulle være næste stop. Men det blev
bussen, som sagde stop ved at sidde fast, og derfor gik det direkte
til Skyum.
Med »orienteringsløb«, samvær på værelserne, folkedans, un
derholdning og diskotek blev eleverne rystet godt sammen, og alle
var enige om, at Skyum skulle have tak for en rigtig god dag.
Naturgas, fest, tilskudslov
Vidste vi onsdag den 18. november, at den kontrakt på naturgas, vi
underskrev denne dag, først ville blive effektueret lige inden som
merferien for skolens vedkommende og endnu ikke (12. nov.
1988) er blevet det for dobbeltboligen, havde vi nok holdt hårdt på
nogle tidsfrister og forretningsgange. Man skulle næsten ikke tro,
Naturgas Midt/Nord er interesseret i at sælge gas!? — Om freda
gen rejste eleverne på forlænget weekend. De havde dog arrange
ret fest i Løvel forsamlingshus fredag aften. Festen gik meget fint,

Gallaaften.
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Gallaaften.
og eleverne var glade for den. Om eftermiddagen gennemgik be
styrelse og personale den nye tilskudslov, hvor statstilskuddet nu
kommer i form af rammetilskud. Skolen rammes af besparelser
både m.h.t. lærerudgifter og de øvrige udgifter (f.eks. vedligehol
delse).

Mads og Samuel Rachlin
Den sidste uge i november blev en begivenhedsrig uge. Tirsdag var
der juniorfællestræning på gymnastikhøjskolen, og torsdag fik Lis
og Flemming en dejlig søn, Mads. Om aftenen holdt Samuel Rach
lin et meget fint, sjovt og interessant foredrag om de sovjetiske for
hold. Stor var spørgelysten bagefter — også hos eleverne — selv om
ca. 130 var mødt op udefra. — Fredag formiddag var der general
prøve på teatergruppens »Albert« for omkring 70 3. klasses elever
fra Søndre skole.

Gallaaften og forældredag
Fredag aften var helt speciel — der var GALLAAFTEN. Traditio
nen fra det første år blev holdt i hævd. Fra indbydelsen er følgende
hentet:
»kl. 18.15 Velkomst i den blå opholdsstue
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Juleafslutning med familie.

kl. 18.30 Gallamiddag i spisestuen
kl. 20.00 Kunstnerisk indslag i balsalen.
Derefter fødselsdagssang, kaffe og dans.
kl. 23.30 Natmad
kl. 24.00 Afslutning

Da festen er den årlige Gallaaften, forventes det, at herrerne er i
kjole og hvidt eller smoking og damerne bærer lang kjole.
Denne påklædning er obligatorisk hele aftenen.«
Alle var feststemte, et fint tilrettelagt program samt en flot under
holdning gjorde denne aften til en af de store i skoleåret. — Lørdag
eftermiddag var vi i skoven for at samle mos, kogler og grønt til
søndag, hvor forældrene skulle komme til en rigtig julehyggeeftermiddag. Første søndag i advent prøver vi altid at samle familierne
om de mange muligheder, der er for hyggeligt samvær op til og i
julen. Der er altid mange søskende, bedsteforældre og gode venner
med. Eleverne opførte med stor succes »Albert« af Ole Lund Kirkegaard.

Rollespil og idrætsemnedage
Mandag startede også med et »teaterstykke«, men nu var det vi

51

Juleafslutning natten før.

lærere, som lavede et rollespil for eleverne, »Om at være udenfor«.
Det er nødvendigt med samtalen om det, at holde nogle udenfor, at
ikke alle er ens, at vi alle har lige ret til livet.
I sidste og også i denne uge var der 1 års eftersyn på klassefløjen.
Der var ikke meget, som skulle laves, men ingen af os forstod, hvor
det år var forsvundet hen, for det var jo næsten i går, vi flyttede ud i
klassefløjen.
3 elever og jeg var på Frederiks skole for at orientere om efter
skolerne, og hvordan det er at gå på en efterskole. De to 7. klasser
var så interesserede, at de ikke ville have frikvarter.
Torsdag d. 3. dec. startede to idrætsemnedage med akrobatik,
rollespil, lege, gåtur, drama/bevægelse og svømning. Eleverne er
meget nervøse for at »falde igennem« i drama/bevægelse, medens
den konkrete akrobaktik finder stor genklang.
Jul og Nornespil
Der var to uger til jul, og juleafslutningsforberedelserne blev sat i
gang. Skemaet blev lavet om, og eleverne valgte sig ind på hold.
Hver formiddag var der to timer til at få lavet programmet, og el
lers almindelige timer, dog med afbrud af foredrag om Greenpeace
samt en eftermiddag til juleindkøb. Aftenerne var også besatte,
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bingo, hjertemassage (for de, som havde tilmeldt sig), sangkoraften
med Houlkærkoret, udvidet aftensamling med fremstilling af jule
konfekt og film — mere kunne vist ikke proppes ind, når også jule
afslutningsaftenerne for omegnen og forældrene tælles med.
Emnet for juleafslutningen var hentet fra den nordiske mytologi
og hed »DE TRE NORNER«. Der var sangtekster og musik af Kis
og H2O, og Rita havde arrangeret. 12 elever var engageret i orke
stret og resten optrådte både på scenen og som kor. En helt igen
nem vellykket og meget givende juleafslutning. Udstillingen af
elevarbejder var flot, og man kunne se, der lå et seriøst arbejde bag.
Ikke så sært det var glade elever, der tog hjem på juleferie lørdag
den 19. december efter gode uger, en dejlig dag med julegudstjene
ste, juletræ og julehygge samt aftenen med forældre og familie. Så
var der JULEFERIE.
Fra elevernes dagbog — Efter jul, før Norge
»Vi kom op på Bjergsnæsskolen torsdag d. 4. inden aftensamling
kl. 21.45. Onsdag morgen startede vi med et lidt anderledes skema,
da vi kun havde tre skoledage, før vi skulle til Norge. I ugen gik vi
alle rundt med sommerfugle i maven, fordi vi glædede os til om

Vinterstævne.
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Svend Hamborg og Thy Spillemandslaug.

Efter indflytning i forstanderbolig.
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fredagen, hvor vi skulle afsted. I dansktimerne læste vi noget norsk
og prøvede at udtale det rigtigt. Vi havde også nogle enkelte ge
ografitimer, hvor vi hørte og så noget til Norge, da vi havde fået
pakket bussen, tog vi afsked med Bjergsnæs og de lærere, der ikke
skulle med på en uforglemmelig Norgestur.« (Se separat artikel om
Norgesturen —).
Spillemænd, gymnastik og Vejle Amt
Svend Hamborg og Thy Spillemandslaug fik os på en dejlig måde
tilbage til det danske igen, da de tirsdag d. 19. januar lavede en
folkedanse- og sangaften for omegnen og os på skolen. Det er et af
de arrangementer, som kan få en del mennesker herop.
På andre måder skulle kroppen også røres ekstra i denne tid.
Træningen til Vinterstævnet d. 6. februar på Gymnastikhøjskolen,
hvor vi skulle give gymnastikopvisning. Der er altid spænding på,
når et opvisningsprogram skal køres op, og den første opvisning er
altid mest spændende.
I weekenden blev 52 elever på skolen, men der var også »Week
end på efterskole« for 56 ivrige og glade kursister fra Vejle Amt.
Ligesom vi havde det travlt på skolen, havde håndværkerne det
også med at blive færdige med forstanderboligen, som skulle være
klar til indflytning lørdag d. 30. januar. — Søndag blev noget spe
ciel for drengene. 30 af dem var nede i byen for at sidde model ved
en frisør, og da de kom hjem, så vi, moden var kort hår. Men flot
klippede var alle drengene.
Mandag aften var der diskussionsaften for personalet, ligesom
der havde været 3-4 gange før på året. Vi havde valgt at lave en
studiekreds om Grundtvig, og alle fandt det spændende og nærvæ
rende, men fandt også ud af, hvor vidtfavnende han er — samt
svær at få styr på.
Indflytning, håndbold og Vinterstævne
24 voksne og 10 børn hjalp Astrid, Sune, Lisbet og jeg med at flytte
over i den nye bolig, som nu var (næsten) færdig. Det var en stor
dag for os, og en stor glæde at så mange kom for at hjælpe og gøre
dagen festlig.
Årsregnskabet 1987 skulle gøres færdigt, og revisoren kom om
tirsdagen. Onsdag aften var mange af eleverne ude at spille hånd
boldkamp mod Løgstrup. Drengene vandt, og pigerne tabte.
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Nu var vi kommet i flyttetræning, og lørdag d. 6. februar flyttede
Lis og Flemming ind i vores tidligere lejlighed, som i den forløbne
uge var gjort i stand. Vi er nu mange, der bor både på og nærved
skolen. Det er en lykke for en skole, når det kan lade sig gøre.
Samme dag skulle vi til Vinterstævnet. Aftenen før havde vi haft
en større diskussion om vort programs længde, som måske skulle
skæres ned. Eleverne ville ikke tage noget bort, men mente, at de
var så hurtige i skiftene og med redskaber og spring, at det ikke var
nødvendigt. Og mon ikke det gik hurtigt. Alle var opsatte på, at
tiden skulle holde — og den gjorde det. En flot opvisning præste
rede eleverne samtidig, selv om mange var nervøse — det var deres
første opvisning nogensinde. — Søndag var vi i Søndermarkskir
ken, og om eftermiddagen blev der hygget med forskellige quiz’er.
— Fra elevernes dagbog er hentet:

Fra elevernes dagbog
»Onsdag den 10. feb. gik meget roligt. Om aftenen holdt John En
gelbrecht foredrag om: »Graffittigenerationen mellem bragesnak
og fremtidsversioner«.
Det var et meget levende foredrag, hvor gæsterne fra Viborg og
omegn og eleverne havde det sjovt.

Efter indflytning i forstanderbolig.
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Abdul underviser i akrobatik.
Torsdag holdt vi karneval om aftenen, der var mange sjove ud
klædninger og god underholdning med bl. a. en omskrevet version
af »Svanesøen«. Den bedst udklædte var Hanne Barfod, som var
frihedsgudinde.
Fredag formiddag var der lærerbesøg, det var meget hyggeligt at
sidde og snakke over morgenkaffen. Før middag gjorde vi rent og
12.10, efter middaqgen, fik vi vinterferie.
Mandag den 22. feb. Dagen forløb efter skemaet. Lige efter af
tensmaden skulle vi se en film, som Niels og Keld havde lejet. Den
handlede om en kvinde, der arbejdede på et atomkraftværk. Om
eftermiddagen var der kommet nogle elever fra Gymnastikhøjsko
len, som skulle undervise os den næste dag. Til aftensamlingen for
talte eleverne noget om deres dagligdag på højskolen og noget om
deres undervisning næste dag.
Tirsdag den 23. feb. Vi begyndte med det obligatoriske morgen
løb, og så skulle højskoleeleverne igang. De lagde hårdt ud til mor
genmaden med at synge morgensang. I første time havde vi fælles
gymnastik og folkedans. Næste time inddelte vi os i de grupper, vi
selv havde valgt os på. Vi kunne vælge mellem fodbold, dramatik
og gymnastik/spring. Lige inden middag havde vi en diskussion i
små grupper om livsværdier. Først skulle vi selv finde ud af, hvilke
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Siamesiske fastelavnstvillinger.

værdier vi værdsætter højest. De forskellige ting havde en pris, alt
efter, hvor svære de var at få. Til sidst satte gruppen sig sammen,
for at se om de kunne blive enige om værdierne. Efter middag
skulle vi igennem tre aktiviteter, som bestod af akrobatik, psyko
logi og boldspil. Til sidst inden aftensmaden snakkede vi om, hvor
dan dagen var gået, vi skulle kritisere elevernes undervisning, så de
havde noget at arbejde med dagen efter på højskolen. Derefter blev
der oplæst en historie, som vi bagefter snakkede om. Kl. 20.00
havde vi aftensamling, hvor højskoleeleverne underholdt.
Onsdag den 24. feb. Skoledagen forløb efter skemaet, men om
aftenen var der besøg hos pigerne, mens nogle var aktive i forenin
gen, hvor der først var work-out og derefter håndbold.
Torsdag den 25. feb. Endnu en dag efter skemaet, men om afte
nen var der lærerbesøg, hvor der for første gang var besøg i den nye
forstanderbolig.
Fredag den 26. feb. En ganske almindelig fredag med en masse
dødtrætte elever.
Lørdag den 27. feb. OPLYSNINGSMØDE!!! kl. 13.30 ankom
de nye generte elever med deres forældre, en underlig og sørgelig
fornemmelse. Det er mærkeligt, at lærerne allerede er begyndt at
tænke på et nyt elevhoid. Måske et vendepunkt, for nu går det kun
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fremad — mod slutningen. Dog var der noget godt denne dag. Li
sas fødselsdag og der var kage til hele pigegangen. Uhmm...
Grand Prix!!! (skal ikke kommenteres).
Søndag den 28. feb. Ingen weekendarrangement, p.g.a. lørda
gens »Anstrengelser«. En fortjent fridag til afslapning og lektielæs
ning. Om aftenen kom alle de savnede elever tilbage fra hjemmeweekend.
Mandag den 29. feb. En ganske almindelig mandag efter ske
maet, dog fik vi fri i aktuelt, fordi Niels blev sur p.g.a. sit eget rod i
videooptagelserne. De nye valgfag startede. Besøgsaften hos pi
gerne.
Tirsdag den 1. marts. Film om aftenen, 9'/2 uge. Underhold
ningsudvalget havde lavet reklame.
Onsdag den 2. marts. Stilletime!
Torsdag den 3. marts. I o-fag/historie holdt Kaj Friemel fore
drag om 2. verdenskrig, hvor han var i KZ-lejr. Spændende og
godt. Om aftenen havde badmintonudvalget arrangeret turnering
for medlemmerne. Tove og Frans løb med præmierne. Aftensam
ling. Flemming holdt foredrag om sin tid på sommerlejr i USA.
Han fortalte levende og spændende om hans »Poolparties«.

Japaner-besøg fra Mukogawa universitetet.
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Der bages og
smages æbleskiver
til forældredag.

Fredag den 4. marts. Sara kom hjem fra et 3 måneders langt
ophold i Argentina. Brun og lækker som chokolade«.
Ja, Sara var kommet tilbage fra sit besøg hos familien i Argen
tina, og nåede dermed at være med til vor »Fremtidsweekend«.

Fremtidsweekend
Ebbe Madsen (tidl. elev, pedelmedhjælper og nuv. timelærer)
havde weekendvagten, så hele det faste personale kunne være med
til weekendens drøftelse/samtale om »Efterskolens fremtid og
fremtidens efterskole«. En weekend, hvor der skulle tages bestik af
fremtiden, så skolen stadig kunne være et godt tilbud for de unge
mennesker. Ingen fik lov til at sidde inde med deres egen mening.
John Engelbrecht, som vi havde fået til at komme som »fødsels
hjælper«, gjorde et meget fint arbejde, så vore egne tanker og ideer
fik form. Efter denne weekend havde vi den 2. maj møde med Ven
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nekredsen for skolen. Lærerne lagde op til diskussion på baggrund
af fremtidsweekenden, og vennekredsmedlemmerne gik aktivt ind
i debatten. Bestyrelse og personale skal nu forsøge ud fra dette at
udstikke sigtepæle til de kommende år. Dette vil pågå det næste
års tid.

Genbrug
To større arrangementer skulle løbe af stabelen i ugen efter. Tirs
dag og onsdag var der genbrugsemnedage og torsdag aften års
møde for Vennekredsen.
Genbrugsdagene gik virkelig godt. Emnerne var delt op i værk
steder med papir, tekstil, skind, hatte, træ, skulptur (gasbeton el.
gi. jern). Eleverne kan godt lide at arbejde med sådanne praktiske
ting, og mange flotte resultater kom der også ud af det. Samtidigt
arbejdedes med underholdning til årsmødet.

Årsmøde i Vennekredsen
I sin beretning nævnede formanden, Vagn Aage Kjeldsen, byggeri
og indvielse af klassefløjen og forstanderboligen, de to jordstykker
vi stadig venter på at må købe for kommunen, reducering af stats-

Besøg på St. Estrup.
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tilskud som følge af den nye tilskudslov, pensionsordning for det
praktiske personale, overgang til naturgas, at strøerne under gym
nastiksalsgulvet ikke er af den beskrevne kvalitet, og en retssag er
derfor indledt, og til sidst weekenden om skolens fremtid.
Regnskabet udviste et overskud, og der blev kort orienteret om
det nye tilskudssystem. Bodil Hessellund blev genvalgt til bestyrel
sen. Vennekredsen består nu af 57 medlemmer samt 3 fra elevfor
eningen. Bestyrelsens medlemmer var efter mødet stadig Varn
Aage Kjeldsen (formand), Jytte Jensen (næstformand), Bodil Hes
sellund, Jens Peder Bach og Lars Rasmussen.

Forårsopvisninger, prøve-prøve og japanere
Jysk Haveselskab havde om lørdagen et møde på skolen med 65
deltagere, og eleverne slappede af, inden de søndag aften skulle til
Balling Hallen for at give opvisning. Opvisningen forløb fint, selv
om klaver og redskaber ikke helt var, som de plejede. Eleverne får
en god oplevelse ved at se og være med i en sådan lokalopvisning,
og oplevelsen bliver ikke dårligere, når der trakteres med sodavand
bagefter.
Mandag måtte vi tale lidt med drengene for at løse nogle proble
mer, der var opstået. Pigerne fik sig imedens en ordentlig snebold
kamp. Der startede også tre praktikanter fra Skals Håndarbejdsseminarium.
Tirsdag og onsdag havde vi prøve-prøve om formiddagen. Vi
har ingen terminsprøve, men eleverne skal gøres bekendte med
prøvesituationen til de skriftlige prøver. Der bliver selvfølgelig ikke
givet karakterer for prøverne, men prøverne kommenteres for den
enkelte elev af lærerne enten mundtligt eller skriftligt.
Viborg Amts Gymnastikforenings forårsstævne løb af stabelen
torsdag aften. Eleverne gjorde det godt, og denne gang var der in
gen nervøsitet. Man kunne se, de var glade for aftenen og fulgte
interesserede med i de andre efterskolers opvisninger. Næste mor
gen sov vi en time længere, efter aftenens strabadser, men kl. 9.00
var alle klar til at vise et hold japanske studenter rundt. Japanerne
kom fra Mukogawa universitetet i Nishinomiya. Universitetet
havde ca. 20.000 studerende og var kun for kvinder. — Efter japa
nerne havde set skolen, viste eleverne uddrag af gymnastik- og fol
kedanstræning samt sangtime. Efter en pause var det japanernes
tur. De viste nogle serier og spring og lavede workshop med ele-
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Kartning og spinding i Stavnsbåndsemnedagene.

Smeden, essen og ambolten — Stavnsbåndsdage.
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verne. Til sidst bød drengene japanerne op til folkedans. Det kan
nok være, der var nogle, som mandede sig gevaldigt op, og formid
dagen sluttede festligt med denne »internationale« folkedans. —
Om aftenen fik eleverne vist også danset og festet en del, da de
holdt fest i Munklinde. Som eleverne sagde: »Den var overfed«.
Ugen før påske havde vi tirsdag forstandermøde for regionen,
og mange havde fundet vej hertil.
Fødselsdagsfest og forældredag
Endnu en klasse havde været i det underholdningsmæssigt krea
tive hjørne og fik til fredag aften arrangeret en fin fødselsdagsfest.
— Lørdag var forældredag. Den startede med gymnastikopvisning
med efterfølgende folkedans for alle. Derefter blev forældrene delt
ud på andre værelser end deres barns. Der skulle de prøve at blive
enige om de fem vigtigste livsværdier, samtidig med de fik kaffen.
— Samtalen på værelserne gik livligt, men alle fik afleveret deres
plakat med de fem livsværdier nedskrevet. De seks mest fremtræ
dende var i meget store træk: kærlighed, sundhed, venskab/sam
vær, familie, oplevelser og frihed. Den efterfølgende diskussion i
plenum var overraskende livlig — man kunne mærke, hvordan for
ældrene var optaget af emnet. Flere fællessange afsluttede en god
eftermiddag.

Efter påske
Eleverne mødte mandag d. 4. april om aftenen, men allerede tirs
dag var skemaet lavet om, da mange af lærerne skulle til halvårs
møde i regionen. Emnet var »Efterskolen som igangsætter«. At
foråret var på vej, fik vi tydelige beviser på om torsdagen, hvor
vejret var meget fint.
Brejninggård havde budt til gymnastikopvisning og samvær
mandag d. 11. april om aftenen. Vesterlund, Lægaarden og Bjergs
næs var indbudt. Det blev en rigtig god aften.
Vi holdt i weekenden foreberedelseskursus for VAG (Viborg
Amts Gymnastikforening) i gymnastik. 52 unge deltog, hvoraf 7
var her fra skolen. Det er rart også på denne måde at have kontakt
med, hvad der sker i VAG’s lokalforeninger, og kunne hjælpe med
til at uddanne nye ledere.
Fra mandag d. 18. til fredag d. 22. april var der emneuge om
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Stavnsbåndet — se herom andetsteds i årsskriftet. Fra elevernes
dagbog fortælles:

Fra elevernes dagbog
»Mandag den 25. april. Tilbage igen i hverdagen. Ved morgenma
den delte Ulla gratis strømper ud fra vaskekælderen. Folket ju
blede.. .!
I stedet for fortælletime, havde vi forberedelsestid til morgenda
gens generalforsamling. Middagen bestod af farsbrød i skiver (også
kaldet firkadeller) og hyldebærsuppe. Over middag almindelige ti
mer. Aktuelt stod 4 elever for. Tove repræsenterede vores værelse
flot, hun kunne tænde for fjernsynet, og sige citat: »ellers andet?«
Om aftenen var der film. Det var »To tosser bag tremmer«, som var
en rimelig sjov, men ikke særlig seriøs film. Underholdningsudval
get lavede også forfilm, som igen handlede om Ullas kære strøm
per!! Derefter aftensamling, hvor vi fik Saras hjemmelavede skor
per og the/kaffe. Folket er forkølede, snottede og trætte. Et sølle
godnat fra femmeren.
Tirsdag den 26. april. Så så vi igen »Dagens lys« med Ole, og
ellers var skemaet normalt. Til middag fik vi kærnemælkssuppe
med citat Mette J.: »Mange rosiner« og fiskefiletter.
Så skemaet igen. Vi havde ikke idrætsteori, fordi vores forening,
»BEAT« idag skulle opløses. Dertil blev der brugt to timer. Resul
tatet af foreningen var en hel masse sjove, fornøjelige, spændende
og lærerige timer, og et overskud på 1200 (og et eller andet) kr.,
som vi besluttede skulle gå til »kontaktpersoner« (som nu er under
valg). Om aftenen var der fodbold, hvor pigerne mødte stærkt op,
6 stk. SEJT GIRLS! Så var der stille-time, og vi fik æbler, dejlige,
saftige, store og grønne. Jo, og så en tilføjelse: himmelen er bare
flot iaften; pink, lilla, lyseblå o.s.v., o.s.v., så det var en passende
aften nogle valgte til at tage natfotos. Vi har det sørme godt, hva’!
Et smukt godtnat her fra os. Ja, man bliver skam præget af sine
omgivelser.
Onsdag den 27. april. Dong, dong... Godmorgen kære elever,
og velkommen til en ny og dejlig dag her på Bjergsnæs. Klokken er
nu 20 minutter i syv, og vi mødes om 5 min. til morgenløb. Sådan
fortsatte dagen i den sædvanlige skure. Til middag fik vi grøntsags
suppe og pandekager. Folket kunne godt lide kagerne. Fem gyldne
pander til køkkenet! Efter en ganske almindelig eftermiddag spiste
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vi aftensmad til normal tid. Nu går vi vel ikke hen og bliver vanemennesker?! I aften var de aktives aften. Fodbold i forårssmoggen,
work-out i gym.salen, besøgsaften på den fimsede drengegang, og
nogle tog sig en iøbetur i Guds frie natur. På besøgsaftenen var der
gang i »Bjergsnæssalonen«, alle skulle jo se godt ud til ferien. Især
Niels »Abe« Brian fik en gorillafrisure. De andre fik bare en lettere
studsning. Der var kage til ædedolkene og savl til kæresterne, både
gamle og nye (Mette S. og Brian). Ka’ I så ha’ det rigtigt wouuw
fantastisk godt, indtil vi ses igen.
Torsdag den 28. april. Det er blevet tid til Bededagsferie, så vi
havde kun 3., 4. og 5. time. Bagefter var der værelsesrengøring,
rengøring på områderne, og derefter middagsmad, som var spag
hetti og bananer. Lisbeth B. gav lærerne nogle bevingede ord med
på vejen, for de skulle til fest hos Kirsten og Niels. Ordene var de
samme, som Ole plejer at prædike for os, så de vakte jubel. Bagef
ter var de, der havde søgt personaleplads til næste år inde hos Ole
og Lisbet til samtale. Tulle og Annette R. kom i køkkenet, og Erik
blev pedelmedhjælper. Goodbye Bjergsnæs. Bussen kørte til sta
tionen, og alle tog hjem på weekend«.
Ugen efter gik med skriftlige prøver og forberedelse til

Dejlige »lærerinder« fra 60’erne.
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Elevmødet, d. 7. maj
Mange fandt i løbet af elevmødedagen vej til deres gamle skole
igen. Flaghejsning og morgensang kl. 9.15 er en god og lidt højtide
lig indledning til dagen, og de fleste var allerede mødt op her. Der
efter fik de »gamle« vist ders gymnastiske kunnen og forskellige
aktiviteter som boldspil m. v. efterfulgte. Elevernes opvisning om
eftermiddagen bliver altid fulgt med interesse. — »Er de mon lige
så gode, som vi var«, og eleverne er faktisk også nervøse. — Gene
ralforsamlingen gik også godt i år. Det er glædeligt for skolen, når
elevforeningen er interesserede i at samle tidligere elever om for
skellige arrangementer — det styrker os. Vi er også glade for den
indsats, som mange gerne vil yde ved et godt bestyrelsesarbejde. —
5 års-jubilarerne mødte flittigt op, og vi havde et hyggeligt kaffe
bord i den blå opholdsstue.
Om aftenen var der rejsebeskrivelser og lysbilleder fra Nepel og
Kina. Bagefter gik folkedansen til tonerne af et velspillende spille
mandsorkester, og alle dansede, så sveden drev.
Tak til elevforeningen for deres arbejde.
Folketingsvalg og Melodi Grand Prix
Folketingsvalget d. 10. maj blev selvfølgelig fulgt op på skolen. Ni-

Køkkenpigeme i fuld sving.
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els gav en grundig orientering om mandagen, og jeg orienterede
om resultatet om onsdagen. Men hvor mange der interesserede sig
mere end overfladisk for det, var svært at se.
Klasse 12 havde arrangeret programmet for Kristi Himmelfarts
dag. Et dejligt vejr gjorde cykelturen til Undalslund og gåturen
rundt om søen til en skøn oplevelse. Om eftermiddagen legede vi
lidt, og der blev lavet nogle quiz.
Aftenen stod i musikkens tegn. 9 grupper var tilmeldt det arran
gerede MELODI GRAND PRIX. »The Moonies« vandt. Ida Ras
mussen havde skrevet både tekst og melodi til sangen — det var
meget flot. Sangen er gengivet her i årsskriftet. Aftenen sluttede
med nogle timers diskotek. — Fredag kunne eleverne øve sig til

Fuglsøstævnet, d. 18. maj
Selv om det er tidligt om morgenen, er humøret altid højt, når vi
tager til Fuglsøstævnet. Tjele, Rønde, Mellerup, Vivild og Gudenådalen var de skoler, vi dystede med og mod. Aktiviteterne spæn
der så vidt som håndbold, badminton, avishockey, basketball,
bordtennis, volleyball, drama, dragebygning, naturvandring, byg
ning af sæbekassebiler og dernæst væddeløb, atletik, fodbold, ter-

I Sallingsundbroen.
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rænløb, rundbold, boccia, crocket og akrobatik. Der er ikke så få
ting for eleverne at vælge mellem, men alle har mulighed for at
finde noget, de kan lide. Fuglsø ligger meget naturskønt, og er et
ideelt sted for et sådant stævne. Det giver en helt speciel atmos
fære, som sammen med den for det meste gode sportslige ånd, gør
dagen til en stor oplevelse, om man vinder meget eller ej.
Pinseferie, prøver og efterskolevideo
Efter pinseferien begyndte de mundtlige prøver i strålende solskin.
Heldigvis havde eleverne valgt ikke at få karaktererne lige efter
prøven, men ville have dem sendt hjem efter afslutningen. Det gi
ver en helt anderledes ro omkring prøverne, for der er ikke noget
ved at blive hængende ved prøvelokalerne, når der ingen karakte
rer er at sammenligne sig med.
Som reklame skulle en efterskolevideo laves af Foreningen af
Frie Ungdoms- og Efterskoler. Flere skoler skulle være med i pro
jektet og deriblandt os. Det betød, at der var videooptagelser på
skolen hele tirsdagen d. 25. maj, og selvfølgelig var vi alle meget
interesserede i det. (Efter for nylig at have set filmen, kan resultatet
bedømmes som meget fint).

Så er der æbleskiver.
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Under Sallingsundbroen.
Mindebøgerne ligger alle vegne, som tegn på den snarlige afslut
ning. Når der ikke læses til prøverne, er praktisk arbejde eller valg
fag, sidder eleverne og får nedskrevet minderne til hinanden. —
Alle får efterhånden en dejlig kulør på kroppen, da solbadning kan
klares sammen med læsningen.
Prøverne er pludselig forbi, og cykelturen er forestående. Se
speciel artikel om den.

Den sidste uge
Vel hjemkommet fra cykelturen skulle teltene, tøjet og fodtøjet
ordnes, og der var fuld gang i vaskemaskinerne. Det var dog også
andet end tøjet, der blev vasket. Når vejret var så varmt som denne
dag, var den store boldbanevander for fristende, og en gevaldig
vandkamp startede pludselig. Herligt. Fra elevernes dagbog lyder
det:

Fra elevernes dagbog
»Mandag den 13. juni. Starten på den aller sidste uge, som vi selv
har planlagt. Fra 8-9 øvede vi den nye danseserie rock og roll. Der
efter var værkstederne åbne, og de, der var færdige i værkstederne,
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Sulfoløb den sidste uge.
måtte bruge tiden til at skrive i mindebøger. Over middag var der
kor og samspil for at få det sidste pudset af inden optagelserne. Kl.
14.30 begyndte dagens fællesarrangement. Vi cyklede ud til nogle
forskellige poster, hvor vi bl.a. skulle kaste med flødeboller,
strikke, trække hinanden over en å på to luftmadrasser og masser
af andre ting.
Om aftenen havde underholdnings-udvalget lavet underhold
ning, hvor vi skulle dramatisere Klods Hans på forskellige måder
f. eks. aber, opera, o.s.v. Derefter var det værelsestid.
Så pludselig midt om natten ringede klokken os op på nat-løb.
Lærerne sprang rundt fra værelse til værelse for at vække os. Vi
skulle ud i skoven ved højskolen. Vi gik der over og på vejen var der
pludselig nogle, der, til manges forskrækkelse, begyndte at hamre
på en grønthøster. Da vi endelig nåede over til skoven, havde læ
rerne skjult sig, så vi skulle fange dem. Efter et par timer gik turen
hjemad. Vi skulle hele vejen uden om søen. Da vi var nået rundt
om søen, var der en overraskelse. Et rundstykke til hver, med kaffe
eller the. Alle var glade for forfriskningen. Så gik turen hjem i seng,
hvor vi nåede at få 5 timers søvn før dagens program.
Tirsdag den 14. juni. Efter den sjove og spændende nat blev vi
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Nyterrassegrillparty.

vækket kl. 9.20, for at nå et kort bad inden morgenmaden og mad
pakke smøring. Efter morgenmaden havde vi fri til at køre ned i
byen for aller-sidste gang. Klokken 13 skulle vi mødes i Nørresøbadet, hvor vi skulle spise vores madpakker fælles. Der var også mu
lighed for at bade. Efter fælles spisning havde vi igen fri indtil kl.
15.00, hvor vi skulle øve gymnastik uden for. Det var temmeligt
varmt, og vi kunne ikke rigtigt koncentrere os. Aftensmaden var
udsat til kl. 19.15, fordi der var fodbold i fjernsynet, DanmarkVesttyskland. Om aftenen var det besøgsaften hos pigerne og igen
en masse møder.«
Resten af ugen gik med at lave udstilling, afpudse Stavnsbånds
spil og gymnastik samt kor/samspil. Solen stod fra vest flot ind
over skolen, da afslutningen for omegnen løb af stabelen torsdag
aften. Rigtig mange fra omegnen, tidligere elever og forældre fik
efter stavnsbåndsspillet på friluftsscenen den flotte solnedgang at
se. Eleverne gjorde deres til en god aften.
Vor egen afslutning fredag aften blev også til en dejlig aften.
Stemningen var selvfølgelig trykket af, at afskedens time nærmede
sig, og mange fik snakket til langt hen på morgenen.

72

Før forældrene kom om lørdagen, var hele skolen gjort ren og
næsten alt var pakket ned. Det blev en virkelig fin afslutning. Gym
nastikopvisningen og Stavnsbåndsspillet blev i det fine vejr til no
get helt særligt, som blev fortsat med programmet indenfor. Ele
vernes og forældrenes afskedstaler blev gemt i vore hjerter. Træ
erne fra eleverne pynter nu ude i anlægget, og bøger er blevt købt.
Forældrenes flotte pengegave er sammen med kioskens overskud
fra de sidste år gået til et godt videokamera, som er til stor gavn i
hverdagen. Mange tårer blev fældet, og pludselig var skoleåret
forbi. Skolen var tom.
Elevhjælp, haveanlæg, kursus 1
Hele personalet var i fuld gang med oprydningen mandag, da 8
elever kom igen for at hjælpe med haveanlægget her op til ferien.
Det kan nok være, der kom skub i sagerne. Der blev lagt terrasse,
gjort rent, anlagt have, sået græs og meget meget mere. Vi sluttede
den første uge med et »nyterrassegrillparty«, og alt var nu klar til
kursus 1. Kurset forløb godt, og som sædvanlig med mange interes
serede kursister. Så var der sommerferie.

Ny lærer
Børge var i løbet af foråret blevet opfordret til at søge en stilling ved
den nye trænerskole, som skulle starte i Aalborg efter sommerfe
rien. Det var selvfølgelig et tilbud, han ikke kunne sige nej til.
Børge har fået orlov, så han kan prøve, om det nye job er lige så
udfordrende som efterskolen. Vi siger tak til Børge for hans meget
store indsats lige fra skolens start. Det er altid vemodigt, når gode
lærere rejser, men også forståeligt, når udfordringerne ligger lige
for.
Sidst på foråret søgte vi en ny lærer, og blandt flere blev Per
Nedergaard Rasmussen fra Sejling valgt. Han skal både have mate
matik, fysik, datalære og håndbold.
Endnu et år er gået, og man sidder tilbage med sine tanker.
Gjorde vi det rigtige? Nåede vi det, vi ville, på det år? Kunne vi
have gjort det anderledes? — Man kan føle sig utilstrækkelig og
usikker, men følgende citat af filosoffen Ernst Bloch hjælper vi
dere:

»Jeg er, men jeg har mig endnu ikke. For meget er fuldt af
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Nyt fra gamle elever
Denne spalte er i år meget minimal. Der er ikke kommet ret mange
breve til mig i denne omgang, men alligevel har vi i løbet af året fået
mange hilsner fra mange af jer. Det er vi meget glade for. Det er
rart at høre, hvordan I klarer jer ude i den store verden, og hvad I
oplever.
Lige før jul sidste år fik vi besøg af Uffe Hoberg. Han var blevet
tilbudt en stilling som kok på Bermudaøerne, og et senere brev vi
ste, at det gik godt. Siden har vi ikke hørt fra ham.
Bente Fisker har også oplevet lidt. Det vil vi lade hende fortælle
selv i et brev, vi fik i foråret.
Malene Svane arbejder på et stort gods på Lolland, hvor hun
passer barn og gør lidt rent. Der er andre unge på godset, men det
er ikke meget, hun skriver i denne omgang.
Lene Munk Nielsen skriver:
Efter et fantastisk godt år i Oklahoma, USA, er jeg vendt hjem
til Danmark. Nu er jeg så godt igang med handelsskolen i Ikast, og i

Odin sminkes.
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min fritid knokler jeg for tiden med kørekort (mon det skulle være
klaret nu??), men nyder gymnastikken på Hammerum Herred og
ungpigeholdet i Bording.
Tak til alle BS’ere fra året 86-87, som mødte op til Anitas og min
hjemkomst her hos mig i Bording.«
Tak skal der lyde fra hele personalet for de jule- og andre hilsner
vi har fået i årets løb.
Til sidst den sædvanlige bøn fra denne spaltes redaktør: Vil I
godt fatte pennen omkring 1. oktober 1989 og sende et par linier
om, hvad I laver hver især. Det er rart for os alle at vide, hvordan
det går.
Alle læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår!
Folke, Frederik, Kirsten og Niels

3 af 12 musikere til juleafslutning.
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Hejsa Bjergsnæs!
Da jeg desværre ikke kan komme til elevmødet/jubilæet 1988, bli
ver 1 nødt til at nøjes med et brev fra »DOWN-UNDER« (= Au
stralien), hvor jeg nu i tre måneder har befundet mig. Kjeld og jeg
forlod gode gamle Danmark den 9. oktober fra Billund, og fløj til
London. Efter at have klaret problemerne med undergrundsbanen,
(vi sprang på det forkerte tog) checkede vi ind i Gatwich lufthavn.
Der fandt vi imidlertid ud af, at vi ikke kunne mellemlande i Fiji
som planlagt p.g.a. urolighederne. Men ellers var alt i orden, og vi
fløj først 12 timer til Los Angeles, hvor vi kun befandt os i to timer i
transit-hallen. Vi fortsatte med Air New Zealand til Honolulu (=
Hawaii), hvor vi skulle være i fire dage. Det var bare alletiders:
35°C, strand og utrolig smukke omgivelser. Vi tog bussen til Hanauma Bay, hvor vi badede blandt tropiske fisk. Vi var også i »Sea
Life Park«, hvor der var delfinshows, sæler, søløver, skildpadder,
fisk og meret mere.
Efter Hawaii tog vi via Auckland i New Zealand (kun l'/2 time)
til Sydney, Australien. Vi tog et par busser og ved hjælp af flinke
mennesker og gode travesko fandt vi Lane Cove, hvor min fætter
bor. Han er lige flyttet til Sydney, og skal bo/arbejde der i mindst 2
år. Han hjalp os med at købe en bil: Ford Fairmound, 4,1, 6 cylin
der, autogear og air-condition. Det er en stor »kasse« at køre rundt
i, men alle bilerne hernede er så store. Vi boede hos ham i en uge,
og satte så kursen væk fra Sydney. Første stop var »Blue Moun
tains«, ca. 100 km fra Sydney. Det er en stor nationalpark, der er
blå p.g.a. at eycalyptustræerne afgiver en damp i varmt vejr. Vi var
der i to dage og fortsatte så op ad østkysten. Vi så »alt«, hvad der
var værd at se: Nationalparker, regnskove, plantager, fabrikker,
dyreparker, turistattraktioner, forlystelsessteder, lækre strande og
m. m. Vi nåede Cairns og var ude på verdens største koralrev:
Great Barrier Reef. Vi snorklede blandt 100-vis af flotte, tropiske
fisk — og så endda en haj! Det var en fantastisk oplevelse!
Vi kørte videre ind i landet, tog en nordmand, Olaf, op at køre,
og kørte 100 km til Mt. Isa. Der var nemlig intet at se på vejen
dertil. Vejen var lige som en streg, og der gik kun magre køer langs
vejen, hvor der slet ikke var noget græs at æde. Der lå også i hund
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redevis af døde kænguruer og adskillige døde køer. Tre dage i træk
kørte vi 1000 km, hvilket var hårdt, da det var 45°C, og vi hver
skulle drikke 5 liter varm/lunken vand om dagen. Vi nåede Dar
win, hvor vi var i fem dage. Vi så en krokodillefarm med 6-7000
krokodiller. På vejen til Alice Springs, var vi på en dejlig sejltur og
ude at svømme i et vandfald. Vi badede også i en naturlig kilde i
35°C varmt vand! Vi havde taget en engelsk pige op at køre fra
Darwin, så vi nu var fire til at dele benzinen (2,50 kr. pr. liter).
I Alice Springs så vi »The flying Doctors Service«, altså en sta
tion hvortil man kan ringe om hjælp, og doktoren flyver så ud til
stedet. Det var meget interessant. Vi så også julemanden ride rundt
på en kamel i 35°C varme! Vi forlod Alice Springs igen, og kørte
selvfølgelig til Ayers Rock. Selvfølgelig, fordi man tager ikke til
Australien uden at bestige verdens største sten: 9 km i omkreds og
349 meter høj, 60° stigning! Den ligger midt ude i ørkenen, og skal
helst bestiges om morgenen, før det bliver for varmt. Det tog os 1
time at bestige den, for der var en kraftig storm, der nær havde
blæst os ned af den + det var en drøj tur. Men det var turen værd,
og det tog kun '/2 time ned. Vi var der i to dage, og det er den største
oplevelse her i Australien!
Vi kom nu ind i et rigtigt ørkenområde, hvor der ikke engang var
træer. Det var varmt, men alligevel en oplevelse. Vi så Cooper
Redy, opalbyen (opal = ædelsten), hvor mange bor under jorden
p.g.a. varme om sommeren og kulde om vinteren.
Vi nåede Adelaide, og alt blev igen frodigt og grønt. Vore to
rejsekammerater forlod os, og vi tog to canadiske drenge med til
Melbourne via »Great Ocean Road«. En utrolig smuk tur med
mange ting at se. Efter Melbourne kørte vi til Nurmuskah, hvor vi
er nu. Vi plukker frugt og skal gøre det indtil marts. Vi har plukket
alle abrikoserne og er nu ved pærerne og fersknerne. Det er hårdt
arbejde, især fordi Victoria (= staten) er ramt af hedebølge (varme
ste siden 1969!) 40-43°C i skyggen, og det skal man arbejde i. Vi
arbejder sammen med to drenge fra Salling, de bor kun 9 km fra
mig — og vi mødte dem helt tilfældigt. Det er alletiders, og de
andre plukkere og folk, vi omgåes, er også meget flinke. Vi bor i et
hus med 2 rum: køkken + soveværelse. Det er dejligt at sove i en
rigtig seng + kunne lave mere spændende mad, end da vi kørte
rundt i to måneder, sov i telt og spiste dåsemad. Til april tager vi til
New Zealand (vi skal først se Canberra og Sydney) i tre måneder
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og derefter Cook-islands, Tahiti og Los Angeles. I USA skal vi
være i et par måneder og tager nok til Mexico, da det ikke er så
langt derfra. Vi har kørt 14.000 km hernede, og har slet ingen pro
blemer haft med bilen, så det er da heldigt.
I må endelig hilse alle de gamle B-S’ere fra min årgang — jeg har
fået brev fra Lars — Stisen, selvfølgelig, og Andreas Nymark, han
er i USA!
Jeg regner med at kikke op, når jeg kommer hjem — jeg vil slutte
nu, men ha’ det godt og hils alle!
Mange kærlige og varme hilsener
Bente Fisker
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Tissepause.
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Nyt fra formanden
Så er det tiden igen til at tænke et år tilbage og se på, hvad der er
sket.
Det har været et »sjovt« år på mange måder — fra skitur i Norge
og aflysning af efterårsmødet til, at det kniber med at få de yngste
årgange med i elevforeningen.
Vi var godt en snes stykker, der tog på skiferie i Norge i julefe
rien sammen med Martin (rejseleder) og hans bus. Det blev en uge
med mange sjove oplevelser. Vejret var ikke for godt, men vi stod
på ski hver dag. Vi deltog selv i det praktiske arbejde med mange
delte meninger og forstod at hygge om aftenen med Gammel
Dansk m. m. Alt i alt en god og lærerig tur for alle parter.
I maj havde vi vores elevmøde, hvor programmet ikke var så
presset som tidligere, så der var tid til at snakke. Vi hørte foredrag
af Leif Vestergård om Nepal og Kina og dansede folkedans. En
hyggelig weekend, som mange havde set frem til.
Desværre har vi endnu engang aflyst efterårselevmødet, men
med en 8-10 tilmeldinger + bestyrelsen er det lige lidt nok, så det
lægger vi lidt i muleposen, til behovet er der.
Som noget nyt har vi lavet en inspirationsdag, hvor vi får en le
der til at komme udefra og give os et lille kursus i et eller andet. Her
den 12. nov. skal Shuji Shimizu lære os at sjippe.
Ellers har vi haft vores bestyrelsesmøder, hvor vi har diskuteret
en del, hvad elevforeningen vil fremover. Det er desværre ikke nok
med, at man siger, der skal ske noget. For når der sker noget, må
man også sætte lidt til side for at komme til arrangementerne. Man
skal bare tænke to gange, inden man foreslår aktiviteter og være
villig til at droppe andre ting til fordel for BS. Der skal nok også
være et behov for de aktiviteter ud over elevmødet, og man kan
sige, at lige nu er behovet ikke så stort. Måske en dag er behovet
igen for flere arrangementer, for elevforeningen vil altid være der
som et bindeled mellem gamle elever og skolen, og forbindelsen
kan bruges meget og lidt.
Vi snakkede på generalforsamlingen om årgangsrepræsentanter
i bestyrelsen. Sådan at hver årgang, der går ud om sommeren, fin
der een, der skal sidde i bestyrelsen på lige fod med dem, der er
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valgt på generalforsamlingen. Derved opnår bestyrelsen altid en
kontakt til den yngste årgang, da det i de senere år ligesom har
svigtet med at melde sig ind i elevforeningen.
Det var sådan lidt af hvert fra elevforeningens side i det sidste år.
Bestyrelsen: Formand Jan Bisgaard
Næstformand Margrethe Mortensen
Kasserer Ebbe Madsen
Henriette Nygaard Kristensen
Hans Klarsø
Merete Johannessen
Søren Palmelund
1. suppleant Birgitte Pindholt
2. suppleant Karsten Simonsen

Tak for et godt samarbejde til Lis, Lisbeth og Mette.

»Det gælder om at lære grænserne for sin egen formåen at kende,
sine egne grænser, som man er tilpasset og inden for hvilke man
befinder sig vel.«
Ernst von Feuchtersleben
I skal have tak for indsats i år. Tak til skolen ved elevmødet og
andre praktiske ting. Håber på alt godt i det kommende år.
Jeg ønsker jer en glædelig jul og godt nytår.

Jan Bisgaard
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Program for elevmødet
den 6.-7. maj 1989
Lørdag
kl. 8.30
kl. 8.45
kl. 9.15
kl. 9.30
kl. 10.45
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

Søndag
kl. 7.30
kl. 8.00
kl. 9.00

morgenmad — for de, som har lyst
ankomst og betaling
morgensang og velkomst
gymnastik og spring for alle
forskellige aktiviteter
middag
opvisning ved nuværende elevhold
kaffe
generalforsamling i elevforeningen
aftensmad
foredrag
kaffe, sang og underholdning
folkedans med spillemandsorkester
afslutning — her slutter det officielle elevmøde, men
der er mulighed for at overnatte og hermed følge søn
dagens program.

vækning og frivilligt morgenløb
morgengymnastik
morgenmad — farvel og afgang fra skolen senest kl.
10.30, da der er arrangement om eftermiddagen.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Spøttrup. Frem med madpakken.
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En ordentlig ski’ på
Som et nyt punkt på programmet arrangerede elevforeningen i ju
len 87 en skitur til Norge for de interesserede medlemmer, der
måtte være. Til generalforsamlingen var der ca. 50 forhåndsinte
resserede, så det tegnede til at blive helt fjong. Hen på sensomme
ren skulle vi indbetale 300 kr. i depositum; derved blev antallet
reduceret til omkring 20.
Der kom så et brev til alle os lede kapi-svin (der trods kartoffel
kur og smalkost mente, at vi kunne tillade os at forringe betalings
balancen ved at tage udenlands på ferie), at Jens-Ole ville lægge
hus (sine forældres) til et info-møde. (Til dem, der ikke ved, hvem
Jens-Ole er, kan det oplyses, at det er ham den rødhårede, der altid
stiller (mange) mere eller mindre intelligente spørgsmål på general
forsamlingerne). Altså mødtes folket for at få oplysninger om tu
ren.
Jan Bisgård havde aftalt med Martin (turens arrangør), at han
skulle komme og fortælle nærmere om turen. Der sad vi så: 20
forventningsfulde unge mennesker og ventede og ventede og ven-

Forvirring efter »grøftelanding«.
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tede og vent... — Martin kom ikke: Senere viste det sig, at han
havde vandret rundt ovre på landbrugsskolen, mens vi sad i for
standerboligen hos Jens-Oles forældre. Men vi fik da en udmærket
weekend til at gå med det.
27. dec. 87 afrejse: Endelig skulle man slippe for at blive forædt
i alskens godter og slik og istedet holde formen (hm-hm) ved lige.
Vi havde aftalt at mødes hos Jens-Ole, hvor vi så ville blive samlet
op af bussen. »Den er kommet«, lød det pludselig, og vi greb vores
pikpak og gik udenfor. Det første vi så, var Tvindskolerne, der var
kommet på besøg — troede vi. — Men nej, det var vores bus, der
holdt der — generelt skuffet reaktion. Bedre blev det ikke, da vi var
stuvet ind i bussen og Martin fortalte, at han havde en god og en
dårlig nyhed. Den gode var, at der ville blive serveret varm suppe
ved ankomsten til Haukeli, den dårlige var, at vejret var næsten lige
så varmt som suppen.
I misfornøjet stemning nåede vi færgen, og hvis vi før havde syn
tes, at vores tur var kommet i modvind, så var den nu nærmere
kommet i sidevind. Færgen vippede og rullede, som havde den ta
get et kursus i elektric boogie. På trods af (eller nærmere på grund
af) dette blev der tid til at lave nogle interessante studier, såsom
faldtiden af diverse kulinariske ingredienser samt mavesyre fra ræ
lingshøjde til varierende overfladehøjder og menneskeansigtets
evne til farveskift fra højrød over beige og kridhvid til bleggrøn. Vi
kom dog alle helskindet i land med vores plastposer, som bugnede
af forskellige former for spirituosa, slik og øl.
Det første vi kiggede efter, da vi satte fod på norsk grund var
naturligvis sne. Og sandelig sne var der — i det fjerneste hjørne af
pladsen vi stod på, var der skrabet en bunke sammen på ca. en
meters penge. Desillusionerede steg vi op i bussen til ca. 300 km
kørsel. Hen på aftenen steg vi ud i Haukeli med sang i hjertet: I’m
singing in the rain, men der lå dog sne trods tøvejret.
Vi fik udleveret nøgler til vores hytter, så vi kunne komme til
køjs. Samtlige BS’ere havde valgt at bo i hytter (i klar forventning
om at sidde i en behagelig lænestol ved den knitrende kamin). Nu
lærte vi en ny definition på hytter: Fritliggende soverum. Standard
hytten var indrettet på følgende vis: 4 køjesenge, 1 bord, 3 eller 4
stole proppet ind i et rum på 12-15 m2. Men sengene var såmænd
udmærkede.
Vores »dagligdag« var som følger: Morgenmadsholdet stod op
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(vi havde alle vores pligt en dag enten morgenmad eller aftens
mad). Når morgenmaden var på bordet, blev resten vækket ved en
lyd, der første morgen fik mig til at studse: Jeg mente ikke, at fugle
normalt synger d. 28. dec. i sne og slud. Men jeg fandt ret hurtigt
ud af, at det var Martin, som spillede på tværfløjte.
I det hele taget var Martin en meget særpræget person. Meget
socialt anlagt: Bl.a. mente han, at »68 still lives« — hvad de fleste af
os ikke brød os om, da det ville placere os på fosterstadiet. Han
udviste dog trods sit sociale instinkt diktatoriske tilbøjeligheder
(specielt når nogle var uenige med ham). Han gjorde alt for, at vi
skulle få en god tur — sagde han selv.
Når morgenmaden var overstået, kunne vi enten løbe på lang
rend eller stå slalom, (hvad de fleste gjorde). P.g.a. sneforholdene
kørte bussen til Hovden eller et andet fuldstændigt ubetydeligt sted
(jeg kan ikke huske navnet) med dem, der ville stå slalom. — For
de, der ville løbe langrend, var der sne nok ved Haukeliljell.
Om aftenen var der mulighed for at hygge sig i »hytterne« eller i
et fælles opholdsrum i hovedbygningen. Der holdt vi nogle hygge
lige sang- og snakkeaftener, mens SD (Seriøst Druk) for det meste
foregik i hytterne.
Maden, som vi jo selv lavede, var meget varieret. D.v.s. traditio
nel morgenmad og madpakke til frokost, men der var stor forskel
på aftensmaden: Den første aften fik vi linsepostej, og det kan man
så mene om, hvad man vil. Den store kontrast hertil var vores nyt
årsmiddag, der bestod af gåsesteg med diverse tilbehør — MUMS.
Alt i alt lidt for enhver smag — også den dårlige.
Den 2. januar drog vi hjemad. Ca. kl. 22.04 kørte bussen, og vi
ankom uden særlige problemer — eller oplevelser — meget trætte
til Århus Banegård kl. 16 næste dag. Herfra tog nogle videre med
tog og andre videre med bussen til Christianshede, der var endesta
tion.
Da jeg var kommet hjem, tænkte jeg, at det havde været en fed
uge trods vejr- og indkvarteringsforhold. Så jeg vil gerne slutte med
at sige: »Tak for en god tur« til alle, der var med og »ÆV BÆV« til
alle, der ikke var med. Til sidst vil jeg lige fremhæve en ting, der var
kendetegnende for turen: »Spiritus er en fortrinlig erstatning for
Grundtvig!«.

Karsten Simonsen, 84/85
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1988/89. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/antagelse).
1.

Erik Kjædegaard Jensen, pedelmedhjælper
elev 1987/88, ansat fra 1. august 1988

2.

Annette Rudolf, køkkenmedhjælper
elev 1987/88, ansat fra 1. august 1988

3.

Lene Thulstrup, køkkenmedhjælper
elev 1987/88, ansat fra 1. august 1988

4.

Trine Louise Jensen, ung pige i huset hos Lisbet og Ole
elev 1987-88, ansat fra 1. august 1988

5.

Per Rasmussen, lærer (vikar)
ansat fra 1. august 1988, underviser i fysik, matematik, udeaktiviteter, svømning, håndbold

6.

Tina Serup, lærer (vikar)
ansat fra 3. november 1986, underviser i dansk, tysk, en
gelsk, læder, fodbold, tekstil, teater

7.

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

8.

Hanne Mols Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
svømning, idrætsteori, foreningslære, volley-ball, spring og
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. november 1983, tager sig af de praktiske pligter
med have og bygninger, underviser i håndværk og har elever
til praktisk arbejde

12.

Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, idrætsteori, svøm
ning, matematik, basket-ball

13.

Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983

14.

Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. april 1983, underviser i dansk, O-fag, historie,
tekstilformning, dramatik, ekstra dansk undervisning, kera
mik, svømning, teater

15.

Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk,
tekstilformning, læderarbejde

16.

Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, 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, matematik, mu
sik, kor, foreningslære, O-fag, aktuelt, — skolevejleder

19.

Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, O-fag,
foreningslære, læderarbejde, basketball, idrætsteori — skole
vejleder
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20.

Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1982

Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981
21.

Lisbet underviser i gymnastik, formning og maleri

22.

Ole — har fortælletimer og underviser i dansk og gymnastik

90

Elevliste 1987/88
43
52
19
49
54
36
22
50
56
58
4
31
9
59
32

- Høegh Hagensvej 3, Søndermarken, 7100
Vejle
- Mosevænget 2, 9632 Møldrup
Niels Brian Andersen
- Batum Hedevej 10, Rødding, 8800 Viborg
Frans Bak
- Aabakken 42, Krejbjerg, 7861 Balling
Jytte Bak
- Rådyrvej 9, 7160 Tørring
Hanne Barfod
- Ringgade 91, 7600 Struer
Helle Bjerre
Niels Sønderriis Bjerregaard- Gillebakken 13, Løvel, 8800 Viborg
- Bakkedraget 21, 8783 Hornsyld
Lisbeth Bjerremand
- Hjarbækvej 14, 8831 Løgstrup
Anne Bro Bovbjerg
- Haurisvej 11, Løvel, 8800 Viborg
Charlotte Bust
Anton Møller Bøgedal
- Susåvej 42. 7400 Herning
- Søbakken 4, Borbjerg, 7500 Holstebro
Helle Skouv Christensen
- Kaj Munksvej 2, Bording, 7441 Bording
Louise Eggertsen
Stig Toudal Eriksen
- »Johnsgården«, Kalundborgvej 9, 4200
Slagelse
- Aldersrogade 45B, 4.th., 2200 København
Lone Sigh Fehrmann
NI
1N

Michael Møller Andersen

53
44
60
61
11
33
41
18
62
3
63
28
21
55
47
29
23
5
64
25
10

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

35

Jette Kristensen

- 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 12, 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
- Skovkrogen 5, Vesterlund, 7323 Give
- Sejershøje 22, 8831 Løgstrup
- Sønderrupvej 10, Nr. vium, 6920 Videbæk
- Klaus Berntsensvej 22, Særslev, 5471
Søndersø
- Stormgård, Vindelevvej 4, Vindelev, 7300
Jelling
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24

6
75
73
57
7
13
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
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Susanne Lambæk
Kristensen
Søren Skorstengaard
Kristensen
Torsten Nygaard Kristensen
Hanne Krohn
Helle Kæmpegaard
Thomas Bjerggaard Larsen
Tine Blach Lisby
Esben Trier Lund
Jørgen Lund
Kirsten Lyngholm
Lisbeth Madsen
Maria Berndsen 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

- Markvænget 42, Hammerum, 7400
Herning

- Kærager 5, 6971 Spjald
- Kistrupvej 4, Løvel, 8800 Viborg
- Fårupvej 32, Fårup, 8840 Rødkærsbro
- Siøvej 1A, 7400 Herning
- Stibrovej 3, Himlingøde, 4652 Hårslev
- Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksbro
- Ringgade 38, Lomborg, 7620 Lemvig
- »0. Refning«, Løgagervej 3, 7550 Sørvad
-Nørrekær 38, 7100 Vejle
- Egholmvej 10, 7160 Tørring
- Østerled 7, 6510 Gram
- Kiddegård, 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, 6861 Balling
- Kirkebækvej 125, 8800 Viborg
- Viborg-hovedvej 89, Plougstrup, 7160
Tørring
Søren Frølund Pedersen
- Gilmosevej 8, Tjørring, 7400 Herning
Søren Skov Pedersen
- Solbakkevej 55, 7480 Vildbjerg
Anne Lone Petersen
- Østkysten 421, 9390 Aså
Niels Erik Vejen Petersen - Oudrupgårdsvej 13, Gangsted, 8732
Hovedgård
Ida Rasmussen
- Engvej 5, Tapdrup, 8800 Viborg
Thomas Møller Rasmussen - Vestergade 61, 7361 Ejstrupholm
Mai Henriette Lak Risager - Ramtenvej 61, 8581 Nimtofte
Anette Rudolf
- Hvejselvej 51, Hvejsel, 7300 Jelling
Jan Simonsen
- Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
Laura Heick Skau
- Skovgårdvej 15, Hammelev. 6500 Vojens
Henrik Stenstrup
- Kjeldcrvej 5, Lomborg, 7620 Lemvig
Henrik Søgaard
- Vinkelvej 34, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Mette Søndergaard
- Grønkærvej 45, Harridslev, 8900 Randers
Brian Troels
- Mosevænget 9, Løvel, 8800 Viborg
- Århusvej 354, 8300 Odder
Lene Tulstrup
Torben Østergaard
- Klintevænget 5, Tjørring, 7400 Herning

Elevliste 1988/89
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808

Brian Bech Andersen
Ole Ingstrup Andersen
Tina Flemming Andersen
Kurt Bach
Lisbeth Bjerre
Susanne Brødbæk
Elisabeth Bønløkke
Peter Byskov Wang
Dalgaard

-

Vinkelvej 183, Vinkel, 8800 Viborg
Harestien 4, Lyngby, 8570 Trustrup
Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens
Skibdalvej 12, Lindum, 9500 Hobro
Barslundvej 8, Mejrup, 7500 Holstebro
Kjeldsmarkvej 2, Borbjerg, 7500 Holstebro
Diverhøjvej 9, 8570 Trustrup

- »Kirkegaard«, Bøvlingvej 30
7650 Bøvlingbjerg
- Havbakken 12, Naur, 7500 Holstebro
8809 Mette Bjerre Damgård
8810 Shannon Chennault Donby - Sortmejsevej 8, 6500 Vojens
- Kaj Munksvej 2, 7441 Bording
8811 Louise Eggertsen
- Tjelemøllevej 11, Vammen, 8800 Viborg
8812 Aleks Elkjær
- Tjelemøllevej 11, Vammen, 8800 Viborg
8813 Kenneth Elkjær
8814 Martin Ussing Elmstrøm
- Ramtenvej 55, Mogenstrup, 8581 Nimtofte
- Hørsøvej 4A, Mollerup, 8833 Ørum Sdrl.
8815 Thomas Lund Eriksen
- Lyngens Kvarter 96. 7400 Herning
8878 Alan Algy Feldskov
- Mølvangvej 72, 7300 Jelling
8816 Peter Frandsen
8817 Anders S. Funch
- Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
- Södertäljevej 3, 7600 Struer
8818 Karsten Føgh
8819 Jan Mølgaard Gregersen
- Bollervej 16, Romlund, 8831 Løgstrup
- Rugmarken 14, Hammerum, 7400 Herning
8820 Mads Lambæk Hansen
8821 Ina Makholm Hestbæk
- Kokholmvej 4, Rosen, 7600 Struer
- Korshøjvænget 4, Bjergby, 9800 Hjørring
8822 Lotte Olesen Horne
- Randersvej 85, 8800 Viborg
8823 Johan Haugaard Høyer
- Moseparken 36, 8723 Hedensted
8824 Jakob Damgård Jensen
- Hvejselvej 129, Bjerlev, 7300 Jelling
8825 Jette Jensen
8826 Lene Colbert Jensen
- Grarupvej 7, 7330 Brande
8827 Lene Pors Jensen
- Grågårdevej 16. Thorning, 8620 Kjellerup
- Tangsøgade 25, 7650 Bøvlingbjerg
8828 Mette Kjær Jensen
8829 Thomas Kolze Jørgensen
- Skovkrogen 5, Vesterlund, 7323 Give
8830 Lisbeth Kappel
- Søvej 13, 8800 Viborg
8831 Louise Kjeldsen
- Fyrrevænget 11, 8832 Skals
8832 Nanna Kjær
- Kølkærvej 56. Hammerum, 7400 Herning
8833 Trine Klarsø
- Klaus Berntsensvej 25, Særslev, 5471
Søndersø
8834 Kent Knudsen
- Skovgårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
8835 Nanna Heide Knudsen
- Fjordvænget 52, 8832 Skals
8836 Thomas Smith Knudsen
- Baldersvej 4, 7600 Struer
8837 Lærke Grove Kristensen
- Virksundvej 60B, Taarup, 8831 Løgstrup

93

8838 Søren Skorstengaard
Kristensen
8839 Torsten Nygård Kristensen
8840 Elsebeth Stampe Langballe
8841 Jens Damsgaard Larsen
8842 Lisbeth Granly Larsen
8879 Sven Eric Larsen
8843 Per Lauridsen
8844 Tine Blach Lisby
8845 Majken Lund-Jensen
8846 Lisbeth Madsen
8847 Mogens Brogaard Madsen
8849 Torben Mikkelsen
8850 Vibeke March Møller
8851 Pernille Nederby
8852 Bente Tarbensen Nielsen
8853 E. Thorbjørn Aagaard
Nielsen
8854 Henrik Bollesen Nielsen
8855 Lene Nielsen
8856 Rikke Veigaard Nielsen
8857 Niels Palmelund
8858 Ilse Schnedler Pedersen
8859 Lars Bredkjær Pedersen
8860 Mette Plambeck Pedersen
8861 Rene R. Buus Pedersen

-

Kærager 5, 6971 Spjald
Kistrupvej 4, Løvel, 8800 Viborg
Såbydalvej 4, 8550 Ryomgård
Højgårdsvej 24, Voel, 8600 Silkeborg
Storemosevej 25, 7400 Herning
Vibevej 20, 7160 Tørring
Hovedgaden 76, 8832 Skals
Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksbro
Solparken 5, 7830 Vinderup
Egholmvej 10, 7160 Tørring
Fousingvej 8, 7160 Tørring
Sinding Bygade 3. Sinding, 8600 Silkeborg
Højlundsvej 135, 7800 Skive
Blomstertoften 37, Tjørring, 7400 Herning
Skivevej 171, Hvam, 7500 Holstebro

- Almisbakken 19, Mellerup, 8900 Randers
- Valmuevej 17, 7800 Skive
- Kjellerupvej 29, Demstrup, 8620 Kjellerup
- Kornmarken 14, 8800 Viborg
- Ølstrupvej 6, Vesterbæk, 6971 Spjald
- Engholmvej 1, Thyregod, 7323 Give
- Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg
- Haugevej 39, Hauge, 8620 Kjellerup
- Rolighedsvej 12, Flauenskjold, 9330
Dronninglund
8862 Steffen Lynggaard Pedersen - Hammerum Hovedgade 35, Hammerum,
7400 Herning
- Bysmedetoften 6, GI. Egå, 8250 Egå
8876 Helle Preisler
8863 Maibritt Rasmussen
- Bruunshåbvej 31, 8800 Viborg
8864 Mai Lak Risager
- Ramtenvej 61, 8581 Nimtofte
8865 Morten Simonsen
- Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
- Lyngparken 55, 2800 Lyngby
8866 Claus Sperling
8867 Henrik Søgaard
- Vinkelvej 34, Hvorslev, 8860 Ulstrup
- Høvsørevej 19, 7650 Bøvlingbjerg
8868 Jens Søgaard
- Grønkærvej 45, Harridslev, 8900 Randers
8869 Mette Søndergaard
8870 Flemming Godthaab
Sørensen
- Trenmosevej 13. Knudby, 8831 Løgstrup
8872 Troels Nygaard Sørensen
- Nørremarksvej 7, 8800 Viborg
- Vantingvej 4, 6971 Spjald
8874 Edel Lund Thomsen
- Nørregade 57, Vammen, 8800 Viborg
8875 Birgit Thorsager
8877 Margrethe Østergård
- Ejstrupvej 39, 8832 Skals
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Vedtægter for Bjergsnæsskolens
Elevforening
1. Foreningens navn er Bjergsnæsskolens Elevforening.

2. Foreningens formål er, at vedligeholde kontakten mellem sko
len og dens tidligere elever, samt i øvrigt, hvor det er muligt, at
medvirke til at løse opgaver af interesse for Bjergsnæsskolen
og efterskolen i almindelighed.

3. Som medlemmer kan optages alle tidligere elever. Indmeldelse
kan ske til kassereren eller til skolen, hvor foreningen repræ
senteres af en kontaktlærer, der foreslås af bestyrelsen og god
kendes af generalforsamlingen.
4. Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med elevmø
det i april-maj måned.
5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indeholder
betaling af årsskrift.

6. Bestyrelsen vælges af den årlige generalforsamling og består af
7 medlemmer, der vælges for 2 år. Hvert år afgår 3 medlem
mer, det år formanden, der ligeledes vælges af generalforsam
lingen, er på valg, afgår 4 medlemmer. Bestyrelsen konstitue
rer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der væl
ges en 1. og 2. suppleant, der i nævnte rækkefølge indkaldes til
bestyrelsesmøde eller indtræder i bestyrelsen, såfremt et af de
siddende bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at møde eller
ønsker at forlade bestyrelsen.
Suppleanter vælges for et år.
Forlader næstformanden, kassereren eller sekretæren bestyrel
sen i utide, konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Valgbare er alle medlemmer af foreningen, såfremt de ikke er i
kontingentrestance. Et medlem kan ikke nægte at modtage
valg, men er man blevet foreslået, har man ret til på generalfor-
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samlingen inden afstemningen at få ordet for at argumentere
for, at man ønsker/ikke ønsker at blive valgt.
7. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og formandsposten kan ske
på generalforsamlingen, såvel mundtligt som skriftligt. For
slagsstilleren skal have sikret sig, at den foreslåede er villig til at
modtage valg. Genvalg kan finde sted ved, at den, der ønskes
genvalgt, foreslås på lige fod med de øvrige. Valgproceduren er
følgende:
Blandt indkomne forslag vælges formanden ved almindeligt
stemmeflertal. Dernæst vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer og
de 2 suppleanter. Der kan stemmes på alle indkomne forslag.
Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive 3 stemmer. Der
må kun afgives 1 stemme pr. navn. Valgt til bestyrelsen er de 3
kandidater, der opnår de 3 højeste stemmetal. Valgt som 1.
suppleant er kandidaten med 4. højeste stemmetal og som 2.
suppleant kandidaten med 5. højeste stemmetal.
Er der stemmelighed mellem 3. og 4. eller 4. og 5. højeste
stemmetal, foretages der omvalg mellem disse kandidater. Al
afstemning til bestyrelsen sker skriftligt.
8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. De vælges for 2 år og
der afgår 1 hvert år.
9. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol over generalfor
samlinger og bestyrelsesmøder. Der aflægges beretning og
regnskab på generalforsamlingen. Elevforeningens regnskab
løber fra 1. april til 31. januar. 1 overgangsperioden fra 10. maj
1985 til 31. marts 1986. Bestyrelsen udarbejder program og
står for afviklingen af det årlige elevmøde i samarbejde med
lærerrådet på Bjergsnæsskolen.

10. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28
dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med
mindst 28 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige
medlemmer, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst
1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.
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11. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer
kan ske ved 2/3 flertal af stemmeberettigede fremmødte med
lemmer.

12. Forslag eller andre sager, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen uden for punktet eventuelt, skal være formanden i
hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Ved afstem
ning om eventuelle forslag kræves simpelt flertal. Afstemning
kan ske ved håndsoprækning. Hvis et medlem ønsker det, skal
afstemningen ske skriftlig. Forslag vedrørende foreningens op
løsning kræver særskilt behandling.

13. Foreningens opløsning kan finde sted, når forslag herom er
indgivet til formanden senest 21 dage før ordinær/ekstraordi
nær generalforsamling. Hvis 4/5 af fremmødte stemmeberetti
gede medlemmer stemmer for foreningens opløsning, indkal
des til ekstraordinær/ny ekstraordinær generalforsamling, der
afholdes 4 uger senere. Hvis 3/4 af fremmødte stemmeberetti
gede medlemmer på denne generalforsamling stemmer for for
eningens opløsning, overdrages det til den siddende bestyrelse
at opløse foreningen.
14. Ved foreningens opløsning hensættes foreningens midler til
hjælp for dannelse af en ny elevforening. Hvis en sådan ikke er
dannet inden 2 år efter Bjergsnæsskolens Elevforenings opløs
ning, overgår de hensatte midler til Bjergsnæsskolens Støtte
fond.

15. Medlemmer til Bjergsnæsskolens Vennekreds fra tidligere ele
ver vælges af generalforsamlingen. Elevforeningen kan vælge
1 medlem for hvert andet påbegyndt elevhold (første gang til
indtrædelse marts 1983), dog højst 15 medlemmer. Et medlem
vælges for 4 år og kan modtage genvalg. Forslag til venne
kredsmedlemmer kan ske på generalforsamlingen såvel skrift
ligt som mundtligt. Forslagsstilleren skal have sikret sig, at den
foreslåede er villig til valg. Genvalg kan finde sted, ved, at den,
der ønskes genvalgt foreslås på lige fod med øvrige. Valgt er
den kandidat, der får flest stemmer. Er flere på valg, findes det

100

nødvendige antal ved, at man tager højeste stemmetal og ned
efter. Der kan afgives ligeså mange stemmer, som der er perso
ner på valg, dog må der højst afgives 1 stemme pr. navn.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 11. juni
1982.
Paragraf 10 ændret på generalforsamlingen maj 1984.
Paragrafferne 6, 7 og 9 ændret på generalforsamlingen maj
1985.
Paragraf 15 ændret på generalforsamlingen maj 1986.
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