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Om dette årsskrift
Dette årsskrift er meget præget af den debat, der er foregået på
skolen med personale og bestyrelse, med Vennekredsen og foræl
drekredsen om ”Fremtidens efterskole -Efterskolen i fremtiden”.
Derfor skal artiklerne ”Weekend om efterskolen”, Idédebatten
med Vennekredsen, ”Sigtepæle - Emnemåned”, Hvorfor ikke...
Modulskema” samt forældres artikler om vor dag med forældre
kreds og vennekreds ses i en sammenhæng.
Meget mere kunne være skrevet i disse artikler, men der skulle
være en grænse, og måske det har betydet enkelte lidt usammen
hængende steder og bratte overgange. Jeg beder læserne bære
over dermed.

Østeuropa
Imedens disse sidste linjer af dette årsskrift er ved at blive skrevet,
sker store begivenheder i udlandet. I lange tider har vi fulgt udvik
lingen i Østeuropa med spænding, og pludselig sker det hele så
hurtigt.
Friheden ser ud til at være nået også til DDR. At vi nu ser bille
der af østberlinere stå på den så forhadte Berlinmur og drikke
champagne for den nye tid er helt fantastisk. Den militære nedrust
ning og det politiske system er overhalet indenom af den folkelige
rejsning. Igen viser det sig, at intet system, ingen ideologi kan blive
trukket ned over et folk, uden folket før eller siden bryder igennem
det. Igen ser vi de folkelige kræfter være de stærkeste. Hvorfor vil
de lærde, ideologerne, magthaverne aldrig lytte til dette? Folket er
ikke blot et kvæg, der kan gennes frem og tilbage efter behov, og
som tækkes lidt, når det op til valg skal agere stemmekvæg.
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Men om det folkelige skrev Grundtvig også i 1848 :

Folkeligt skal alt nu være
Trindt om land fra top til tå,
noget nyt der er i gære,
det selv tosser kan forstå;
men kan alt, hvad brister, bødes
med det ny, som først skal fødes?
Véd man også, hvad man vil
mer end ”brød og skuespil”?
På den ene side folkets kraft, der bryder igennem, og på den anden
side en appel til folkets selvbesindelse.
Vi går en spændende og udfordrende tid i møde her 50 år efter
2. verdenskrigs udbrud og 20 år efter Vietnamkrigens afslutning (i
hvert fald USA’s engagement).
Ole Mølgaard

Den frodige vej.
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En 100 årig som forbillede
Den 4. november 1989 fejredes Gymnastikinstruktørernes Lands
forenings 100 års jubilæum.Musikhuset i Aarhus dannede en for
trinlig ramme om dette arrangement, der havde samlet 1500 men
nesker fra hele landet - alle dem husets store sal kunne rumme.
Et veltilrettelagt program blev præsenteret af multikunstneren
John Engelbrecht. Festtalen blev holdt af kulturminister Ole Vig
Jensen,og landets 8 gymnastik- og idrætshøjskoler viste et program
i 2 afdelinger. Om aftenen var der fest i Vejlby- Risskov Hallen,
men højdepunktet var arrangementet i Musikhuset.
I anledning af jubilæet er der desuden udgivet en meget fin og
læseværdig bog skrevet af John Engelbrecht, den kan meget varmt
anbefales til alle gymnastikinteresserede.
Når jeg finder anledning til at omtale denne forenings jubilæum
på denne plads, er det fordi, der er lighedspunkter mellem det ar
bejde G.I.L. har stået for,og det vi på Bjergsnæsskolen gerne vil stå
for - et skolearbejde der sigter på ”det hele menneske”.
Mads Nielsen og Arne Knudsen begge fhv. forstandere på Gym
nastikhøjskolen i Viborg har været stærkt engagerede i foreningens
arbejde, og derfor er det ingen tilfældighed, at Bjergsnæsskolens
formålsparagraf rummer noget af det, som den jubilerende for
ening har stået for. - De fleste vil vide, at Mads Nielsen stod forrest
i arbejdet med Bjergsnæsskolens tilblivelse og Arne Knudsen var
medlem af Vennekredsen til sin død.
Personligt har jeg haft mange gode oplevelser i Landsdelingsfø
rerforeningen, som er det gamle navn for G.I.L. Ved Fuglsømøderne var der tradition for, at landets mest benyttede foredragshol
dere deltog, - at der blev sunget så taget var ved at lette, og at un
derholdningen var af meget fin karat.
Foreningen har altid lagt stor vægt på, at plint og talerstol hører
sammen - med andre ord, at gymnastik og idræt alene ikke er nok.
Det frivillige foreningarbejde vil i 90 erne i allerhøjeste grad få
brug for ledere med denne indstilling. En dygtig instruktør kan
opnå gode resultater på pointtavlen, men først når han/hun formår
at give foreningsarbejdet sigte mod ”det hele menneske” er ved
kommende en dygtig leder.
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Ud går du nu på livets vej.
Det skal være mit ønske, at mange Bjergsnæselever vil tage en
egentlig lederuddannelse - og bruge den til gavn for børn og unge.
Skolen har i det forløbne år haft en god og rolig arbejdsperiode
uden byggeri af nogen art. Der har været tid til en debat om, hvad
vi skal prioritere højest i undervisningen fremover, og det har været
ganske nyttigt med en debat.
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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Arne Knudsen
til minde

En markant personlighed er ikke blandt os mere.
Savnet vil blive stort - for lige så ubevidst om tilværelsen, som
Arne gik i døden lige så bevidst og optaget var han i sit virksomme
liv.
Arne Knudsen var forstander for Gymnastikhøjskolen ved Vi
borg fra 1. okt. 1968 til sin død d. 26. maj 1989.
Vor tilknytning til Arne går for Lisbets vedkommende tilbage til
elevtiden i vinteren 1971 og derefter på det lille hold. Arnes hjerte
varme og humor mødte jeg allerede ved det første personlige møde
- jeg skulle hente Lisbet fra træningen og fik lov at være med - for
det kunne sådan en tidligere Ollerupelev nok have godt af, og et
lille smil bredte sig på Arnes læber.
At vi også samtidig nød godt af Arnes hjælpsomhed og Gymna
stikhøjskolens gæstfrihed vidste vi ikke dengang, men Bjergsnæs
skolen var på dette tidspunkt endnu ikke bygget, og fra 1968 til
1981 blev alle møder vedrørende Bjergsnæsskolen holdt på Gym
nastikhøjskolen. Arne var Bjergsnæsskolen en stor fødselshjælper
på flere måder.
Efterskolerne lå ham på hjerte - var af betydning for ham. Her
især de efterskoler, som arbejder seriøst med den folkelige gymna
stik. Altid var han levende interesseret i disse skolers udvikling.
Hjælpsomheden og hans erfaring har i de forløbne år givet et
godt og dejligt samarbejde de to frie skoler imellem, men har så
sandelig også helt privat knyttet os stærkt til Arne.
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Arne kunne næsten ikke sige nej, hvis han så, han kunne hjælpe.
Men tiden tog han ikke altid i betragtning, og 48 timer var der ikke
i døgnet, så ressourcerne måtte vist af og til bruges to gange - og det
slider.
Om kort om langt blev løbebanen spændt,
den er til folkegavn, den er til grøde;
som godt begyndt er dagen godt fuldendt,
og lige liflig er dens aftenrøde.”
Grundtvig

”Til folkegavn til grøde.” - Netop sådan kan jeg se ham for mig.
Dette store hjertevarme menneske, der kunne rødme af generthed
men så sandelig også af en sag, han brændte for.
Menneskelivet er underligt. - Ja, Arne kunne synes, det var un
derligt, når nogle ting eller dispositioner han gjorde - nok egen
hændigt og dog ikke til egen fordel, men alene for skolens eller sa
gens bedste - blev mødt med ringe forståelse. Men dette til trods
var Arne i stand til at holde menneskelivet fast, at holde mennesket
i live.
For Arne var menneskelivet ikke blot til tider underligt men al
tid lig et under. Det at kunne undres over livets skaberværker hans tro på det menneskelige lå rodfæstet.
Derfor kunne der også blive lys, hvor han kom. Hermed nåede
han det, vi alle må søge, at blive hinandens lys, - at vi kan skabe lys
gennem det mørke, som omgiver os alle.
ÆRET VÆRE ARNE KNUDSENS MINDE

Ole Mølgaard
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Afslutningstalen 17/6 1989
For 10 måneder siden holdt jeg åbningstalen for jer. Det synes, som
var det i går, men alligevel så langt væk. Heldigvis gemt bag en lang
række af gode oplevelser, men også langt væk fordi 1/vi har flyttet
os - bevæget os. Vi er ikke de samme, som for 10 måneder siden.
Heldigvis.
Dengang læste jeg en lille historie op for jer, om en dreng, der
skulle i skole og fik lært angsten at kende. Han fik lært at fælles
skabet i en gruppe kan bruges magtfuldt og negativt. - Han lærte,
at kun sig selv og moderen kunne han stole på. - Her var det, vi
gerne ville vise en anden skole -en anden måde at være sammen på
- give fællesskabet andre værdier.
Og I tog det op. I var nok, der ville det gode.
Det hænger i aulaen. - Billedet -. Jeres billede.
BAS står der og er navnet på jeres forening.
Bjergsnæs Aktive Sammenhold

Afslutningssamspil.
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Kor til slut - snøft!

Ja, det er jer. Ordene gør, hvad de siger. Billedet viser alle aktivi
teterne i foreningen kædet sammen af navnet. Det man ikke kan se
på billedet, har I skabt ved navnet.
I har netop haft et aktivt sammenhold. Det har glædet os meget.
Vi har også følt, at vi er en del af dette sammenhold, det er åbent ikke noget tys-tys sammenhold, hvis jeg kan kalde det sådan.
Men netop derved er også noget andet sket, vi er blevet bundet.
I har bundet os, men vi og skolen har så sandelig også bundet jer.
Det sker i det daglige samvær - vi knyttes til hinanden. Men bindes
vi til hinanden, har I også et sted at høre til. I har hjemme et sted
også uden for hjemmet.
Bas giver også tanker til musikken. Både at kunne have bassens
dybe og diskantens lyse toner med er vigtigt. I har kunnet spille på
det meste af repertoiret. Man kunne også sige, I har haft en stor del
af farveskalaen med i det liv, der har udfoldet sig her.
Dissonanser og falske toner er det også blevet til. I har ikke altid
været gode til at lade hinandens ting være f.eks. i køleskabene,
men meget gode til at lade jeres egne ting være i glemmekassen.
I de sidste uger har jeg med glæde lyttet, når I har øvet kor og
samspil. Det har længe været godt, nu er det også blevet meget
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rent. I synger en sang ”Oh, Freedom”. Den er dejlig at synge, og nu
kan I synge den til fulde.
Den handler om friheden, nok beregnet på en anden og mere
håndfast frihed i USA, men her og nu kan I også bruge den. I er
nemlig også blevet frisat - fået friheden. I har altid haft den helt
kontante frihed - det er frivilligt at gå på en fri skole - det var jeres
valg - ikke vores. Det var friheden fra noget - til at sige fra.- Det, I
nu har, er friheden til noget, og den er helt forskellig fra friheden
fra noget.
Derfor når I synger ”No more Bjergsnæs” så må det være med
tankerne om at have frihed til at turde udrette noget - ikke med
tankerne om endelig at skulle væk fra noget - her væk fra Bjergs
næs.
Jeg håber, vi i løbet af året gennem oplevelser, dagligdag, sam
tale ja hele vort liv her på skolen har kunnet give jer det modspil,
der gør, at bundetheden også kan give frihed.
For kun i bundetheden findes friheden. I kender bundetheden til
en anden - en ven eller stærkest mor og far - senere vil det sikkert
blive en ægtefælle. I kender også bundetheden til andre ting som
steder, følelser, stemninger, begreber m. m. I så torsdag aften
mange tidligere Bjergsnæs’er - De skulle lige mærke stemningen
igen.
Bundetheden kan både være negativ og positiv. Bundetheden af
en ven kan blive til de tungeste lænker om halsen, når man ikke
kan røre sig i venskabet. Men kan også give den største frihed, når
man ved, at holder man venskabets regler, er der til stadighed en
ven at finde, uanset hvor langt man træder ud.
Den største bundethed findes udover forældre-barn forholdet i
at gifte sig. Dette at turde vie sig til hinanden, eller med andre ord
at turde hellige sig hinanden. Det betyder jo også, at man har frihe
den til at være sig selv helt og fuldt. Men så må man også stille det
frem i en kristen tro.
Kristendommen er jo at stille mennesket ansigt til ansigt.
Med sig selv. Jeg må smide masken - være ærlig.
Sin næste. Jeg må kunne tilgive.
Og Gud. Jeg må kunne sige så ussel og lille, som jeg er: Gud vær
mig mine synder nådig.
Grundtvig sagde: ”Menneske først, kristen så”. Menneske først
ser jeg i det fællesskab I har haft, det andet kommer sidenhen.
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I har nemlig givet plads i fællesskabet. I har skullet, og man skal
altid give sig / rykke sig lidt eller meget for at være med i et fælles
skab, men så har der også været plads til det individuelle.
Dette er vigtigt. For det er pudsigt så meget vi taler om, hvad der
er normalt - Det eksisterer jo ikke, hvorimod det individuelle eksi
sterer. For det er jo netop hver enkelt af jer. Tænk på, hvordan vi
morer os over hinandens små særheder samtidig med, at vi holder
af dem, vi morer os over. Når alle vore Voel-folk siger: en tårn i
øjet, og vi andre: en torn i øjet. Vi kan le med hinanden i vores for
skellighed. Bring dette videre. Tænk over det næste gang du sy
nes, en person er mærkelig. Måske er det netop denne person, som
er din næste - den som har brug for din hjælp, eller du får hjælp af.
Til vinterstævnet på Gymnastikhøjskolen havde vi som formål
skrevet i programmet: ”Vi søger det hele menneske. Eleverne skal
føle at være en ud af en helhed og gøre deres til, at helheden forbli
ver”. Hver enkelt af jer afspejler helheden -I viser det samme pro
gram, men I er også hver især en del af helheden -1 har hver jeres
individuelle præg. Måden at gå på - lave øvelser o.s.v.. Dette gæl
der selvfølgelig også i hele vor dagligdag.
I efteråret fortalte Tine Bryld os på en rigtig fin måde om Chri
stiania. - Først i 70’erne var Christiania også på alles læber og li
geså om nedlæggelse. - Christianitterne med venner udsendte en
plade, hvor der i en af sangene blev sunget: ”1 kan ikke slå ihjel, vi
er en del afjer selv”. Selvfølgelig.
Dræber vi dem (i overført betydning, deres udbrud), dræber vi
noget i os selv. De er jo opstået ud af tidligere generationers hand
linger.
Men vor mekaniske tankegang kan kun sige - det er ikke nor
malt - der er sket en fejl - den må fjernes - et nyt tandhjul må
sættes i.
Sådan er det bare ikke. Det er mennesker, vi taler om. Det er no
get i os selv. Det er vort eget samfund.
I er blevet opdraget i en verden med en mekanistisk tankegang.
D.v.s. er der noget galt med maskinen, samfundet, må vi skifte det
forkerte ud - som i Christiania-eksemplet.
Vi har en verden med en bruddelt virkelighedsopfattelse. Der
ses ikke i helheder. Man ser f. eks. ikke et samfund som en enhed
og et samspil mellem mennesker, deres naturlige miljø, og det, der
før er opbygget.
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Miljøugen - fremlæggelse.
I kender det selv fra miljøemneugen, hvor nogle af jer fandt
mælkekartonerne som en unødvendig forureningskilde og ville
spørge Mejeriselskabet om deres mening. Men det var omstillings
damer det hele. - Ja, for der tænkes ikke på samfundet som en hel
hed og et samspil mellem mennesker og deres naturlige miljø. In
gen gad forklare.
I stedet får vi reklamer for, hvor godt mælk er, ligesom der er re
klamer for alt muligt andet. Reklamer og billeder i stedet for hel
hed og sammenhæng i tilværelsen. Men noget skal der til for at
skjule virkeligheden, som vi jo alle er i til daglig.
Vi er i en verden fuld af billeder, men fattig på forbilleder.
Billeder. -1 har gennem et år her fået mulighed for at danne je
res egne billeder. Både inde i jer selv men også sprogligt og på lær
redet. - I er blevet bombarderet med holdninger og synspunkter i
den daglige samtale, timerne, fritiden. Men netop på denne måde,
sammen med jeres forældres indsats, har I fået koden til at tyde de
billeder, der bliver kastet i hovedet på jer hele tiden fra TV, film,
aviser, blade.
I denne billedverden er det nødvendigt, I har den bagvedlig
gende kultur, så I kan tolke og tyde og ikke blive bondefanget.
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Men ikke bare i billedverdenen også sådan med sangene I hører.
Jeg vil læse en side fra Johannes Møllehaves bog ” Vor tids
tid”(s.24, 1.4.), hvor han kommer ind på Kim Larsens sang, som I
kender fra omkvædet ”Blip-båt, og Gud hvor går det godt”. I elever
har hørt lidt til dette i en fortælletime, så I er forberedte. ”Den tidsbevidste Kim Larsen sang om den elektroniske datamattid og...”
”Han beskrev med rytmisk munterhed det nemme liv. Manden i
en af hans viser har det nemt på sin fabrik, hvor han bare skal passe
en knap, nemt i kantinen, nemt på vejen hjem, nemt foran sit tv,
som han dog gerne falder i søvn ved, så han først vågner ved hylelyden. Han har det nemt med at være skilt - og konen må nok også
have fået det nemmere - for han angiver selv som skilsmissegrund,
at han ikke var nem. Nu har han det nemt med sin veninde, der er
kold som is og derfor ikke involverer ham i noget der ikke er nemt.
Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad
for at leve, det‘ da klart, er det ikk‘? Mine hænder de er bløde som
en anden funktionærs, og jeg har masser af tid til min børnekrydsogtværs. Det siger blip-båt, og Gud hvor går det godt, vi har hvad
vi skal ha‘ af både stort og småt.
Takket være den moderne teknik er det hele blevet nemt, arbej
det og turen til arbejdet, aftenen foran tv-et og det hele. Overfla
disk læst og hørt siger visen, at det hele er nemt og godt ”det går jo
som en leg”, og tilværelsen er ikke sværere end børnekrydsogtværsen. Men bag det nemme og gnidningsløse ligger det tomme.
Han er alene ved maskinen, alene i kantinen med frokostavis som
de andre ”stille hver for sig” - alene i bilen frem og tilbage (mens
bilradioen spiller den samme blip-båt muzak, som han hører på fa
brikken).Og alene falder han i søvn i lejligheden foran tv-skær
men. Manden er blevet et vedhæng til elektronikken, det er den
som styrer ham og ikke omvendt. Det hele fungerer, maskinen som
han betjener på fabrikken, bilen, muzakken, tv-apparatet, ganske
som det er programmeret til at fungere. Og manden fungerer vel
også? Eller gør han?Er der noget galt i, at han ikke har flere ord
end ”hej” og ”dav” til de andre på fabrikken? Hvorfor skeler han
stjålent op til uret på fabrikken med de ”magiske tal”, når nu det
hele er så dejligt, og hvorfor falder han udmattet i søvn foran fjern
synet til hyletonen vækker ham? Når der er noget i fjernsynet sover
han, men når der ikke er noget vågner han. Ligesom det ville være
en katastrofe for ham, at der blev slukket for muzakken.
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Kæden af kærminder.

Går det så godt eller er han moden til en indlæggelse? Bogstav
rimene gør refrænet så nemt at huske (hukommelsen er altid blevet
støttet af bogstavrim, og refræner skal blive hængende, så de kører
videre når man har hørt dem). Først to gange B: Blip-Båt. Så tre
gange G: Gud, hvor går det godt.” ...
”Men der er også en anden vigtig pointe i sangen: ”Vi har hvad
vi skal ha‘ af både stort og småt”.
Dels er tingene blevet nemmere og dels har vi det hele. Den afgø
rende livsholdning bliver ”at ha‘”. Man er hvad man har, og der er
intet i tilværelsen der går ud over ha‘-holdningen. Vi har hvad vi
skal ha‘.”
Overfor denne ”Jeg er, hvad jeg har holdning” vil jeg sige S og
Bjergsnæs. I kender og har levet en anden holdning. I ved, der er
andet og mere væsentligt i tilværelsen end at have. Men jeg ved, at
også I vil plumpe i af og til og gå med på den vogn. Sådan er men
neskelivet, men til dette hører også nåden.
Jeg har talt om frihed og bundethed, fællesskab og helhed, men
neskelighed og tingslighed - jeg har talt om jer.
Nu er det jer, som må bringe dette budskab videre. Nu skal det
briste eller bære. Har I fået den hjælp og styrke og det mod, der
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Slutopstilling - fællesserie.

Sikke’ nogle fyre - 60’er fest.
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skal til for til tider at stå fast i et samfund i opbrud og forandring.
Samtalen er den farbare vej for ændring. At det kan hjælpe, har
I et godt eksempel på fra prøverne, hvor vi havde en meget god dis
kussion og samtale, om karaktererne skulle udleveres eller ej. Re
sultatet blev, at de, som ville, skulle have karaktererne med det
samme. Men samtalen havde givet bevidsthed om situationens
sammenhænge, så eksamenshysteriet blev afværget. Der var nogle
som spurgte, om ikke vi lige så godt kunne have bestemt dette i for
vejen. Men vi ser her en reel mulighed for hvert elevhold til at se
beslutning og konsekvens i en helhed.
I aftes og i nat viste I, at ansvaret havde I taget på jer. Vi andre
kunne gå i seng i visheden om, at når morgenen var nået, ville vore
regler til hinanden her på skolen stadig stå til troende. Tak skal I
have for det.
Tak også for en meget fin opvisning. I gav, hvad I havde i jer.
Gem de mange sange på arket i sang efter lige før. Sikken rigdom
af sang og tekst.
Nu er det ved at være slut. Meget mere kunne vi have sagt hi
nanden, men en ny dag og tid skal tage sin begyndelse, og det må
være nu.
Bjergsnæs Aktive Sammenhold må I bringe med jer herfra. Tag
det til jeres hjerter. Sørg for at også kommende generationer får
fortalt, sunget, oplevet, oplivet og oplyst, og I vil være med til at
holde mennesket i live.

Ordet!
Din kamp skal gøre livet 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 et rigtig godt skoleår 1988-89.

Ole Mølgaard
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Yndefulde piger.

Stensamlerkompagniet.
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”UKRUDT”
Nyanlagt have med flotte blomster,
der både har danske og latinske navne står og pryder en solskinsdag.
Himlen er ganske blå, og det nymalede
hvide stakit er netop baggrunden for
det smukke blomsterbed.

Der er nippet og pillet omkring stauderne en ung pige har lige lagt sidste hånd på bedet.
Så kom en lille dreng gående sammen med sin mor.
De holdt hinanden i hånden.
De standsede og så på bedet, moderens øjne så kun
på det ukrudt, der stod så tæt en staude,
at den unge pige ikke havde fået øje på det,
trods ukrudtsplanten var højere end selve stauderne.
Moderen tog et skridt frem i bedet
og rykkede planten op - med rod.
Drengen kiggede op på moderen og sagde:
”Hvorfor rykker du den op, mor?”
Moderen svarede:”Det er ukrudt, det er en ”Stolt Henrik.”
Drengen kiggede interesseret på planten og sagde:
”Den er ellers flot.”
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Moderen vidste ikke rigtig, hvad hun skulle sige,
men holdt med sin søn i, at planten egentlig var meget flot.
Men at plante den igen ville hun ikke gøre.
Det ville være for nedværdigende, trods hun i drengens øjne
så mere interesse og begejstring for den stakkels ”Stolt
Henrik”, der nu måtte lide døden,
end fryd og glæde over stauderne.
Hvad er det vi går og gør?
Vi vil styre alt.

Udrydder natur fra naturen.
Manipulerer med gener.
Måske vil den lille dreng i sin have plante ukrudt,
og nyde planterne så længe de vil og kan modstå
vor tids stadige bekæmpelse af,
hvad der ikke er effektivt eller det der bare står lidt i vejen
for hvad der ellers kan blive til penge.
Engang vil der stå skrevet
på det sidste ukrudtsblomsterblad -

Nej tak - jeg vil ikke have et liv.
Hilsen mig, der alligevel ikke kan få lov at være mig!

Lisbet Dalgaard Mølgaard
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Så er der køkkentjans.
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Livsværdier - livskvalitet
Når man første gang sender et barn på efterskole, gør man sig nogle
tanker om, hvordan denne skole skal være, og hvilket udbytte, det
ville være ønskeligt, den unge kunne få med sig derfra.
Efter et par besøg på Bjergsnæsskolen var vi som forældre ikke i
tvivl om, at det var en ”stærk ” skole.
Hvad er da Bjergsnæsskolens styrke?
- Skolen har en klar profil.
- Skolen er konsekvent i forholdet til og opdragelsen af eleverne.
- Skolen betragter de unge som hele mennesker og søger at udvikle
dem til sådanne.
- Personalet fremtræder som en helstøbt gruppe og trækker på
samme hammel.
- Skolen tager udfordringer op.
Det sidste vil jeg gerne uddybe lidt nærmere.
I en tid hvor familiemønsteret forandres, og mange børn er over
ladt til sig selv en stor del af dagen, mærker man en rodløshed og
forvirring hos børnene. Denne manglende forældrekontakt gør, at
de mangler faste holdepunkter i tilværelsen. Værdier og normer
bliver slørede.
I en erkendelse af, at disse tendenser er tydelige i Danmark, og
på trods af, at Bjergsnæselevernes baggrund er solid, arbejdede
man i de fire første uger med et emne, man kaldte Livsværdier Livskvalitet. På efterårsmødet den 30. september blev der givet en
grundig orientering om de tanker, man på skolen havde gjort sig,
inden arbejdet gik i gang, og der blev fortalt om, hvordan man kom
rundt om emnet.
Når man arbejder med sådan et emne, der handler om de store
spørgsmål i livet, gives der ingen entydige svar. Det var heller ikke
det, skolen ønskede. Hver elev skulle bevidstgøres om, hvad der
for den enkelte er værdifuldt lige nu. Desuden skulle de unge sætte
nogle mål for sig selv -nogle livsværdier, de ville arbejde henimod.
Skolen gav mulighed for, at man i fællesskab kunne fordybe sig i
emner som:
1. Fremtidsjobbet.
2. Kulturarven.
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Morgentåge, sol og solsikker.
3. Generationsforpligtelsen.
4. Kunsten.
5. Naturen.
Efter en bearbejdning af disse store emner kunne eleverne så
prøve at udtrykke - gennem musik, billeder, skulpturer, collage,
poesi og prosa - hvordan de så deres liv nu, og hvad de ville arbejde
henimod.
En musikgruppe havde dette bud:
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»Mødet«, (omkvæd)

/W?.

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

Jeg kom en sommerdag
nervøs, usikker og spændt,
men jeg var sikker i min sag,
min tilværelse var vendt.

Mit ønske fremtidsjob
nervøs, usikker og spændt,
men ingen af os giver op,
for intet må være glemt.

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

Forventningen var stor,
nervøs, usikker og spændt,
da jeg tog afsked med min mor,
min første tanke var sendt.

Vi håber alle på,
nervøs, usikker og spændt,
at vi et godt år her må få,
et lys vil altid vær’ tændt.

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

:/: Miljøet var omvendt og nyt,
jeg følte mig ikke snydt. :/:

Lidt boldspil, løb og sang,
nervøs, usikker og spændt,
for sådan gik dagen lang,
noget nyt i mig var tændt.
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mi
En vals giver smil.

Udstilling til afslutningen.
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En anden udtrykte det således:
Livsværdier.
Når jeg føler glæde
når jeg føler tryghed,
når jeg føler mig elsket,
når jeg føler noget
så mærker jeg mine livsværdier.

Jeg elsked dem jeg kom fra,
jeg slog rødder der.
De så mig i øjnene,
de lukkede mig ind bag deres masker.
Jeg føler noget for dem,
de føler noget for mig.
Jeg kender deres blikke
jeg kender deres smil,
jeg kender hver deres livsværdier,
og de kender mine.
Jeg havde nogle oplevelser med dem,
jeg havde nogle livsværdier med dem.
de har hver deres livsværdier,
jeg har mine livsværdier.
De værdier vi havde sammen
vil man aldrig glemme.
Dem vi får vil man huske.
Men selv om mine rødder løsnes,
Selv om jeg nu går lidt min egen vej,
så må man huske på sine egne værdier,
sit eget jeg.

Jeg er her, de er dér stadig,
jeg står overfor nye masker,
overfor en ny verden,
nye blikke, nye smil,
men også nye følelser, altså
livsværdier.
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Det er så svært at slippe,
men alle må gøre det.
Det er så svært at sige farvel,
men alle må gøre det.
Det er så svært at sige goddag,
men alle må gøre det.
Men det er jo nok det, der giver
én alle oplevelserne og livsværdierne.

Ja, nu er jeg her, mine tanker løber,
skal jeg nogen sinde komme ind bag
alle disse masker, lære deres smil og
øjne at kende og hvad med de gamle?
Uanset hvor man står i sin tilværelse er det sundt at stoppe op og
"filosofere” lidt over, hvad der er værdifuldt. Dette blev alle delta
gerne i efterårsmødet - forældre og venner af skolen - bedt om at
gøre og nedskrive, og det viste sig slet ikke at være så let.
Jeg har en tro på, at når man tager så vigtigt et emne op, og man
som troværdig voksen tør vise de unge, at man selv har et ståsted,
hjælper man dem godt på vej ind i det fællesskab, hvori de skal leve
deres liv. Bjergsnæsskolen har sikkert altid påvirket eleverne i god
retning, men ved at arbejde bevidst med livsværdier og livskvalitet,
kan man håbe på, at de unge i højere grad bliver klar over, hvor de
selv står og TØR være ved det, når de om et år forlader Bjergsnæs
skolen.
Skovby i oktober 1989
Helle Tranberg Johansen
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Efterskolens fremtid og fremtidens
efterskole
For 8Y2 år siden var forberedelserne til skolens start i fuld gang.
Vennekreds og bestyrelse havde både tænkt idegrundlag, byg
ningsudførelse og selv lagt fysisk arbejdskraft til jordarbejde og be
plantning. Lærerpersonalet og de fleste fra det praktiske personale
var antaget, og skolen fyldt op med elever.
En ønskestart at få.
De(t) første år tænkte vi nok om ideerne kunne bære, men også
og måske mest om vi selv kunne.
Troen på unge mennesker - glæden ved at være sammen med
dem måtte ud over ideerne være der.
Ikke uden sværdslag, heldigvis, er skolen blevet, som den er, og det
er nu gået sådan, at vi alligevel har haft overskud og kræfter til at
tænke på årene fremover.

Vi har det rigtig godt!
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Mange forhold er ændret på de 8 ‘/2 år og ofte har vi ikke i daglig
dagen tid, mulighed eller evne til at overskue konsekvenserne for
disse ændringer.
Derfor havde vi for l1^ år siden arrangeret en weekend, hvor
denne artikels noget flotte overskrift var intet mindre end temaet.
Ikke fordi vi troede, at det kunne vi bare klare på en weekend, men
fordi vi var nødt til at være klare på hovedtemaet, for selv helt at
fatte sagens vigtighed.
Inspirations- og visionsdage 5. og 6. marts 1988
For John Engelbrecht havde vi opsat følgende koncept for weeken
den.
”Bjergsnæsskolen har bedt John Engelbrecht være skolen be
hjælpelig med et par inspirations- og visionsdage til - i fællesskab
med alle ansatte, samt skolens bestyrelse - at standse op og se på
skolens hidtidige udviklingsforløb, samt efterskolens fremtid og
fremtidens efterskole med henblik på at afdække, hvilke fremtids
linjer er der ønske om, altså spændingen mellem hvorledes tingene
er, og hvordan de eventuelt burde være. Kort sagt: et inspirations
kursus, hvor muligheden for at se nærmere på sammenhængen
mellem den enkeltes liv og skolens sættes i centrum. Målet er at
øge efterskolens selvfornyelsesevne, vække de skjulte ressourcer
individuelt og i fællesskab, at skabe meningsfyldte mål og rammer
for alle, som bidrager til den enkeltes og skolens menneskelige ud
vikling”.

Det blev to dage med en vekselvirkning af egne tanker i enrum,
gruppedrøftelser, fællesdrøftelser og Johns gode indlæg, samt fest
ligt samvær lørdag aften.
Efter weekenden følte vi alle at have fået sagt og gjort meget,
men der var ikke kommet noget konkret ud af det.- Det var lidt fru
strerende for vi ellers så effektive mødemennesker, der efter et
møde gerne skulle have et klart resultat. - Og hvor havde vi godt af
dette. Selvfølgelig kunne vi ikke bare knipse med fingrene, og så
skulle alt kunne løses - der skulle tid til før alle vore tanker og ideer
kunne finde fodfæste.
Til besvarelse af forskellige spørgsmål blev vi hver især sat i en
rum, for derefter at skrive egne stikord op på tavlen uden hensyn til
andres stikord.
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Cykelturen giver også tid til leg.

Derfor vil kun disse stikord stå som foreløbigt resultat af denne
weekend.

Tilbageblik
Spørgsmål: Hvad har været min vej til denne skole?
Spørgsmål: Hvorfor er jeg (stadigvæk) her? Tavlestikord til
dette sidste spørgsmål: det folkelige, arbejdsglæde, fordi vi ka’ li’
hinanden, fælles ansvar, personligheder, efterskoleformen, udvik
ling, forpligtethed, kollegial ledelse, samvær/samtale, frihed, det
grundtvigske, at glemme sig selv for noget større, grænseoverskri
dende, resultater, idealer.
Nutidsbillede af skolen på godt og ondt
Tidspres. Effektivitet. Stressede perioder. Vil vi for meget? Demo
kratisk beslutningsproces er tidsrøvende. Manglende realitetssans
overfor, hvad vi gør. For lidt faglig samarbejde. Eleverne ukoncentrerede, overfladiske i omgangsform og tilegnelse af viden. Vi sæt
ter vore forventninger for højt og kræver for meget af dem. Kører
meget vort eget løb p.gr.a. fagspecialisering og mangler inspiration.
Lærer vi de unge selvstændighed nok og at være alene. Bange for
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at tabe ansigt. Bange for nytænkning og fornyelser. Krise i kreativi
teten. Vennekredsen er for passiv. Underholdning er antipædagogik. Lever vi op til frihed under ansvar? Konflikt mellem skoleliv,
privatliv og fritidsliv. For gode elever, for pæne og ikke repræsen
tative? Er holdningerne så synlige, som de var? Positivt at skolen
har et fint omdømme. Udadvendthed. Det nødvendige tivoli. Lov
til at begå dumheder. Åben dialog. Stor arbejdsindsats. Uenighed
indadtil og enighed udadtil. Udbygningsmuligheder og jordareal.
Lærere og praktisk personale slår rod. God økonomi.
Fremtidsbillede for skolen
Alle med i fortælletimerne. Administrativ aflastning. Løbende re
volution. Det musiske, kreative, boglige og praktiske bindes mere
sammen. Medarbejderboliger. Praktisk side opvurderes. Køkken
kendskab velkommen. Omstrukturering af timetal. Periodeunder
visning. Prøver afskaffes (9.kl.). Elevers muligheder for at lave eget
projekt og afgangsbevis. Den åbne dørs politik. Idrætshal og fore
dragssal. Ressourceudvikling. Skolen må ikke blive større.

Opfølgning
Ses de efterfølgende artikler i lyset af fremtidsbilledet, vil man hur
tigt konstatere, at vi uden direkte at vide det søgte at nå mod vort
fremtidsbillede. Weekenden havde givet det resultat, vi ikke umid
delbart så.
Vi var kommet så langt ind på os selv, hinanden, baglandet og
vor skoles holdning, at fremtidsbilledet ikke blot var noget ønske
ligt, men et oprigtigt ønske.
Nye sigtepæle for Bjergsnæsskolen var ved at blive rejst.
Ole Mølgaard
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Idédebatten med Vennekredsen
Efter weekenden d. 5.-6. marts, hvor personale og bestyrelse havde
fået lagt grunden for og var startet på idédebatten om ”Eftersko
lens fremtid - fremtidens efterskole”, blev Vennekredsen, skolens
folkelige bagland indkaldt til et møde d. 2.maj 1988.
Og som der stod i indbydelsen: ”Selv om det går godt på skolen,
og man ikke synes noget bør ændres, er der alligevel netop grund
til at give sin mening tilkende og være med i den proces, det er at
holde efterskolen levende i en folkelig forankret udvikling”.
Aftenen blev indledt med et oplæg af lærerne, hvorefter der var
debat. Emnerne fandt vi ved at gå ud fra vore vilkår at drive under
visning på, og vi var nødvendigvis ikke enige i alt. Vi måtte se på
følgende:

Unge i 80’erne - menneskelige krav
Samfundskrav
Undervisning
Herudover havde vi også i ”fremtidsweekenden” set på fremtidens
vilkår og muligheder.
UNGE I 80’ERNE Fra barn til voksen
De unge vi har på skolen er mellem 15 og 18 år. Kendetegnende for
alderen er overgangen

fra
Barn
leg
konkret tankegang
vise følelser
fantasi og spontaneitet
ingen forpligtigelse og ansvar
afhængig af voksne

til
Voksen
arbejde
abstrakt tankegang
kontrollere følelser
rationel og målrettethed
ansvarlig og forpligtet
selvstændig

Der sker en fysisk udvikling og følelsesmæssig løsrivelse bl. a. fra
forældre og autoriteter.
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Dette kan medføre konflikter i forholdet unge og forældre, unge
og autoriteter, og dermed også en identitetskrise. Denne krise eller
overgang er et led i udviklingen til at blive voksen. Forældrenes og
autoriteternes værdier kan ikke bare overføres til de unge, nej, nu
må de unge selv vinde dem i frihed og på eget ansvar.
Denne identitetskrise kan betyde, at de unge søger andre idea
ler, nogen at se op til, at gøre til forbilleder. Vi kender det fra
sportsstjerner, filmstjerner, pop-, rock- og beatidoler. Det kan dog
også give sig udslag i en til tider ukritisk annektering af ideologier politiske eller religiøse.
Disse giver faste holdepunkter i en ellers uoverskuelig tilværelse
- samtidig med man finder sammen i ”interessegrupper”, der giver
et styrkende fællesskab - man står ikke alene med ideerne/holdningen.

Ændringer i samfundet
Normer
Her er sket et opbrud, som er blevet til fravær af samfundsmæssige
normer. De unge får ofte ingen hjælp af normer hos forældrene,
der også er i splid med sig selv og ikke tør stå fast, når de unge i
identifikationsfasen helt naturligt prøver at spille op mod dem.

Uddannelsesforhold
Det er nu ikke 7 men 9 år i skole. Derefter får flere end tidligere en
længere uddannelse. - Der sker ikke et miljøskift, et opbrud eller
andet i ungdommens første år (f. eks. ud at arbejde efter 7. klasse),
man bliver bare ved i den gamle skure.
Familiedannelsen
har førhen været tegn på det afgørende brud på ungdomstiden. Nu
papirløse forhold, som har givet indtryk af løsere bindinger, lige
som tendensen til at ville sig selv (yuppier, der bliver to - dinks Double Income No Kids) og få succes, ikke medfører den ansvar
lighed, der førhen lå i at stifte familie og hjem.
Kædet sammen med det lange uddannelsesforløb kan man blive
i barnets og ungdommens uansvarlighed også i den periode, hvor
voksentilværelsen skulle have sat ind. Det er farligt ved en sam
menkobling til et højt anset (eks. pengemæssigt) job -mange penge
og ingen ansvarlighed.
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Ligesom samlivsformerne er brudt op, viser de mange skilsmisser
opbrud og normbrud.
Kønsrollemønstret
Heller ikke her kan de unge få fast grund under fødderne mere.
Der er ingen faste normer for, hvem der gør hvad, selv om det nok
stadig mange steder er kvinden, der må tage sig af det huslige og
børnene. Der er i mange hjem ikke taget stilling til, endsige disku
teret hvem der gør hvad og hvorfor. Normerne er ikke blot fly
dende, forældrene tager heller ikke stilling til deres nære dagligdag
- fordeling af roller.
Kærlighedsforholdet
Hvor før det stive, uvidenheden og det ”Victorianske” prægede på
en meget uheldig måde, kan dette at intet i dag er helligt - alt kan
udråbes - kan gøres til genstand for offentlig behandling (jeg sagde
ikke privat samtale) både i tekst og billede, måske være overvæl
dende for den unge. Der er dog her ligesom en ændring i gang.

Piger m/k til 60’er fest.

37

Arbejdmarkedsforhold
I modsætning til den tabte generation fra midten af 70’erne ser det
ud til at vore dages unge har rimeligt gode muligheder på arbejds
markedet, men intet er sikkert, og usikkerheden har især vundet
ind under indtryk af 75’erne samt arbejdsløsheden på mellem
260.000 - 300.000.
Ungdommen som forbrugergruppe
Den økonomiske vækst har muliggjort, at ungdommen nu er en
pengestærk og derfor ombejlet forbrugergruppe. De har mulighed
for at deltage i forbrug, mens deltagelsen i produktionen udsættes.
Hvis de unge tidligt kommer på arbejdsmarkedet er det i en ”bi
rolle”.

Ungdomskultur
De fleste massemedier henvender sig på en eller anden måde til
ungdommen. Aviserne har ungdomssider, radio og TV har ung
domsudsendelser, der er ungdomsblade, reklamer for unge, ung
domsfilm og meget mere kunne nævnes. Selv om dette er tegn på
ungdommen som en gruppe, er den også delt meget op f. eks.
rockerne
diskerne
punkerne
BZ’erne
yuppierne
dinks’ene m.fl.
Herudover har vi den helt store gruppe de almindelige forskellige der igen deles alt efter interesser, so
cialklasse, bosted/hjemsted, arbejde(forældres), m.m.
Opbrud og verdensproblemer
Udover alt det ovenstående trænger sig også nogle store globale
problemstillinger på:
computerteknologien
genteknologien
ressourcerne
miljø
befolkningseksplosionen i den 3. verden (rig-fattig)
magtkamp/magtbalance, øst-vest.
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UNGDOMMENS KVALITETER
Vi er tilbøjelige til alene at se barndomstiden og ungdomstiden som
noget underordnet, og voksentiden som det centrale. På en måde
kan dette være rigtigt, men ikke når barndomstiden og ungdomsti
den ikke tages alvorligt.
Ungdomstiden har nogle selvstændige kvaliteter, der skal bringes
frem og leves helt og fuldt. Derved kan man nemmere nå frem til en
ansvarsfuld voksentilværelse. Man glemmer nemt dette i lyset af
fremtidens krav -af fremtiden som voksen. Nogle af kvaliteterne er
— de stærke følelser
— idealiteten - optagetheden
— kærligheden - forelskelsen
— friheden
— ikke så normbundne (udover gruppen)
— det lette og lyse

Udover dette har de unge ligesom alle vi andre det
Menneskelige behov
— at være et nyttigt, aktivt og respekteret menneske i en menne
skelig sammenhæng
— at finde og udnytte egne evner.
SAMFUNDSKRAV
Arbejdet
Hvordan søger lokale virksomheder, små som store, efter medar
bejdere? Hvilke udvælgelseskriterier benytter de?

1. Sortering af ansøgere på baggrund af karakterer. Dernæst fyl
destgørende udtalelser.
2. Faglig viden og kunnen vægtes højt.
3. Samtale: Vurdering af det personlige.

Håndværkeren foretrak: Personlig henvendelse - tidligere prakti
kanter — dernæst karakterer.
Fritiden
Fritiden spiller og vil spille en større og større rolle i menneskers til
værelse efterhånden som arbejdstiden bliver sat ned. Derfor er det
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ikke lige meget, hvilken måde fritidsaktiviteterne tilbydes på, og
hvilket indhold de har. Man kan groft dele aktiviteterne op på de
som mest bruger ydre motivation og de som mest bruger indre mo
tivation.

Ydre motivation: Resultater, status, omtale, anerkendelse,
økonomi: Præstation og selvhævdelse.

Indre motivation: Leg, glæde, aktivitet, udfoldelse, samhørighed:
Samarbejde.
I dag prøver vi på alle måder at undgå børn og unge keder sig, men
det, vi giver dem, er opgaver, aktivitet, færdiglavet legetøj, video
m. m. Aktiviteten udgår ikke fra dem selv.
Skal fritiden bruges på denne måde i fremtiden? Hvilke motiva
tionsfaktorer vil spille hovedrollen?

UNDERVISNING
Oplægget til dette var dels skriftligt i grove hovedpunkter (neden
stående) dels mundtligt (udeladt).
DET HELE MENNESKE

HISTORIE
OPLYSNING
MEDINDFLYDELSE
IDRÆT
TEORI

STILLINGTAGEN

VIRKELIGHED
ANSVAR

FÆLLESSKAB

BOGLIG

LIVSENERGI
KULTUR
JOB
SELVRESPEKT
LIVSVÆRDIER
PRAKTISK

OPLIVE

EMNEUNDERVISNING

IDENTITET
FANTASI

OPLEVELSER

KROPSBEVIDSTHED
LIGEVÆRDIGHED
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FAGOPLØSNING

Så er der gang i kødgryderne.

Vi mener en god efterskole er et sted, hvor der foregår en praktisk
undervisning i naturlig vekselvirkning med teori, hvori de forskel
lige fag integreres.
På samme måde skal ordene i ovenstående tegning forstås.
Emnerne er i perioder valgt af lærergruppen og i andre af ele
verne, hvormed de oplever den demokratiske proces.
Undervisningen skal desuden indeholde (så vidt muligt) alle
aspekter i de unges nuværende og kommende tilværelse, såsom ar
bejdsliv, fritidsliv, familieliv, samfundsliv og privatliv. Her tænker vi
os, at livsoplysningen og den almene dannelse vil have en væsentlig
plads i undervisningen.
Eleverne skal have mulighed for i en periode at fordybe sig i
selvvalgte emner, som de i en eller anden form skal fremlægge
(rapport, foredrag, plancheudstilling, videofilm m. m.).
Vi ønsker endvidere, at eleverne inddrages i det praktiske ansvar
i efterskolens hverdag. Dette kan f. eks være i køkkenet, rengørin
gen, udendørs arealer og vedligeholdelse.
Det er selvsagt, at ovenstående ikke helt kan gennemføres med
en undervisning, der skal føre eleverne til folkeskolens afgangsprø
ver.
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VENNEKREDSENS IDEER OG TANKER
Under den efterfølgende debat kom følgende tanker og ideer frem
hos Vennekredsen.
De unge må have de kundskaber, der er behov for
1. i forhold til erhvervslivet
2. i forhold til menneskets eget liv
vel vidende, de er forbundne.
Ikke enten boglig eller kreativ men begge.
Prøverne må ikke være undskyldning for ikke at være kreativ.
Gennem undervisningen brække faggrænserne op indefra.
Tolerance og respektere andre på trods af forskellighed, andres
manglende muligheder. Respekten for hinanden som det menne
ske, man er.
Gøre noget ved de manglende muligheder for de, som ikke kan
komme gennem systemernes nåleøje.

Vi skal
vise normer, give/vise ansvarlighed, lære dem orden, sætte græn
ser, stille krav, være troværdige forbilleder, være ærlige og ikke in
doktrinerende, vise/give holdninger, lære dem selvstændighed,
god anvendelse af fritiden, god adfærd.
Sproget skal der værnes om f. eks. gennem fortælling og sang.
Vi skal prøve at give helhed og ro i tilværelsen.
Søge identitet gennem fortællingen og litteraturen.
Ikke pluralisme men Grundtvig.

Prøve at modvirke fragmenteringen. Prøve på trods af sammen
hængsløsheden at få gjort noget ved tingene - at handle.
Give eleverne mod og styrke.
På lærergruppens vegne
Ole Mølgaard
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Sigtepæle: Udsøgning og afprøvning
I en weekend i foråret tog personalet på Bjergsnæsskolen til Hy
gum på weekend. I Hygum ligger Ole Mølgaards fødegård, og det
var denne, der var stillet til vores rådighed af Meta (Oles mor). Om
det var hendes ånd over gården der gjorde, at det blev en meget be
rigende og god arbejdsweekend vides ikke.
Ideen med denne weekend var at få udsøgt nogle af de ”sigtepæle”, som igennem den sidste tid var blevet drøftet og diskuteret
blandt lærere, personale og bestyrelse.

Model for fællesskabet
Vores udgangspunkt for arbejdet i skolen, ja for hele livet er fællesskabet.Den dag, vi er født, er vi sat i et fællesskab.Dette bæres først
og fremmest af modersmålet. Modersmålet er rammen, det er det,
der giver os særpræget, det afgrænser vor historie, det giver os or
dene/ poesien i vores sange, vore myter og sagn og ikke mindst mu
ligheden for fortællingen.
For at fællesskabet kan udvikle sig, være levende, er det nød
vendigt, at vi kan bruge modersmålet, at det ikke bare er noget for
de få, men at modersmålet bruges og forståes af alle. Dette kræver
ligeværdighed såvel i borg som i hytte. Gennem følelsen af lige
værd bliver mennesket frit, det kan og tør udvikle sig. En frihed
som er bundet af modersmålet og fællesskabet. En frihed, som gi
ver mennesket mulighed for at afprøve grænser, sådan at det kan
udvikle dets personlighed. Hvad er så nødvendigt for os, for at
kunne opnå denne frihed til at danne en personlighed, et helt men
neske?
— Den åndelige nødvendighed: at kunne forstå og udtrykke talen
til og fra hjertet.
— Den faglige nødvendighed :at kunne læse, skrive, regne, forstå
og tale andre sprog.
— Den praktiske nødvendighed :at kunne bruge sin krop til at ud
rette basale ting: rengøring,madlavning o.s.v. såvel som at kunne
udtrykke sig kreativt: sløjd, formning, musik m.v.
— Den fysiske/kropslige nødvendighed :at udvikle og vedligeholde
ens legeme, at kunne udtrykke sig ved hjælp af dette.
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Disse nødvendigheder må være udgangspunktet for den under
visning, der skal praktiseres, hvis man vil danne frie og ansvarlige
mennesker.
Kritikfase
Det var denne model for fællesskabet, som vi tog udgangspunkt i.
Udfra denne lavede vi en kritik af vores skole. En kritik, hvor op
lægget var, at vi skulle prøve at nå frem til, hvad vi var gode til på
Bjergsnæsskolen, og hvad vi var dårlige til på Bjergsnæsskolen. Vi
fandt hurtigt ud af, at det var meget lettere at finde de dårlige ting
end de gode. Endnu et bevis på, at vi har meget svært ved at se de
gode ting, men hele tiden opfyldes af det negative. En god ven af
mig sagde en gang: ”Man skulle købe sig en stor tavle, hvorpå man
hver gang, man lavede noget godt skulle påskrive det, sådan at man
hele tiden blev mindet om, at man dog også havde udrettet noget
positivt”. Her er nogle af de ting, der kom frem.
— Vi er ikke gode nok til at indrette undervisningen, således alle
kan være med.
— Eleverne er ikke ansvarlige nok over for skolen.
— Eleverne er ikke gode nok til at acceptere hinanden.
— Vi er ikke gode nok til at få alle med i arbejdet i fællesskabet.
Der er for få ting, som alle på skolen er fælles om.
— Vi når ikke nok ud til den enkelte elev.
— Vi skal give eleverne bedre mulighed for at stille mål for sig selv.
Dernæst prøvede vi at vende denne kritik: hvilke tiltag må vi
lave for, at vores skole giver bedre mulighed for, at disse ting kan
ændres. Denne diskussion førte til følgende:
— Dannelse af ”snik-snak” grupper.
— Fælles fortælletime.
— Introforløb med emnet livsværdier.
— Afprøvning af modulskema.
Snik-snak grupperne er dannet for at få større kontakt til den
enkelte elev. Hver lærer har en 6-7 elever, som vedkommende mø
des med en gang om ugen. Her snakkes der om løst og fast, ram
merne er op til den enkelte gruppe.
En gang om ugen er der fælles fortælle time for alle, praktisk
personale, lærere og elever. Alle kan få lov at holde sådan en for
tælletime, som har en varighed på ca. 30. min. Den kan omhandle
alt, kun fantasien sætter begrænsninger.
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Overlevelsestur.
Vi har valgt at starte dette skoleår med en introduktionsperiode
på 4 uger. Formålet med disse 4 uger var dels at give eleverne et
kendskab til skolen, men også til hinanden. Først og fremmest var
det dog at give eleverne et kendskab til sig selv, finde ud af hvilke
personlige mål de har.
Temaet for ugerne var livsværdier. Vi ville vise eleverne nogle
steder, nogle områder, hvor vi mente, at der var mulighed for at
finde livsværdier.
Noget af det eleverne i øjeblikket er meget optaget af er deres
fremtidsjob. Vi gav eleverne mulighed for at udforske dette og her
igennem afdække, hvilke livsværdier de kunne få opfyldt her.
I vores kulturarv, modersmålet, den kristne tro ligger også livsfærdier gemt. Eleverne besøgte en præst, dom dels i kirken og
hjemme hos sig selv fortalte om dette og fik herved diskussionen i
gang.
Hos vore gamle, dem som allerede har gennemlevet største de
len af deres liv, må man kunne få nogle erfaringer, nogle synspunk
ter for, hvad det er, der har givet deres liv værdi. Vi inviterede en
række pensionister på besøg, som eleverne over en kop kaffe fik
talt godt med på værelserne. Hos andre kulturer, hos udlændinge;
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”Har de nogle andre livsværdier?” Eller har de bare en anden
”farve”? Vi havde engelsk-talende unge fra U.S.A., England og
Australien på besøg, hvor eleverne oplevede nødvendigheden af
sprogegenskaber.
I kunsten, i den kreative proces ligger der mange værdier. Det at
forme, at bruge sine hænder, sin krop til at udvikle et produkt, gi
ver en mulighed for at opleve, det at lykkes -at kunne give sin tanke
fysisk udtryk.
Udenfor i vores natur ligger der et liv, en harmoni, som kan give
én meget. Forholder du dig til naturen? Er du en del af den? Hvor
dan behandler du den?
Udfra disse bud på, hvor der er mulighed for at finde livsvær
dier, bad vi eleverne om at lave en opgave. De skulle finde frem til,
hvordan de forholdt sig til livet. Hvad var lige nu deres mål med
dem selv - hvilke livsværdier er vigtige? Dette resulterede i en lang
række meget forskellige opgaver. Opgaverne blev fremlagt af ele
verne i snik-snak grupperne og blev et meget fint redskab for dem.
Det sidste tiltag, vi lavede, var at afprøve en anden form for
skema: Modulskemaet.
Hvad vil et sådant skema betyde for både lærere og elever?
Dette var der efter afprøvningen meget delte meninger om. Et er
dog sikkert. Det kræver en stor omstillingsproces, det er ikke no
get, man bare lige hopper ud i. Denne omstillingsproces har både
lærere og elever nok haft noget svært ved.

En skole i bevægelse
Vi har på Bjergsnæsskolen fået udsøgt nogle sigtepæle og fået dem
afprøvet. Vi bevæger os imod dem. Det at bevæge sig udfra den
grundholdning vi har, og den samtid vi lever i, må være målet for
vores skole.
Per Rasmussen
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Hvorfor ikke prøve noget nyt!
Med udgangspunkt i vore mange diskussioner tog vi fat på nogle
nye tanker angående skema og undervisningsform. Det resulterede
i mange tanker og ideer. Nogle af ideerne kunne vi ikke bruge, men
det var sundt for os bare at have diskussionen omkring de forskel
lige ting vedrørende skema og undervisningsprincipper. Vi skulle
prøve de nye føromtalte indkøringsuger,og vi skulle ændre i valg
fagsstrukturen. Den har vi ændret, så vi nu kun har to valgfagsrun
der, mod før tre. Det skulle give mere sammenhæng i forløbene,
men ville selvfølgelig have visse ulemper, som også skulle gennemtænkes. Hvad betydning ville det få for ”sæsonfagene” fodbold, at
letik, udeaktivitet m. v.? Disse problemer mente vi at kunne klare,
så enden blev, at vi i skoleåret 89-90 arbejder med kun to valgfags
runder.
Der skulle også prøves noget andet i den almindelige, ”kvalifi
kationsgivende” undervisning. Vi forsøgte så, at arbejde udfra en
tanke om et modullignende skema, der havde til hensigt at gøre un
dervisningen mere sammenhængende, og på den måde mere rele
vant for eleverne. Eleverne og lærerne blev delt i to grupper, der
hver for sig arbejdede med dansk, matematik og sprog. Tanken
med modulet var så, at man inden for hver gruppe kunne integrere
fagene, så der i de boglige fag også kunne ses en vis sammenhæng.
Man skal ikke kun have tysk for fagets skyld, men der skulle vise
sig en sammenhæng mellem de forskellige fag og faggrupper. Vi
må nok indrømme, at vi her havde taget munden for fuld. Intentio
nerne var sikkert gode nok, men vi havde ikke haft fornøden tid til
at arbejde det helt igennem. Resultatet af modulet er blevet, at vi
arbejdede ligeså fagdelt som altid, nu blot med den forskel, og for
del, at vi havde mulighed for at arbejde mere koncentreret med de
enkelte fag. Eeks. kan sprogtimerne i en uge indeholde kun et
sprog, så vi slipper for de mange frustrerende skift i løbet af et un
dervisningsforløb. Eleverne har sikkert heller ikke været indstil
lede nok på en arbejdsform, der adskiller sig så væsentligt fra
den,de er vant til. De ønsker mere system i dagligdagen. Ikke for
mange skift i skemaet.
Under evalueringen af forløbet fik vi igen en god debat omkring
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det at lave anderledes skema. Vi er selv som lærere heller ikke selv
fleksible nok til at lave et skema, der ikke ligger i helt faste rammer.
Der er for mange ting, der skal tages hensyn til i vort eget privatliv.
Det er ikke ligegyldigt om børnene skal hentes fra børnehaven kl.
17 eller kl. 18. Vi har alle udadvendte aktiviteter, der skal tages
hensyn til, og mange andre faktorer der spiller ind.
Også af hensyn til det rent faglige - altså elevernes udbytte,
måtte vi tage skemaformen op til overvejelse. Blev alle elever tilgo
deset, eller blev nogle ”glemt”. Ingen elever har mistet noget fagligt
ved at læse samlæst i de 6 uger der gik. Vores planlægning af un
dervisningsemnerne havde taget højde for det, men der var fag
grupper, der mente, at hvis vi fortsatte, kunne undervisningen må
ske ikke blive lige god for alle elever. Det var jo både 9.og 10.
klasse, der var sammen i klasserne.
Hvad har vi så fået ud af at prøve modulskemaet?
Vi, som lærere, har lært noget af samarbejdets svære kunst. Det
kræver utroligt meget forberedelse at arbejde så tæt sammen i
grupperne, som vi gjorde. Samarbejdet kræver meget tid, hvor vi
alle skal være samlet, og det kan være svært at finde tidspunkter til
planlægningsmøder når vi, som her, har undervisning fra kl.7.5018.00. Der vil altid være nogle fra gruppen, der har undervisning.
Mange af os har skullet sætte os ind i fag, vi ikke i almindelighed
underviser i, hvilket har været spændende, men også tidskræ
vende. Det kan så være lidt ærgeligt, at det kun er for en forholds
vis kort periode, vi har skullet bruge disse nye ting. Jeg mener dog,
at det afgjort er en positiv ting, at skulle sætte sig ind i andre fag.
Modulskemaet var noget nyt, vi prøvede. Jeg tror ikke, vi er fær
dige med at prøve nye ting, og tænke nye pædagogiske tanker på
Bjergsnæsskolen. Vi har fat i den rigtige ende, og vil blive ved med
at prøve nye ting. Det er vigtigt for os at holde os selv igang med de
tanker og diskussioner, der gør, at vi kan blive ved med at gøre et
efterskoleophold til en spændende og afvekslende oplevelse.
De erfaringer, vi gør hele tiden, vil til stadighed blive brugt til at
forbedre undervisningen for eleverne, så de til fulde kan få et godt
udbytte, såvel fagligt som oplevelsesmæssigt, ud af deres ophold
her.
Niels Andreasen
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Kreativ orlov
Håndarbejde har altid haft min store interesse, og jeg føler stadig
stor glæde ved at arbejde med stof, nål og saks. Jeg er fascineret af
de mange muligheder, der ligger åbne, når man står med et stykke
stof i hånden. Kun fantasien sætter grænsen. Vejen fra de første
spæde skitser til det færdige produkt er ofte lang og til tider kom
pliceret, men desto større er de tilfredsstillende, når arbejdet er
færdigt, og man har opnået det, man ville. Jeg var derfor ikke i
tvivl, da der på seminariet skulle vælges linjefag: håndarbejde
skulle være det ene! Efter endt uddannelse følte jeg mig derfor me
get privilligeret, da jeg fik job på en efterskole, hvor også de krea
tive fag er prioriteret højt.
Siden har jeg forsøgt at supplere min uddannelse og hente ny in
spiration gennem forskellige kurser, men efterhånden trængte en
tanke sig mere og mere på: Hvorfor ikke tage på håndarbejdsskole? Tanken havde før strejfet mig, men jeg havde blot afvist tan
ken, for - hvad med jobbet? - kan jeg få orlov? - vil jeg få tid til

Udstilling - afslutning.
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mine børn? og sidst men ikke mindst - hvad med økonomien? Be
tænkeligheder var der nok af, men i foråret -89 var beslutningen
truffet - jeg skulle starte på Skals Håndarbejdsskole efter sommer
ferien.
Det blev 5 meget givende og inspirerende måneder, hvor jeg var
omgivet af dels en masse »lidelsesfæller« med vidt forskellig bag
grund, men med den fællesnævner, at alle kunne lide at lave hånd
arbejde, dels af nogle fagligt meget dygtige lærere og sluttelig af
nogle hyggelige og smukke omgivelser.
I løbet af de 5 måneder fik man et grundigt kendskab til de tre
hovedområder: vævning, kjolesyning og broderi, og derudover
kunne man vælge forskellige valgfag såsom læder, tegning, papar
bejde, regn- og fritidstøj, sølvarbejde, keramik og billedbroderi.
Endvidere blev der i weekenderne tilbudt diverse kurser: dukke
værksted, sandalproduktion, kalligrafi, fremstilling af filthatte, tin
arbejde m. m.
Udbuddet var stort, og jeg havde svært ved at kende min be
grænsning. Mit skema blev fyldt til bristepunktet, alt var spæn
dende, alt skulle prøves. Jeg blev bestemt ikke skuffet, mine for
ventninger blev indfriet til fuldt. Man formåede at holde fast ved de
traditionelle færdigheder samtidig med, at man forsøgte at eksperi
mentere og forny sig. Det, at være sammen med så mange andre
»fagidioter«, der var i gang med et utal af spændende projekter, ikke mindst det, var en utrolig inspirationskilde.
Selv om jeg var en del fattigere i økonomisk henseende, da de 5
måneder var gået, følte jeg mig på trods heraf betydeligt rigere, ri
gere på færdigheder, rigere på oplevelser! Jeg kan kun opfordre
andre til at gøre noget tilsvarende, hvad enten man interesserer sig
for håndarbejde, drama, idræt eler noget helt fjerde, er der jo et
utal af højskoler landet over, der blot venter på jer!

Slutteligt et huskevers af Piet Hein:
Dette nu
er livets gry
Det er nyt
hvis du er ny.

Birthe Nørskov
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Livsværdier
Så var der igen brev fra Bjergsnæsskolen. Invitation til at deltage i
efterårsmødet den 30. september 1989. Jeg indledte en længere
forhandling med mig selv (min mand kunne ikke deltage). Skal skal ikke. Emnet livsværdier lyder vældig interessant. Jamen, der
er så meget at løbe efter hele tiden. Dog, der står ingenting i kalen
deren denne dag. Det er nu langt at køre for at sidde stille og lytte
en hel dag. Ja vist, men hvorfor være medlem af en forældrefor
ening, hvis man ikke bakker dens arbejde op? Jo, jeg beslutter mig
for at sende tilmeldingssedlen.
Som altid bliver der budt velkommen med håndtryk og smil ved
døren - dejligt! Der er dækket op til formiddagskaffe, men inden vi
får lov at sætte tænderne i Saras lækre hjemmebagte rundstykker,
skal vi lige synge: ”Septembers himmel er så blå” - og det er den
virkelig. Det får mig til at tænke på, hvordan mon det kan være, at
det altid er smukt vejr, når Bjergsnæsskolen kalder?
Da der ”kun” er fremmødt omkring 50 personer, bliver vi budt
ind i den blå opholdsstue. Tager plads i de behagelige stole og so
faer, og sætter os godt til rette for at lytte til, hvad Ole Mølgaard
har at sige om baggrunden for de fire emneuger om livsværdier/
livskvalitet og for opbygningen af modulskemaet, og hvilke erfarin
ger den første skolefase har givet. Men ak, freden er kort. Vi får ud
leveret blyant og papir og bliver bedt om, at give en karakteristik af
os selv. Det er ikke nemt! Man bliver jo tvunget til at tænke! Lidt
senere skal vi formulere ønsker for vor egen situation 5 år ud i
fremtiden. Jo, nu kan vi. Men så beder Ole os om at formulere vort
syn på Bjergsnæsskolen nu - og om 5 år. Da bliver det pludselig
sværere med det fremtidige. Kan skolen eksistere, hvis den fortsæt
ter i samme skure? Hvordan vil samfundet, politikerne m.v. in
fluere på skolens hverdag og muligheder? Hvad med EF‘s indre
marked, vil det få indflydelse på skolen?
Alt dette var selvfølgelig ikke noget vi skulle aflevere eller vise til
nogen. Men vi blev tvunget til at tænke . tænke . at formulere vore
tanker.
Det var netop, hvad lærerne på Bjergsnæsskolen havde gjort for
at finde ud af, hvordan de kunne gøre skolen bedre. Hvordan de
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Emnedage - vikinger.
skulle bære sig ad, hvis der skulle være mulighed for at give vore
børn nogle livsværdier og noget livskvalitet ud over det boglige
pensum, som er fastsat af lovgivningen.
Niels og Per fortalte om, hvordan lærerne havde arbejdet, været
på week-end ophold, lavet brainstorms og meget andet for at finde
vej frem. De fortalte om, hvordan de først havde kritiseret det eksi
sterende, for bagefter at vende det til noget, der kunne bruges posi
tivt og konstruktivt.
På et tidspunkt blev vi bedt om at nedfælde fem livsværdier i
prioriteret rækkefølge på vort efterhånden overfyldte papir. Det
var svært! Pludselig at skulle sætte ord på noget, som bare er der!
Niels rundede formiddagen af med at læse et digt, som en af ele
verne havde afleveret i forbindelse med deres arbejde med emnet.
Et meget smukt og velformuleret digt, som gav os noget at fundere
over.
Efter middagen var der tid til at strække benene og nyde vejret
samt den flotte udsigt, før vi igen tog plads i opholdsstuen.
Vi startede eftermiddagen med at synge en sang, som nogle ele
ver i samarbejde med Rita havde skrevet og komponeret, da de ar
bejdede med emnet livsværdier og livskvalitet.Sangen handler om,
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Skiparade i Norge.
hvordan de unge mennesker i starten føler sig nervøse, usikre og
spændte, men er alligevel indstillede på at få det bedste ud af skole
opholdet. Omkvædet lyder:
Miljøet var omvendt og nyt
jeg følte mig ikke snydt.
Vi skulle nu have hørt et foredrag med Monica Munch omhand
lende emnet: ”Kan unge uden arbejde finde identitet?” Desværre
havde Monica Munch sendt afbud. Det, vi derved gik glip af,
kunne dog dårligt have været meget bedre end det, Laust Riis Søn
dergård diskede op med. Med umenneskelig kort varsel havde han
fundet stof om emnet.
Han var bl. a. inde på lønarbejdets betydning i vor kultur, samt
de industrielle revolutioners betydning. Laust Riis Søndergård ci
terede en artikel af Ulla Dahlerup, hvori hun fortalte om oplevelser
fra foredragsaftner.
BLa. skrev Ulla Dahlerup om en 23-årig mand, som absolut ikke
ønskede at få job. Ej heller ønskede at eje mere end, at han kunne
flytte med en halv times varsel. Hanne ville have tid til at dyrke
sport m. m. - i modsætning til en 67-årig mand, som havde arbejdet
fra barns ben, og som fandt det helt uanstændigt ikke selv at tjene
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til livets ophold. Ulla Dahlerup skrev om en 26-årig kvinde, som
syntes, det var meget vigtigt at være med i forreste række og ud
nytte sine evner og muligheder i kraft af en god uddannelse og stor
stilling.
Laust sluttede med at læse en novelle om Ron. En ung mand/
dreng på 17 år, som ikke kunne indfri forældrenes ambitioner
m.h.t. uddannelse og job. Forældrene ville ikke eller magtede må
ske ikke at se i øjnene, at knægten faktisk havde problemer. De
blev dog tvunget til at erkende det, da det gik galt for Ron. Han
havde sammen med nogle kammerater drukket øl, og stjålet et par
biler og drønet af sted med alt for høj fart. Alt i alt en meget dårlig
kombination.
Et var virkelig en barsk fortælling, som skabte stilhed i opholds
stuen.
Ole Mølgaard formåede dog at få os tilbage til nuet igen ved at
meddele, at det var tid til debat, hvis nogen havde noget på hjerte. I
starten gik det måske nok lidt trægt, men efterhånden som vi ”blev
varmet op” kom der rigtig gang i markeringerne. Der kom virkelig
mange betragtninger og synspunkter op omkring vore børn og un
ges muligheder nu og i fremtiden. Diskussionen gik faktisk så godt,
at vi holdt en time senere end planlagt. Da trængte vi også til kaf
fen! Da Ole sagde ”tak for i dag”, gav han udtryk for, at han syntes,
det havde været en berigende dag. Det kan vi kun være glade for,
idet det må komme skolen og vore børn tilgode hver gang, der til
går ledelsen og lærerne nye impulser.
For en gangs skyld var jeg glad for, at der var en times kørsel
hjem. Jeg var slet ikke færdig med at endevende alle de tanker og
ideer, der havde været ”oppe at vende”, før jeg nåede hjem. Da var
”septembers himmel stadig så blå”, og nu må vi i gang med at høste
”oktobers frugter”.
Else Kristensen
Grejs
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Dagbog for emneugen
MILJØ og GENBRUG
den 10.-16. september.

Hele ugen: Mandag-fredag startede hver dag med morgensamling.
Vi sang morgensang, fik at vide, hvad der skulle ske i dagens løb, og
vi fik også lidt fortalt om forurening.

Mandag: Om formiddagen blev vi delt op i to hold, og cyklede skif
tevis til Bruunshåb rensningsanlæg og Den gamle Papfabrik. På
rensningsanlægget så vi en film om, hvordan vi selv forurener vores
åer, søer og have. Bl.a. ved hjælp af vores spildevand, der indehol
der skyllemiddel, vaskepulver og meget andet, som er fuld af phosfater og konserveringsmidler. ”Det gør vel ikke noget, det ta‘r rens
ningsanlægget sig vel af!” NEJ! Kemikalier og andre farlige stoffer
løber ganske uhindret ud og ødelægger vores natur.

Mon der er dyr i vandet?
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Filmen kom med et godt eksempel fra Vejle, hvor kommunen
udleverede phosfatfrit vaskepulver til alle husstande i byen. Kort
tid efter kunne man måle, at phosfatindholdet i spildevandet var
reduceret med 30%. Det var et klart budskab, at det er noget, vi
skal tænke på i hverdagen.
På papfabrikken så vi en film om papfremstilling af avispapir og
blev derefter vist rundt og fik forklaret, hvad hver enkelt af de æld
gamle maskiner lavede.

Mandag eftermiddag var vi igen samlet allesammen og tog derefter
på bustur til Skive. Der så vi et affaldssorteringsanlæg. Vi fulgte så
hele processen, fra hvor de får affaldet ind, til hvor det ender som
forskellige genbrugsmaterialer. Plastik bliver til genbrugsplast. Pa
pir og pap til brændselspiller, metaller og glas blev sendt til om
støbning og madvarer og haveaffald blev lagt i store kompostbun
ker, som sagtens kan sælges som fint kompostgødning.
En god førstedag i miljøugen var overstået, og vi var klar til at
dele os i de to store grupper, der hed NATUR og SKOLE OG
HJEM.
Tirsdag: Ved emnearbejde (skole og hjem) skulle vi tømme alt det
skrald, lærerne havde samlet i en hel uge, ud på asfalten. Så skulle
vi ellers sortere i genbrugeligt og ubrugeligt materiale. Det var fak
tisk mere, der kunne bruges, end man umiddelbart skulle tro.
Naturholdet brugte hele ugen til at indsamle vandprøver og
planter fra Søndersø, Søndermølleå, søen neden for skolen og un
dersøgte vandet og lavede plancher over resultaterne. Om efter
middagen så vi en meget uhyggelig og ulækker, men trods alt virke
lig film. ”En dråbe i havet” hed den, og det dækker udmærket det,
filmen handlede om. Den beskrev den giftkilde, som Rhinen er ble
vet til, p.g.a. de uhyggelige mængder af alverdens giftstoffer virk
somhederne og fabrikkerne langs Rhinen udleder. Det er ikke
overdrevet at sige, at Rhinen og mange andre floder er blevet
dræbt af vi mennesker. Der blev også vist billeder fra en engelsk by,
der var havneby før en kæmpe fabrik slog sig ned i nærheden. Fa
brikken producerede insektdræbende midler, og dræbte alt liv i det
omkringliggende hav, ved hjælp af ulovlige udledninger af giftige
affaldsstoffer.
Derefter var skole-hjemfolkene ude hos spillopperne, som sæl
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ger ud én gang om ugen. Mange af os var så interesserede, at vi fri
villigt cyklede derud den samme aften - som købere.
Sidste del af eftermiddagen var også den hårdeste. Flemming fik
æren af at køre os helt ned, så vi knap nok ku‘ rejse os igen.
Om aftenen havde vi aftensamling, hvor vi så en film om Hald
Sø, som optakt til det lysbilledforedrag vi skulle høre torsdag efter
middag.
Onsdag: Hele formiddagen havde vi emnearbejde, og skole-hjemgruppen blev delt op i flere forskellige emner. Vi skulle undersøge
noget med vaskepulver, shampoo, vand- og elforbrug, papir og
genbrug af samme, nogle lavede to kompostkasser, og der var
mange andre ting igang.

Eftermiddagen gik med endnu nogle nye værksteder. I sløjd blev
der afsyret stole, i tekstil blev der syet og syet om, og i formning
blev der lavet papagtigt papir af Jyllands Posten.
Dagens fysiske aktivitet var orienteringsløb i skoven omkring
Gymnastikhøjskolen.
Torsdag: For skole-hjemfolkene var der cykeltur til Viborg Losse
plads, hvor vi fik en grundig forklaring om opbygningen og pasnin
gen af en losseplads.

Opfordring til genbrug.
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Fællesemnet var et lysbilledforedrag om Hald Sø, og om hvordan
man med held havde forsøgt at give søen kunstigt åndedræt. D.v.s.
at man pumper ilt ned på bunden. Man kan vist godt sige den fysiske
aktivitet var lidt ”anderledes” den dag. En times Rock og ”Ruli”. De
fleste havde lidt problemer, men ellers var det ret skægt.
Fredag: Det første af formiddagen brugte vi til at gøre vores plan
cher og taler færdige - klar til fremlæggelse. Derefter blev sløret
løftet for alle de færdige projekter, og det lød til, at alle havde haft
en skæg og lærerig uge - selvom Smidt måske var lidt uheldig i
åen!! (Tabte sine briller).
Resten af dagen forløb som altid med rengøring, fællestime og
svømning.
Mette B.D. og Helle P
PS: Efter denne fremlæggelse kom så diskussionen:Hvad kan vi
gøre her på skolen for at forbedre vores miljø? Alle lærere og ele
ver blev overraskede over, hvor meget den enkelte egentlig kan
gøre. Det er blot et spørgsmål om at komme igang. Følgende gen
brugsbud blev vi enige om:
— Bruge 40 W pære i stedet for 60 W.
— Bruge 25 W pære i stedet for 40 W.
— Lukke for vandet, mens du børster tænder.
— Lukke for bruseren, når du sæber dig ind.
— Lade være med at bruge spray med freon.
(Brug helst spray uden drivgasser)
— Gemme alt papir til genbrug.
— Kun bruge genbrugspapir.
— Ikke købe varer i dobbeltindpakninger.
— Fylde vaskemaskinen og ikke overdosere med vaskepulver og
skyllemiddel. (Brug fosfatfrit).
— Al affald på skolen skal sorteres.
— Der skal laves kompost af al organisk affald.

Alle disse miljømæssige hensyn blev vedtaget af alle, og vi har i ti
den 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...
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Et hjertesuk
Den 30. september var vi inviteret til foredrag på Bjergsnæs - det
blev som altid en positiv dag. 1/2 time før start var der afbud fra
hovedtaleren, så Ole fik travlt med at skaffe en anden. - Det blev
Laust Riis Søndergård fra Gymnastikhøj-skolen, og det blev et flot
indslag med så kort varsel.
Hvem har ikke godt af at sætte sig og tænke over livskvalitet
bare i 5 min. - Hvad er dit mål nu og igen om 5 år? Det burde vi alle
jævnligt gøre. - Ergo fik vi meget med hjem og ikke mindst en god
diskussion i familien.
Hjertesukket er blot. - Til sådan en god dag var der kun ca 50 til
meldte, deraf overvejende nye forældre. Lisbet og bestyrelsen var
lidt inde på, om man simpelthen skulle stoppe - forældrene kunne
evt. høre noget af dette en anden gang. Det var vi andre selvfølgelig
meget kede af, så derfor kære vennekreds lad os ses næste gang - /
vil ikke gå upåvirket derfra.
. ,
6 r
J
Venlig hilsen
Åse Nørgaard-Peters en

Kontante mål og sigtepæle.
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Mon pigerne gør det godt?

di

Cykelturen - Hygge ved bålet.
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I virkeligheden er det sådan, at af
erfaring bliver man klog men ...
På et krydstogt med en luksusliner, der var afgået søndag den 6.
august med forventet ankomsttidspunkt til bestemmelsesstedet
lørdag den 16. juni, befandt sig nogle passagerer, vi kan kalde dem
”det falske”, ”det skjulte” og ”massen”. De første dage forløb alt
tilfredsstillende, alle var spændte og forventningsfulde om, hvad
rejsen måtte bringe. Besætningen, vi kalder dem ”erfaringen” og
”virkeligheden”, gjorde alt for at turen skulle komme til at forløbe
uden problemer, ja de stod næsten på hovedet for passagererne.
Alt var tilsyneladende fryd og gammen, men hurtigt begyndte ”
”det falske” at spille på de øvrige passagerers godmodighed. Man
udspredte rygter, forsøgte at sætte ”massen” op mod ”erfaringen”
og ”virkeligheden”, samtidig med, at man udbredte sig om, hvor
godt og vigtigt det var, at alle stod sammen. ”Det skjulte” benyt
tede sig straks af den derved opståede falske virkelighed til at gøre
ting og sager, som man bagefter forsøgte at løbe fra eller overhove
det intet kendte til. ”Det falske” og ”det skjulte” fik på en mystisk
måde en vis magt over ”massen”, som ikke turde sige eller gøre no
get. Efterhånden følte ”erfaringen” og ”virkeligheden”, at skibet
var ved at tage en forkert kurs, men da turen jo var betalt af passa
gererne, følte de trods alt, at disse måtte have en vis indflydelse.
”Erfaringen” og ”virkeligheden” indkaldte derfor til et møde, hvor
man forelagde passagererne de konsekvenser, som en kursændring
ville indebære. Man kunne vende tilbage til den fastlagte, sikre
kurs, eller man kunne tage den nye men usikre og langt farligere
kurs. ”Det falske” og ”det skjulte” forsikrede om, at man var inter
esseret i at blive på den oprindeligt fastlagte kurs. ”Massen”, ”erfa
ringen” og ”virkeligheden” troede i deres naivitet på de to øvrige,
men snart viste det sig, at ”det falske” og ”det skjulte” alligevel ikke
var interesseret i den gamle kurs. Langsomt men sikkert drejede
man skibet ind på en kurs, som ”erfaringen” og ”virkeligheden”
vidste ville ende med et forlis. ”Massen” blev gjort opmærksom på
dette, men troede vel ikke rigtigt på, hvad ”erfaringen” og ”virke
ligheden” fortalte.
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Den dag skibet stødte på en undersøisk klippe, gik det op for
”massen”, at man burde have lyttet til ”erfaringen” og ”virkelighe
den”, for det viste sig menlig, at ” det falske” og ”det skjulte” i
denne situation såvel som i mange andre kun tænkte på sig selv.
Man tog den bedste redningsbåd, som samtidig også var den med
motor og fleste madvarer. ”Massen” måtte nøjes med den store ro
båd, hvor der var knapt så mange madvarer. ”Det falske” og ”det
skjulte” forlod den synkende skude, endnu inden det var afgjort,
hvor ”erfaringen” og ”Virkeligheden” skulle med. ”Massen” var
nu langt om længe kommet ud af busken, og man indså, at det i
denne situation kunne være en fordel at have ”erfaringen” og”Virkeligheden” med.Om bord på ”Kliken”, sådan hed nemlig den red
ningsbåd, som ”det skjulte ” og ”det falske” sejlede i, holdt man
party og morede sig, fordi man var overbeviste om, at man hurtigt
og uden de store problemer ville nå en sikker havn. Men ombord
på ”Livet”, thi sådan hed den anden redningsbåd, arbejdede man
hårdt med årerne,og man lavede en fornuftig og retfærdig fordeling
af arbejdet og rationerne. Snart viste det sig,at ” det skjulte” og
”det falske” ikke kunne så godt sammen,da man nærede en gensi
dig mistro til hinanden - man havde jo tidligere sagt et og gjort no
get andet. Efter at det gik på må og få et par dage løb begge både

Fødselsdagskor.
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Det smager godt!

ind i en brandstorm. Alt faldt sammen og var kaos på ”Kliken”,
man havde under stormen mistet de resterende madvarer og moto
ren, og nu drev ”Kliken” hjælpeløst rundt. Ombord på ”Livet”
havde ”massen”, ”erfaringen” og ”virkeligheden” klaret stormen
uden de store problemer, da man havde forstået at samarbejde.
Man tilbød fra ”Livets” side, at man ville hjælpe ”Kliken” og tage
den på slæb til den frelsende havn. På ”Kliken” diskuterede man
tilbudet, og man blev enige om at tage imod det. Efter et par dage
begyndte ”det falske” og ”det skjulte” imidlertid at stille krav om
bedre forhold i form af større del af madvarerne og man ønskede
ikke at deltage i arbejdet med årerne. På ”Livet” ville ”massen”
kappe linen til ”Kliken”, men ”erfaringen” og ”virkeligheden” fik
overtalt ”massen” til, at man skulle gøre et forsøg på at tale med
”det falske” og ”det skjulte”. Man enedes om, at man i fællesskab
skulle forsøge at nå havn men på ”massens” betingelser. Efterhån
den opdagede man at ”erfaringen” og ”virkeligheden” trak sig
mere og mere i baggrunden, og at man kunne klare næsten alle
problemer selv. Man var selv blevet en del af ”erfaringen” og ”vir
keligheden”- man havde smidt ”det falske” og ”det skjulte” fra sig
og var nu alle ligeværdige passagerer ombord på ”Livet”.
Hans Jørn Bergmann
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Norgesturen
Så kom den! Turen, som vi alle havde gruet for og glædet os til.
Den tur, som Hans-Jørn havde fortalt mange halsbrækkende hi
storier om. Øreflipper der frøs af på grund af kulden, og om dybe
huller i sneen, hvis man kom uden for sporet. Derudover selvføl
gelig også skaderne, alle de forstuvede fødder og brækkede ben,
han kunne berette om, gjorde ikke os uerfarne løbere meget modi
gere, tværtimod! Så var der jo også modeshowet, hvor lærerne vi
ste udstyr fra inderst til yderst. Det var virkelig værd at se på alle
disse skønne skabninger, der vrikkede rundt oppe på scenen,
wauw!
Endelig blev det fredag den 6. januar, ventetiden indtil aften var
næsten uudholdelig, men aften blev det da. Da bus-serne var ble
vet pakket, begav vi os så afsted. Humøret i bussen var højt og efter
cirka 3 timers kørsel nåede vi til båden, det var simpelthen bare al
letiders. Der var en masse billigt slik, diskotek og en bunke fulde
svenskere, dem kunne vi nu godt have undværet. Det var mægtig

Ikke meget sne - men koldt.
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Det trætter at køre til Norge.
skægt at være inde på diskoteket iført joggingtøj, mens de andre
kom i deres fine festtøj. Da vi ankom til Gøteborg 3 timer senere,
havde vi omkring 10 timers buskørsel foran os endnu, men først
skulle vi jo lige igennem tolden. Det gik også vældig fint, indtil jeg
kom gående med min slikfyldte, bugnende rygsæk. Den kunne tol
derne altså ikke stå for, så den måtte lige endevendes engang.Der
var også en dame, der stod og spurgte om en hel masse, men jeg
forstod ikke så meget, men svarede bare ja og nej de steder, hvor
jeg troede, det passede. De fleste brugte tiden i bussen til at få sovet
en smule. Hen af formiddagen næste dag, begyndte vi at nærme os
bestem-melsesstedet. Men ak, sneen som vi havde regnet med at se
dække bjergene var ikke rigtig til at få øje på. Faktisk lå der bare
nogle hvide klatter rundt omkring, der skulle forestille sne.
Endelig kørte busserne væk fra vejen, og ind på Hal-lingskarvet
Høyijeldshotel. Vi løb spændte ned og så hytterne an. Efter at have
pakket ud, skulle vi ned og have fat i vores slalomudstyr. Derefter
fik vi lov til at komme et smut ned på Danskerbakken, og prøve at
stå. Det virkede faktisk temmelig umuligt, især når alle de øvede
bare kom drønende ned ad bakken.
Det var meningen, at vi skulle have været på langrend de første
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En ofte benyttet hvilemetode???

dage, men det var der ikke sne nok til. Der var lige nok til at stå på
slalom, vi var nemlig så heldige, at det lige begyndte at sne natten
til søndag. Det hele endte altså med, at vi fik slalom hele ugen. Så
fik vi nybegyndere osse bedre tid til at lære det. Vi startede hver
dag med at mødes nede ved en af hytterne kl. 9.00. og så fulgtes vi
ned til bakkerne. Nybegyndere kunne derefter få undervisning af
lærerne. Jeg kom med på Ullas hold, og så gik turen ellers bare op
og ned under Ullas komando : Ud og plov, vægten over på venstre,
drej, saml’ til, følg så efter mig! Det må have været utrolig træt
tende at skulle gentage det hele tiden, for selv om det efterhånden
var sivet ind, var det en helt anden sag at få ben og ski til at gøre
det. Det kom der en masse skæg ud af. Det var meget morsomt at
stå neden for bakken og se de forskellige ”stil-arter” og styrt.
Når man var træt, kunne man sætte sig ind i varmestuen, få en
sodavand og spise sin madpakke. Der kunne man også samtidig
kigge på dem, der kørte ned af bakkerne, eller dem der faldt af lif
ten. Den store lift kunne nemlig godt være lidt problematisk både
at komme af og på. De sidste dage fik vi alligevel chance for lang
rend, så dem, der havde lyst, kunne prøve det.
Der var jo også vores praktikant Henrik. Han havde dårligt knæ,
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og kunne derfor ikke stå på ski. Han fik den smarte ide, at han
kunne tage liften op på Danskerbakken, og så drøne nedad i bobs
læden. Desværre var der bare et problem, han havde ikke rigtig
lært at styre uden om, og det gik altså ud over stakkels Ilse.
Når vi kom hjem fra bakkerne, gik vi næsten altid en tur i svøm
mehallen. Det var bare dejligt at flyde rundt i vandet efter sådan en
anstrengende dag. Dog var der nogle skarpe kanter og fliser, som
”enkelte” personer ikke kunne omgås tilpas behersket. Det resulte
rede i et par flænsede storetæer og diverse hudafskrabninger.Det
var faktisk de eneste skader, der skete på hele turen.
Madlavningen var også et kapitel for sig. Det gik livligt for sig i
mange af hytterne. Nogle lavede sovs af kogt mælk og krydderier,
og andre levede af pålægschokolade og nutella. Der blev i hvert
fald ædt godt og grundigt, fra vi kom hjem, til vi gik i seng.
Om aftenen hyggede vi os med alt muligt. Der var hyttehygge,
hvor vi skulle være i hytterne. Der var besøgsaftener, hvor vi kom
rundt og se, hvordan drengehytterne havde indrettet sig. På besø
get hos drengene skulle vi planlægge underholdning og det fik vi
meget skæg ud af. Så kom den aften, hvor vi skulle vise, hvad vi
havde lavet. Der var nogen, der viste Gummi Tarzan, andre havde
lavet quiz med Hanne og Per imod to kloge hoveder.
Den sidste aften skulle der gøres rent og pakkes. Bagefter spiste
vi alt det mad, der var tilbage, og nød den sidste aften. Hjemturen
startede kl. 7.00. Det var ikke særlig opmuntrende at tænke på, at
der lå ti timers kørsel forud, og at vi skulle hjem. Turen på færgen
blev dog lige så skæg, som på vejen over, og de fleste benyttede
chancen til, at få brugt de sidste penge. Det sidste stykke, fra Frede
rikshavn og hjem, kørte vi som lyn og torden, og vi var hjemme på
skolen til den planlagte tid. Her stod de fleste af forældrene og ven
tede, og Ole og Lisbet bød på suppe, inden vi tog hjem og fik sovet
ud.
Det var en vældig sjov tur, og det var specielt dejligt, at man fik
snakket med nogle andre, end dem man plejede. Jeg havde ikke
snakket særligt meget med dem, jeg boede i hytte med før, og vi fik
snakket en masse, det var bare smadderskønt.
Nanna Kjær
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Livsværdier / livskvaliteter
Vi har i dette skoleår snakket meget om, hvilke værdier og kvali
teter vi har i vores liv, eller hvilke vi ønsker at have. Når jeg sådan
kommer til at snakke om det eller bare tænke på det, bliver jeg ofte
i tvivl, om mit liv nu også har og har haft de værdier og kvaliteter,
som jeg ønskede, eller har de givne situationer og muligheder be
stemt for mig?
Når jeg ser tilbage, har jeg altid ønsket at blive lærer. Først fordi
jeg godt kunne lide at gå i skole, senere fordi jeg gerne ville arbejde
med børn og unge, og her kunne job og fritidsinteresser kombine
res på en god måde. En anden værdi for mig, da jeg valgte job, var
også muligheden for videreuddannelse, og at jobbet åbner mulig
hed for at komme udenlands. Jeg har altid set en stor værdi i at se
og lære om, hvordan andre mennesker lever. Jeg tror stadigvæk på,
at det er med til at fremme forståelsen mellem folkeslagene og der
med mindske faren for krig.
Ordet ”JUBI” har ofte været brugt til at beskrive samfundssi
tuationen nu. Disse unge, ambitiøse og egoistiske mennesker, som
kun vil have job og penge og ingen børn! Jamen, sådan én var jeg
jo! Var det nu også så dårligt? Nej, jeg ville ikke have undværet
disse år, hvor jeg virkelig har prøvet mig selv af i job og fritid. Jeg
har så været heldig at være et sted, hvor det virkelig har været mu
ligt, og det tror jeg på giver mig en ro og en ballast til at klare mine
kommende mål.
Nu sidder jeg så og holder barselsorlov og har svært ved at se, at
der er andet i livet end den lille, der sparker og arbejder rundt i ma
ven på mig. Og hvad har jeg så som mål for de næste 10-20 år?
Selvfølgelig at jeg skal være mor med hvad dertil hører, men også
at jeg stadigvæk kan forny mig og følge med inden for mit arbejde.
Men lige nu synes jeg, det er svært at sige: Sådan skal det være! For
nu er det jo ikke bare mig, det kommer an på. Nu bliver det nær
mere situationen i vores familie, der vil bestemme - men jeg har sta
digvæk drømme.
Ulla Sørensen
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Ulla og Jens Arne Sørensen.
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Det svundne år
Ugen op til åbningsdagen går altid med forberedelser både af prak
tisk og pædagogisk art. Lærerne holder møder - de sidste detaljer i
årsplanlægningen gøres færdige - de udendørs og indendørs områ
der får den sidste afpudsning - køkkenet får bagt, kogt, stegt og
frosset ned, så reserverne er i orden. Det er også ugen, hvor de nye
i personalet skal sættes ind i dagligdagen. Som sædvanlig var det
elever fra året før, der kom som medhjælpere, Annette Rudolf og
Lene Tulstrup i køkkenet og Erik Kjædegaard Jensen som pedel
medhjælper.
Som fortalt i sidste årsskrift blev Børge ”hentet” til Trænersko
len i Ålborg, og Per Rasmussen fra Sejling blev valgt som årsvikar
for de 2 år, Børge har orlov.
Birthe Nørskov havde ønsket orlov uden løn til jul for at tage på
Skals Håndarbejdsskole. Selvfølgelig syntes bestyrelsen og vi, at
det skulle hun have lov til, og vor ”faste” vikar Tina Serup trådte
endnu en gang til.

Udeaktiviteter er sjovt.
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Personaleiidflugt
Onsdag d.3. august kunne vi alle dog slappe af. Lars Rasmussen og
Vagn Aage Kjeldsen fra bestyrelsen havde forberedt vor årlige
hemmelige udflugt for bestyrelse og personale. I det fineste vejr
hentede Pan Bus os på skolen og kørte os østover. Det blev en rig
tig god tur med besøg på Foulum forsøgsstation, Randers museum,
Mellerup Fri- og Ungdomsskole, en kunstner, Rosenholm slot
(kendt fra julekalenderen) og afsluttende med middag på Sophienlund ved Ulstrup. Vi havde alle fået mange nye og interessante ting
at vide og se.
Om torsdagen havde vi besøg af en lignende personaleudflugt
fra Kongenshus Efterskole.
Åbningsdag og første uge
Søndag d. 7. august vajede det rød-hvide flag på Bjergsnæs -elev
holdet 1988-89 skulle ankomme. 38 piger og 37 drenge fyldte
snart værelserne op, og kl. 15 kunne åbningsmødet begynde. Når
jeg under åbningstalen så rundt var det svært ikke at bemærke
disse meget spændte ansigters udtryk: ” Hvad ville dette år bringe?
Kan jeg klare det? ”
Det blev igen en dejlig åbningsdag, og de ellers lidt generte ele
ver blev løst noget op efter aftenens gymnastik og folkedans. Alle
rede denne aften blev også flere ”kameler” slugt, for flere havde
hjemmefra proklameret, at folkedans skulle de i hvert fald ikke
danse, og pludselig var det bare så sjovt og det mest naturlige i ver
den - her var der fart og humør, og ”ingen sagde noget til, at jeg
”dummede” mig”. For eleverne er det noget af en omvæltning at
komme fra det hjemmevante og til Bjergsnæsskolens dagligdag.
En elev beskriver de første dage således:
”Dagen (mandag d. 8/8) startede ganske forfærdeligt, ved at vi
blev vækket med en sindssyg ”GONG GONG”, og så var det ud af
fjerene, ud til samlet morgenløb, som bestod af opvarmning og ca.
800 meters løb (det var hårdt). Derefter morgenmad, og det fore
gik meget stille, snakken lød noget i retning af: ”Nå og hvad hedder
du så, og hvor kommer du fra” osv. Efter morgenmad var der rund
visning på skolen. Senere gymnastik/ kor og så kom endelig mid
dagsmaden. Vi var enormt sultne. Derefter havde vi præsentation
af valgfag - spisning kl. 18.00. Om aftenen skulle vi præsentere os
selv. Det var sjovt nogle blev røde i hovederne, andre var bare cool
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- og så var det sengetid. - Godmorgen, ”GONG-GONG”, ud til
samlet morgenløb, morgenbad og så rundt i Viborg by for at se alt
det spændende, der sker i byen. Vi afsluttede i Vestbadet. Det tog
hele dagen, og det var trættende, så vi var meget sultne da kl. var
18.00. Efter aftensmad stod menuen på stilletime og folkedans og
så GODNAT.”
En skoleweekend
12. uge kom eleverne i klasser og begyndte ”normal” skolegang. Så
normal eller unormal, som den nu er på en efterskole som Bjergs
næs.
I weekenden var der skoleweekend - alle elever skulle være her
og et program var lagt. Folkedans fredag aften -cykeltur lørdag gudstjeneste og lærerbesøg søndag. Nu begyndte folkedansen vir
kelig at være sjov, da eleverne efterhånden havde et lille repertoire.
Uheldigvis var vejrguderne ikke med os. Tunge regnskyer hang fa
retruende, og flere gange i løbet af natten havde regnen vækket os.
Derfor blev cykelturen til en bustur - og selvfølgelig kom vi ikke ind
i én eneste regnbyge hele dagen. Men det blev en god tur omkring
Tjele Langsø med besøg på Tjele gods, og gæstfrit blev vi budt ind

Nej, Per har ikke
kreativ orlov.
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til Kurts forældre, Ingrid og Jens Peder Bach (Jens Peder er også i
skolens bestyrelse). Vi kunne sige tillykke med det nyligt over
ståede sølvbryllup. Det blev en hyggelig eftermiddag med sang og
fortælling i og om Lindum. Tak for det.
I skoleweekenderne er gudstjenesten søndag formiddag altid
med. Det er udover dagligdagen en af de mere synlige måder over
for eleverne at markere skolens dansk kristne livssyn på. - For at
eleverne også skal se lærerne som ganske almindelige familiemen
nesker har vi lærerbesøg, så eleverne i hold kommer rundt og ople
ver lærernes hjem en eftermiddag eller aften. Denne søndag efter
middag var så første gang, og eleverne var noget spændte på det.
Efterskolen er både skole, fritid og hjem, og her kommer opførsel i
et fremmed hjem også ind som noget naturligt.
Hjemvé
Netop det at komme til et fremmed hjem eller sted kan for nogle
volde problemer - man savner mor og far - har hjemvé. Som regel
kan vi få talt om det, så løsrivelsesprocessen fra hjemmet kan få ta
get sin begyndelse, men dette år var der både en dreng og en pige
som efter 2 uger rejste hjem p.g.a. hjemvé. Heldigvis var der en
pige fra ventelisten, der meget gerne ville ind i stedet, og en dreng
fik vi et par uger senere.
Herefter kom et par ret almindelige uger. D. 29. august var vi
vært for regionens idrætslærere, der skulle drøfte og tilrettelægge
samarbejdet for det kommende år.
Den første fødselsdags fest løb af stabelen om tirsdagen. Det blev
en god aften med god underholdning, og eleverne fik danset og
moret sig.
Søndag d. 4. september flyttede Ulla og Jens Arne ind i deres
nybyggede hus på Hvidtjørnen. Næsten hele personalet agerede
flyttemænd, så vi fik en god dag ud af det, og tillykke til Ulla og
Jens Arne.
Elevernes dagbog fortæller:
”Nu har vi været på Bjergsnæsskolen et godt stykke tid og er nu
blevet helt dus med hinanden. Nogen har endog allerede fundet
sammen.
Denne uge er ikke så lang, fordi vi har forlænget weekend, og
det er fra torsdag til søndag aften. Mandag og tirsdag var alminde
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lige skoledage, og onsdag skulle vi besøge Kongenshus efterskole,
hvor der går 54 elever. Deroppe skulle vi på et orienteringsløb, og
det var meget sjovt. Om aftenen blev der holdt en fest. (Vi blev kørt
dertil i en dobbeltdækkerbus.) Torsdag var også en meget god dag,
da vi bare skulle have fortælletime og gymnastik. Bagefter skulle vi
gøre rent på vores værelser. Kl. 11.30 skulle vi spise, og så var der
lang weekend.”
Ugen efter var miljøemneuge. (Elevdagbogen herom er indsat
som en selvstændig artikel i årsskriftet.)
Miljø
Miljø på skolen har også noget at gøre med at rydde op efter sig,
huske at tage sine ting med sig, får ordnet de fællespligter, man er
sat til. Det er ikke altid lige nemt at forstå, der ikke mere er en mor
eller far, som bare gør det. I år prøvede vi et nyt system. Alle elever
skulle prøve at være med en uge i køkkenet samt en uge hos Gud
run med rengøring eller praktisk arbejde hos Finn. Herudover fik
alle elever enten en udendørs eller indendørs pligt at udføre. Det
kunne f. eks. være at dække bord til middagsmad, ordne et bed i
haven eller ordne en skolestue om aftenen.

Kompost og miljø.
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Skudtræning.
Det er væsentligt, at give de unge mennesker en følelse af alt ar
bejdes nødvendighed og ligeværd, ligesom respekten for hinan
dens arbejde er væsentlig. Det er ikke altid lige let, og kan kollidere
med en vis dovenskab.
Efter miljøugen kunne følgende læses i lærermødereferatet: ”Til
fotokopiering bruges genbrugspapir. Der er indkøbt enkelte pak
ker hvidt papir til specielle opgaver. Der er indkøbt gule spande til
elevgangene - disse er til organisk affald, papirkurvene på værel
serne er kun til papir, - bind m. v. skal i plasticposen og glas samt
andet ikke brandbart affald skal i spanden under vasken.
Der arbejdes med et system til sortering af affald fra køkkenet vi forsøger at få en glascontainer. Der arbejdes også videre med,
hvordan vi i køkkenet kan undgå at bruge så meget plastic.”
Heldigvis har vi efter en sådan uge fået presset os selv til at blive
meget mere miljøbevidste.
Desværre må vi selv skaffe os af med det sorterede genbrugsaf
fald, da Viborg kommune ikke har en ordentlig affaldsplan. Mon
ikke vi her i Viborg er noget bagefter på dette punkt. Det er i hvert
fald ikke videre rart at se vort møjsommeligt sorterede affald blive
hældt sammen igen!!!!
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Efterårsmøde 88/89 og Åbent hus
I ugen op til weekenden d. 24.-25. september var der en del forbe
redelser. Og fra elevernes dagbog er hentet:

”Lørdag den 24/9. Det var weekend. Lørdag morgen, og klokken
var 8.30. Dong, dong dong. Freden var fordi for de fleste. Morgen
maden blev overstået og man skulle til byen. Det var desværre
regnvejr, så nogle flottede sig og lejede en taxa, nogle cyklede,
mens andre havde privatchauffør. Det var Elsebeth og Kibber,
Alan og Søren S.K. som havde meldt sig til at dele ”Åbent hus” an
noncer ud. Det var vist ikke så skægt, for de fleste mennesker var
morgensure. Der var frokost allerede klokken 12.00, så vi kunne
blive færdige til de gamle elever kom kl. 13.30. Gensynsglæden
var stor og snakken gik lystigt under kaffen. Bagefter var der gym
nastik og spring, hvor bl. a. serierne fra sidste år blev vist. Derefter
boldspil og kor. Klokken 16.00 skulle ”De gamle” lave noget un
derholdning, som vi fik lov til at se, da det blev vist frem. Klokken
18.00 var der aftensmad: farseret flæskesteg, ymerris og sodavand.
Sikken et festmåltid. Da maden var faldet på plads, var der folke
dans for alle, det var skægt. Bagefter blev afslutningsvideoen vist i
den blå opholdsstue. Til sidst var der kaffe, sang og underholdning
i gymnastiksalen. Vi sang alle de populære sange fra den brune
sangbog, spiste roulade og lærerne underholdt med et fantastisk
skuespil. Er der mulighed for genopførelse? Klokken tolv var der
suppe, lige hvad vi trængte til. Derefter kunne ”De gamle” snakke
videre, og godnat til os.
Søndag den 25/9. For de gamle elever startede dagen kvart i syv
med morgenløb. Derefter flaghejsning, morgensang og fortælle
time, gymnastik og spring. For os startede dagen klokken 10.00
med mokost(morgenmad/frokost), som var rigtig lækker. Der var
både blødkogte æg, rundstykker, birkes, ”genbrugsbrød”, juice og
meget mere. Det var samtidig afslutning for ”de gamle”, men fre
den var ikke forbi, for nu skulle der være åbent hus. Overalt på
skolen var aktivitet, både kreativt, boldspil, gymnastik, folkedans,
data, kor og selvfølgelig rundvisning. Rekorden blev slået, med
250 gæster. Efter en hård weekend var alle trætte, så Per blev over
talt til at holde aftensamling lidt tidligere. Vi fik et æble og ugens
program. Derefter var der rengørings- og værelsestid.
Mandag den 26/9. Morgenen var rig på oplevelser. Vi stiftede
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bekendtskab med fire lærerstuderende fra Silkeborg Seminarium,
Tove, Lone, Jens og Henrik. Efter nøje overvejelser meddelte Ole,
at drengene fik lov til at løbe i stedet for pigerne -der var spredt be
gejstring. Tove og Henrik havde premiere i aktuelttimen, hvor vi
snakkede om de dårlige sider ved OL. I foreningslære var der
møde i udvalgene, om hvordan aktiviteterne skal køre for at leve
op til formålet. Om aftenen var der tidlig stilletime, og bagefter OL
i fjernsynet.Tilsidst aftensamling.
Tirsdag den 27/9. Dagen var så tæt på normal som muligt. Om
aftenen var der besøgsaften (drengene hos pigerne). Den første
halve time var vi på bestemte værelser. Mange så OL i fjernsynet,
men pludselig var der andet, der var mere interessant (Rene og
Margrethe!)
Onsdag den 28/9. Vi knoklede hele formiddagen, og fik kl.
13.30 besøg fra Unge Hjem Efterskole ved Århus. Eftermiddagen
gik med forskellige aktiviteter, og som det sidste fik lærerne bank i
volley. Derefter var der fælles spisning i gymnastiksalen. Da det
var overstået blev der ryddet af og gjort klar til underholdning og
discotek. BS’s underholdningsudvalg gav en moderne tolkning af
”Klodshans”, og dramaholdet fremviste deres arbejde. Efter dan
sen tog de hjem.
Torsdag den 29/9. Det store mysterium om theskiltet startede
allerede ved morgenbordet, men ingen kendte noget til sagen, så
nu må vi nøjes med et lille klistermærke.
Fredag den 30/9. Dagen startede med fælles morgenløb. For
middagen forløb efter skemaet, og ved eftermiddagssamlingen
snakkede vi om onsdagens besøg på godt og ondt. Svømningen var
igen til normal tid, og det blev weekend igen.”
Forældrekreds / Vennekreds - fagemneuge
I weekenden var der igen arrangement. Det var for forældrekreds
og vennekreds. Ungdomssekretær Ole Riis Christensen, Bruxelles
fortalte om ”Hvad de unge kan møde, når de rejser ud”. En del
havde fundet vej til dette møde, som vi fra skolen sluttede med ele
vernes fortælling om miljøugen samt kor og samspil.
Ugen efter var faguge. Dansk, matematik og engelsk/tysk har
hver en formiddag, så der er mulighed for at lave længerevarende
undervisningsforløb. Ca. en gang om måneden har vi disse fagemneuger.
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Drengespring ved afslutningen.

Tirsdag i denne uge var lidt speciel, da vi skulle fotograferes til
elevbilledet, og alle fik kigget en ekstra gang til håret og udseendet.
Det var ikke den fotograf, vi plejede at have, men en lokal, og må
ske skulle han have kigget en ekstra gang på de billeder, vi fik lang
lang lang tid efter. Billederne var lyse og elevbilledet både vind og
skævt. Det gav røre i andedammen, men en gang i foråret fik vi da
elevbilledet i nogenlunde udførelse.

Tine Bryld og Klaus Lynggaard
var torsdag med til at give ugen en helt speciel karakter. En fanta
stisk formiddag havde vi med dem. De fortalte om dem selv, deres
bøger og især Tine Bryld havde mange erfaringer at give videre.
Både Christiania og BZ’ere blev diskuteret, og vi fik nu en viden,
der gjorde os en del klogere på virkeligheden, og meget vagere i
fordømmelserne. Fordommene fik et skud for boven. Tine Brylds
erfaring og vid og Klaus Lynggaard ungdommelige lidt kejtet-generte og alligevel ublufærdige måde at komme med tingene på var
en oplevelse for os alle.
Bryllup og fest
Lørdag d. 8.oktober stod i festens tegn. Astrid og Ulla K. havde
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fødselsdag, men Ulla tog dog stikket hjem, da hun og Jens Arne
skulle giftes. Det blev en rigtig festlig dag for alle. Vi fandt selvføl
gelig ud af at komme ind deres nye hus, så der kunne blive ”pyntet”
lidt op til bryllupsnatten, og kørte så til bryllup. De elever, der var
her i weekenden, fik også en oplevelse ud af det, da de var nede og
stå espalier.
Vi var nu nået til sidste uge før efterårsferien, og det var også sid
ste uge for alle de praktikanter, vi havde haft både fra Silkeborg og
Viborgseminariet (fritidspædagoglinjen). Dog kom de tre fra Silke
borg igen i januar. - Det er godt, vi kan være behjælpelige som
praktiksted, men dette år fik vi vist taget for mange ind, da også
foråret bød på praktikanter. Mange elever vil gerne ud at rejse efter
efterskoleopholdet, og en pige, der havde været i Australien, for
talte torsdag om at være et år i udlandet. Til fredag aften havde
9.kl gjort klar til 60’er fest, og det var helt utroligt, som alle havde
klædt sig ud. Der var først skuespil dernæst kakao, kage og fød
selsdagssang for de, der havde haft fødselsdag siden sidste fødsels
dagsfest. Og som eleverne sagde, det var en ”super go’” fest.
Forældredag og kursus 1
Lørdag var der travlhed fra morgenstunden. Knap var søvnen
kommet ud af øjnene, før vi huskede på, at der skulle være foræl
dredag. - Igen en af de virkelig gode dage, hvor næsten alle foræl
dre kommer. De kan høre de forskellige lærere om, hvordan det
går med deres barn, og så er der gymnastikfremvisning/træning for
eleverne, folkedans for alle, valgfag, kaffebord med sangkor, fæl
lessang, samspil og fortælling. Det er så dejligt i valgfagene at se
forældre og elever arbejde/spille sammen. - Hen først på aftenen
faldt der ro på skolen - og efterårsferien kunne begynde for de fle
ste af lærerne, men vi var nogle stykker, som ventede en uge, da 67
kursister ankom søndag eftermiddag for at tage kursus 1 i gymna
stik. Det var som sædvanlig en aktiv flok kursister, med lyst og in
teresse i det frivillige foreningsarbejde. - Jo, unge mennesker kan
godt, hvis vi giver dem lov og mulighed.
I kursus 1 ugen fik vi også lagt værelse 1 og 2 sammen. Dren
gene havde flere gange spurgt, om det kunne lade sig gøre at få enmandsværelset lagt sammen med det tilstødende tomandsværelse.
Nu blev det gjort, men også fordi vi fik en elev mere. Sven Eric Lar
sen kom fra USA men havde danske forældre og skulle egentlig

80

4-mandsværelset.

have et højskoleophold. Men eleverne på den højskole, han kom
på, var alle over 30 år, og Sven lige fyldt 18, så vore elevers alder
passede bedre. Det blev til glæde for alle parter, og drengene på
værelse 1,2 brugte nogen tid på at nedtegne, hvordan det nye væ
relse skulle se ud. Til sommer skulle så værelse 5 og 6 have samme
tur.
Erhvervspraktik
Søndag d. 23. oktober var der så efterårsferie for os ”kursus l’ere”,
da eleverne kom igen, og de andre lærere tog sig af erhvervsprak
tikken i ugen efter. Som noget nyt havde nogle valgt hjemme på
skolen og ved enkelte besøg at arbejde med deres erhverv. Det var i
erkendelse af, at nogle fra 10.kl ikke så nogen udfordring i at
komme ud og feje gulv en hel uge for andet år i træk, eller ikke
havde mulighed for at komme ud i netop deres erhverv. Ellers var
ugen god og lærerig, og eleverne er altid spændte, for ”hvordan
klarer jeg mig mon?”. Erhvervene spændte fra professionel hånd
boldtræner til ”skovhugger”.
I gang igen med almindeligt skema. Men tirsdag d. 1. november
havde vi besøg af en lO.kl. fra Nordre skole. Eleverne derfra var
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Smil til fotografen.
med i undervisningen og deltog også med undren i gymnastik
timerne, Så meget var de ikke vant til at lave. I løbet af et skoleår
får skolen en del besøg, og det er vi glade for, men vi må desværre
af og til sige nej, når der i en tid har været for mange.

At være to på et værelse
er meget sundt, når kanterne skal slibes af og tolerancen øges. Vi
giver ikke lov til at flytte værelse, hvis nogle synes deres ”kemi”,
stjernetegn eller andet ikke lige passer sammen. Men her til no
vember blev det dog lidt for broget for 2 piger, og en mindre roke
ring måtte ske. Det blev heldigvis til gavn for alle, og de to piger
havde nået at lære af det i månederne forud. Det er i dag alt for let
bare at flygte fra problemerne, og vi som efterskole må gå imod
denne tendens og lade eleverne lære af det.
I løbet af efteråret har eleverne også vist de sider, som ikke altid
er de pæneste. Det er dog ikke så mærkeligt. Vi går sammen 24 ti
mer i døgnet, næsten intet kan man have skjult for hinanden, og vi
lærer hinanden godt at kende. Som i et hjem, hvor børnene skal
prøve grænser og have en mur at spille bold op af, sådan også her.
Det giver muligheden for det opdragende samvær, som er så vig
tigt, hvis ikke vi skal svigte den opvoksende ungdom.
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Torsdag d. 10. november holdt vi mortensaften med kalkunsteg i
stedet for gås. Historierne om Morten Bisp, både den sjove og den
sande, blev fortalt. (Den 11/11 kunne vi ikke holde aftenen, da ele
verne havde weekend).
I weekenden havde elevforeningen lavet et arrangement for tid
ligere og nuværende elever. Et gymnastikkursus i sjippetov, både
almindeligt og stort tov. Det blev meget lærerigt og sjovt, og i kaffe
pausen samt bagefter blev der snakket på livet løs.
Kreative dage og sorte negle
Fra elevernes dagbog:
”Mandag den 14/11. En ganske almindelig mandag, ganske al
mindeligt morgenløb, ganske almindelig morgenmad, og ganske
almindelig fortælletime, og til middag fik vi ganske almindeligt
farsbrød. - Og, alligevel var det hele ikke så ganske almindeligt, for
det var denne dag de nye valgfag trådte i kraft. Det gik fint bortset
fra lidt overbefolkning i spring, hvor vi dog senere blev ni mindre
p.g.a. forflyttelse af nogle. Om aftenen havde underholdnings
udvalget igen bestilt film hjem. Denne gang blev supergyseren
”Psycho” vist. Den var dog ikke så ”gyselig” som ventet. Så folk
kunne sove trygt alligevel. Lærerne havde diskussions-aften, og da
de var færdige med at diskutere, kom de rundt for at sige godnat.
Tirsdag den 15/11. Igen en dag uden de store forandringer.
Morgendagens fortælletime var dog ikke helt normal, for lærerne
havde fundet ud af, at de ville være i god tid med ”Norgesturforberedelsen” i år. Så Hans-Jørn fortalte lidt om hytter, ski o.s.v.
o.s.v.Drengene bestemte sig for, at de ville trække lod om hytterne
nu, så det foregik om aftenen. Og så kan man ihvertfald ikke sige,
at de ikke var i god tid. Pigerne valgte dog at vente lidt endnu. Til
Lisbet Mølgaards tilfredsstillelse var der enorm stor tilslutning til
rytmisk. Og så var der endda 13 drenge. WAUW - nogle smidige
fyre vi får heroppe. Efter en vellykket besøgsaften hos drengene,
gik vi alle glade og tilfredse i seng, bortset fra ca. 10, som havde lagt
sig syge, så de kunne sikkert ikke sove. Det skal dog lige siges, at
lægen var heroppe og ordinere vand og ikke andet til de syge i 24
timer p.g.a. maveinfluenza. Det var dog ikke alle, som kunne klare
sig med det, så de måtte have gang i spaghetti-gryden.
Onsdag den 16/11. Dagen idag var ikke en ganske almindelig
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Rynkede bryn og metalsløjd.
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dag, for kl. 8 lød startskuddet for to kreative emnedage. Nogle
dage forinden havde vi valgt os ud i forskellige værksteder såsom:
Papirværksted (Lisbet og Naja-praktikant)
Læderværksted (Jette-praktikant)
Knappeværksted (Praktikanter)
Trylledej (Kirsten)
Textil (Ann)
Træ og metal (Niels og Hans-Jørn)
Holografi (Flemming og Per)
Holografi er en måde at lave tre-dimensionelle billeder på.
Vi var jo så heldige at have besøg fra ”Skals Håndarbejdsskole”
af de 3 unge piger Ann, Naja og Jette.
I værkstederne blev der arbejdet godt og kreativt.
Om aftenen havde vi omegnsaften, og der fik vi besøg af Dan
Tureli, den kendte forfatter, provokatør, anmelder, fortæller o.s.v.,
o.s.v. Han skulle fortælle om, hvordan man blev forfatter. Han
havde været en del i sin tid, både arbejdsløs, postbud, flyttemand,
”løberklipper”, og et par andre ting. Det hele varede dog kun 45
min., så det var ikke meget vi fik for den 25-øre. Ellers var det sjovt
og spændende at høre på ham. Det er da også meget sjovt at kunne
sige bagefter ”Jeg har hørt Dan Tureil, i levende live ... du ved,
ham med den sorte neglelak ...
Efter fortællingen var der kaffe og kage til folket, og som sæd
vanlig ryddede kl. 11 op i gymnastiksalen.
Torsdag den 17/11. Igen i dag havde vi emnedage. Vi måtte så
dan set selv bestemme, hvor vi ville være, så vi fik vist alle prøvet
lidt forskelligt.
Der blev lavet utroligt mange fine ting, lige fra julenisser i trylle
dej til drejede lysestager i træ. Og til sidst blev det hele udstillet i
den blå opholdsstue. Som afslutning på de to emnedage dansede vi
en 1/2 times folkedans i gymnastiksalen, hvorefter en del menne
sker tog sig en rask løbetur, Søndersø rundt. Lambæk klarede den
på 32 min. Flot Lambæk.
Fredag den 18/11. Vi startede dagen med at gøre rent. Det var et
chok som ramte mange, men de kom dog over det. Efter rengørin
gen samledes vi i den blå opholdsstue for at snakke om, hvordan
emnedagene var gået. Det var der delte meninger om, nogle syntes,
at det havde været kedeligt, andre syntes, at det bare havde været
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helt suværent. Men der blev i hvert fald lavet utroligt mange flotte
ting.
Bagefter det lille møde, skulle vi alle ud, i det friske vejr, og lege
nogle smålege. Det var rigtig sjovt, og opfriskende at komme ud i
det danske efterårsvejr. Derefter skulle vi ind og spise SPAGEHTTI - Moms, hvor det smagte. Og så blev det ellers forlænget
weekend. Det var dog kun en 5 stykker, som tog hjem, for resten
skulle til årets første fest, som foregik i Munklinde. Bussen kom og
hentede os kl. 15.00, så gik det ellers afsted, efter en sjov og ople
velses-rig uge.”

1. søndag i advent
Fra tirsdag d. 22. november var der fagemneuge. Tirsdag aften var
vi til juniorfællestræning på Gymnastikhøjskolen arrangeret af Vi
borg Amts Gymnastikforening. Torsdag aften havde vi spillemænd/damer på besøg, de manglede nogle at spille for, og det var
lige noget, vi kunne bruge.
Fredag spillede elever og lærere volleykamp -gad vide hvem der
vandt ? Skoleweekenden var hermed begyndt, det var jo 1. week
end i advent. Lørdag var vi i skoven og samle kogler, grene, mos
m. m. til juledekorationer, hvorefter der var lærerbesøg. Efter kir-

Klippe-klistreforældredag.
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Gallaaften.
kegang og middag kom forældrene til en ”julehyggeklippeklistreteatereftermiddag”. Det var en hyggelig eftermiddag ”i jule
lampens skær”. 9.kl sluttede dagen af på festlig vis med teaterstyk
ket ”Bremermusikanterne”.
Gallaaftenen er en lidt anderledes fødselsdagsfest. Til denne har
alle fået det stiveste puds på, og det giver en helt speciel stemning.
Klasse 14 havde fået forberedt en fin aften med middag, under
holdning, dans og natmad. Alle var nok lidt blakøjede fredag d. 2.
december - dagen derpå.

Juleforberedelse og -afslutning
Nu begyndte så de 2 juleforberedelsesuger. Vi forsøger at gøre op
takten til julen festlig, og samtidig prøve at samle eleverne gennem
forberedelsen til en juleunderholdning. Dette års juleunderhold
ningsudvalg lagde emnet ”julekalenderen” op. Eleverne inddeltes i
5 grupper - de 4 af grupperne skulle hver lave 6 ”billeder” (musik,
drama, teater, maleri, sketch) den femte gruppe var nisser, som
skulle kæde historierne sammen og lave kalenderen, der blev byg
get nede ved ribben. En utrolig stor og flot kalender blev det til, og
gennem kun 2-3 timers forberedelse hver dag fik eleverne et meget
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fint program sat op. Til disse 2 uger kørte vi efter et helt specielt
skema.
Udover dette skete meget andet op til jul. Rock-koncert, for
eningen BAS (Bjergsnæs Aktive Sammenhold) arrangerede jule
bingo, en eftermiddag til juleindkøb, Houlkær-koret kom på besøg
og m.m.
Børge og Eva havde selv købt hus, og d. 3. december flyttede de
ud af skolens hus nede ved indkørslen. Per flyttede midlertidigt
ind, men kun til midt i april, hvor Keld og Annegrete som tidligere
bestemt flyttede ind. Efter at have boet nogen tid på skolen, flyt
tede Per lidt længere hen ad vejen til Hanne Mols.
Spændingen var stor fredag d. 16. december. Udstillingen og ge
neralprøven på juleunderholdningen var færdig. Mange fra omeg
nen havde fundet vej herop til premieren, og heldigvis gik alt godt.
Aftenen var dog ikke slut som elevernes dagbog siger: ”Kl. 0.01
blev vi ”vækket” over højttaleren med sang. Så løb vi ud på gan
gen, hvor der løb en masse med hinanden i hånden og sang: ”Nu er
det jul igen”. Til sidst hang vi allesammen i en lang kæde. Vi løb
over til Lisbet og Ole, hvor der sad en masse lærere, og alle løb med
i kæden. Efter vi havde løbet hele skolen rundt, sluttede vi nede i

Juleunderholdning.
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Gaverne pakkes op.

gymnastiksalen. Der var stillet et juletræ op, som vi gik rundt om,
medens vi sang en masse sange. Efter en times tid gik lærerne
hjem, og vi fik lov at blive oppe, så længe vi ville.”
Lørdagen var virkelig hyggelig. Julegudstjeneste i Asmild kirke,
små julelege i gymnastiksalen, julesange, julemand, julehistorie, ju
lemiddag, forældre og venner i julehumør og en fin juleafslutning.
Alle nød denne dag før juleferien. Personalet havde dog nogle
dage endnu, før de kunne holde juleferie.
Fra elevernes dagbog tirsdag d. 3/1 1989.
Vi mødtes inde i spisestuen kl. 21.45, som vi plejer efter en week
end eller ferie. Der fik vi fortalt om, hvad vi skulle lave i dagene in
den Norge. Vi fik også et nyt skema (for en gangs skyld). Så var der
rengøring af områder, og kl. 22.30 kom lærerne rundt og sagde
godnat. Nu må vi ikke glemme, at Rikke havde fødselsdag, og det
nåede vi også at fejre.
Onsdag morgen lagde vi ud med vores kendte gymnastikserie.
Resten af dagen gik med at læse norske tekster og lave norgesmatematik. Sidst på dagen fik vi fortalt om de sidste praktiske ting
vedrørende Norgesturen. Vi fik fortalt om forfrysninger, tøj o.s.v.

89

Alle ventede med længsel på, at vi skulle afsted, og mange bekym
rede sig om, hvornår de skulle pakke, og om der var sne i Norge.
Onsdag aften så vi alle Nord - Syd med vores alle sammens Patric
Swayze. Pigerne hvinede, og drengene brokkede sig ved de aller
mest romantiske scener.”
Om selve Norgesturen kan læses i en selvstændig artikel. Men
Finn Jønsson, som var rejst til Østrig i denne uge kom ret hurtigt
hjem igen, men med brækket ben, ligesom mange andre danskere.
Imedens det meste af skolen var i Norge blev der lagt gas ind i
Sara og Finns boliger. (Nu havde vi også rykket for det i 14 måne
der).

Gymnastiktræning og Grundtvig
Udover den almindelige dagligdag gik januar måned med nogen
gymnastiktræning inden opvisningen d. 4. februar. Den 18. januar
hørte og så vi om Grundtvig. Det var Lars Thorkild Bjørn fra
Grundtvigs højskole i Frederiksborg, der tryllebandt os i 3 timer
med sit fantastiske lyd-dias program. Lørdagene d. 21. og 28.
havde vi mange små drenge på besøg, da jeg i forbindelse med
drengesatsningen i gymnastik havde lovet VAG at lave nogle fæl-

Klar til opvisning.
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lestræninger for drenge. Det blev nogle fornøjelige dage, hvor
drengene kunne opleve sig i en større helhed, men 3 timer med 50
drenge kunne godt tappe en del på energien hos mig.
Mandag d. 23. var tre elever med mig i Frederiks og fortælle om
efterskoler og at være på en efterskole. Det er næsten en tradition,
vi er derude. - Det er også næsten tradition, at vi har Greenpeace
på besøg- de var her d. 1/2.
Besøg og opvisning
Også i denne uge måtte en del af eleverne på skift i sengen, men de
fleste kunne dog være med torsdag aften, da vi havde besøg af et
gymnastikhold fra Galten. Vi lavede opvisning for hinanden. Det
var meget spændende at se, hvad de arbejdede med og for eleverne
at opleve et foreningshold i gymnastik. Vi var nu nogenlunde klar
til skoleweekenden, hvor vi om lørdagen skulle til vinterstævne på
Gymnastikhøjskolen. Det var for mange deres første rigtige gym
nastikopvisning, og der var virkelig nerver på. Opvisningen gik
fint, og alle var glade. Efter en god vejledning af Kis Ostergaard og
Steffen Andersen var der mulighed for en tur i svømmehallen. Om
aftenen var der diskotek - det var vist ikke en ubetinget succes.
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Wangmann i aktion.

Om fastelavnsmandag d. 6/2 skriver elevernes dagbog: ”Kl.19.30
blev vi hentet rundt på værelserne omklædte i et stort karneval
soptog, som endte i gymnastiksalen. Vi startede med at slå katten
af tønden, og Lisbeth B. og Morten blev kattedronninger, og Kurt
og Jakob blev kattekonger. Der var appelsiner i tønderne. Derefter
lærte vi at danse samba med Keld og Ulla som instruktører.
Efter den mega super overfede fantastiske underholdning (Skri
benten var vist selv med. Red.) var der boller, kakao og lagkage.
Resten af aftenen, til kl.23.30 var der diskotek. Derefter var det
sengetid.”
Endvidere beretter dagbogen:
Torsdag d. 9/2. Endnu en dag tegnede til at blive en normal sko
ledag. Men om aftenen var der omegnsaften med folkedans og
sang. Vi fik instruktion af Svend Hamborg og Thy Spillemandslaug
spillede. Det var meget skægt, men det var også hårdt, for vi dan
sede helt til kl.22.00. Men så var der også sengetid, og alle var
trætte.
Fredag. Denne dag var ikke så lang. Dagen startede som sæd
vanligt. Og efter morgenmaden fortalte Børge om idrætsskader.
Det var meget interessant, og Børges fortælling var ret levende.
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Derefter skulle vi have den sædvanlige fredagsrengøring, efter
middagsmaden kom Pan Bus, som vi havde bestilt, og så var der
vinterferie.”
Sne, narkomani og oplysningsmøde
Med højt humør kom eleverne igen efter vinterferien søndag aften
d. 19. februar. - Tirsdag troede vi vinteren alligevel kom. Det
sneede og haglede meget af dagen, men det hele forsvandt lige så
pludselig, som det var kommet. Men onsdag havde vi besøg af en
mand, hvis erindringer ikke forsvandt så hurtigt. Det var Kurt Thygesen, som fortalte om sit liv som dranker, narkoman, pusher og al
mindelig dansker. De to O-fags timer fløj afsted.
For længe siden var indbydelse til et oplysningsmøde for elev
holdet 1989-90 sendt ud, og lørdag kom så forældre og kommende
elever. De hørte om, hvad det vil sige at gå på Bjergsnæsskolen. De
unge var ude i nogle grupper, for at vi kunne få spurgt om flere
praktiske ting før skolestart, og de også kunne få et indtryk af læ
rerne, samt være i en lille flok. Imedens fik forældrene en oriente
ring om det økonomiske. Da de unge kom tilbage havde de en
overraskelse til forældrene - de havde fået lært en sang, som de gav
til bedste og fik her den første prøve på fællesskabets goder.
Selv om vi havde haft en del praktikanter i løbet af året, ville vi
gerne tage imod én fra Den Fri Lærerskole i Ollerup. Hun kom
søndag aften og skulle være her fire uger. Den sidste af ugerne var
Kirsten Lavrsen så på kursus i Ollerup.
Mandag havde vi også besøg af en 10.kl. fra Houlkærskolen.
Årsmøder
Revisoren havde været her 3 uger før for torsdag den 2. marts
skulle vi have årsmøde i vennekredsen. Aftenen startede med en
god gymnastikopvisning af eleverne. Derefter startede årsmødet.
Formanden, Vagn Aage Kjeldsen kom i sin beretning ind på forta
belse af retten til at være med i vennekredsen, hvis man ikke møder
op på 3 på hinanden følgende årsmøder, færdiggørelsen af forstan
derboligen, lokalplanen, Den Grønne Kvadrant(kommuneplanen), den verserende retssag om de dårlige strøer i gymnastiksals
gulvet, den nye tilskudslov og besparelser, at elevtallet øges fra 75
til 77 elever, debatten om Bjergsnæsskolen i fremtiden samt støtte
fonden. Regnskabet udviste et mindre overskud, Vagn Aage Kjeld
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sen blev genvalgt som formand og Lars Rasmussen som bestyrel
sesmedlem. En orientering om idédebatten var ligeledes et punkt.
Det var årsmødernes tid og allerede i weekenden var vi flere, der
tog til efterskolernes årsmøde på Nyborg Strand. I weekenden kom
også fra Ollerup Gymnastikhøjskole to praktikanter, der skulle
være her en uge. Udover disse havde vi tre fra Skals håndarbejdsseminarium og en fra den fri lærerskole. - Nu kunne vi heller ikke
klare flere praktikanter dette år.

Landsret, idédebat og pensionister
Med vor beliggenhed i Viborg med både by- og landsret er det
oplagt at retssystemet bliver undervisningsstof. Mandag oriente
rede landsdommer, Juul-Olsen om en retssag, der skulle for dagen
efter. Eleverne var inde og følge retssagen, og dommen blev resten
af dagen diskuteret vældigt. På denne måde får eleverne et ellers
noget tørt emne gjort meget nærværende.
I løbet af året havde vi lærere haft mange dage og aftener med
diskussion om, hvordan idédebatten skulle udmønte sig i praksis.
For også at få elevernes syn på sagen, tog vi onsdag en debat med
dem om skemastruktur m. v.

Pensionister på besøg.
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Torsdag aften var vi til Viborg Amts Gymnastikforenings forårs
opvisning, og eleverne leverede igen en fin opvisning.
Selv om vi ofte måtte minde eleverne om glemte ting og opryd
ning på værelserne, var der helt pænt tirsdag d. 14/3, da 80 pen
sionister fra Jelling kom på udflugt hertil. De fik kaffe, orientering
om skolen og nogle sange, og derefter var det eleverne, som tog sig
af dem. Først til rundvisning, vise dem ind til middag og tale med
dem der. Derefter kom pensionisterne med på værelserne, så de
kunne se værelserne og snakke med eleverne. Til slut viste eleverne
deres kunnen i gymnastik, kor og samspil, hvorefter der var fælles
sang før kaffen. Det blev vist en god dag for alle.
Forældredag og emnedage
Allerede lørdag d. 18. marts havde eleverne besøg på værelserne
igen. Det var forældredag, og efter at have vist gymnastik, og alle
fik danset folkedans, var der oplæg om emnet: ”At vælge for er
hvervslivet - eller livet” med efterfølgende diskussion og kaffe på
værelserne. - Det blev en spændende diskussion, og her var menin
gerne i hvert fald delte - også mellem forældre og børn. Samtalen
om noget væsentligt fik vi i gang.

Festlig volleykamp.
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Ali Hamann.

- kan få folk til alt.
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Herefter var det ugen op til påske, og eleverne skulle som led i
deres foreningsarbejde selv arrangere dagene, og fra deres dagbog
er hentet:
”Mandag den 20/3-1989. Vi blev vækket til ugens første mor
genløb. JUBIIII. Til morgenmad fik vi lidt at vide om ugens forløb.
Det var jo den første foreningsdag, så alle var spændte. Kl. 8.00
skulle vi begynde med danseundervisning, som blev ledet af Helle
nede fra Viborg. Vi lærte nogle forskellige danse, og det var ret
sjovt at prøve. Efter dansen skulle halvdelen af os i motionscenter
og den anden halvdel ned i springcenteret. Tiden fløj afsted, og så
var det middagstid. Kl. 13.00 skulle vi til foredrag med Per Røntved. Han fortalte om sin store fodbold karriere, og derefter var der
fodboldtræning for dem, der havde lyst. Ved 15.00 tiden var fore
draget færdig og træningen slut, og vores store volleyballturnering
begyndte. Holdene bestod af de forskellige klasser. Hver klasse var
udklædte og havde heppesange - alt dette var meget spændende og
festligt. Under turneringen blev der solgt pølsehorn, som var en
stor succes. Vinderen blev UHELDIGVIS lærerne. BUH, ØV,
BØV. Så var der tid til aftensmad. Efter aftensmaden skulle der
sættes scene og stole op til Ali Haman. Det var en meget stor suc
ces og en af ugens højdepunkter i foreningsdagene. Der var ca. 200
mennesker inde for at se forestillingen. Og Brian bidragede med
mange morsomheder. En del havde hjulpet godt til med at få billet
terne til forestillingen solgt. Efter en spændende dag gik alle trætte
i seng.
Tirsdag den 21/3 1989. Vi vågnede atter op til en ny og spæn
dende dag på Bjergsnæsskolen. Hele formiddagen var der kreativ.
Vi kunne vælge mellem gips masker, fællesmaleri og lysestøbning.
Det var en sjov men også afslappende formiddag. Over middag
skulle vi over i skoven ved højskolen til o-løb, som bordtennis/
badminton udvalget stod for. Selv om det var øsregnvejr, var det
utrolig sjovt. Der blev også fundet en vinder, de fik en smuk pokal.
Med en sammensvejset jublende mand. Efter aftensmaden tog vi
afsted til Vesterbølle ungdomsskole. Opvisningen gik knap så godt
p.g.a. plads mangel. Så vi var delt op til de forskellige serier. Efter
opvisningen var vi ude på værelserne, og derefter var der discotek.
Efter en spændende dag gik vi atter udmattede i seng.
Onsdag den 22/3 1989. Onsdag kl. 8.00 var der foredrag med
Ulrik nede fra V.H.K. Han fortalte til ca. kl. 10.00, og derefter var
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der rengøring og folk havde temmelig travlt med at gøre rent. For
før middagsmaden skulle vi ned i gymnastiksalen for at snakke om
de forløbne dage. Kl. 11.25 var der middagsmad og derefter PÅ
SKEFERIE.”
Efter påske
startede vi med en helt utrolig rolig uge, men allerede mandag d.3
april skete der noget igen. Lærerne lavede et ekstemporalspil for
eleverne - og det var egentlig ret let, for vi havde masser af situatio
ner fra dagligdagen at gå ud fra.- Eleverne grinede højt og længe,
indtil de så sig selv, i det vi spillede - så var det ikke helt så sjovt.
Diskussionen bagefter var meget givtig. - Om aftenen var vi invi
teret til Lægaarden til gymnastikstævne, hvor også Brejninggaard
og Vesterlund var med. Det er flot at se fire efterskolers opvisnin
ger - sikke mange unge mennesker der er i gang. Selvfølgelig var
der efter en forfriskning diskotek. Og denne gang blev der rigtig
danset. Tak til Lægaarden for en god aften.
Hele ugen gik tankerne for eleverne nok til fredag aften, hvor de
havde arrangeret fest i Voel. Det blev efter sigende en god fest, og
det var godt for eleverne, de og nogle forældrepar havde lagt en del
arbejde i den.

Historisk enineuge
Elevernes dagbog beretter:
”Mandag den 10/4 1989. Dagen startede med det sædvanlige
dejlige morgenløb. Denne uge var dog anderledes end de andre
uger, der stod nemlig historisk emneuge på skemaet, om vikinge
tiden. De første par timer indeholdt sang/fortælling. Ved 10 tiden
tog vi til Moesgård Museum, der nok er mest berømt for gravballemanden. Der gik vi rundt et par timer, og blev enormt inspireret af
den danske historie, hvad der faktisk var meget interessant. Deref
ter en vandretur på ca. 4 km., hvor vi så forskellige historiske ting,
bl. a. en jættehøj. Da vi havde gået i den dejlige danske natur i ca. 1
time, tog vi hjem til Bjergsnæsskolen igen. Om eftermiddagen
havde vi vikinge valgfag, der var forskellige ting som billedvævning/syning, smykkestøbning, madlavning og milebrænding. Det
er ler man brænder på en speciel måde. Om aftenen var der besøg
på drengegangen, og det foregik jo »stille og roligt«, vi er jo sådan
nogle søde elever her på Bjergsnæs.
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Onsdag den 12/4 1989. Vi startede dagen ligesom mandag tirs
dag, med sang og fortælling i to timer, hvorefter vi gik videre med
ugens emne. Efter middag havde vi foredrag med Knud Tarpgård,
der fortalte sagn fra vikingetiden, hvilket var meget interessant.
Han var en meget dygtig fortæller. Efter foredraget var vi ude på
fodboldbanen og lege, og skulle derefter ud på en løbetur omkring
den gamle jernbane. Vi gik igang med valgfag efter løbeturen. Mad
gruppen lavede vælling med boller, hvilket vist lykkedes efter for
ventningerne. Efter aftensmaden fik VOEL festens par vand. Afte
nen sluttede med stilletime kl. 21.00, men hvis vi ville se film og
fodbold måtte vi også det.”
Torsdag og fredag blev emnerne gjort færdige, så man fredag til
afslutning næsten følte sig hensat til vikingetiden. Eleverne fik ved
egen praktisk bearbejdning en indlevelse i Vikingetidens forhold.
Eleverne nød også vejret især de sidste dage, hvor solen var så
dejlig at mange fandt shorts og T-shirt frem.
Knap var de elever, der skulle hjem i weekenden, taget afsted før
der kom kursister. De skulle have forberedelseskursus i gymnastik
denne weekend.

Melodi Grand Prix
Den næste fødselsdagsfest arrangerede kl. 11 som Melodi Grand
Prix, og i tiden op til onsdag d. 19. april blev musikinstrumenter og
musiklokale flittigt benyttet, og lærerne havde til dagens anledning
selv skrevet melodi og tekst. Om det var Cooper-testen dagen før,
der havde givet lungerne kraft, ved jeg ikke, men der blev sunget og
spillet på alle tangenter. Der var også stor opfindsomhed med
navne, og vindergruppen bar det lidet flatterende navn ”Louises
Drengerøve”
Lærerne havde dog også travlt med forberedelsen til torsdag og
fredag, hvor vi skulle finde ud af, hvordan vi ville få vores idédebat
ført ud i praksis. (Der er en speciel artikel om dette før denne.)
Efter Bededagsferien startede eleverne med i klasser på skift at
have maleri i gymnastiksalen. Store stykker bordpapir var lagt ud,
og eleverne malede på livet løs til musik. Derefter satte de udvalgte
dele af deres værk i passe-partout. Altså hvad er et ”godt” billede.
Tirsdag og onsdag havde vi ”prøve/prøve”. Da vi ikke til daglig
giver karakterer men ”beskrivelser” og ikke har terminsprøver, bli
ver vi nødt til at forberede eleverne til den skriftlige prøvesituation,
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Melodi Grand Prix.

Melodi Grand Prix.
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så de ikke er helt forvirrede, til den egentlige prøve. Onsdag var der
også forberedelse til torsdagens Fuglsøstævne.

Arne Knudsen
Efter nogen tids sygdom døde forstander på Gymnastikhøjskolen,
Arne Knudsen onsdag aften. Det var mærkeligt for os, at han nu
ikke skulle være blandt os mere. Arne Knudsen blev begravet den
2. maj. Domkirken var fyldt og ligeså idrætshallen til mindesam
menkomsten bagefter - mange ønskede at give Arne den sidste hil
sen.
(Mere om Arne Knudsen er skrevet i en anden artikel).
Fuglsøstævne og overlevelsestur
Det var lidt svært torsdag morgen at komme i stemning til Fuglsøstævnet, hvor vi var 6 efterskoler, der skulle dyste med og mod hi
nanden. Der var en utrolig masse aktiviteter i løbet af dagen hånd
bold, badminton, avishockey, drama, dragebygning, stunt, bygge
sæbekassebiler, fodbold, rundbold boccia, atletik, volleyball, ba
sketball, bordtennis, showdance, dragebygning, naturvandring,
crocket og sluttende med sæbekasseløb og nogle stafetter. Det blev
en spændende og medrivende dag, og det var trætte men glade ele
ver, der stod på bussen i Fuglsø om aftenen - nu var det bare hjem
og sove. Der var også nogle, der hellere måtte få udsovet, da de i
weekenden skulle på overlevelsestur med Per. Efter pålidelige kil
ders udsagn var det en hård tur, men eleverne var mange naturop
levelser rigere.
Natten til Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 4.maj blev eleverne
vækket - der var natløb. Jeg tror ikke, der var en eneste, der havde
lugtet lunten før, så overraskelsen var total, og de fleste syntes le
gen ovre i skoven var sjov. Det er dog mærkeligt, at nogle enkelte
ikke kan lade være at spille så ”voksne og bedagede”, at de ikke
kan lege.
Efter en formiddagssøvn gik dagen med en fodboldturnering klas
serne imellem. Alle var festligt udklædte, og på samme måde gik
man til bolden.

Elevmøde, prøver og mindebøger
Mange tidligere elever havde fundet vej til Bjergsnæsskolen lørdag
d. 6. maj - der var elevmøde. Det var et rigtig hyggeligt elevmøde,
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Skriftlig prøve.
man fornemmede at gennemsnitsalderen nu var blevet lidt højere.
Blandt 5 års jubilarerne kunne 2 mødre stolt fremvise deres børn.
Jeg tror, elevforeningen og vi har fundet et program, der både tilgo
deser lysten til at prøve de gamle aktiviteter igen og samtidig tid til
snak. Tak til elevforeningen for deres arbejde. (Se nærmere i elev
foreningens artikel)
Næsten som sædvanlig var der skriftlige prøver i ugen efter elev
mødet, og elevernes slid belønnedes af Pinseferien.
Mindebøgerne var begyndt at dukke frem, der var faktisk kun
en måned tilbage af skoleåret, og nu måtte minderne nedfældes.

Postbud og mdt. prøver
I løbet af et skoleår slæber postbudet mange breve og pakker til og
fra eleverne, og er man en af de heldige, der til middagsmaden får
udleveret et brev, er dagen reddet. Nogle skriver dog også så meget,
at de næsten er kede af det, hvis der en dag ikke er brev til dem.
Hvad der sker med brevene?, hvor meget skal der til for at sende
en pakke?, hvordan girokortene skal udfyldes? tænker eleverne
ikke så meget på til daglig, men 9. kl. og nogle fra 10. kl fik mulig
hed for onsdag d. 17 at styre et posthus. Der er inde på posthuset
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lavet et Ungdommens Posthus. Det var en meget lærerig dag, hvor
eleverne igen i praksis fik mulighed for at lære. - Om aftenen var
der stor tilstrømning til fjernsyns-stuen (skolestue 1), DanmarkGrækenland skulle spille. Og med dansk sejr på 7-1 var der næsten
Idrætsparkstemning på Bjergsnæs.
Vi nærmede os de mundtlige prøver, og fredag diskuterede vi
måden vi skulle køre prøvedagene på (ikke selve prøverne). Det er
især karakterernes tyranni, vi gerne vil have bevidstgjort eleverne
om. Derfor bliver deres beslutning gældende helt og fuldt. Ved at
eleverne i diskussionen får hørt alle fordele og ulemper og fra
mange sider, bliver de opmærksomme på problemet.
Eleverne valgte, at hver enkelt selv kunne tage stilling til, hvor
når de ville have karaktererne udleveret.
Prøvedagene gik fint med prøver, valgfag, gymnastik, kor, prak
tisk arbejde, folkedans, forberedelse til cykeltur og solbadning. Det er en lidt hård tid for lærerne, der både skal have elever op til
prøve og også selv skal ud som censor, men det er vilkårene.

Lars Berntsen
Lige før cykelturen fik vi at vide at Lars Berntsen fra elevholdet
1986/87 var død af sine kvæstelser fra en bilulykke nogen tid før.
Det kom som et chok for os alle, for godt nok havde vi hørt om bil
uheldet, men at det var så alvorligt, havde vi ikke rigtig fattet.
En venlig, rar, glad og ærlig ung mand var han og tilligemed en
vellidt og god kammerat.
- Æret være hans minde -
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Cykelturen
Efter 2 uger med prøver var eleverne mere end klar til at tage på
cykeltur. I år skulle vi have udgangspunkt fra Bygholm camping i
Øsløs.
Alle klarede flot den godt 100 km lange cykeltur Viborg-Øsløs,
og efter teltopstilling og et bad var der gang i madlavningen i de
forskellige grupper. Eleverne var delt op i madgrupper og skulle
selv købe ind og lave mad. Det resulterede også i mere eller mindre
heldige retter, men selvgjort er jo som sagt velgjort!!
Torsdag d.8. gik turen til Bulbjerg, og de fleste så også Frøstru
plejren, som vist for nogle var en skuffelse. I forhold til den store
presseomtale er der ikke meget at se, mente eleverne. Mødet med
Vesterhavet og Bulbjerg var til gengæld en oplevelse, og flere tog
mod til sig og sprang friskt i de kolde bølger. - Vejlerne ligger ikke
langt fra campingpladsen og aftengåturen var lagt derud.
Kl. 05.30 var der fredag afgang til Hanstholm fiskeriauktion.
Det var strengt at komme op, og cykelturen fra den første dag sad i
benene endnu, og det blev øsende regnvejr. Alle nåede dog i god
tid at komme til auktionen. Der var mange og meget forskellige
fisk. Vi landkrabber undredes, når vi gik rundt og kiggede i kas-

Mandlige lærere på cykeltur.
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Flot håndstand drenge.

serne. Eleverne har ofte et godt snakketøj, men kom helt til kort da
auktionslederen startede. Efter i nogen tid at have studeret diverse
nik, blink, fingervip, hovedrysten o.s.v., der altsammen fik priserne
mere eller mindre i vejret, kørte vi op til den store kanonstilling fra
2. verdenskrig. Her fik vi fortalt om Hanstholm under krigen, og at
denne kanon samt en i Norge skulle dække indsejlingen til Katte
gat. Der blev aldrig affyret med de store projektiler, og man mente
heller ikke kanonstillingen ville kunne holde til det.
Efter en spændende besigtigelse gik turen hjem forbi Elsebeths
moster, nu i højt solskinsvejr. Vi blev gæstfrit inviteret ind til safte
vand og kage. Da vi var kommet til dygtige fysioterapeuter, fik vi
alle instruktion i, hvordan ømme benmuskler kunne klares - det
gjorde AVVVW.
Om aftenen var det meste af campingpladsen med til vores fol
kedans og bålaften, så vi fik en rigtig god afslutning med camping
pladsen.
Lørdag var dagen for hjemturen, og igen klarede alle det meget
fint, selv om nogle først ankom til skolen efter aftensmad - gen
nemsnitsfarten tør jeg slet ikke regne ud!!
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Gymnastiklærerne får vand.

Det blev gjort grundigt.
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Den sidste uge
Hele den sidste uge gik med at forberede afslutningen, Olympiade,
få lavet tingene færdige i værkstederne, gymnastik, kor, maleri, fol
kedans, drama, rengøring, svømning, besøgsaften, bålaften og
mere til. Torsdag aften var vi klar med udstilling og afslutnings
program, og som sidste år havde vi meget flot vejr og tilstrømning
til arrangementet. Fredag havde vi vores egen afslutningsaften,
som eleverne havde været med til at gøre hyggelig og god. Det blev
en lang dag og kort nat (nogle snakkede hele natten), men alle ele
ver stod friske og klar, da opvisningen for forældrene skulle starte
om lørdagen.
Eleverne skal have en stor tak for deres indsats disse dage. Lør
dag var også en bevæget dag. Det fantastiske syn af de blafrende
rød-hvide faner foran eleverne ved gymnastikopvisningen gav os
alle en klump i halsen. Elevernes og forældrenes taler, deres meget
fine gaver, og de ord som blev sagt, da I hver især sagde farvel, gav
os mod og tro på fremtiden.

Oprydning, rengøring, havearbejde, kurser
Ugen efter gik med oprydning, lærermøder og forberedelse til kur
sus 1. En del elever kom for at hjælpe med rengøring og havean
læg, så alle kunne holde ferie, når kurserne var færdige. Der blev
arbejdet på livet løs, og vi var også næsten færdige, da eleverne
skulle til fest sidst på ugen. Selv om kursisterne var kommet var vi
nogle stykker ude og hilse på ved festen - det var en meget positiv
oplevelse.
Knap var de dygtige og energiske kursus l’ere ude af døren fø
rend skolen var fyldt af skytter fra Norge, Sverige og Danmark.
DDSG&I skulle afholde Nordisk Ungdomslandskamp fra fredag
til søndag. Vi fik her indblik i en sportsgren, vi ellers ikke har haft
samme mulighed for før. Det var dejlige mennesker at være sam
men med, og med dette kursus sluttede året på bedste vis.

Skolen står tom,
og roligt vandrer man rundt i bygningerne og nyder stilheden. Stil
heden, der kun er stilhed, fordi der før var aktivitet og summen - og
til tider larm. Stilheden, der bliver larmende, hvis ikke det var
fordi, et nyt elevhold forventningsfuldt kom efter ferien. - Stilhe
den, der må til, for at også vi kan finde os selv i alverdens larm.
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Fra mange sider har vi i årets løb fået hjælp. Vi vil gerne sige jer
rigtig mange tak. Tak også til bestyrelse og personale for god og
sikker kørsel.
Fra os alle her på Bjergsnæsskolen ønskes en rigtig glædelig jul
samt et lykkebringende nytår.
Astrid, Sune, Lisbet og Ole Mølgaard

Pakket og parat.
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Nyt fra bestyrelsen
Nu er der atter gået et år i D.S.’s historie. Ved elevmødet i år var
der større fremmøde end de foregående, desværre var der ikke så
mange fra de første årgange. Til gengæld er de godt repræsenteret
som medlemmer, hvor imod de yngste årgange svigter lidt som
medlemmer, men møder flittigt op til arrangementer. Elevmødet
forløb som planlagt med aktiviteter om formiddagen og gymna
stikopvisning samt generalforsamling om eftermiddagen. Efter af
tensmaden var der foredrag ved Mads Skan, som fortalte om sin
studietur til Japan. Resten af aftenen var der underholdning af læ
rerne og traditionen tro folkedans. Søndag morgen var der mor
gengymnastik ved Karsten Simonsen.
Som I sikkert har bemærket har der ikke været efterårselev
møde. Det skyldes de få tilmeldinger sidste år, som vi tog som tegn
på, at interessen ikke var stor nok. I marts fortsætter vi med inspi
rationsdagen, hvor vi har fået fat på kunstmaleren Jonna Seig som
tegner og fortæller hvor man som deltager selv er aktiv, men herom
senere.
På generalforsamlingen blev der foretaget en vedtægtsændring i
paragraf 6, der medfører at det afgående elevhold vælger en re
præsentant til bestyrelsen (se vedtægterne).

Bestyrelsen består af:
Formand: Jan Bisgaard
Næstformand: Ebbe Madsen
Kasserer: Hans Klarsø
Sekretær: Henriette N. Kristensen
Menig: Peder Bjerregaard
Menig: Laura Skau
Menig: Lene P. Jensen (årgangsrep.) 1.
2. supp.: Charlotte Bust
Vi i bestyrelsen håber på flere medlemmer og større opbakning i
forbindelse med vores arrangementer.
Tak til skolen for deres hjælpsomhed og lån af lokaler.
Glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen
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Program for elevmødet
den 5.- 6. maj 1990
Lørdag
kl. 8.30
kl. 8.45
kl. 9.15
kl. 9.30
kl. 10.45
kl. 12.45
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
elevforeningens generalforsamling
aftensmad
foredrag
kaffe, sang og underholdning
dans med spillemandsorkester
afslutning - her slutter det officielle elevmøde,men I er
velkomne til at overnatte og dermed følgesøndagens
program.

vækning og frivilligt morgenløb
morgengymnastik
morgenmad - og farvel
Ret til ændringer forbeholdes.

no

Pølsetyskere, spaghettidrenge,
charmetrolde og
”Special prise for you”.
Som led i vores bestræbelser på atter at komme til at tilhøre den so
ciale rangstiges laveste trin af fattigrøve, bestemte vi os for at tage
på interrail. Så den 1. juli 89 havde vi begge sagt vore jobs op og
drog med BUS til Sydtyskland. Ret underlig start på en interrailtur,
skulle man synes. Men sagen er den, at vi først skulle en uge med
Jelling forenede Sportsklubber til Denkingen i nærheden af
Stuttgart.
Der blev vi privat indkvarteret hos private, i private hjem og fik
vores eget private værelse. (Ret privat). Vi havde en masse socialt
sportsligt samvær og fest hver aften.
Tyskerne, vi boede hos, var katolikker og går mere op i troen
end danskerne gør. Selvom vi ikke mærkede ret meget til det, så
kunne man alligevel se det ved, at der var krusifikser overalt og

5-års jubilarer.
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utroligt flotte kirker. Deres to andre hovedinteresser er: Pølser og
øl. Tyskerne spiste ikke brød med pålæg, men pålæg med brød. De
har også en meget lækker ølkultur - forskellige glas til hver øltype
og størrelse. Desforuden har de en vældig sjov lille leg, der hedder
at drikke støvle. En støvle til øl er et glas, der er udformet som en
støvle og som kan rumme 2 - 2,5 1. Der er en masse ritualer m.h.t.
indvielse, modtagning, aflevering og tømning af støvlen. Den går
på omgang og laver masser af morskab. Ind i mellem kan det dog
være et problem at drikke støvle, hvis de to værtshuset har, er ble
vet smadret (Bjørn Skøtt Jensen BS 85/86 og Gert Lomholt BS
86/87). Men så kan en gummistøvle (helst godt brugt) godt bru
ges.
Vi tilbragte alt ialt en vældig uge med at lave sport og hygge os
med de andre, vi var afsted sammen med (45 ialt), men det, der
gjorde det ekstra sjovt, var, at vi fik tyske venner og fik oplevet
Schwåberkulturen.
Søndag den 9. juli udnyttede vi allerede vores nye venskaber i
fulde grad. Vi fik en tysker til at køre os til Stuttgart -ca. 100 km
hver vej. Der skulle vi mødes med to køer (piger), og det gjorde vi
så. Pia kender vi fra Vejle rephold og Tatjana - i daglig tale Tjavs bor på Færøerne, men har boet i DK i 15 år som nabo til Pia.
Vi tog et nattog til Rom, da det til Brindisi var kørt. Vi var en en
kelt dag i Rom, hvor vi ville have set Vatikanmuseet - men ak ”Nøgen for Gud” gælder ikke i Vatikanet. Så hvis I vil der ind, så
HUSK lange bukser og en trøje, der dækker skulderne. Vi så dog
både Peterspladsen og Den spanske Trappe. Peterspladsen var me
get stor og flot - ingen tvivl om det, og Den spanske Trappe er sam
lingssted for unge mennesker og også et besøg værd.
Prisbevidste, som vi jo er, tog vi ”metroen” rundt i Rom (billigt,
hurtigt og lige til stederne). Men vi havde knap været i den i 5 min.
før en lille pige stod med hånden om Karstens pung (den til penge).
Heldigvis var pungen i en pengekat, som kunne lynes, så det gjorde
jeg. Det resulterede i, at pigens mor kaldte os for ”ashholes” og pi
gerne for ”bitshes”. Der løb lige koldt vand ned af ryggen på os
alle, og derefter gik vi konstant (næsten) med hænderne om vores
penge.
Nå, men en togtur på 14 timer, som egentlig kun skulle have væ
ret på 11, kan godt gøre en sulten. Vi gik derfor på restaurant, hvor
vi bestilte vand og spaghetti m. kødsovs. Tjenerne kom først med
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Så er det fjernsynstid.

vandet og fire skiver brød, og det var jo vældigt. Sultne, som vi var,
gik vi til fadet. Spaghettien var lækker, og så fik vi regningen Chock. 55 kr. for 4 skiver brød - at betale ved kasse 1. Dertil kom
spaghetti, kødsovs og vand.
Da vi kom til banegården, snakkede vi med to, som lige var ble
vet bestjålet for alt. Så vi besluttede, at det var slut med Rom. Vi
tog nattoget til Brindisi. I toget oplevede vi, hvordan spaghetti
drengene ser på skandinaviske piger. Pia var gået på toilet, og der
kom nogle fyre og bankede på døren. Så hun ventede lidt, før hun
gik ud. Da hun kom ud, var de der stadig, og de begyndte at hive
hende med ind på toilettet igen. Heldigvis er Pia en rimelig sej tøs,
så hun fik sig vristet fri og kom helskindet ind i kupeen igen. Senere
på natten skulle Tjavs på toilet. Knap var hun kommet uden for ku
pédøren, før der stod 4 drenge henne ved den. Så hun vækkede
Karsten for at jeg skulle stå vagt, og pasta - armene satte sig pænt
ned igen.
Vi ankom til Brindisi kl. ca. 9 og havde således en hel dag, før vi
skulle med færgen til Korfu. Vi nød solen og det uregelmæssige
springvand. Men dagens oplevelse var alligevel at få et bad; det
første siden vi tog fra Denkingen. Da færgen kom, var vi glade,
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for vi var trætte af Italien. Men det skal dog retfærdigvis siges, at vi
mødte 4 gamle BS piger, som havde rejst mere rundt i Italien, og de
havde været glade for det. Muligvis fordi de havde undgået de
store byer. Men Italien er alligevel forholdsvist dyrt.
Om Korfu kan vi sige, at havnen ser meget lækker ud. Vi så
nemlig ikke andet, for vi nåede ikke at komme af færgen. Vi stod
istedet af en time længere sydpå i Igoumenitsa. Det så ud til at være
et meget lækkert sted, så vi bestemte os for at blive et par dage. Der
fandt vi ud af, at Grækenland er billigt, så vi satte vores forbrug
helt vildt op: Spiste på restaurant 3-4 gange om dagen o.s.v.
I Igoumenitsa lavede vi ikke andet end at slappe af, bortset fra
en lille bjergvandring, meget lille faktisk. Da vi havde gået ca 100 m
uden for vejen, var der en mur af tjørn, tidsel og andet krat. Så det
opgav vi. Men vi så da to skildpadder og et halvt skjold fra en død
+ en masse edderkopper og en rovfugl.
Fra Igoumenitsa ville vi tage færgen til Patras, så vi stod op en
morgen kl. 5.30 - for at se færgen sejle lige for snuden af os. Næste
morgen stod vi op kl. 5.00 bare for at få at vide, at hvis vi ville med
den færge, skulle vi til Korfu, for den tog ikke passagerer med fra
Igoumenitsa. SUK. Vi tog istedet en bus til Korinth, og turen gen
nem Grækenland varede 8 timer men føltes ikke særlig lang. Vi
kørte 8 timer op, ned, rundt, frem og tilbage. Landskabet vekslede
mellem nøgne klipper, bevoksede bjerge, små landsbyer og frodigt
landbrug. Ikke alene var det Grækenland på en anden måde, men
også hur-tigere end med skib. Hvis man har dårlige nerver, bør
man nok alligevel ikke køre med bus i Grækenland, selvom det er
flot, dels p.g.a. de mange stejle bjergpas, men mest p.g.a. chauffø
ren.
Det næste sjove chok kom, da vi blev læsset af på busholde
pladsen i Korinth - det var en motortrafikvej udenfor Korinth. Så
der stod vi så med 4 store rygsække og en vandmelon på 4 kg., hvil
ket gør det temmelig umuligt at blaffe. Vi fandt en tankstation,
hvor de hverken kunne tysk, engelsk eller fransk, men med meget
møje og besvær fik vi dem forklaret, at vi ledte efter busstationen.
Vi bestilte en taxi, fordi det var for langt at gå. Vi fandt så ud af, at
det var lige så billigt og hurtigere end med bus, at få den til at køre
os til Palea Epidavros, som var vores næste mål. Efter få kilometers
kørsel blev vi enige om, at vi hellere ville have spillet russisk rou
lette. Når man overhaler i et hårnålesving og kommer så langt ud,
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at man kan se afgrunden, men ikke hvad der kommer forfra - så er
det spændende.
Grunden til, at vi tog til P. Epidavros,var at Tjavs kendte nogle
grækere der, som hun gerne ville besøge, P. Epidavros ligger på
østkysten af Peloponnes ud til den Saroniske bugt og inden for en
radius ligger der tre steder, som hedder Epidavros; hhv. Nea (=ny)
E., Palea (=gammel) E. og et græsk teater fra oldtiden.
Vi ankom som sagt med taxi en lørdag eftermiddag. Vi ville så i
banken efter at have ædt vores 4 kg. tunge vandmelon. Men fordi
det var lørdag lukkede banken kl 12.00. Så der stod vi med nogle få
håndører og skulle klare os til mandag. Vi tog en båd om til cam
pingpladsen som ligger 3 km. fra selve byen. Vi fik os installeret og
slappede af resten af dagen.
Søndag var det vores fødselsdag, og vi havde ingen penge men
to piger, der forventede en bedre middag. Heldigvis kendte Tjavs
nogle grækere, der drev en restaurant og et hotel, så der fik vi lavet
en regning, som vi kunne betale senere. På den restaurant stødte vi
for første gang på det navn som 50% af de græske mænd har: Co
stas. Han var søn af ejeren og den mest arbejdssky tjener, men sam
tidig også den sjoveste fyr vi mødte på hele turen. Hans standard

Epidavros - teater fra oldtiden.
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svar, når man kom og bad om noget var: ”Tomorrow eller Why?”
Det meste af tiden i Epidavros brugte vi på at windsurfe eller
cykle på vandcykler. Dem lejede vi hos en anden græker, vi lærte
at kende: Christo. Han var en herlig person, som det vil tage alt for
lang tid at forklare, hvordan var,men vi snakkede utroligt meget
med ham. Når man gjorde det, fik man rabat på de ting, han lejede
ud. Den rabat betalte man så senere tilbage i øl og en ny hyggelig
snak.
Vi mødte også mange andre grækere i Epidavros og alt i alt må
vi sige, at de var tillidsfulde, charmerende og meget nemme at
komme i snak med.
På vores sidste hele dag i Epidavros tog vi ud til det antikke tea
ter om aftenen for at se Det græske Nationalteater opføre en græsk
komedie fra oldtiden.
Teatret blev bygget i det 4. årh. f. Kr. af Polyklet. Det var en del
af et kultsted for den græske lægegud: Asklepios (hvis vartegn var
den hellige slange som lægerne bruger den dag idag). Kultstedet
havde også at kursted med tilhørende stadion og indkvartering og
regnes for at være Antikkens luksus kursted.
Teatrets funktion var ikke at underholde kurstedets gæster, men
at de gennem tragediernes hændelser skulle opnå en sjælelig ren
selse (Katharsis). Teatret har den bedste akustik blandt de antikke
teatre. Det har plads til 14.000 tilskuere, har 55 rækker og fra øver
ste række til scenen er der 60 m., men alligevel er det helt tydeligt at
høre, hvad folk siger på scenen bare de fører en almindelig samtale.
Stykket forstod vi ikke ret meget af, da det foregik på græsk,
men det handlede om en mand med en enorm hestepik og som
blev klædt ud som dame. Men det var fascinerende at se de drag
ter, som var konstrueret efter gamle tegninger og forklaringer.
— Det fortalte en af skuespillerne, som vi snakkede med en aften
på den lokale disk. Det var helt sikkert en oplevelse, vi vil anbefale
andre, som får muligheden for det, men husk at tage godt med tøj
med, for det er køligt om aftenen.
Lørdag d. 22-7 sagde vi farvel til Epidavros. Efter vi havde
drukket vores afskedspils med Christo, tog vi med en færge til At
hen. Vi lagde til ved mange af de saroniske øer og nogle af dem lig
nede de rene Bounty-reklamer med sandstrande og krystalklart
vand. I det hele taget var vandet, der hvor vi var, meget rent og man
kunne se langt ned i det.
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Backgammon.

I Athen ville vi have set Akropolis, men vi kom først efter lukke
tid. I stedet købte vi så nogle fede sandaler. I toget til Thessaloniki
så vi et par ”transer” med silicone-pumpede bryster — hen på nat
ten blev den ene temmelig nærgående og Anders fik et hul i storetåen, Karsten gik på WC og fik svamp i skridtet. Vi havde en dag i
Thessaloniki, hvor vi vadede lidt og så på byens seværdigheder. —
Rent tilfældigvis kom vi forbi et Røde Kors kontor, så vi tænkte, at
vi hellere måtte få Anders’ sår renset. Det endte med en tur på ho
spitalet og en sprøjte i hver balle.
Om aftenen tog vi videre mod Istanbul, hvor det viste sig, at det
ikke var særligt behageligt at skulle rejse 22 timer i tog med 2 stik i
røven.
Turen bød på oplevelser af enhver art. Alle pas blev samlet ind i
en stor affaldssæk, vi blev gennet ud af toget ved grænsen og ind i
et nyt, og ud igen for at hente vores pas, tilbage til en propfyldt
gang og aflåste kupeer, men vi var trods alt blandt de heldige, som
fik siddeplads. Så hvis man tager den vej fra Grækenland til Tyr
kiet, skal man væbne sig med en ordentlig tålmodighed.
Vel ankomne til Istanbul d. 24/7 var vi parate til et møde med
landet, der bygger bro mellem den vesteuropæiske og østens isla
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miske kultur. Det første, vi mødte, var en utrolig masse mennesker,
som allesammen kendte det billigste og bedste hotel. Altsammen
med ”special price for you”. Men vi havde på forhånd bestemt os
for at tage ud til et studenterhus: Ataturk yurdu. Det var nævnt i
bogen: ”Turen går til Tyrkiet” som vi varmt vil anbefale. - Vi brugte
den meget og den er god at have med, fordi tyrkerne har andre
skikke end os, og bogen fortæller, hvorledes man bør forholde sig i
forskellige situationer.
Vi kom til at bo på værelse med en palæstinensisk student, Kashir. Så ham snakkede vi en del med og bortset fra, at det største øn
ske han havde, var at slå så mange israelere (jøder) og amerikanere
som muligt ihjel, og at han gerne ville have en ny Hitler, så var han
såmænd meget flink.
Vi så en mængde seværdigheder, hvoraf den blå moské nok er
den mest kendte. De var alle meget forskellige og meget flotte, men
sjovest var at gå og handle i den store basar. Før i tiden var det
der,tyrkerne handlede, men nu er det blevet et rent turistmarked.
Der skal der pruttes om priserne. Selvom man har fået pruttet ud
gangsprisen ned til en tredje del, kan man roligt regne med at man
alligevel er blevet snydt. Tit er det billigere at handle ude i byen.
Men selvom vi blev snydt med de ting, vi købte, fik vi dem alligevel
billige efter danske forhold.
Vi tilbragte fire dage i Istanbul og en typisk dag startede med, at
vi hver fortærede en Bigmac, en double cheese, en gang pommes
frites, en fanta og en milkshake på den lokale Mcdonald. Men vi
kan også anbefale det tyrkiske køkken, som er traditionsrigt og vel
smagende.
En af de store oplevelser i Istanbul var det tyrkiske bad. Det bad,
vi var i, var 400 år gammelt og holdt i lys marmor -meget smukt. I
et tyrkisk bad starter man med omklædningen -af med klunset og
på med et håndklæde om lænden (obligatorisk). Vi havde valgt
bad og massage. Så først sidder man ved en kumme og overskyller
sig med vand. Derefter lægger man sig ind på en stor opvarmet
marmorplade midt i rummet, når musklerne er varmet op, henter
massøren en. Så får man den store tur - afgnubning med hamp
handske, indsæbning - tilbage på marmorpladen, hvor man får
massage og kiropraktisk behandling. Så kommer afskylningen og
tilsidst får man rene og tørre håndklæder om lænden, skuldrene og
håret. Mens man tørrer,nyder man en kop the, en cola eller lig
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nende. Man må endelig huske at give drikkepenge til massøren og
thedrengen. Disse bade findes overalt i Tyrkiet og alene i Istanbul
var der tre, som alle var over de 100 år. Grunden til denne lange
tradition for offentlige bade er Islams store krav til renlighed.
Hjemturen startede vi med Istanbul ekspressen til München. Vi
havde købt dyre billetter igennem Bulgarien da Interrail kortet ikke
gælder der. Vi havde købt vores i Istanbul og givet ca 200 kr. pr.
stk. Vi fandt senere ud af, at hvis man køber dem i Bulgarien og be
taler med vestlig valuta er det halv pris.
Efter 42 timer ankom vi til München i en blandet lugt af sure
sokker, gammel sved, hvidløg og med fedtet hud. Derfra drønede
vi til strassenfest (= byfest) i Denkingen. Der forsumpede vi nok
engang i et par dage og tog søndag d. 30/7 hjem til Danmark igen.
Det var helt underligt at køre gennem Tyskland hvor togene kører
og ankommer til tiden. Kl. 14.00 næste dag ankom vi til Vejle,
trætte men med hovederne fulde af indtryk.
Så når DSB reklamerer med en rygsæk fuld af oplevelser er det
ikke helt forkert. Altså, hvis I får muligheden for det, så gør
det.(Hvis man altså kan undvære det daglige bad og sin seng).

Anders Mogensen 84/86 og
Karsten Simonsen 84/85

Grand bazar - fuld afliv.
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Klassebillede.

Dejligt med en fodboldkamp.
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1989/90. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/ antagelse).
1. Brian Bech Andersen, pedelmedhjælper
elev 1988/89, ansat fra 1. august 1989.
2. Mette Kjær Jensen, køkkenmedhjælper
elev 1988/89, ansat fra 1. august 1989.
3. Lene Nielsen, køkkenmedhjælper
elev 1988/89, ansat fra 1. august 1989.
4. Lærke Grove Kristensen, ung pige i huset hos Lisbet og Ole
elev 1988/89, ansat fra 1. august 1989.
5. Per Rasmussen, lærer (vikar)
ansat fra 1. august 1988, underviser i fysik, matematik, udeaktiviteter, håndbold, spring og fodbold.
6. Tina Serup, lærer (vikar)
ansat fra 3. november 1986, underviser i dansk, tysk,engelsk,
fodbold, foreningslære, idrætsteori og håndbold.
7. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, matematik,data
lære.
8. Hanne Mols Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
idrætsteori, foreningslære, volley-ball, dansk, rytmisk.
9. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
10. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, foreningslære,
gymnastik, historie, idrætsteori, spring og aktuelt.
11. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter
med have og bygninger, underviser i håndværk og har elever til
praktisk arbejde.
12. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, idrætsteori, mate
matik, håndbold, udeaktiviteter.
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13. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
14. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, O-fag, historie,
ekstra dansk, keramik, teater og foto.
15. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk,
tekstilformning, læderarbejde, silkemaling, teater.
16. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i matematik, musik, kor
sang, samspil, o-fag, historie 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, musik,
kor, O-fag, aktuelt, historie, fodbold, teater - skolevejleder.
19. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, læderar
bejde, basketball, volley-ball - skolevejleder.
20. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
21. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri og rytmisk.
22. Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik og spring.
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Elevliste 1988-89
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808

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

8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8880
8831
8832
8833

Damgård, Mette Bjerre
Donby, Shannon Chennault
Eggertsen, Louise
Elkjær, Aleks
Elkjær, Kenneth
Elmstrøm, Martin Ussing
Eriksen, Thomas Lund
Frandsen, Peter
Funch, Anders S.
Føgh, Karsten
Gregersen, Jan Mølgaard
Hansen, Mads Lambæk
Hestbæk, Ina Makholm
Horne, Lotte Olesen
Høyer, Johan Haugaard
Jensen, Jakob Damgård
Jensen, Jette
Jensen, Lene Colbert
Jensen, Lene Pors
Jensen, Mette Kjær
Jørgensen, Thomas Kolze
Kappel, Lisbeth
Khosravi-Gorji, Nima
Kjeldsen, Louise
Kjær, Nanna
Klarsø, Trine

8834
8835
8836
8837
8838

Knudsen, Kent
Knudsen, Nanna Heide
Knudsen, Thomas Smith
Kristensen, Lærke Grove
Kristensen,
Søren Skorstengård
8839 Kristensen, Torsten Nygård
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Vinkelvej 183, Vinkel, 8800 Viborg
Harestien 4, Lyngby, 8570 Trustrup
Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens
Skibdalvej 12, Lindum, 8830 Tjele
Barslundvej 8, Mejrup, 7500 Holstebro
Kjeldsmarkvej 2, Borbjerg, 7500 Holstebro
Diverhøjvej 9, 8570 Trustrup
”Kirkegaard”, Bøvlingvej 30,
7650 Bøvlingbjerg
- Havbakken 12, Naur, 7500 Holstebro
- Sortmejsevej 8, 6500 Vojens
- Kaj Munksvej 2, 7441 Bording
- Tjelemøllevej 11, Vammen, 8830 Tjele
- Tjelemøllevej 11, Vammen, 8830 Tjele
- Ramtenvej 55, Mogenstrup, 8581 Nimtofte
- Hørsøvej 4 A, Mollerup, 8830 Tjele
- Mølvangvej 72, 7300 Jelling
- Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
- Södertäljevej 3, 7600 Struer
- Bollervej 16, Romlund, 8831 Løgstrup
- Rugmarken 14, Hammerum, 7400 Herning
- Kokholmvej 4, Resen, 7600 Struer
- Korshøjvænget 4, Bjergby, 9800 Hjørring
- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg
- Moseparken 36, 8723 Hedensted
- Hvejselvej 129, Bjerlev, 7300 Jelling
- Grarupvej 7, 7330 Brande
- Grågårdevej 16, Thorning, 8620 Kjellerup
- Tangsøgade 25, 7650 Bøvlingbj.
- Skovkrogen 5, Vesterlund, 7323 Give
- Søvej 13, 8800 Viborg
- Hedebakken 1, 8800 Viborg
- Fyrrevænget 11, 8832 Skals
- Kølkærvej 56, Hammerum, 7400 Herning
- Klaus Berntsensvej 25, Særslev,
5471 Søndersø
- Skovgårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
- Fjordvænget 52, 8832 Skals
- Baldersvej 4, 7600 Struer
- Virksundvej 60 B, Taarup, 8831 Løgstrup
-

- Kærager 5, 6971 Spjald
- Kistrupvej 4, Løvel, 8830 Tjele

8840
8841
8842
8879
8843
8844
8845
8846
8847
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861

8862
8876
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870

8872
8874
8875
8877

Langballe, Elsebeth Stampe
Larsen, Jens Damsgaard
Larsen, Lisbeth Granly
Larsen, Sven Eric
Lauridsen, Per
Lisby, Tine Blach
Lund-Jensen, Majken
Madsen, Lisbeth
Madsen, Mogens Brogaard
Mikkelsen, Torben
Møller, Vibeke Mørch
Nederby, Pernille
Nielsen, Bente Tarbensen
Nielsen, E. Thorbjørn
Aagaard
Nielsen, Henrik Bollesen
Nielsen, Lene
Nielsen, Rikke Veigaard
Palmelund, Niels
Pedersen, Ilse Schnedler
Pedersen, Lars Bredkjær
Pedersen, Mette Plambeck
Pedersen, Rene R. Buus

- Såbydalvej 4, 8550 Ryomgård
- Højgårdsvej 24, Voel, 8600 Silkeborg
- Storemosevej 25, 7400 Herning
- Vibevej 20, 7160 Tørring
- Hovedgaden 76, 8832 Skals
- Grønsmøllevej 8, 7660 Bækmarksb.
- Solparken 5, 7830 Vmderup
- 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
Pedersen, Steffen Lynggaard - Hammerum Hovedgade 35, Hammerum,
7400 Herning
- Bysmedetoften 6, GI. Egå, 8250 Egå
Preisler, Helle
- Bruunshåbvej 31, 8800 Viborg
Rasmussen, Maibritt
- Ramtenvej 61, 8581 Nimtofte
Risager, Mai Lak
- Toftegårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
Simonsen, Morten
- Lyngparken 55, 2800 Lyngby
Sperling, Claus
- Vinkelvej 34, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Søgaard, Henrik
- Høvsørevej 19, 7650 Bøvlingbj.
Søgaard, Jens
- Grønkærvej 45, Harridslev, 8900 Randers
Søndergaard, Mette
Sørensen, Flemming
- Trenmosevej 13, Knudby, 8831 Løgstrup
Godthaab
- Nørremarksvej 7, 8800 Viborg
Sørensen, Troels Nygaard
- Vantingvej 4, 6971 Spjald
Thomsen, Edel Lund
- Nørregade 57, Vammen, 8800 Viborg
Thorsager, Birgit
- Ejstrupvej 39, 8832 Skals
Østergård, Margrethe
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Lyngbakken 21, Sdr. Thise, 7870 Roslev
Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens
Dådyrvej 9, Voel, 8600 Silkeborg
Skibdalvej 12, Lindum, 8830 Tjele
Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Barslundvej 8, Mejrup, 7500 Holstebro
Gjellerupbakken 50, Gjellerup,
7400 Herning
8945 Bundgaard, Niels
- Skovgårdsvej 2, 7470 Karup
8907 Byskov, Bettina
- Kildebakken 44, 8800 Viborg
8908 Christensen, Jesper Kabel
- Vejlgårdvej 14, Rønbjerg, 7800 Skive
8909 Christiansen, Merete
- Aaparken 20, Aalestrup, 9620 Aalestrup
8910 Christophersen, Lars
- Kongehøj 13, Bruunshåb, 8800 Viborg
8911 Dalgaard, Peter Wang
- Bøvlingvej 30, Bøvlingbjerg,
7650 Bøvlingbjerg
8912 Damgaard, Camilla Bjerre
- Flvamvej 15, 7500 Holstebro
8913 Damgaard, Eva Lund
- Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive
8914 Eriksen, Marianne Bernholm - Hviddingvej 6, Hammershøj, 8830 Tjele
8915 Frandsen, Peter
- Mølvangvej 72, 7300 Jelling
8916 Frost-Jensen, Elsebeth
- Langgade 82, Gadbjerg, 7321 Gadbjerg
8917 Funch, Lis
- Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
8918 Grabow, Mads
- Sognevej 99, Østerbølle, 9620 Aalestrup
8919 Hansen, Helene
- Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
8967 Hansen, Michael
- Dalumvej 46, Åstrup, 9541 Suldrup
8920 Heshe, Lars
- Valmuemarken 92, 9690 Fjerritslev
8921 Høyer, Johan Haugaard
- Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg
8922 Jensen, Gitte Vestergård
- Villavej 33, Mejrup, 7500 Holstebro
8976 Jensen, Jens Hornbak
- Tretommervej 19 B, 8240 Risskov
8923 Jensen, Jette
- Hvejselvej 129, Bjerlev, 7300 Jelling
8924 Jensen, Marlene Krogh
- Ravnsbjerg Hegn 8, Gjellerup,
7400 Herning
8925 Jensen, Merethe Krogh
- Langkærvej 31, 7330 Brande
8926 Jensen, Peter
- Tretommervej 33, 8240 Risskov
8927 Jensen, Rikke Toft
- Skrænten 35, 7600 Struer
8928 Jespersen, Lars
- H. C. Andersensvej 22, 8600 Silkeborg
8929 Johannessen, Peder Esmann - Solvangsalle 10, Ramsing, 7861 Balling
8930 Johansen, Kresten Tranberg - Østervangen 3, Skovby, 8464 Galten
8931 Johnsen, Kim
- Østermarksvej 6, Ildved, 7300 Jelling
8975 Johnsen, Morten Eberhardt - Dalstrøget 54, 8450 Hammel
8932 Jørgensen, Søren Skousen
- Blomstervænget 24, 7184 Vandel
8933 Kappel, Lisbeth
- Søvej 13, 8800 Viborg
8934 Khosravi-gotji, Nima
- Fristruphøjvej 110 1. tv., 8800 Viborg
8935 Kjeldsen, Kent Ostergaard
- Albækvej 23, Thyregod, 7323 Give

8901
8902
8903
8904
8978
8905
8906
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Andersen, Jinja Myung
Andersen, Rikke Flemming
Andreasen, Freddie
Bach, Kurt
Bitsch, Martin Koldkur
Bjerre, Lisbeth
Brammer, Ole

-

8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8974
8944
8946
8947
8950
8948
8949
8951
8952

8953
8954
8955
8956
8957
8959
8958
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8968
8969
8970
8977
8972
8973

Fyrrevænget 11, 8832 Skals
Kølkærvej 56, Hammerum, 7400 Herning
Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Sødalvej 1, Løvel, 8830 Tjele
Vesterrisvej 90, 9620 Ålestrup
Kollemortenvej 57, Sejrup, 7323 Give
Århusvej 119, 8570 Trustrup
Stormosevej 25, Studsgård, 7400 Herning
Ringgade 38, Lomborg, 7620 Lemvig
Ole Rømersvej 11, 7500 Holstebro
Sindingvej 52, Sinding, 8600 Silkeborg
Sindingbygade 3, Sinding, 8600 Silkeborg
Ahornvænget 24, 7800 Skive
Kibækvej 5, Fjelstervang, 6933 Kibæk
Sønderbrogade 5, 8700 Horsens
Møllegården Tarpvej 15, Uhre,
7330 Brande
Pedersen, Jesper Lindgaard - Vinkelvej 261, Vinkel, 8800 Viborg
Pedersen, Niels Jesper
- Knoldeflodvej 75, Næsbjerg, 6800 Varde
Pinholt, Helene
- Fårevej 125, 7650 Bøvlingbjerg
Primdahl, Henriette
- Elsborgvej 2, Sjørslev, 8620 Kjellerup
- Skovbrynet 7, Gjern, 8883 Gjern
Rossel, Sigurd
Rudolf, Karen Skousen
- Østermarksvej 1, Ildved, 7300 Jelling
- Blåkildevej 19, Hørby Soleby, 9500 Hobro
Rømsgaard, Jakob Goul
Sander, Dorte Esbjerg
- Parkvej 184, 7500 Holstebro
Simonsen, Karen Gert
- Terpvej 24, Øster Lindet, 6630 Rødding
Simonsen, Ole Thougaard
- Munkgårdkv. 123, Snejbjerg, 7400 Herning
- Gillebakken 51, Løvel, 8800 Viborg
Skydt, Jakob
Sucksdorff, Joakim
- Toftegårdsvej 14, Voel, 8600 Silkeborg
Sørensen, Bettina
- Vejlevej 106, 7330 Brande
Sørensen, Bjarne
- Kræn Spilmandsvej 28, 9440 Aabybro
- Nørremarkvej 1, Låstrup, 8832 Skals
Sørensen, Christel Sølager
Sørensen, Heine
- Engvej 25, Løvel, 8830 Tjele
Thastum, Niels
- Engsvinget 8, 8600 Silkeborg
Thomsen, Kristian Ostergaard - Herningvej 1, 7300 Jelling
- Grønning Kirkevej 11, Grønning,
Vestergaard, Thomas
7870 Roslev
Ostergaard, Margrethe
- Ejstrupvej 39, 8832 Skals
Kjeldsen, Louise
Kjær, Nanna
Kristensen, Lene
Kristensen, Mette
Kristensen, Mette Nygaard
Kristensen, Ole Kulir
Krusborg, Jørgen
Kudahl, Anne Marie
Larsen, Lisbeth Granly
Lund, Troels Trier
Lyngsø, Charlotte Egholm
Mikkelsen, Majbritt
Mikkelsen, Torben
Nielsen, Marianne Bundgaard
Nielsen, Mona Nybo
Nørbæk, Heidi
Olesen, Rigmor

-
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