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Forord

Om dette årsskrift
I år er årsskriftet også præget af ændringer.
Rita Rasmussen og Birthe Nørskov har stået for en stor del af ar
bejdet - både årets gang og billeder, samt fået prikket til de, som
netop skulle have det prik for at komme videre.
Tankerne og arbejdet i denne tid er også helliget halbyggeri og
10 års jubilæum. Det er spændende emner, som dog ud over skole
arbejdet også kræver sit.
Jubilæum og halindvielse
Som de fleste nok har fundet ud af gennem de udsendte foldere, er
der 10 års jubilæum og halindvielse på Bjergsnæsskolen til som
mer.
Vi bliver nødt til at dele jubilæet over 2 dage, for at alle skal få
mulighed for at besøge skolen.
Den officielle dag for indbudte gæster bliver lørdag d. 15. juni,
men dagen efter kan alle se jubilæumsprogrammet til
Åbent hus søndag d. 16.juni kl. 13-17.
Her håber vi at se mange tidligere elever, forældre og venner.
(Se endvidere artikel om halbyggeri)

Elevmøde 1991
Efter mange overvejelser om, hvordan tidligere elever kunne få
mulighed for at opleve 10 års jubilæet og halindvielsen, blev det
bestemt, at der skal være
Elevmøde søndag d. 16. juni kl. 9-18.
Se elevforeningens artikel.
Ole Mølgaard
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Frit skolevalg
Den seneste tids debat om kommunernes vidt forskellige praksis,
når det gælder økonomisk støtte til elevers ophold på en efterskole,
bør munde ud i et lovinitiativ, der sikrer eleverne mere ensartede
vilkår.
Af landets 275 kommuner er der 34, der slet ingen støtte giver, andre støtter med helt op til 19.000 kr. pr. elev.
Kommunernes ret til selvbestemmelse er et rigtigt princip i
mange sammenhænge, men når de misbruger denne ret så meget,
som det er tilfældet med støtten til efterskoleophold, må der gøres
noget.
Det er naturligt, at forældrene skal betale udgifterne, der vedrø
rer kost og logi, men skal vi fortsat kunne rose os af, at vi i Dan
mark har frit skolevalg, må det ikke være behæftet med en ekstra
udgift på 20. - 25.000 kr. at vælge en efterskole.
Den 1. november 1990 var der en forespørgselsdebat i Folketin
get. Emnet var de frie skolers vilkår og betydning. - Alle partier
udtalte sig meget positivt om skolernes sociale- og kulturelle betyd
ning i det danske samfund. Det er vor opgave som bestyrelses- for
ældre- og vennekredsmedlemmer for en fri skole at fastholde poli
tikerne på deres ord, så deres positive indstilling resulterer i konkret
handling.
Bjergsnæsskolen kan i 1991 fejre 10 års jubilæum. - Et travlt og
frugtbart ti år er gået med en god udvikling af de fysiske rammer og
et skolearbejde, der i sjælden grad lever op til de tanker og ideer,
der lå bag skolens start.
I øjeblikket arbejdes der på opførelsen af en idrætshal. Et stort
ønske og behov bevirker, at vi trods nedskæringer i skolens drifts
tilskud finder, at det rigtige tidspunkt for rejsning af en idrætshal er
i jubilæumsåret 1991. - Økonomisk er det en stor opgave for os,
men ved frivillig arbejdsindsats og støtte på anden måde tror vi på,
at opgaven kan løses.
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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Billeder - forbilleder

Morgen med rimfrost.
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Sangen ”Velkommen i den grønne lund” er i 1983 blevet folkelig
gjort igen af Erik Grib, da han satte en ny melodi til Grundtvigs nu
147 år gamle tekst.
Hver tid har sine udtryksmåder. Vi kender det så godt fra musik
ken. Vi beder vore børn om at skrue ned for den ”tossede” musik,
de spiller, akkurat ligesom vore forældre bad os om det i sin tid. Modemæssigt kender vi det også.
Den anden dag så jeg billeder fra sidste del af 1970’erne. Det var
cowboybukser med meget brede bukseben forneden - de nåede
helt ud over skoene. Og så griner man af sig selv, at man da kunne
finde på at gå i sådan noget.
Sprogligt kendes det fra et ord som ”fedt”, ligesom ordet ”læk
kert” i dag bruges ikke alene om mad men om alt. Om nogle år er
denne brug af ordene måske glemt.
Hvad er det så, der kan få en sang til at blomstre op, blot der
kommer en tidssvarende melodi på?
Udover melodien er det tekstens almene gyldighed. Teksten går
ud over sin tid, kan man sige. Og så er vi ved talen om menneskeli
vet, som er Grundtvigs største ærinde, hvorfor mange af hans tek
ster stadig er af stor betydning for os.
I den førnævnte sang giver Grundtvig os både ros og ris. Hans
underfundighed og mening kommer til udtryk.
Han har meget af sin begrebsverden med her.
Sangen, naturen, naturlivet, menneskelivet, Gud, mad og ånd,
danskheden, det enkelte menneske og mere til.
Han siger:

”Kan munden vi få ret på gang til andet end at spise”.
Det er en grim én for vi danskere at få. Især efter en sommerferie
eller juleferie, hvor det måske er blevet til lidt mere og lidt bedre
mad end til hverdag.
Grundtvig mener her især at få munden til at synge, men henty
der også til samtalen om noget for vort menneskeliv vigtigere end
mad.
Det går ofte sådan, at kan vi ikke snakke om andet, kan vi da
snakke om vejret og maden.
Men hvor bliver den anden samtale af. Den som går og når ind
til hjertet, der hvor al forstand starter.
Ja, man mener nok, at forstanden på en eller anden måde starter
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oppe i hjernen - men følelserne er forstandens livmoder. Først når
vi har følelserne med, kan vi gå helt og fuldt ind for en sag.
Hvis vor samtale alene kommer til at dreje sig om vejret, mad,
mode, nye cykler og stereoanlæg, edb-anlæg, villa, volvo, vovse og
vin, ja så kommer vi altså ikke langt med os selv.
Så er vi ikke meget længere end aberne - eller som Grundtvig si
ger abekattene. De kender heller ingen anden lyst end dagen og ve
jen. Tanker om fremtiden og eget liv kan de ikke tænke. Og lige
som vi ser i et abebur, kommer vi også op at skændes om et lille
stykke makaroni.
Vi føre løver i vort skjold
af hjerter tæt omsatte,
dem førte vi fra hedenold
og ingen abekatte.
Kender I det danske rigsvåben? - Sådan her ser det ud (se modstå
ende illustration). Med farver o.s.v. ser det selvfølgelig noget flot
tere ud.
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Rigsvåbenet er fra 1100 tallet, hvor Valdemar d.l. eller måske
bedre kendt som Valdemar den Store regerede. Det var ham, der
bl. a. byggede muren af brændte sten i Dannevirke - kendt som
Valdemarsmuren.
Løverne og hjertet er gode symboler. Vi kender fra midten af
1100-tallet den engelske konge Richard Løvehjerte - Det er også ti
den for Robin Hoods færden.
Løverne er kraften/styrken, og hjerterne er kærligheden.
Som Grundtvig så skriver: kraften, styrken og modigheden tæt
omkranset af kærligheden. Det er det danske rigsvåben - det er det
danske. Vi har ingen abekatte i vort skjold/rigsvåben. Det må vi
leve op til. Her har vi et forbillede at følge.
Dette forbillede må for mig at se være i hver en opdragelsessitu
ation. Den faste men kærlige hånd.
Sådan også på Bjergsnæsskolen. Eleverne vil forhåbentlig føle,
at der bliver forlangt noget af dem, ellers var der ingen grund til, de
skulle være her - der ville ikke ske udvikling.
Det betyder også, at vi retter dem, og nogle af dem føler det lidt
hårdt.
Feks i gymnastik. - Mange vil ikke have personlige rettelser, de
mener, det er at gå for nært, men hvordan så komme videre?
Sammen med de generelle betragtninger eleverne får i f. eks.
fortælletimerne, er det den personlige tiltale, der ændrer i vor dag
ligdag.

Efterskoleholdet - Landsstævne’ 90.
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Der er forskel på at sige til en person: ”Man må ellers ikke gøre
sådan noget der” og ”Jeg mener ikke, det er rigtig, hvad du gør”
for...
Vi må stilles ansigt til ansigt.
Men når et menneske vil noget med sin undervisning og sin dag
ligdag med eleverne, kan det ikke undgås, at der til tider kommer
gnister, for personligheder støder sammen.
Disse gnister er dog hjørnestene i det hvælv af ild, eleverne helst
skal brænde med om nogle år, når det er dem, der skal tage fat,
hvor vi andre slap.
Jeg var inde på modefænomener tidligere. I dag har vi et udpræ
get:
Jeg gider ikke! og
Ih, hvor er jeg træt! Jeg er bare dødtræt!
”Jamen, hvor får de det dog fra de unge, det er ikke til at forstå”,
klager vi.
En lille og sikkert kendt artikel giver et meget godt billede af vor
udvikling:
Jeg har ikke tid.

Min tipoldefar arbejdede i 12 timer dagligt - også lørdag.
Det var en arbejdsuge på 72 timer.
Ved siden af passede han en have med et lille hus, var kasserer i
skyttelauget, strålefører ved det lokale brandværn, tenor og node
skriver i sangforeningen.
Han klippede selv sine seks børn, forsålede familiens fodtøj,
kløvede otte kubikmeter brænde til vinteren samt lavede det meste
husgeråd selv.
Min oldefar var kommet ned på en arbejdstid på 54 timer.
Han overtog haven og var også strålefører.
Ligeledes var han medlem af skyttelauget, og i sangforeningen
var han baryton. Desværre havde han ikke tid til at være kasserer
og nodeskriver.
Han klippede heller ikke sine fire børn, og hans brændselshugst
indskrænkede sig til en kubikmeter, fordi han var begyndt at fyre
med kul. - Husgeråd var noget, man købte.
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Min bedstefar arbejdede 48 timer om ugen.
Også han var havemand og medlem af skyttelauget. Men han
havde ikke tid til sangforening og brandmandspjat. Hans to børn
gik til frisøren. Brændselshugst til vinteren? Nej, men han syslede
med lidt husflid.
Min far er traditionstro og derfor medlem af skyttelauget, men han
kommer der aldrig.
Han har opgivet familiehaven. Den betaler sig ikke længere, og
han har ingen børn hjemme. - Brændsel og kul til vinteren?
Næh, han har fået el-varme. Hvordan skal han ellers få tid til no
get som helst i vor foijagede tid. Han arbejder trods alt 45 timer om
ugen.
Og jeg? Jeg har overhovedet ikke tid til noget.
Ikke tid til at synge, højest lidt brummen, og slet ikke noget med
frivillig tjeneste. Hvordan skulle det dog kunne gå med en så opsli
dende lang arbejdstid som 37 timer om ugen.
Hvad mon mine stakkels børn får tid til?
Og en lille pendant:
Hvor bliver tiden af?
Har man brugt for megen tid på at trække tiden ud?
Benny Andersen

Det er nu svært med de arme.
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Hører børnene alt for meget på vor egen klagesang? I stedet for at
få forbilleder at stræbe efter.
Vi giver op. Giver børnene billedblade, billedbøger, tegneseri
er, videoer i stedet for forbilleder.
Forbillederne indebærer os selv helt og fuldt. Læs et eventyr,
fortæl en historie fra dit eget liv, fortæl en myte eller et sagn. Bør
nene er med, hvis du selv er.
Men hvilke forbilleder? De gamle er fravristet os - eller vi har
selv ladet dem svinde ud mellem fingrene på os uden at få dannet
os nye - uden at vide, hvad det så var, vi stræbte efter.
Guld og mammon? De 4V’er?
Men hvad er sket? Villy Sørensen siger noget om det i digtet:

Mennesker er skønne

Mennesker er skønne
når de hviler i sig selv.
Nogle gør det aldrig,
mange gør det sjældent:
tiden tillader det ikke.
Derfor tar vi nerve- og sovepiller:
for at hvile fra os selv.
Mennesker er skønne
når de er fyr og flamme.
Nogle er det aldrig,
mange er det sjældent:
tiden tillader det ikke.
Derfor drikker vi mere og mere:
for at tænde vores bål - og slukke det.
Villy Sørensen
Vi må hanke op i hinanden. - Hjælpe hinanden. Finde den før
nævnte tale til og fra hjertet. Ikke blive trætte, og det gør vi ikke,
hvis vi supplerer hinanden i et frugtbart arbejdsfællesskab og ånds
fællesskab.
Da bliver dagligdagen livgivende, og vi tænker slet ikke på, om
vi er trætte.
Det kræver af os alle.
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Det er på tide
vandet koger
jorden brænder
verden venter
da Alexander var på Cæsars alder
var han allerede Den Store
da Cæsar var i min alder
var han allerede færdig
de spildte ikke tiden
tiden spilder ikke dem
de brugte tiden som en skjorte
sov med den på
spiste med den på
blev begravet i den
og her sidder jeg
holder avis
holder jul
holder igen
lader bedrifter gå min næse forbi
i håbløs restance med opdagelser
verden venter ikke
da Mozart var fem år
da Jesus var tolv
da Columbus lettede anker
da Homer
da Rembrandt
da Pasteur
da Darwin
da Dalgas
da Vinci
da G ama
Damokles
det er på høje tid
det er over tiden
min hat
min frakke
mine cykelspænder
det er nu eller aldrig
Benny Andersen
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Ansigt
Frygten ved at se et spændt ansigt er så foruroligende - som når na
turen viser dens kraft og ubeherskede styrke til at
kunne ødelægge.
Følelsen af uro - forvirring - ikke turde se hinanden i øjnene
stressende - usikre tilstand
er blevet en dominerende del
af dagligdagen.

Især - børn og unge - ja, voksne og ældre.
Vi må lave det om.
Vi må gå imod.
Vi må gøre noget.

De skønne glade barneansigter de gode og glade øjne skal lyse og se - det gode
så vi tør leve efter hjertets sprog.
De ængstelige - hærget - fejlernæret
skuffede - snydte og bange ansigter.
Øjne, der kun ser naturen i skygge må vi gøre noget for.
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Vis det!
Vis dit ansigt!
Giv andre oplevelsen:

Glæden ved at se et mildt ansigt er så skønt, som når naturen
viser dens skønne og vidunderlige former og farver.
Følelsen af denne ro - varme og tryghed er så vigtig for alle.
Især vore børn og unge - ønsker vi må vokse op med denne
opfattelse af natur og mennesker.
Du kan selv begynde.
Du kan selv gøre noget.
Du skal bare være dig selv
turde lade
dit hjerte
kalde og råde
over dig
og så være dig.
Dine venner trænger til dig.

Lys brænder bedst
hvor luften er rolig.
Lisbet D. Mølgaard
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Halbyggeri
Hvilken tidligere elevårgang har ikke været med i overvejelserne
om byggeriet af en idrætshal.
Når man sad i bussen på vej til Gymnastikhøjskolens haller, gik
snakken også ofte hen på spørgsmålet: ”Hvornår får vi vores egen
hal, så vi ikke skal køre mere ?” Andre byggerier måtte dog altid
prioriteres først.
Men nu står vi altså der, hvor beslutningen er taget. Vennekred
sen vedtog på et ekstraordinært møde torsdag d. 4. oktober, at hal
len skulle bygges nu.
Forud var der gået et hektisk arbejde for bestyrelsen og os med
at få det hele forberedt.
De 85 elever i dagligdagen betyder, at den ellers dejlige gymna
stiksal er blevet noget trang. Men forberedelsen og arbejdet med
skolens 10 års jubilæum gav nok det sidste skub til, at vi gik i gang
med halprojektet.
Hallen financieres helt uden offentlige tilskud, hvorfor der har
været mange tiltag i gang for at skaffe penge til byggeriet. De fleste
af jer har sikkert også modtaget et girokort, ellers kan det stadig
nås.
Der er licitation på hallen mandag d. 26 november og d. 15. maj
skal den stå færdig.
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Frihed
Vi har vel alle en fornemmelse af, hvad frihed er, vel især når det
har noget med ens eget ve og vel at gøre.
I et land som Danmark, hvor vi er så heldige at være født, har
vore forfædre arbejdet ”ihærdigt” for friheden og demokratiet - og
vi har den. Vi lever i et land med mange folkelige traditioner.

Kirsten underholder.
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Denne rige kultur, vi har bag os, har givet os mange muligheder for
at have vort bagland i orden - det har givet os mulighed for et liv i
frihed og velfærd.

Keld og Hans-Jørn ka’ bare det der.
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Skønner vi nok på alle disse goder?
Eller tager vi det hele som en selvfølge?
Ja, i det daglige tænker vi nok ikke så meget over det, det er jo
en naturlig del af vores tilværelse, og vi vil have svært ved at fore
stille os noget andet.
Frihed er et vidt begreb, som kan forklares på mange måder.

FRIHED BAG MUREN
Muren står som en forhindring
for din egen frihed
en frihed du selv må skabe,
med hjælp fra andre,
som leder dig frem til dit eget jeg.
Muren kan være en forhindring
for et helt folks frihed,
et folk med ønsket om livet uden censur,
et liv uden diktatur og forskelsbehandling
et liv uden håb og tortur.
Muren kan komme ovenfra med et tryk,
der hviler på himlen som en blytung sky
over Jordens åndedræt,
murens støv spredes i vore vande
lader langsomt verdens liv dø hen.
Et hul i muren for din personlige frihed
giver mulighed for den fri tro,
trods mange påvirkningr ude fra
må ståstedet findes
uden beregning af billige forretningsmænd.
Frihed til en fredelig verden med livsværdier,
frihed til et liv for alle Jordens børn,
frihed til at være noget for hinanden,
lad ikke egoismen sejre over friheden.
Friheden i vor tilværelse er altså ikke en selvfølge, det er noget, vi
må kæmpe for i fællesskab. Det er noget, vi må give hinanden, selv
om vi kommer fra et andet land, med et andet livssyn.
Her i landet har vi friheden til at rejse ud i den store verden. Til

20

dette vil jeg som afslutning sende et håb og et ønske til jer alle.
Rejs ud og oplev den store verden. Gå positivt ind i et møde med
andre kulturer, lær at forstå dem og acceptere dem. Kom hjem med
en følelse af, at alle er ens, og vi må stå sammen om en verden i fri
hed - så vil du også finde friheden i dig selv, og muren vil falde for
evigt.
Pas på Jorden
Pas på det enkelte menneske.

Kirsten Lavrsen
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Den attraktive idrætsforening
De danske idrætsforeninger er i de senere år løbet ind i en gevaldig
medlemskrise, hvorimod den uorganiserede idræt virkelig har
”vind i sejlene”. I denne sammenhæng kan jeg ikke lade være med
at drage nogle sammenligninger.
Hvad sker der - når der ikke sker noget?
F.eks. langsom postuddeling - så oprettes budtjeneste.
F.eks. utilstrækkelig politistyrke - så oprettes private vagtværn.
F.eks. utilstrækkelige TV-program-valgmuligheder - så får man
kabel-TV og parabol.
F.eks. for lang venteliste for sygehusbehandling - så oprettes pri
vate hospitaler.
Og endelig for lidt engagement i foreningen - så opløses forenin
gen, der sammenlægges foreninger, der oprettes helsestudier.
Til at rette op på denne triste foreningsvirkelighed er der flere
muligheder, idet der er fire foranderlige faktorer i foreningslivet.

”Foranderlige faktorer” er måske så meget sagt, idet foreningstra
ditionen er fast forankret, og den underbygges dagligt af masseme
dier og af forsigtige foreningsledere.
At det ikke er foreningerne, der har ”vind i sejlene”, skyldes
uden tvivl 80’ernes focusering på og godtagelse af eliteidrættens
normer. Idrætten i denne form er et produkt, der løbende skal ud
vikles, kvalitetstestes, markedsføres og bringe overskud til investo
rerne - og derfor har der været meget lidt plads til andre aktiviteter.
Som modspil til denne idræt er der opstået forskellige former
for idræt - hovedsagelig inden for den uorganiserede afdeling.
For det første er der ”automat idrætten”, der har oplevet en fan
tastisk medlemstilgang. I denne form for idræt køber deltagerne en
service, og de har så kun økonomiske forpligtigelser - til gengæld
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får de psykisk og fysisk overskud.
For det andet er ”grøn idræt”, hvor der er tale om idræt for de
mange, hvor det er pædagogernes normsæt, der er gældende, og
hvor samværet opprioriteres. I denne form er idrætten ikke målet
men et middel til at få skabt samværet - som vi kender det fra fami
lieidræt, motionsløb/marcher og i de senere år som forsøg i store
boligområder.
De tre beskrevne typer er repræsentanter for hovedområder in
den for dansk idrætsliv - og de kan illustreres som følgende:

Automat idræt

MEN ud fra ideen om, at foreningen er et sted, hvor ”folk gør no
get i forening”,og at det er ”mennesker, der lærer mennesker at
være mennesker”, må man sige, at ingen af de tre ovenstående ty
per har produktet, der opfylder disse krav - idet ingen af dem be
tragter idrætsaktiviteten og det at være sammen som to ligevær
dige dele. Derfor må ”den attraktive forening” have et produkt,
der varieret og alsidigt bygges op om idrætsaktiviteten.
DEN ATTRAKTIVE
FORENING
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At der er meget få foreninger, der i dag kan nikke genkendende til
denne model skyldes flere ting. F. eks. at hele samfundet er blevet
mere konkurrencepræget, at folk mangler tid p.g.a. stort arbejds
pres, at der er for få ledere til at lave arbejdet i foreningerne, og at
træner/instruktør uddannelsen er for dårlig.
At vores idrætsuddannelse ikke er god nok bygger jeg på en
”analyse”, jeg har lavet på vores træner-uddannelses-system. Jeg
har optalt timefordelingen for forskellige emner inden for forskel
lige kurser. Denne ”minianalyse” viser en klar skævhed, når tallene
sammenholdes med trænerens arbejdssituation, som i grove træk
kan opdeles i to områder. For det første det rent ”instruktør-mæs
sige”, nemlig idrættens teknik, taktik, fysik, planlægning og me
tode. For det andet det ”træner-mæssige”, som f. eks. disciplin, op
dragelse, ansvar, medindflydelse, samarbejde, etik, kommunika
tion, personlig udvikling og lederbevidsthed. Analysen viste en
klar overvægt af tidsforbrug på det instruktørmæssige - hele 7590% af tiden er placeret her. Det vil med andre ord sige, at vi for
trinsvis uddanner vores trænere/instruktører til at klare det idræts
disciplin-mæssige i foreningerne.
Denne skævhed må der rettes op på, således trænerne er i stand
til at klare de meget alsidige krav de aktive stiller. Børn og unges
moral og muligheder for identitetsdannelse har ændret sig meget i
de senere år, og det skaber helt andre forhold, end foreningerne har
været vant til.
Jeg mener, at idrætsdisciplinerne skal beholdes - de er gode nok,
og kan godt appellere til børn/unge - men en ensidig satsning fra
træner/forenings side er fatal. En stor del af dem, der holder op i
idrætsforeningen, giver da også træneren og den målrettede aktivi
tet skylden. Fremover må vi se mere på, hvad de aktive vil - hvad
har de behov for i sammenhæng med idrætsdyrkelsen - og så må vi
blive bedre til at ændre forholdene i forhold til dette, både hvad an
går et alsidigt produkt og en træneruddannelse, der tager hensyn til
den aktuelle arbejdssituation.
Børge Hansen
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Kaj Eriksen sponsorerer trøjer.
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Hvordan skal en rigtig efterskolelærer
være ?
Dette spørgsmål fik eleverne stillet af en lærer.
Eleverne sad ved deres seksmands borde i spisestuen en almin
delig aften til aftensamling og skulle så prøve at besvare spørgsmå
let gruppevis eller enkeltvis.
Der var forskellige ting en efterskolelærer burde gøre og ikke
måtte gøre, men nogle af elevernes ønsker optrådte flere steder.

Så hopper vi.

Eleverne skulle altid have en lærer man turde komme til med sine
problemer - uanset tidspunkt og emne.
A Ile skolens lærere skulle deltage i Norgesturen og helst uden at have
børn med.

Alle lærerne skulle deltage ved vore fælles fødselsdagsfester.
Lærerne skulle snakke meget med eleverne.

Disse svar har givet mig noget på hjerte.
Hvordan kan tilstedeværelse af personer sættes som et ønske
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uden at sætte nogle menneskelige værdier eller egenskaber på som
hovedønske ?
Vi kan let forlange af hinanden, hvordan vi gerne vil have tin
gene skal være, så det der sker passer lige ind i ens egne planer eller
ønsker.
Men tænk, om vi også kunne have som ønske, at de mennesker,
vi er knyttet til(forældre, ven, lærer, hustru, mand o.s.v.), giver op
gaver og stiller spørgsmål?
Virkelig ønske at møde folk som kan få én til at tænke indad spørge sig selv - Hvorfor er han eller hun netop sådan? Og derved
få udgangspunkt for samtale og udvikling.
Den samtale som kan føre til spørgsmålet: ”Hvad er det, der bli
ver rørt eller flyttet ved inden i mig - netop ved mødet med andre
mennesker, skikke og meninger.”
Hvorfor kan netop lige denne person få mig til at stille spørgs
mål til mig selv - måske om min opdragelse eller mangel på samme.
Dette er kun et ønske om en stadig udvikling, hvor mennesker
mødes og vil forstå hinanden på godt og ondt men også turde leve
med ærlighed over for sig selv og andre.
Samværet opstår og er der, hvor mennesker udvikles positivt
ved gensidig forståelse og respekt for det enkelte menneske.
Lisbet D. Mølgaard
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Besparelser
Modgåelse
Som de fleste nok har bemærket i den seneste tid, har der især de
sidste år pågået en del besparelser på efterskole-området, og sådan
vil det sikkert være i årene fremover. Også vi på Bjergsnæsskolen
har mærket det.
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Til imødegåelse af disse har vi gennem flere år måttet skære
kraftigt i budgettet og sluttelig taget flere elever ind i erkendelsen
af, at der må flere elever til pr. medarbejder end tidligere.
Hvor før de unge medhjælpere boede i kælderen, er der nu ele
ver. I alt har vi nu 85 elever, 46 piger og 39 drenge. Der er 19 i perJ
sonalet.
Optimisme på trods
Torsdag d. 1. november var efterskolernes situation til debat i Fol
ketinget. Fra alle politiske sider blev efterskolerne støttet. Det er
med til at give rygstød og optimisme.
Herudover må vi på den hjemlige front heller ikke beklage os.
Forældrene vil gerne sende deres børn til os, og vi har fyldt i flere år
fremover.
Kommunestøtte eller ikke
Den megen snak om manglende kommunestøtte er helt rigtig for
en del kommuners vedkommende, men heldigvis er der andre som
stadig giver et rigtig pænt støttebeløb medens mange giver et mere
moderat beløb.
I gennemsnit har forældrene måttet yde en større del af opholdets
pris end for nogle år siden, og det skyldes helt klart kommunerne.
Helt dugfrisk er Thorkild Simonsens optræden i TV-avisen.
Hans svar var næsten: lad bare de, som kan få opholdet betalt af
andre kommunale instanser (socialkontoret m.fl.) komme på efter
skole, og lad os beholde resten i folkeskolen. Altså behøver efter
skolen ikke være for alle - kun for de elever, som vi alligevel har
problemer med i kommunerne.
Sikken et frihedssyn og så samtidig være formand for Kommu
nernes Landsforening.
Nå, Grundtvig kendte jo heller ikke Thorkild Simonsen - og gad
vide om det omvendte er tilfældet ?

Elevbetaling I skoleåret 1990-91 er forældrebetalingen for 42 uger
på Bjergsnæsskolen (stats- og kommunestøtte er fratrukket):
mindste.............................................................................. 5.320 kr.
gennemsnittet ................................................................... 14.800 kr.
højeste ............................................................................... 25.620 kr.
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Det svundne år
Redigeret af Birthe Nørskov og Rita Rasmussen.

Juli 1989
29. juli: Kirsten og Niels giftede sig i dybeste ”hemmelighed” i Ros
lev kirke.

Kirsten og Niels giftede sig i "hemmelighed” den 29. juli i Roslev
Kirke.
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Koncentration om sangbogsbind. Introduktionsuger.

August 1989.
2. august: Udflugt for bestyrelse og personale til Silkeborg og
omegn.
6. august: Åbningsmøde for elevholdet 1989/90.
7. august: Fire introduktionsuger begynder.
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19. august: Bryllup med Finn og Anette i Asmild kirke og bryl
lupsfest på Asmildkloster Landbrugsskole
26. og 27. august: Skoleweekend med dragebygning lørdag efter
middag, gudstjeneste i Søndermarkskirken søndag formiddag og
lærerbesøg om eftermiddagen.

Der skrives brev til pensionisterne. Intro-uger.

Finn og Anette giftede sig den 19. august i Asmild Kirke.
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September 1989.
4. september: Modulugerne begynder.
13. september: De fleste af eleverne deltog i fjernsynsprogram
met ”Dobbeltquizzen”, mens resten besøgte Hammerum Efter
skole.
23. september: Efterårsmøde for elevholdet 1988/89.
24. september: Åbent hus på alle efterskoler i hele landet klok
ken 13 til 17.
26. september skriver Marianne og Maibritt i dagbogen:
punkt 1: kl. 6.39: Vi sov.
punkt 2: kl. 6.40: Blev vi vækket.
punkt 3: kl. 6.45: Løb vi.
punkt 4: kl. 7.20: Spiste vi.
punkt 5: kl. 7.55: Timer.
punkt 6: kl. 12.10: Spiste vi.
punkt 7: kl. 16.30: Valgfag.
punkt 8: kl. 18.00: Spiste vi.
punkt 9: kl. 19.30: Lærerbesøg starter
punkt 10: kl. 21.30: Lærerbesøg slutter.
punkt 11: kl. 22.30: Dybt godnat.
punkt 12: Hvor er det dog svært at skrive dagbog!
30. september: Forældre/vennekredsmøde, hvor Ole Mølgaard, Per Rasmussen og Niels Andreasen om formiddagen fortalte
nyt fra Bjergsnæs og fremlagde baggrunde for og erfaringer med
emnet livsværdier og modulskema.
Om eftermiddagen oplæg til debat ved højskolelærer Laust
Riis-Søndergård, Viborg,
over emnet:”Kan unge uden arbejde finde identitet?”
Oktober 1989.
10. oktober: Teater på Østre skole om anden verdenskrig. Stykket
hed ”1 disse for vort land..og var skrevet af Henning Pedersen.
13. oktober: Fødselsdagsfest ved 9. klasse: ”Bytte køn fest.”
14. oktober: Forældredag med konsultation, fremvisning af
gymnastiktræning og folkedans. Forældre og elever prøvede et af
valgfagene og under kaffen var der korsang, samspil og fællessang.
23. til 27. oktober: Erhvervsemneuge for 10. klasse og Er
hvervspraktik for 9. klasse.
Margrethe og Helene fortæller i dagbogen om d. 23. oktober:
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Der arbejdes koncentreret [faglokalerne på forældredagen før efter
årsferien.

Margrethe: Klokken ringer mandag morgen som sædvanlig kl.
6.40 og vi løber vores morgentur. 7.20 spiser vi morgenmad og der
skulle vi...
Helene: Nej, hvor er det kedeligt, for det første har du glemt
søndag aften.
Margrethe: Hvad med søndag aften?
Helene: Der kom vi hjem fra efterårsferie af. Det kan du da ikke
glemme. Folk snakkede jo helt afsindigt meget og Ulla kunne slet
ikke få os til holde kæft.
Margrethe: Nå, ja vi måtte jo selv bestemme hvor vi måtte sidde
henne i spisestuen og så måtte vi jo også være på gangene til kl.
22.20.
Helene: Det var hårdt at komme op mandag morgen kl.
æhhhh... ja det ved I jo selv, for jeg må jo nok indrømme, at det
ikke er det jeg har gjort mest i ferien.
Margrethe: Nej det er rigtig, men hvad lavede vi efter morgen
mad, havde du ikke papirerne?
Helene: Nej, det var da dig!!
Margrethe: Mig!! Nå ja, øhhh... lad mig nu lige se, jow, vi skulle
da i gymnastiksalen, det var vist noget med den der erhvervsem
neuge.
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Helene: Nå ja... NÅ JA det var det vores kommende fremtids
job, det lyder nu ellers ret tørt, synes du ikk!!
Margrethe: Især til kl. 10.00 var det kedeligt, jeg var lige ved at
falde i søvn. Men heldigvis sad praktikanten og prikkede til mig.
Helene: Praktikanten????
Margrethe: Ja, ved du ikke at Peder Esmann var i praktik i
denne uge som 10.klasse?
Helene: Nå ja, det var i den uge da 9. klasse var i praktik, hvor
dan kunne jeg glemme det.
Margrethe: Ja så var der over middag. Der lavede vi jo en ansøg
ning. Det er da vældig nemt for lærerne, de kan jo bare sidde og
drikke kaffe, mens andre må knokle i det.
Helene: Den dag havde vi så Flemming til gymnastiklærer. Det
var ikke ligesom de andre, bare meget værre.
Margrethe: Ja, føj da. Hvad lavede du så om aftenen.
Helene: Jah, mere eller mindre socialt samvær for vi havde fri
den aften, hvis man ikke havde Freddie til håndbold eller Stoffer til
gymnastik.
26. oktober: Omegnsaften med foredrag af Bjarne Nielsen
Brovst om Jeppe Åkjær.
November 1989.
7. november: Koncert med rockgruppen ”Transit”.
9. november: Vesterhavstur. Vi lod skema være skema og tog i
stedet på tur til Vesterhavet. For os er det altid en stor oplevelse at

Vesterhavet i oprør.
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Pas på bølgerne! Var der mon nogen, der fik våde sokker?
være tæt på naturen, når den virkelig folder sig ud. At se havet i
oprør, at høre larmen fra bølger, der brydes og mærke vandet i
støvlerne, hvis man vover sig lidt for langt ud.
16. november: Fødselsdagsfest: Gallaaften ved klasse 12.
21. november: Viborg Amts Gymnastikforening juniorfælles
træning på Gymnastikhøjskolen.
22. november: Besøg på Unge Hjems efterskole.
Værelse 8 og 9 skriver i dagbogen:
Om eftermiddagen var vi på besøg på efterskolen Unge Hjem
ved Århus.
Vi blev hentet kl. 1 af to store luksusbusser og kl. 2 var vi ved
Unge Hjem. Vi blev budt velkommen og derefter var der ”skole
løb”, som var en slags rundvisning på skolen. Vi blev inddelt i grup
per og så skulle vi rundt og løse nogle opgaver, bl. a. var der nogle
der fik næsen malet, men vi nåede ikke at få alle posterne med,
fordi vi skulle have kaffe på værelserne. Efter kaffen havde vi for
skellige valgfag bl. a. æskelavning og plakattegning.
Efter valgfag var der volleykamp mellem skolernes lærere og B.
S. lærerne vandt p.g.a. en suveræn tilskueropbakning. Så var der
aftensmad, vi fik bøf med løg. Om aftenen var der underholdning,
som vi selv lavede, og fællessang. Kl. 9 kørte vi hjemad efter vi
havde fået en toast og en sodavand. Vi var hjemme kl. 10.
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27. november: Foredrag af Kaj Frimel om at være politibetjent
under anden verdenskrig og om at være fange i koncentrationslej
ren Buchenwald.

December 1989
2. og 3. december: Skoleweekend med skovtur og lærerbesøg lør
dag og forældredag søndag eftermiddag hvor alle hyggede sig med
at juleklippe/klistre og synge og alle nød den varme gløgg og de
lune æbleskiver.

Juleunderholdning. Kor og samspil.

Morgenstemning ved juletid.
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4. til 15. december: Elever og lærere arbejdede tre timer daglig
med forberedelse af juleunderholdning, hvor emnet ”Hvad er ju
len?” blev belyst gennem sketch, drama, digte, sang og musik.
6. december: Omegnsaften: Den altid festlige folkedanse- og
sangaften med Svend Hamborg og Thy Spillemands- laug.
13. december: Blid morgenvækning af et Luciaoptog.
15. december: Juleafslutning for omegnen med udstilling af
elevarbejder og juleunderholdning ved eleverne i gymnastiksalen.
16. december: Julegudstjeneste i Asmild kirke og juletræ i gym
nastiksalen om eftermiddagen.
Julemiddag.
Juleafslutning for forældrene om aftenen med udstilling af elev
arbejder og juleunderholdning ved eleverne.
Januar 1990
2. januar: Eleverne ankommer og forberedelsen af Norgesturen
begynder.
5. til 13. januar: Skitur til Norge.
23. januar: Fødselsdagsfest ved klasse 11: Verden rundt.

Det er ikke til at se, hvad der opad eller nedad.
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”Køkkenchefen”skærer løg til aftensmaden.

Februar 1990
2. februar: Omegnsaften med foredrag af sognepræst Lars Tjalve,
Fredensborg, over emnet: ”Er kristendommen blevet for gammel
til de unge?”
I uge 4 og 5 skriver Rigmor og Lisbeth dagbogen som en sang:

Mel: I en kælder sort...
Vi er samlet her idag
til en fælles-samling,
nu en dagbog synges skal
vi må hjælp’ hinanden.
Vi er nemlig lidt genert, vi ved godt det er forkert,
men vi er specielle.
Melodi: jeg ved, hvor der findes...
Lørdag og søndag da var vi her ej,
men de havd’ moret sig med lidt leg
her havde været hyggelig, stille og tyst,
så bliv her en weekend hvis nu du får lyst.
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Ka’ I gætte, hvem jeg er?

Karneval.
Melodi: Jeg en gård mig bygge vil...
Mandag var som den ku’ vær’
nemlig som den altid er,
morgenløb og skoletimer
den elendige klokke kimer,
alt i alt var det en dag
som vi alle jo holdt af.
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Tirsdag.
Melodi: Livet det værdifulde...
Skal alt blive serie
skal alt blive hop,
vi må lære at holde
en række så flot.

Ja kom lad os øve
ja ræk mig din hånd
vi vil lave en serie
plus fejl og figur.
Onsdag.
Melodi: Jeg er havren...
I dag sku’ drengene lidt tidligt op
ned på gulvet, lave spjæt og hop
det for Freddie gav et stort problem,
da han til en time kom for sent.
Melodi: Ole, ole, ole...
Og det var onsdag, og det var onsdag
ole ole ole
nu bli’r det torsdag, nu bli’r det torsdag
ole ole ole

Melodi: I en kælder...
Torsdag var kun fuld af sjov
vi et for’drag havde,
Tjalve han ku’ ej bli’ flov
han løb rundt og sagde:
Gud han er ej fyldt med skæg
hænger ej på kirkevæg,
han havde virk’lig humor
var en rigtig luner.
Melodi: Altid frejdig...
Altid fredag når vi gør
værl’serne så fine,
de er godt nok fyldt med skidt
hov vi skal jo husk at rime.
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Ja en formiddag der gik
med at øve gymnastik,
generalprøven gik godt
for vi klared’ det nu så flot.
Melodi: Nu er dagen fuld af sang...
Ugen ku’ vi nu godt li’
men lidt trætte var vi,
nu en skoleweekend er,
så vi må alle bli’ her
nu syns vi I skal vær’ med
så vi får det hel’ på gled,
klap for værelse 29.

3. og 4. februar: Skoleweekend hvor eleverne hele lørdag deltog i
Viborgelevers vinterstævne i gymnastik på Gymnastikhøjskolen.
Søndag var der kirkegang om formiddagen og lærerbesøg om
eftermiddagen.
9. februar: En uges vinterferie.
21. februar: Omegnsaften med Per Warming og Christian Dyrst:
”Fra Grundtvig til Kim Larsen” eller ”Folkelig sang der svinger.”
24. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1990/91.
26. februar: Fødselsdagsfest: karneval ved klasse 14.

Gymnastikop visning.

42

Marts 1990
1. marts: Årsmøde i skolens vennekreds.
3. og 4. marts: Årsmøde i FFUE på Nyborg Strand.
9. marts: Generalprøve på teaterstykket ”Fisken” opført af 9.
klasse.

Fra teaterstykket ”Fisken

10. marts: Eleverne deltog i Viborg Amts Gymnastikforenings
forårsstævne på Gymnastikhøjskolen.
11. marts: Forældredag med teaterstykket ”Fisken” som oplæg
til diskussion på elevværelser mellem forældre og elever om pro
fessionel idræt.
12. marts til 19. marts: Emneuge om indianere.
21. marts: Arbejdsmiljøfondens miljøbus på besøg. Der blev
fortalt om unges rettigheder og pligter indenfor arbejdsmiljøområ
det.
26. marts: Houlkærkoret på besøg om aftenen.
29. marts: Gymnastiktræf på Bjergsnæsskolen for efterskolerne
Vesterlund, Brejninggård, Lægården og Bjergsnæs med gymna
stikopvisning, rundvisning, forfriskning og discotek til orkestret
”Spand Band” fra Tørring (Morten Svane Pedersen, en gammel
elev, er med i bandet).
30. marts og 1. april: Forberedelseskursus for kommende kursus
l’ere.
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April 1990
5. april: Fødselsdagsfest: Melodigrandprix ved klasse 13.
9. til 11. april: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.
19. april: Cykeltur til elmuseet i Tange.
25. april: Hammerum efterskole på besøg.
28. april: Ny efterskole i Skals holdt åbent hus med forskellige
aktiviteter for det kommende års elever. Bjergsnæselever viste
gymnastik og folkedans, koret sang og samspilsgruppen spillede.

Sturt, sturt nummer!!

Hvilken vej ska’ vi? O-løb på Broddingbjerg.
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Skulpturarbejde.
Maj 1990
5. og 6. maj: Elevmøde for alle tidligere elever. Programmet inde
holdt bl. a. gymnastik, valgmulighed (håndbold, fodbold, volley,
naturtur, kreativ eller kor), opvisning ved de nuværende elever,
kaffe, (hvor fem års jubilarerne mødtes og fortalte om deres bedrif
ter siden de gik på Bjergsnæs), generalforsamling i elevforeningen.
Lørdag aften holdt Helle Bisgård foredrag og viste lysbilleder om

Gudrun fyldte 50 år den 11. maj.
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sin tur til Afrika. Lærerne underholdt med en cabaret om ”Kærlig
hed” og aftenen sluttede med folkedans til et spillemands orkester.
Søndag var der morgengymnastik ved et par gamle elever.
4. til 10. maj: Skriftlige prøver.
11. maj: Gudrun fyldte 50 år.
14. maj: 9. klasse og 10 klasse grundkursus i matematik besøgte

Melodi Grand Prix.
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Ungdommens posthus i Viborg. Her blev der en hel dag arbejdet
flittigt med udfyldning af alle mulige blanketter og samtidig lært
hvad et posthus kan bruges til.
17. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte 6 andre eftersko
ler til en idrætsdag.

Program:
8.45 Morgensang.
9.00 Håndbold (drenge), volley (drenge), basket (piger), bord
tennis, fodbold (piger), rundbold, naturvandring, kanotur,
cykling og bygning af sæbekassebiler.
11.00 Badminton (dreng, pige og mix).
12.30 Spisning på stadion.
12.30 Atletik.
14.00 Badminton, volley (piger), basket (drenge), håndbold (pi
ger), avishockey, fodbold (drenge), selvforsvar, gøgl og
klovneri, tennis, boccia, cykling og kanotur.
17.30 Sæbekasseløb.
17.45 Aftensmad.
18.30 Fælles afslutning.

23. maj til 7. juni: Mundtlige prøver.
Landsstævnetræning.
Juni 1990
8. til 11. juni: Cykeltur til Mariager og omegn.
12. til 16. juni: Sidste uge med oprydning, rengøring, klargøring
af udstilling, træning af gymnastik- og folkedans, kor og samspil.
Desuden var der forskellige elevplanlagte aktiviteter såvel idræts
lige som ikkeidrætslige.
14. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder,
gymnastik og folkedans, samspil og kor.
15. juni: Afslutningsaften for elever og personale med festmid
dag og underholdning og dans i gymnastiksalen.
16. juni: Afslutning for forældre med gymnastik og folkedans
udendørs, udstilling af elevarbejder i den blå opholdsstue og kor,
samspil, kaffebord og afslutningstaler i gymnastiksalen.
17. juni: Afslutning for personalet og alle ønskede hinanden en
god sommerferie, selv om ugen efter også rummede møder.
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Musikalsk egnspræsentation. Intro-uger.
En gang imellem kan det være godt at stoppe op, lade roen falde
over en og lade travlhed være travlhed. Derom har Piet Hein skre
vet et gruk, der hedder:

De enkle ting
Husråd
Når man trættes af travlhed med meget,
skal man hvile sit væsen ved lidt.
Man skal lægge sig lunt i en vejkant
og tænke på tallet 1.
Man skal dvæle ved jorden og rummet
og kimingens lukkede ring
og elske i evighed alle
de enkle urørlige ting.
Piet Hein
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Birthe Nørskov og Rita Rasmussen
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Introduktionsugerne
Altid vil der (skal der helst) på en fri skole foregå en levende pæda
gogisk debat. Sådan også her.
Gennem en del pædagogiske diskussioner i løbet af det foregå
ende skoleår afsluttende med en pædagogisk weekend blev det be
stemt at følgende skulle forsøges indført i skoleåret 89/90:
- 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 en
kelte elev. Hver lærer har en 6-7 elever, som vedkommende mødes
med en gang om ugen. Her snakkes der om løst og fast, rammerne
er op til den enkelte gruppe.
En gang om ugen er der fælles fortælletime for alle, praktisk
personale, lærere og elever. Begrundelsen er, at vi må have nogle
fælles åndelige oplevelser, hvis vi for alle på skolen skal leve op til
at være en fri Grundtvigsk efterskole. Alle kan få lov at holde så
dan en fortælletime, som har en varighed på ca. 30. min. Den kan
omhandle næsten alt, kun fantasien sætter begrænsninger.

Livsværdier - 4 introduktionsuger
Vi har valgt at starte dette skoleår med en introduktionsperiode på
4 uger. Formålet med disse 4 uger var dels at give eleverne et kend
skab til skolen, men også til hinanden. Først og fremmest var det
dog at give eleverne et kendskab til sig selv, finde ud af hvilke per
sonlige 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 og den kristne tro ligger også
livsværdier gemt. Eleverne var på besøg hos sognepræst Peter
Steen i Sejling-Sinding sogn, som dels i kirken og hjemme hos sig
selv fortalte om dette. Denne dag og Peter Steens efterfølgende be
søg på skolen gav anledning til en meget følelsesladet diskussion,
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hvor det blev os meget klart, at mange af eleverne mente, man helt
kunne klare sig uden den kristne tro.
Hos vore ældre, de som allerede har gennemlevet størstedelen af
deres liv, må man kunne få nogle erfaringer, nogle synspunkter 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; ”Har de nogle andre livs
værdier?” Eller har de bare en anden ”farve”? Vi havde engelsk ta
lende unge fra U.S.A., England og Australien på besøg, hvor ele
verne oplevede nødvendigheden af sprogegenskaber. Her var der
ikke mulighed for lige at putte nogle danske ord ind.
Forståeligheden på sproget var nødvendig.
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.
Derfor blev eleverne konfronteret med emnet ”Mødet”, hvor
dan var det at mødes med skolen, de andre elever, personale m. v..
Det blev til nogle gode kunstneriske udtryk, og mange elever fandt
sider af sig selv, de ikke havde prøvet før.
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?
Skovfoged B.S. Knudsen tog os på en tur ude ved Hald. Hans
fængende måde at fortælle historie og om natur på gjorde et stort
indtryk på eleverne, og de tog det til sig.
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 kan blive et meget fint redskab for
dem.
Eleverne var vist ikke altid helt tilfredse med den uvante under
visningsform, og vi havde vist ikke ”timet” alle delene lige godt.
Krav om fornyelse er ikke altid krav om nytænkning, fandt vi ud af.
Vi håber, eleverne vil kunne bruge ugerne langt fremover.
Ole Mølgaard og Per Rasmussen
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Dobbeltquiz/ Hammerum

Se bare os!
Først på skoleåret havde vi fra TV-midtvest fået en invitation til at
deltage i et helt nyt fredagsprogram: Dobbeltquizzen. 5 modige læ
rere skulle dyste mod 5 elever i denne ”benhårde men absolut
bunduretfærdige quiz”, med 50 elever på tilskuerrækkerne som et
meget aktivt og meget partisk publikum. På lærersiden var det Ni
els, Ulla, Per, Keld og Hanne, medens eleverne repræsenteredes af
Jens, Kurt, Nanna, Marianne og Peder. Det var ikke småting, man
kunne blive udsat for i dette program! - Der var konkurrence i lag
kagespisning - vel og mærke uden brug af bestik - og her brillierede
Kurt ved at tage sin store del af kagen. Der var mange spidsfindige
spørgsmål, og Niels gjorde sit til at øge programmets underhold
ningsværdi, f. eks. da han på spørgsmålet: Hvor mange medlem
mer er der i folketinget? promte svarede: 189. Pinligt!! Ved pro
grammets slutning måtte lærerne erkende et nederlag på 15-7, men
alt i alt havde det været en meget spændende og morsom eftermid
dag.
De 27 elever, der ikke var plads til i studiet, fik til gengæld lov til
at dyste mod Hammerum Efterskole i fodbold, håndbold samt vol
ley - og havde en god og aktiv eftermiddag i samværet med andre
efterskoleelever.
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Erhvervsemneuge i stedet for
erhvervspraktik
I 1989 besluttede vi af flere grunde at ændre erhvervspraktikken
for 10. klasse til en erhvervsemneuge.
Grundene var for det første, at vi mente eleverne generelt fik for
lidt ud af erhvervspraktikken, da flere af dem 2-3 gange tidligere
havde været i praktik, og havde prøvet de ting de kunne tænke sig
som erhverv.
En anden grund til ændringen var økonomi. Viborg kommune
forlanger 125 kr. pr. anvist praktikplads for elever, der kommer
uden for kommunen. Hjemkommunerne var ikke interesserede i at
betale disse penge, da de mente at kunne anvise praktikplads
hjemme, hvad vi p.gr. af statstilskuddet ikke må.
Derfor planlagde vi en uge med 10. klasserne, mens 9. klasse var
i praktik. Emnerne de skulle arbejde med var:
Hvad er det rette job for mig?
Hvad skal jeg være?
Hvad kan jeg blive?
Hvor er mine evner og interesser?
Hvad laver ”sådan en”?
Hvordan bliver jeg det?
Hvor lang tid tager det?
Hvad koster det?
Hvor stor arbejdsløshed er der?
Hvad tjener jeg når jeg er færdig?
Har jeg råd til at studere?
Disse og en lang række andre spørgsmål skulle være besvaret når
denne uge var overstået. Det var meningen, at eleverne selv skulle
arbejde med deres eget ønske om en fremtidig beskæftigelse.
Der forlangtes ikke en rapport til aflevering, men det er klart, at
de ting der blev undersøgt var ting eleverne kunne få brug for i de
res videre uddannelse.
Der var udarbejdet et arbejdshæfte, som eleverne skulle følge,
og det gav mange elever en tryghed, at arbejde ud fra nogle konk
rete opgaver, så de hele tiden havde ting de selv kunne gå i gang
med. En af fejlene var dog, at disse hæfter var for generelle. Alle
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elever arbejdede ud fra de samme opgaver, men det viste sig, at der
for store specielle forskelle, alt efter hvad gren af uddannelsesforlø
bet man ville følge.
Ugen blev præget af meget selvstændigt arbejde, hvor eleverne
fik undersøgt de ting, de fik brug for i deres videre uddannelse. Ind
imellem blev dagene krydret med forskellige besøg på de uddan
nelsesinstitutioner, der er i Viborg. Det var arrangeret besøg på
gymnasiet, handelsskolen, teknisk skole og landbrugsskolen, såle
des at man kunne vælge sig på den institution, hvor man kunne øn
ske det.
Endvidere var der besøg udefra, fra A.E, og fra erhvervslivet,
hvor vi havde stor glæde af jobansøgning og ansættel-sessamtaler
med ”professionelle”, der gerne ville hjælpe os med den side af sa
gen.
Efter en endt ERHVERVSUGE blev resultatet af evalueringen
som følger:

POSITIVER:
Det er en god idé at holde eleverne hjemme i praktikugen, af flere
grunde:
1) De fleste får undersøgt hvilke muligheder, de har i deres
fremtid.
2) De får undersøgt hvilke krav der stilles, hvilket er nødvendigt
nu, hvor de snart skal søge ind på videregående uddannelser.
3) De finder ud af, om der er andre veje at gå til deres uddannel
ser.
Ansættelsessamtalerne var meget gode, og eleverne fik en god
snak med ”ansætterne” efter jobsamtalerne.
Arbejdshæftet var en god arbejdsform, men det skal specialise
res mere, så der er forskellige opgaver til de forskellige retninger i
uddannelserne.
Efter emneugen var der andre ting med i vore overvejelser bl. a.:
Skal eleverne selv have lov til at vælge, om de vil i praktik eller
ej?
Langt den overvejende del ville have valgt praktik, hvis de havde
muligheden. Hvis der var praktik i efterårsferien ville en del have
valgt det. (der er spurgt EFTER ferien). Kun ganske få vil tage
imod et tilbud om hjælp til at finde praktikplads hjemme i vinterfe
rien.
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Skolevejlederne mener, at elevernes udbytte og det, at vi tvinger
eleverne til nu at tage stilling til deres erhvervsvalg gør, at de pro
blemer der normalt er til vinterferien nu skulle være reduceret en
del.
Det er vores mening, at udbyttet af en erhvervsuge er noget
større for flertallet end en erhvervspraktik vil være.
Vi vil også i dette skoleår lave denne erhvervsuge, omend i et
ændret format. Ugen bliver kun en halv uge, hvor den anden halv
del er gymnastik.
Ugen er flyttet til januar måned, hvor elevernes motivation for
deres videre uddannelsesforløb er større (da er tilmeldingsskema
erne kommet).
Hæftet bliver redigeret om, så det passer bedre til de forskellige
erhvervsretninger.
Niels Andreasen
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Norgestur

Mette og Astrid er ”for en gangs skyld”på gangen.

Da vi kom op på Bjergsnæsskolen, efter juleferien, var det med vis
hed om, at vi blot tre dage senere, igen skulle på ferie, men denne
gang i Norge. En uges ferie hvor vi, i modsætning til juleferien,
skulle røre os en del. Vi skulle nemlig stå på ski hele ugen. Tre og
halv dag på langrendsski og tre dage på slalomski. De tre dage vi
skulle være på skolen, før vi tog afsted, brugte vi til at lære om Nor
ges historie, geografi og vejr. Vi lærte bl. a. også, at man ikke burde
kalde en nordmand for en Quisling, fordi Quisling under krigen var
en norsk nazistatsmand, så det prøvede vi. Vi fik dog ingen reaktio
ner på det. Vi havde også et par timer, hvor vi lærte norske gloser.
Det lød faktisk sjovt.
Endelig blev klokken nitten tredive fredag aften, og vi kørte af
sted mod Frederikshavn. Vi kørte i en dobbeltdækker og en almin
delig bus. Efter at have diskuteret om sæderne måtte lægges ned,
begyndte de fleste at høre walkman og læse, mens andre sad og
snakkede.
Efter et par timers kørsel kom vi til Frederikshavn, hvorfra vi
skulle sejle til Gøteborg. Ombord på færgen blev vi meget skuf
fede. Lærerne havde nemlig sagt, at der ville være nogle fulde
svenskere ombord; men nej, der var næsten ingen.
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Da vi så kørte fra borde og kom på landjorden, startede en kamp
om at få de bedste sovepladser. Det var nogle ubekvemme stillin
ger, de fleste af os fandt, men alle fik da nogle timers søvn. Det var
da heller ikke alle sammen, der fik at se, da vi kørte over grænsen
til Norge.
En gang i den meget tidlige morgenstund fik vi ”morgenmad”.
Den bestod af en klap-sammen-rugbrød med leverpostej og et krus
varmt te. Derefter kørte vi igen, og efter adskillige tissepauser
nåede vi til Hallingskarvet Høyljellshotel. Efter vi havde fået udle
veret madvarer og spist middagsmad, var det over for at hente
langrendsski. Derefter tilbage for at prøve dem. Det var første gang
nogen sinde, jeg fik et par rigtige ski under fødderne. Da jeg havde
stået på en lille bitte bakke et par timer, skulle jeg ud på en rigtig
løjpe og prøve. Turen var på 5 km. og varede en time. Jeg har ikke
tal på, hvor mange gange, jeg styrtede; men det var i hvert fald en
del. Efter turen var jeg totalt udmattet; men første dag på ski, var
da meget vellykket, syntes jeg selv.
Næste dag var vi delt op i grupper efter evne og lyst, og så kørte
det ellers bare der ud af. Den tur jeg var på, var ca. tolv km. lang.
De første fem km. gik hele tiden op ad. Det tog hårdt på kræfterne,
men vi kunne så heldigvis også se frem til en lang nedkørsel, hvor
jeg i hvert fald kunne mærke forbedringer i min sikkerhed i forhold
til dagen før.
Den næste dag skulle en del op på højfjeldet. Det startede da
også godt nok. Vi skulle med liften et godt stykke op; men da vi
kom derop, var der snestorm, så de fleste vendte om igen. Faktisk
var vi kun fem elever og fire lærere, der gennemførte den tyve km.
lange tur; men det var til gengæld også det værd. Højfjeldet er nok
noget af det smukkeste og mest lunefulde der findes, både i sne
storm og solskin. Da jeg kom hjem til hytten, var jeg ret udmattet.
Om aftenen var der fællesaften på hotellet. Lærerne lavede et fan
tastisk skuespil, hvor de fleste græd af grin.
Onsdag var den sidste dag på langrendsski. Det var ikke ret godt
vejr, så vi tog ikke på ret lange ture den dag.
Næste morgen byttede vi vores langrendsski med slalomski. Re
sten af formiddagen øvede vi os på børnebakken i at stå på ski. Om
eftermiddagen var de fleste på de rigtige pister. De var såmænd
ikke meget sværere end børnebakken, men derimod en del læn
gere. Kl. fire blev vi nødt til at gå hjem, for der lukkede liften. De
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Den sidste aften.

sidste to dage gik det rigtigt godt, der begyndte vi også at løbe styrt
løb og det var rigtig sjovt. Fredag aften gjorde vi rent. Lørdag mor
gen vendte vi busserne mod Viborg igen. Det var sørgeligt, at vi al
lerede skulle hjem. Mange kunne sikkert godt have brugt en uge til
deroppe. På den anden side var det også spændende at komme
hjem og fortælle om oplevelser til forældre og venner. På hjemtu
ren skete der ikke noget specielt, men der var nok af samtalestof.
Det var nok en af de uger, der føltes kortest. Jeg har dog bestemt, at
det bestemt ikke er sidste gang, jeg tager på skiferie.
Ole Kuhr Kristensen (89/90)
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Teaterstykket ”Fisken”
For 9. klasse var der fra uge tre og indtil begyndelsen af marts kom
met et nyt fag på skemaet: Teater! Formålet med dette fag var, at
klassen i samarbejde med nogle lærere skulle prøve, hvad det vil
sige at sætte et teaterstykke op fra grunden. Inden premieredagen
var der mange ting, der skulle tages stilling til, mange problemer,
der skulle løses.
- Hvilket stykke vælger vi?
- Hvilke kulisser danner den bedste ramme?
- Hvordan skal scenen bygges op?
- Hvilke kostumer og hvilken sminke passer til de enkeltepersoner?
- Hvilke lyd- og lyseffekter skal benyttes?
- Hvem skal spille de forskellige roller?
- Hvordan lærer man 90 replikker udenad?
- Hvordan spiller man ”troværdigt”, så man i de 45 minutter fore
stillingen står på ”bliver” den person, man hører om i rollehæftet?
Det sidste spørgsmål var nok det, der voldte flest problemer -eller
var den største udfordring i ”Fisken”, et debatstykke om idræt af
Vagn Thonesen. Det kan være utrolig svært, men også meget lære
rigt, at skulle fange en person og forsøge at indleve sig i andres fø
lelser og væremåde og på denne måde bruge sin fantasi og kreativi
tet. I det hele taget kan det, at stå på en scene foran et publikum,
være en stor overvindelse for mange.
Efter mange timers forberedelse var stykket omsider klar til ge
neralprøven d. 9. marts og til premieren to dage senere, hvor styk
ket blev opført til forældredagen. ”Fisken” blev en pæn succes,
men det må nok indrømmes, at Kirsten var kommet på en hård op
gave som sufflør (- ikke sandt Lars?). Efter forestillingen var der
lagt op til debat, idet forældrene og elever i små grupper fordelt på
elevværelserne skulle diskutere nogle af de spørgsmål stykket rej
ste.
- Hvor længe skal børnene have lov til at ”lege” i idrætsforenin
gen, og i hvilken alder er det på tide at specialisere sig og begynde
at træne seriøst som de voksne?
- Hvordan bør ”forældrestøtten” være? Skyldes børnenes ambi
tioner i virkeligheden forældrenes pres? Eller er det omvendt: for-
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hindres børnene i at nå de præstationer, som de har evner til, fordi
forældrene ikke støtter nok?
- Hvor langt bør foreningen gå i retning af at gøre de bedste
drenge og piger professionelle? Skal alle behandles ”lige” -og kan
det i det hele taget lade sig gøre?
- Er den ”gammeldags” klubfølelse død? - Eller er der stadig
væk noget, der er værd at kæmpe for?
Rita Rasmussen og Birthe Nørskov
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Indianeremneuge marts ’90.

Er livet ikke herligt?
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Hvem var/er indianerne, - og kan vi moderne mennesker lære no
get af disse såkaldte primitive folkeslag?
Det spørgsmål plus en masse andre ville vi gerne have et svar på,
da vi i marts måned valgte at beskæftige os med indianere (fortrins
vis de nordamerikanske).
Elever og lærere startede hver morgen med at lytte til myter og
sagn om bl.a. forskellige stammers guder, skabelsesberetninger
m. m. Fælles for disse myter var indianernes tætte forhold til - og
afhængighed af naturen.
Før indianerugen havde vi vist alle mere eller mindre den samme
forestilling om, hvordan indianerne levede - nemlig som en flok
vilde, uciviliserede skalpejægere, der kun havde én mening med til
værelsen - at genere den hvide mand mest muligt. Denne holdning
har vi sikkert fået fra de utallige cowboyfilm og kulørte tegneserier,
hvor indianerne oftest er de store skurke.
Vi startede derfor ugen med at se filmen ”Soldier Blue”, hvor
sympatien for en gangs skyld er vendt til fordel for indianerne. Fil
men skildrer givetvis mere realistisk, hvordan den hvide mand for
trængte indianerne fra deres jagtområder og brutalt nedslagtede
dem uden hensyntagen til de værdier og den viden om bl. a. natur
og medicin, han evt. kunne hente hos indianerne.
Eleverne var delt op i forskellige stammer, som de skulle under
søge og beskrive. Rigtig mange blev meget grebet og fascineret af
”deres” indianere og lavede et seriøst arbejde m.h.t. at forstå stam
mens specielle levevis og kultur.
For at ikke alt skulle være teori, blev der også udført praktisk ar
bejde i skolens værksteder, der bl. a. gik ud på at forsøge at sy indi
anerdragter, mokkasiner, perlearbejder m. v. og der blev fremstillet
trommer, fredspiber, våben, lerkrukker og indiansk billedvævning.
Midt i ugen fik vi besøg af Anders Rolskov, der holdt foredrag
og viste lysbilleder fra sit ophold i et indianerreservat i USA for ca.
3 år siden. Anders, der selv har en lang indianer-hårpisk (for som
indianerne siger:”klipper du dit hår, mister du noget af sjælen”),
fortalte med varme og begejstring om den venlighed og gæstfrihed,
han havde mødt hos den familie, der lod ham bo hos sig i et års tid.
Indianerne i reservatet boede til vores skuffelse ikke i tepeer, men i
huse der mest af alt lignede primitive skure. Under sit ophold var
Anders med til at bygge et nyt hus til familien og dermed forbedre
deres levestandard. Denne byggeproces havde optaget Anders me-
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get, og vi fik fornemmelse af, at det at bygge sin egen bolig er vig
tigt for indianeren.
Vores emneuge sluttede med fremlæggelse fra de enkelte stam
mer og udstilling af ”indianer-ting”. Nogle grupper forsøgte sig
endda med rituelle indianske danse.
Vi var enige om, at ugen havde været lærerig, og at vi alle var
blevet lidt klogere på indianernes kultur og viden på bl.a. det øko
logiske område, som vi i dag har glemt eller tillægger mindre værdi,
og som kan få katastrofale følger for os.
Vi må lytte og efterleve den gamle Høvding Seattle, der i 1854
sagde:
”Hvis vi sælger jer vort land, så elsk det,
som vi elskede det. Tag vare på det, som
vi tog vare på det. Behold erindringen om
landet, som det var, da I tog det. Og
pas med al jeres styrke, ånd og hjerte på
det for jeres børn.”
Hanne Mols
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Foreningsemnedage
Som en del af faget foreneingslære indgik planlægningen og afvik
lingen af 2% emnedag d. 9. 10. og 11. april. Det blev nogle meget
spændende og afvekslende dage,hvor de enkelte udvalg i elevernes
forening, ”BEST”, var ansvarlige for hvert deres indslag i program
met. Det færdige program bød på foredrag om spiritisme og astro
logi, besøg af gøgleren Abdul, der underholdt og underviste alle i
akrobatik, gøgl og andre kunster - en formiddag, hvor kroppen og
lattermusklerne virkelig blev rørt! Om eftermiddagen skulle vi
være aktive i skolens værksteder, hvor man kunne arbejde med
gasbeton, fællesmaleri, lysestøbning, gipsmasker m. m.
Mandag aftens store begivenhed var et stort show med hypnoti
søren Ali Hamann. Forventningsfulde sad de mange tilskuere på
stolene i gymnastiksalen. Tiden gik og ingen Ali Hamann. Det blev
en hård prøvelse for underholdningsudvalget, der stod som arran
gør af aftenen. Men de klarede det ganske flot - en hurtig telefono
pringning, lidt fællessang, og så var aftenens gæst klar til at give
alle en spændende oplevelse.
Dagene bød på masser af fysisk aktivitet. Der var turneringer i
fodbold og volley, der var arrangeret løb på militærområdet Broddingbjerg. Joakims far satte alle i sving med boldlege i gymnastik
salen og underholdt derefter til aftensamlimgen. Et par gæstelæ
rere instruerede i dans. - Ja, ikke nok med at dagtimerne udnytte
des fuldt ud, selv natten tirsdag og onsdag blev inddraget til natløb.
Det var nogle dejlige dage, hvor aktiviten og motivationen var
helt i top, så det var en glad, omend lidt træt flok, der drog hjem på
påskeferie onsdag middag.
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Cykeltur
Et fast indslag i skoleårets sidste 14 dage er den afsluttende cykel
tur. Siden det første elevhold i 1982 drog afsted mod Jebjerg på en
to-dagstur, er turenes længde blevet øget - både hvad angår antal
let af dage og antal kilometer. Mors har været et yndet mål, men
derudover er Djursland, Silkeborg og Vensyssel blevet cyklet tyndt.
Hvor skulle turen gå hen i år? Et udvalg af elever og lærere blev
nedsat, og ret hurtigt koncentreredes interessen sig om et ”uprø
vet” område: Hobro - Mariager og egnen omkring Mariager Fjord.
Ruter blev fastlagt, campingplads kontaktet, telte fremskaffet, teltog madgrupper blev inddelt m. m., så alt var planlagt og klart til af
gang d. 8. juni. Hans-Jørn kom tidligt samme morgen med dagens
overraskelse: 9 cykelhjelme sponsoreret af Unibank, så lærerne
kunne fremstå som gode eksempler på sikkerhed til ”cykels”, og vi
blev da også mødt med mangt et ”cykelikyy...” på turen.
Af sted gik det, men det blev nok en flok meget våde cyklister,
der senere samme dag kørte ned ad Mariagers brolagte gader ned
mod Færgehagen Camping, som skulle være vort hjem de næste 3
dage.
Heldigvis var vejrguderne med os resten af turen, så humøret var
højt, da vi lørdag morgen drog afsted på dagens rute -fjorden rundt
over Hadsund og med holdt ved Bramslev Bakker, hvor den med
bragte mad blev spist med stort velbehag, mens man kunne nyde
den storslåede udsigt over fjorden.
Senere samme dag mødtes alle hos familien Rømsgaard i Hobro,
Jakobs forældre, der gæstfrit åbnede have, hjem og teglværk for
hele flokken, og bespiste os alle med hjemmelavet is i utallige
mængder og variationer.
Det var bare lækkert! Så det var ingen sag, at tilbagelægge det
sidste stykke af ruten.
Samme aften var vi alle på en lille gåtur gennem Mariagers
gamle bydel til Hohøj, hvorfra udsigten var utrolig flot, men så
trængte de fleste af os også til at komme hjem i teltene og hvile de
ømme muskler.
Søndagsvejret var perfekt! Med det var det blevet sommer, og
sikke et held, da der på dagens program stod strandtur til Øster
Hurup. Der blev badet, daset og leget lige til vi måtte vende, de nu
temmelig røde næser, hjemad.
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Første dag på cykelturen. ”Rugbrødsmotoren” lades op.

65

”Strandløver” og ”badenymfer”på stranden ved Øster Hurup.
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Traditionen tro blev der, på denne vor sidste aften på pladsen,
danset folkedans og holdt bål- og sangaften ved strand-kanten.
Mandag d. 11. juni, cykelturens sidste dag!
Igen stod lastbilen tæt pakket, pladsen var ryddet og alle var klar
til afgang, godt smurt ind i solcreme, og mange var iført solskærme
og kasketter for at beskytte de røde næser og kinder. Første stop
var Fjordparken 70 i Hobro, hvor Rita bød alle på sodavand og
rundstykker, og derefter gik turen til Fyrkat, hvor der var rundvis
ning, fortælling og madpakkespisning, og så var det ellers bare hje
mad - kurs Bjergsnæs.
Rita Rasmussen og Birthe Nørskov
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Afslutningstale 16/6 1990
Min tale tiljer i dag skal starte med nogle forskellige oplevelser, jeg
har haft her i foråret, og som på en mærkelig måde har vævet sig
ind i hinanden.
Her i foråret var børnene, Lisbet og jeg på besøg hos min moder,
og nogle timer var jeg der alene.
Sidde hjemme i barndomshjemmet helt alene - tankerne går til
bage i et forrygende spin. Man mærker, hvordan trådene fra den
gang knyttes og får sammenhæng. Man fatter, hvad som er vigtigt
at få med fra barndommens land - hjemmets arne -fatter hvorfor
det hedder hjemmets arne - et af livets mangfoldige kilder, men en
af de vigtigste.
Denne formiddag - at kunne øse af hjemmets ro og stilhed - der
var dybde.
Barndommens tråde blev til livliner.
Denne forårsdag huskede jeg, hvordan jeg disse lyse forårs- og
sommerdage som barn blev lagt i seng kl. 20.00, selv om jeg kunne
høre mange andre børn lege henne i landsbyen. Men jeg huskede
også, hvor mærkeligt det var, når både mor og far sørgede for, at
jeg endelig var frisk nok til nogle aftener at se eller høre noget, de
mente havde værdi. Og så gjorde det ikke noget klokken blev rigtig
mange.
Denne forældrenes skelnen mellem godt og skidt er helt væsent
lig for et barns opvækst - man får lært at se forskelle, og ikke nød
vendigvis forældrenes, men evnen er der.
En yngre landmand fra Nordjylland fortalte mig en dag dette om
en af sine medhjælpere/karle.- Det skal dog siges først, at gården
på egnen er kendt, som et godt sted at være og tidligere karle og pi
ger kommer ofte et smut for at snakke.
Den yngste medhjælper havde vinteren igennem fået lært en
masse på gården og ved kurser, men var måske derfor ikke blevet
spændt så arbejdsmæssigt hårdt for - uddannelsen skulle jo være
der. Med forårsarbejdet blev det jo så rigeligt indhentet tænkte
landmanden.
Nu skulle medhjælperen dog have kørekort til bil og teorien
skulle passes. Også den aften, hvor forårsarbejdet var på sit høje
ste, skulle han af sted - det var jo vigtigt for hans fremtid. Han fik
den anden karl til at køre sig derhen og ligeså hente sig igen. Hus-
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moderen stod så med varm mad til ham, men han skulle lige have
motioneret først med en løbetur. Mærkelig nok stod hans fine cy
kel klar i garagen. Kunne motionen og turen de 6 km. til og fra teori
ikke være slået sammen?
I udsendelsen Paul Hammerich lavede til Dronning Margrethes
50 års fødselsdag siges et sted :
”Den større frihed er blevet brugt som frihed til sig selv”.
At vi har ladet dette ske har ført over i, at der i samme udsendelse
blev sagt :
”De unge er hverken højre- eller venstreorienterede men selv
orienterede”.
Det, den unge karl fik ud af sin tankeløshed, var, at der nu er et
sted mere, hvor man kun vil have arbejdet, og det lagt i så faste
rammer, at der nu ikke er mulighed for at afvige til fordel for vinte
rens kurser eller kørelærerens teori. At der nu er et sted mindre,
hvor man vil tage sig af de unges liv. Den unge respekterede ikke
som de foregående karle det fællesskab en landbofamilie kunne
give.
Den frihed, man vinder, skal man passe på ikke blot bliver til fri
heder, der undergraver sig selv i deres udfoldelse
Endnu en gang bliver de unge overladt til sig selv. Og vi har begge
generationer del i skylden - ingen af os kan sige fra.
Vi må begge parter tage skylden på os og gøre noget ved det -el
lers splittes vi, og fællesskabet kan ikke gro. Kan fælles-kabet ikke
gro, kommer vi til at stå alene og isolerede. Den fulde frihed har vi
måske fundet, men vi står hver især alene med den. Der er nemlig
intet sted at høre til, og hører du ikke til, har du intet sted hjemme.
Som der står i en sang ”her har jeg hjemme, herfra min verden
går”. Har vi ikke et sted at gå ud fra og søge tilbage til, står vi rod
løse tilbage.
Magtesløse står vi så - for hvad skal vi gøre. Frygtsomme står vi,
for her er kun ét at gøre, -samtalen.

Ordet
Min frygt er en frygt for det hele, det klare det blanke.
Min angst er en underlig angst, som er svær at forstå.
Jeg ængstes ved faren i selve den ordnede tanke:
fortrængt af de lutrede former må livet forgå.
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Jeg frygter for ordet, det færdige, kølige, hårde,
der samler en verden i ramme, begrænset og goldt.
Og dog har jeg fanget hver tøvende glæde og tåre
i ordenes net, mens mit hjerte blev stille og koldt.
Jeg søger de levende ord som er nøgne og bange,
de fattige ord som biir rige i lyttende sind.
Hvad skal vi med alle de skønne forstenede sange?
Jeg drømmer om digte så lette som vinger og vind.

Jeg søger de svævende digte som ikke er digte.
Kun budskaber, enkle og ny, fra et hemmeligt land.
Kun breve der kommer fra noget vi aldrig tør svigte,
vor dybeste drøm der alene er varig og sand.
Grethe Risbjerg Thomsen
”Jeg søger de levende ord som er nøgne og bange”
Det gør vi vel inderst inde alle, men vi har så mange vitser og ”fær
dige, kølige og hårde ord”, som skal fyres af først, at de inderste, de
andre ikke nås. Vi tør ikke give os selv, vi tør ikke udlevere os selv.
Men vide skal vi dog:
”Kun den, der giver sit liv, vil beholde det”.
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Fællessang:
Livet - det værdifulde.

Skal alt blive tavshed
skal alt blive tyst.
Vi må lære at synge
og lytte med lyst.

Skal alt blive kulde
et isnende væld.
Vi må lære at elske
og give os selv.

Ja kom lad os synge
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Ja, kom lad os elske
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Skal ansigtet stivne
som årgammelt sne.
Vi må lære at smile
det er vigtigt at le.

Skal alt blive intet
skal alting forgå.
Vi må lære at leve
og livet forstå.

Ja, kom lad os smile
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Ja, kom lad os leve
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Skal hjertet forstene
og helt sygne hen.
Vi må lære at græde
få smerten igen.

Skal lemmerne blive
fra livet forment.
Vi må lære at danse
før det er for sent.

Ja, kom lad os græde
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Ja, kom lad os danse
ja, ræk mig din hånd.
Vi vil knytte en kæde
af evige bånd.

Men det er jo ikke kun fordi, vi ikke tør give os selv.
Mageligheden og vor åndelige nød taler også med. I en fælles for
tælletime fortalte jeg følgende.
I vores dagligdag går vi på kompromis med mange ting - og det
er helt i tråd med den fællesskabets ånd, der må være over et sam
vær - et samliv.
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Desværre går vi også på kompromis med vort åndsliv - f. eks når
Lisbet og jeg egentlig gerne vil snakke lidt en aften, men Ijernsynet
kørte også, og der var jo lige noget spændende, og vi får ikke talt
det, vi gerne ville.

Én af de mange telefonopringninger.
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De dage, aftener, nætter hvor vi fik snakket om det liv, der nu lå
for - om de forhold, der virkelig betyder noget i vort liv, da blev li
vet som genskabt, den gryende dag føltes ikke tung og søvnig men
frisk og sand - ny, uprøvet, spændende at tage fat på - ånden havde
fået vinger, hvorpå vi kunne hæve os over morgendagens træthed.
Jeg vil lade Anne Linnet synge Johannes Møllehaves tekst:

Lyset
Svært med et trøstende ord,
når du lever med smerten.
Men du ta’r fejl, når du tror,
du skal flygte fra verden.

Du er det lys, som blev tændt,
du skal varme og lyse.
Slukkes det lys, som blev tændt
er der fler’, der må fryse.

Tro er at livet fornyes,
uden tro går det næppe.
Ingen bør sætte sit lys
under mismodets skæppe.
Du er det lys, der blev bragt
trods de tungeste dage.
Husk hvad der dengang blev sagt,
sæt dit lys i en stage.

Vantro er mismodets gys,
pas på vægen og luen.
Og lad det skinne dit lys
for alle i stuen.
Dagen er ny og ren,
tro det under den bringer
Fuglen slipper sin gren,
og den tror sine vinger.
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Vi har ikke i løbet af året været lige enige om, hvordan tingene
skulle være.
Nogle mente så, at det bedste var at irritere lærerne - turde ikke
vise sig selv, hvilket lys de havde at bære på (v.2). I skoleplanen står
der ”at kun ved tryghed skabes troen på sig selv og andre”.
Men tryghed fordrer ærlighed, og det mødte vi ikke altid hos de
før omtalte. Og elever - også lærere bliver utrygge og dækker sig
bag hårde og kolde ord.
Jeg husker i emneugen, hvor jeg havde været meget hård ved jer
- måske for meget, fordi nogle enkelte (som var gode til at gemme
sig) ikke kunne finde ud af rytmen - da kom nogle afjer og talte fra
hjertet, og snart fik I også svar fra hjertet.

Det er at varme og lyse
Ligesom I har fejl, har vi også, men vi er fælles om livet og må på
denne måde hjælpe hinanden gennem det, så lysene kan skinne og
varme.
Dagen er ny og ren
tro det under den bringer
fuglen slipper sin gren
og den tror sine vinger.

Jeg tror, I har fået tryghed og modstand nok til, både af jeres foræl
dre og os, at I godt kan slippe grenen og tro jeres vinger.
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 til jer forældre I har vist os tillid, givet os kritik og givet os jeres
venlighed og opbakning. Det har støttet os.
Elever -1 aftes viste I, at I ikke ville stå tilbage for de andre elev
hold. I arrangerede en meget fin aften. Tak for det.
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Der er nogle som har gjort et utroligt stort arbejde med de sidste
dage og den sidste aften. Det var langt mere end jeg havde regnet
med, da jeg en søndag over middag spurgte nogle af jer, om det
ikke var en opgave for jer.
Lad os ikke bede om opgaver
som står i forhold til vore kræfter,
men bede om kraft til at møde
de opgaver som stilles os.
Helen Keller

På jeres videre flugt håber jeg, I vil møde personer, som stiller krav
til jer, ikke kun giver det I beder om, men forlanger af jer. Der vil
jeres udvikling være.
Bed da om kraft til at møde opgaverne.

Tak for skoleåret 1989 - 90.
Tak til alle medarbejdere for året. Uden jer og det samarbejde var
der ikke blevet meget ud af året.
Vi må desværre sige farvel til Per og Tina. I har heldigvis fået job
begge to igen, men I skal vide, vi vil også komme til at savne jeres
indsats. Det er altid meget svært, synes jeg, at skille sig af med
mennesker, som har givet sig selv. Fordi giver man sig selv i et ar
bejde, så har man udfyldt en plads. Man har lavet sig en plads ved
at være sig selv ved at give sig selv. Og det har I gjort, og det skal I
have tak for.
Og til alle jer elever:
God sommerferie - slip grenen og tro på jeres egne vinger.
Ole Mølgaard
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Arrangementer 1990-91
Tirsdag d. 4. december:
”Den hvide mands møde med den tredje verden”.
Mogens G. Stryhn giver med sine lysbilleder og budskaber en fan
tastisk aften.
Fredag d. 14. december:
Juleafslutning for omegn.
18.30 Udstilling
19.30 Underholdning

Onsdag d. 20. februar:
På strejftog i den nye højskolesangbog med Erik Sommer, som selv
har skrevet musik til flere af sangene.
Onsdag d. 15. april:
Square dans. Svend Hamborg vil med et helt nyt ”band” (ameri
kansk folkemusik) give en fornøjelig aften med square danse.

Søndag d. 16. juni:
Elevmøde fra kl. 9.00.
Åbent hus fra kl. 13.00.
Jubilæumsspil kl. 14.30.
16.05 Gymnastik- og boldspilsopvisning af nuværende elever og
jubilæumshold.
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Landsstævne 1990!
Skoleåret 1989/90 gav os mange timers gymnastik, både på den
ene eller anden måde, som vi elever nu var indstillet på det. At
spurte forpustet rundt fra den ene ende af gymnastiksalen til den
anden og være mildt sagt kvæstet, hvis man altså havde bestilt no
get, når en time var forbi, kunne være hårdt.
Men en dag, imellem alle vores gymnastiktimer, fik vi et kæmpe
tilbud oveni, nemlig: LANDSSTÆVNE 1990. Vi skulle lave nogle
serier sammen med 27 andre efterskoler. Som sagt fik vi tilbuddet,
det var frivilligt, men mange af os var interesserede i stævnet, så vi
ville gerne have den kæmpe oplevelse at være blandt andre efter
skoler og også for at vi som elevhold kunne mødes efter skoleåret
slutning.
Inden længe var vi godt igang med øvelserne. Det første Ole
Mølgaard fortalte os var, at vi skulle i fjernsynet og at TV 2 ville
køre på skinner lige foran os, og det gav os et lille spark bagi, så
måtte vi hellere lære øvelserne perfekt, vi kunne jo ikke vise os som
en flok krøblinge på TV. Vi blev derfor nødt til at øve ihærdigt med
alle serier, både fælles-, pige- og drengeserier.

Efterskoleholdet - 357 drenge.
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Efterskoleholdet - 568 piger.

Så blev det tid til at mødes med nogle af de andre efterskoler, ef
ter mange timers hårdt arbejde. Det skete på Gymnastikhøjskolen,
hvor vi tilbragte en dag med at okse rundt på græsplænen. Men
bare sådan en dag krævede også forberedelser, der skulle sættes
numre op og mærkes af over hele boldbanen, men da vi nu var fær
dig med det, måtte Ole Mølgaard igen indrømme, at han nok
havde lavet en fejl, da vi kun skulle bruge det halve af banen den
dag, men skidt, øvelse gør mester mente han, da vi også skulle
mærke af i Horsens, gjorde det ingen skade.
Efter dagen på Gymnastikhøjskolen, øvede vi igen på de samme
serier og spring, og nu var der endda lavet om på nogle af øvel
serne, så vi hele tiden måtte lære nyt. Det kneb også Hanne og Lis
bet, da den ene mente, at hendes øvelse var rigtig, mens den anden
mente det omvendte, men det var godt, at de havde deres kære vi
deo maskine til hjælp med at vise øvelserne på båndet.
Efter igen mange timers øven og brokken over, at nu gad vi ikke
køre i de serier mere, sluttede skoleåret for os, men det var nu rart,
at vi kunne sige:”Vi ses til landsstævnet.”
Efter en lille ferie på en uges tid, mødtes vi igen på skolen tirsdag
den 26. juni for at vi kunne øve serierne igennem, før vi skulle føl
ges ad til Horsens. Vi havde en hyggelig dag på skolen. Det blev
onsdag, og vi skulle afsted til Horsens.
Da kom det første chok, busserne var kommet og hvordan var
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det de så ud - det var vel forhåbentlig ikke de busser vi skulle køre
med, eller var skolen ved at gå neden om og hjem? Nej, vi havde da
fået rigeligt med mad, men problemet blev løst, da chaufførerne
fortalte med lav stemme, at den ene bus var gået i stå halvvejs op af
den ”stejle” Bjergsnæsbakke og var røget tilbage i den anden bus,
så de fik smadret både for- og bag-parti. Det endte dog med, at vi
kom afsted, selvom vi ikke var alt for trygge ved at sætte os ind i
busserne. Den ene bus var tom i bagenden og den anden tom i for
enden i frygt for, at det ville ske, at busserne løb løbsk ned af bak
ken igen.
Vi kom dog alle hele til Horsens, og nu havde vi en hel uge med
endnu mange timers gymnastik udenfor, foran os, nu var vi jo alle
samlet, så det skulle nok blive sjovt, vi var opsat på at få en ufor
glemmelig, sjov og spændende uge.
Vi stod tidligt op, gik over for at få morgenmad, og hvor var det
træls, hvis man havde glemt sit spisekort, det var nemt at blive sur
om morgenen, så det var med at beherske sig, også hvis man kom
til at stå i kø.
Lisbet havde sin specielle måde at vække os på, også sine speci
elle tidlige tidspunkter, men hvor utroligt det end lyder, adlød vi
hendes ordre om at stå op hver morgen.
Efter morgenmaden skulle vi ellers igang med dagens program.
Vi blev rettet i både den ene og anden ende i alle øvelser. Mens ti
merne gled frem endte det med, at vi egentlig blev helt gode, for
ikke at sige professionelle. Om eftermiddagene havde vi for det
meste fri, hvor vi så brugte tiden på at slappe af eller tage ind til
Horsens stadion for at se gymnastik, eller ud til andre stadioner for
at se håndbold.
Dagene gled frem og vi blev sendt ind på stadion, det var en
utrolig smuk fornemmelse at stå på et kæmpestadion klar til gene
ralprøve. Vi var nu så dygtige, at folk ligefrem strømmede til, da vi
lørdag aften skulle være med til festaftenen, hvor vi skulle trille
med vores barnevogne og banner som et lille fest indslag. Det gav
et sug i maven, da vi gik ind på stadion lørdag aften, alle de øjne der
fulgte os, det var fantastisk og TV var også parat.
Vi gik i gang med den første opvisning, publikum ligefrem gøs,
da vi rullede vores banner ud til Det legende menneske, så det blev
en fantastisk flot aften, hvor vi også oplevede at se mange andre
utrolig dygtige elitehold.
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Så var det ellers hjem og få sovet ud til søndagens opvisning, det
var jo den højst placerede ved hele landsstævnet, sådan var der
flere der udtalte sig f. eks. TV 2, så vi var jo godt stolte over vores
flotte ry.
Da vi stod parat søndag, havde vi nok alle sommerfugle i ma
ven,men vi var så spændte på, hvordan opvisningen ville gå, så vi
helt glemte sommerfuglene.
Pludselig var Giæsels orkester i gang, og vi stod foran det store
publikum. Opvisningen gik så hurtigt, at vi knapt nok nåede at op
fatte den og vi blev fulgt ud af stadion med en kæmpe klapsalve fra
publikum, nu var vi populære, det kunne vi vist godt fastslå. Også
da vi fik en kæmpe ros fra trænerne.
LANDSSTÆVNET 1990 var nu forbi for vores vedkommende,
vi tog ud på skolen for at hente vores ting og fulgtes med vore for
ældre hjem. Vi var udkørte efter en hård og udmattende uge, men
jeg tror, at vi alle vil huske landsstævnet som en fantastisk oplevel
sen, som var ubeskrivelig god.
Nu skulle det blive godt at komme hjem på ferie, men selvfølge
lig ikke at forglemme, var det sidste ugen sluttede af med et kæmpe
knus og et:”Hej, vi ses igen - SNART.”
Rigmor 1989/90
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Elev-formanden har ordet
Så er det igen blevet min tur til at skrive om årets gang, da jeg sidste
år var ude at rejse.
Først skal jeg undskylde meget, alle de problemer der har været
med indbetalingen, og dem der først fik elevskrift efter jul, de pro
blemer vil forhåbentlig ikke gentage sig i år.
I årets løb har der ellers ikke været de store planer, udover elev
mødet, som vi holdt først i maj.
Det var en dag med høj solskin, og en flok glade gamle elever.
Der var de sædvanlige aktiviteter rundt på skolen. Tempoet var
ikke hurtigere, end der var god tid til en sludder under kampene.
På generalforsamlingen var der et ønske der gik ud på, at vi la
vede et kursus om søndagen efter elevmødet. Den ide arbejder vi
videre med, men det bliver nok først i 1992.

Så er det med at holde tungen lige i munden.
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Sidste uge. En våd dukkert i sommervarmen.
Ellers forløb generalforsamlingen stille og roligt, jeg siger tak for
godt samarbejde til de gamle bestyrelsesmedlemmer og velkom
men til de nye.
Ellers forløb elevmødet i en hyggelig stemning. Med en god
snak på lærerværelset efter kl. Of.00.
Angående elevmødet 91 har vi andre planer. Det er skolens 10
års fødselsdag, så derfor bliver elevmødet 91 flyttet til søndag den
16. juni 1991. Så elevforeningen kan fejre dagen sammen med sko
len.
Vi håber, at mange gamle elever vil bakke op denne dag.
(Se program andet sted i bladet)
10 år er lang tid, og det er gået stærkt, men der har været mange
spændende og sjove oplevelser. Så forhåbentligt vil den samme
energi og gode atmosfære fortsætte de næste mange år.
Det var sidste nyt fra elevforeningen.
Jeg vil takke skolen og lærerne for det gode samarbejde i årets
løb.
Ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Jan Bisgaard

P.S. Husk, der er altid en drøm, som drømmer os.
NXOU
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Elevmøde - Åbent hus
søndag d. 16. juni 1990
9 .00

Flaghejsning - Elevmødet starter
Kaffe og rundstykker
10 .00 Fælles gymnastik i hallen
10.45 Boldspil og spring
11.30 Middag
12.30 Generalforsamling i gymnastiksalen
13.30 Kaffe i spisestuen
13.00 Åbent hus starter
13.00 Udstilling.
I hallen: Tidligere elever. ?????: Nuværende elever.
14.30 Jubilæumsspil
15.30 Ståkaffe i hallen
16 .05 Gymnastik-, folkedans- og boldspilsopvisning af nuvæ
rende elever og jubilæumshold.
16.45 Opvisning slut
17 .00 Åbent hus slut
17.30 Elevmødets afslutning - Stort ta’ selv bord.
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Nyt fra gamle elever
Igen i år har det været meget småt med brevene til årsskriftet fra jer
gamle elever. Der er dog kommet nogle få, som jeg har valgt ikke
kun at tage uddrag fra, men bringe dem i deres næsten fulde ord
lyd.
Det første brev er fra Ole Sondergaard, der var elev i 82-84.
Ole skriver:
Jeg er i øjeblikket i Florida, nærmere betegnet Ft. Lauerdale. Jeg
arbejder som sælger i en stor møbelforretning, som kun sælger
danske møbler.
Efter jeg kom hjem fra Bjergsnæs, kom jeg i lære som møbel
snedker. 4 år efter, altså i sommeren -88 tog jeg ind til Livgarden
hvor jeg var i et år. I mellemtiden havde jeg fået tilbudt et job i Flo
rida. 2 dage efter jeg var færdig i København, rejste jeg herover, og
har nu været her i 15 måneder. Forretningen jeg arbejder i hedder
”Danish furniture Center”. Vi er 3 danske møbelsnedkere ansat i
firmaet, og vi har så et hus sammen. Fritiden går selvfølgelig med
strandture og en masse sight-seeing.
Vejret herovre er lidt bedre end i Danmark, har jeg hørt. I øje
blikket (d. 8.9.90 red.) er der 32-38 grader i skyggen.
Jeg er tilbage i Danmark i midten af december, og så ved jeg ikke
helt hvad jeg skal, men måske tager jeg til Sverrig for at arbejde ef
ter nytår, men det er lidt usikkert endnu.
Ole skriver at han glæder sig til at komme tilbage til elev-mødet,
og se skolen og alle igen. (Red.)
Ole Søndergaard
Johansvej 11
7480 Vildbjerg
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Fra Hanne Nielsen og Lene Ravn (85-86) har jeg modtaget føl
gende:

Hanne var efter endt EFG i lære i en brugskunst-butik i Holstebro.
Derefter tog hun en tur til England i 1/2 år sammen med Hanne
Kirstine Kristensen. I øjeblikket arbejder hun som stuepige i Ved
bæk, og har gjort det i 8 måneder (4.10. red.). Hun truer dog med
at vende tilbage til Holstebro, og til Viborg til marts, for at arbejde i
en nystartet butik.

Sidste aften ved bålet.
Lene blev student i juni -89, og indtil hun startede som laborant
elev i København, gjorde hun rent. Ind imellem hjælper hun til, der
hvor Hanne arbejder.
De har det begge godt, og sender mange hilsner til alle.
Det sidste jeg har modtaget til årsskriftet er fra Birgit Lyby Damgaard. Birgit skriver:

I -86 startede jeg på gymnasiet i Skive, det befandt jeg mig utrolig
godt med. Det var ikke svært at komme direkte fra efterskolen til
gymnasiet. Jeg blev ved med at spille trompet i pigegarden, og sang
på et tidspunkt med i gymnasiets kor. I 2.g. valgte jeg musiklinien,
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og samtidig begyndte jeg på Skives musikskoles overbygning, hvor
man får en god undervisning.I marts -89 var jeg til optagelsesprøve
på konservatoriet i Ålborg. I juni -89 blev jeg student, og i juli flyt
tede jeg på kollegium i Ålborg.
Det forløbne år har jeg oplevet masse positive og lærerige ting
Bl.a. begyndte jeg at spille i Nordjysk Amatørorkester, - en vældig
god træning.
Jeg har dog holdt fast ved Skive pigegarde, og der har jeg også
undervist i 2 år. I Ålborg har jeg valgt at uddanne mig til musikpæ
dagog, og jeg er sikker på, at de følgende år vil blive ligeså spæn
dende som det første har været.
Det var alt hvad der var af breve til årsskriftet denne gang. Vi har
selvfølgelig i løbet af året fået mange flere breve og hilsner fra
mange steder i verden. Vi er utrolig glade for disse livstegn fra jer
alle, og siger tak.
Glædelig jul, og godt nytår
Niels Andreasen
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1990/91. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/antagelse).
1. Annette Hansen, køkkenmedhjælper og ung pige i huset hos
Lisbet og Ole, elev 89/90 på Vesterlund Ungdomsskole, ansat
fra 1. august 1990.
2. Jette Jensen, køkkenmedhjælper
elev 1988/89 og 1989/90, ansat fra 1. august 1990.
3. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, fodbold og data
lære.
4. Hanne Mols Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
idrætsteori, foreningslære, dansk, rytmisk.
5. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
6. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik, o-fag,
gymnastik, historie, idrætsteori, spring og aktuelt.
7. 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.
8. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, idrætsteori, fod
bold, udeaktiviteter, gymnastik.
9. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
10. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, O-fag, historie,
ekstra dansk, keramik, dramatik og foto.
11. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i tysk, engelsk, dansk,
o-fag, tekstilformning, silkemaling.
Fortsættes side 96
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Elevliste 1989-90
8901
8902
8903
8904
8978
8905
8906

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, Bruundhåb, 8800 Viborg
- Bøvligvej 30, Bøvlingbjerg,
8911 Dalgaard, Peter Wang
7650 Bøvlingbjerg
8912 Damgaard, Camilla Bjerre
- Hvamvej 15, 7500 Holstebro
8913 Damgaard, Eva Lund
- Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive
8914 Eriksen, Marianne Bernholm - Hviddingvej 6, Hammershøj, 8830 Tjele
- Mølvangvej 72,7300 Jelling
8915 Frandsen, Peter
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
- Hvejselvej 129, Bjerlev, 7300 Jelling
8923 Jensen, Jette
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 34,Skovby, 8464 Galten
8931 Johnsen, Kim
- Østermarksvej 6, Ildved, 7300 Jelling
8975 Johnsen, Morten Eberhardt - Dalstrøget 54, 8450 Hammel
8932 Jørgensen, Søren Skousen
- Blomstervænget 2-4, 7184 Vandel
8933 Kappel, Lisbeth
- Søvej 13, 8800 Viborg
8934 Khosravi-gorji, Nima
- Fristruphøjvej 110 L, tv., 8800 Viborg
- Ålbækvej 23, Thyregod, 7323 Give
8935 Kjeldsen, Kent Ostergaard
8936 Kjeldsen, Louise
- Fyrrevænget 11, 8832 Skals
8937 Kjær, Nanna
- Kølkærvej 56, Hammerum, 7400 Herning
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Andersen, Jinja Myung
Andersen, Rikke Flemming
Andreasen, Freddie
Bach, Kurt
Bitsch, Martin Koldkur
Bjerre, Lisbeth
Brammer, Ole

-

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

Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Bakkekrogen 3, Grejs, 7100 Vejle
Sødalvej 1, Løvel, 8830 Tjele
Vesterrisvej 90, 9620 Ålestrup
Kollemortenvej 57, Sejrup, 7323 Give
Arhusvej 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
Knoldeflodvej 75, Næsbjerg, 6800 Varde
Pedersen, Niels Jesper
Fårevej 125, 7650 Bøvlingbjerg
Pinholt, Helene
Elsborgvej 2, Sjørslev, 8620 Kjellerup
Primdahl, Henriette
Skovbrynet 7, Gjern, 8883 Gjern
Rossel, Sigurd
Østermarksvej 1, Ildved, 7300 Jelling
Rudolf, Karen Skousen
Blåkildevej 19, Hørby Skoleby,
Rømsgaard, Jakob Goul
9500 Hobro
Parkvej 184, 7500 Holstebro
Sander, Dorte Esbjerg
Terpvej 24, Øster Lindet, 6630 Rødding
Simonsen, Karen Gert
Munkgårdkv. 123, Snejbjerg,
Simonsen, Ole Thougaard
7400 Herning
Gillebakken 51, Løvel, 8800 Viborg
Skydt, Jakob
Toftegårdsvej 14, Voel, 8600 Silkeborg
Sucksdorff, Joakim
Vejlevej 106, 7330 Brande
Sørensen, Bettina
Kræn Spilmandsvej 28, 9440 Aabybro
Sørensen, Bjarne
Nørremarkvej 16, Låstrup, 8832 Skals
Sørensen, Christel Sølager
Engvej 25, Løvel, 8830 Tjele
Sørensen, Heine
Engsvinget 8, 8600 Silkeborg
Thastum, Niels
Thomsen, Kristian Østergaard- Herningvej 1, 7300 Jelling
Grønning Kirkevej 11, Grønning,
Vestergaard, Thomas
7870 Roslev
Ejstrupvej 39, 8832 Skals
Ostergaard, Margrethe

Kristensen, Lene
Kristensen, Mette
Kristensen, Mette Nygaard
Kristensen, Ole Kuhr
Krusborg, Jørgen
Kudahl, Anne Marie
Larsen, Lisbeth Granly
Lund, Troels Trier
Lyngsø, Charlotte Egholm
Mikkelsen, Majbritt
Mikkelsen, Torben
Nielsen, Marianne BundgaardNielsen, Mona Nybo
Nørbæk, Heidi
Olesen, Rigmor
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Elevliste 1990-91
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9012
9013

Andersen, Rikke Flemming
Bach, Else
Bach, Joan
Bak, Ole
Barfod, Carsten
Bitsch, Martin Koldkur
Bitsch, Tommy
Bruun, Jette
Christensen, Jesper Kabel
Christensen, Randi Panduro
Eg, Dorthe Marie
Eriksen, Berit Hellerup

Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens
Abakken 51, Krejbjerg, 7861 Balling
Røddingvej 25, Batum, 8830 Tjele
Aabakken 42, Krejbjerg, 7861 Balling
Rådyrvej 9, 7160 Tørring
Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
Møgelbjergvej 15, Næsbjerg, 6800 Varde
Vejlgårdvej 14, Rønbjerg, 7800 Skive
Skibbyvej 69, Skibby, 8462 Harlev J.
Vejlevej 58, 7330 Brande
Kvorning Møllevej 14, Kvorning,
8830 Tjele
9014 Eriksen, Karsten Lund
- Hørsøvej 4 A, Mollerup, 8830 Tjele
9015 Frank, Marcell Sandfeld
- Saltgade 19, 6760 Ribe
9016 Frølund, Lene
- Violvej 137, 7800 Skive
9017 Funch, Lis
- Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
9018 Gejl, Mette
- Dovermarkvej 2, Københoved,
6600 Vejen
9019 Ginnerup, Line Lindholt
- Viborgvej 19, 7800 Skive
9020 Gudiksen, Anne
- Bakkedraget 8, Rødding, 7861 Balling
9021 Hardis, Simon
- Gothersgade 18 st.tv., 8800 Viborg
9022 Haubjerg, Michael
- Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning
9023 Heshe, Lotte
- Valmuemarken 92, 9690 Fjerritslev
- GI.Ålborgvej 27, Løvel, 8830 Tjele
9024 Hougaard, Lotte
9025 Jensen, Claus Krogh
- Marie Bregendahlsvej 62, 7430 Ikast
9026 Jensen, Else Marie Ladegård - Haugevej 68, Thorning, 8620 Kjellerup
9027 Jensen, Jacob Adler
- Stanghedevej 21, Finderup, 8800 Viborg
9028 Jensen, Kathrine Skøtt
- Adalvej 9, Hvejsel, 7300 Jelling
9029 Jensen, Kurt
- Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
9030 Jensen, Lone Stouby
- Moseparken 36, 8722 Hedensted
9031 Jensen, Mads
- Lindholtvej 12, Sevel, 7830 Vinderup
9032 Jensen, Malene Bollerup
- Slugten 6, Hald Ege, 8800 Viborg
9033 Jensen, Merete
- Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
9034 Jepsen, Lisbeth Ladefoged
- Elinelundvej 10, 6800 Varde
9035 Johannessen, Peder Esmann - Solvangsalle 10, Ramsing, 7861 Balling
9036 Johansen, Steffen Egebjerg
- Børglumvej 70, 7400 Herning
9037 Jørgensen, Anders Dissing
- Høvsørevej 13, 7650 Bøvlingbjerg
9038 Katborg, Gro Stoltze
- Mageltornvej 7, 8240 Risskov
- Albækvej 23, Thyregod, 7323 Give
9039 Kjeldsen, Kent Ostergaard
9040 Kjærgaard, Allan
- Thyregodvej 9, Thyregod, 7323 Give
- Sønderupvej 10, Nr. Vium, 6920 Videbæk
9041 Kjærgaard, Ingrid
- Parkalle 29, 6880 Tarm
9042 Kolby, Mads
- Bøgevej 3, 8783 Hornsyld
9043 Kousgaard, Tanja
9044 Kristensen, Annie Hinge
- Lille Thorumvej 27, Thorum, 7870 Roslev
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-

9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070

9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086

Kristensen, Gitte Kuhr
Kristensen, Tina Kildevang
Kristiansen, Peter
Larsen, Esben Ravn
Larsen, Lennart Løkkegård
Larsen, Torsten Bjerggård
Madsen, Marianne
Madsen, Ole Søndergård
Matthiesen, Laila Berndsen
Mikkelsen, Maibritt
Munk, Eva
Nielsen, Jakob Glerup
Nielsen, Malene
Nielsen, Marianne Bundgård
Nielsen, Mette Munk
Nielsen, Morten Koldkjær
Nielsen, Ole Møller
Offersen, Diana Skree
Olesen, Rigmor Kragsig
Olesen, Torben Kjelsmark
Olsen, Mette Mølgaard
Pedersen, Jørgen Kriegbaum
Pedersen, Lone
Petersen, Emil
Pilgaard, Henrik Scharling
Poulsen,
Anne-Grethe Nygaard
Rasmussen, Lene
Rasmussen, Lise
Riis, Birgitte
Skov, Simon Smedegård
Stenstrup, Berit
Stisen, Ole Heileberg
Svendsen, Jesper Borch
Sørensen, Camilla Lykkegård
Sørensen, Heine
Sørensen, Pia Brinch
Sørensen, Søren Gynther
Thygesen, Morten Georg
Toft, Morten Hall
Trinderup, Trine
Troels, Lotte
Ostergaard, Thomas

- Vesterrisvej 90, Østerbølle, 9620 Ålestrup
- Rosenalle 49, 6920 Videbæk
- Haugevej 11, Hammerum, 7400 Herning
- Tranemarken 3, Lem, 7861 Balling
- Mølvangvej 61, 7300 Jelling
- Stibrovej 3, Himlingøje, 4652 Hårlev
- Margrethevej 6, Oddense, 7861 Balling
- Faurholtvej 34, Faurholt, 7430 Ikast
- Østerled 7, 6510 Gram
- Sindingvej 52, Sinding, 8600 Silkeborg
- Serridslewej 41, 8700 Horsens
- Kyødalevej 8, Borup, 9240 Nibe
- Grundtvigsvej 60 2.th., 7400 Herning
- Ahornvænget 24, 7800 Skive
- Teglgårdsvej 11, 7441 Bording
- Vasen 2, 7500 Holstebro
- Sundsårevej 65, Thise, 7870 Roslev
- Nymarksvej 19, Kvorning, 8830 Tjele
- Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
- Kirkevej 39, Hanbjerg, 7830 Vinderup
- Haurisvej 15, Løvel, 8830 Tjele
- Silkeborgvej 28, 8620 Kjellerup
- Kirkebækvej 125, Kirkebæk, 8800 Viborg
- Vindelevgård 72, 7830 Vinderup
- Åbrinken 3, Tapdrup, 8800 Viborg
- Herningvej 31, 7300 Jelling
- Teglgårdvej 24, 7451 Sunds
- Engvej 5, Tapdrup, 8800 Viborg
- Eveldrupvej 173, Testrup, 9620 Alestrup
- Ørevadbrovej 9, Sejling, 8600 Silkeborg
- Kjeldervej 5, Lomborg, 7620 Lemvig
- Skinderupvej 79, Fjeldsø, 9620 Aalestrup
- Skivevej 68, 7451 Sunds
- Hemmersvej 62, 7800 Skive
- Engvej 25, Løvel, 8830 Tjele
- Drosselvej 7, 7861 Balling
- Kirkestien 4, Vallekilde, 4534 Hørve
- Broholmvej 18, Tulstrup, 7430 Ikast
- Højvej 35, 8471 Sabro
- Hvejselvej 91, Bjerlev, 7300 Jelling
- Mosevænget 9, Løvel, 8830 Tjele
- Horsdalvej 32, Vinkel, 8800 Viborg
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Personalia

(fortsat fra side 87)

12. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i matematik, musik, sam
spil, o-fag, historie og spiller til sang og gymnastik.
13. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
14. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik, O-fag,
aktuelt, historie, skolevejleder.
15. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, o-fag, ba
sketball, volley-ball - skolevejleder.
16. Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i matematik, dansk, for
eningslære, idrætsteori, fodbold, håndbold og foto.
17. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
18. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri og rytmisk.
19. Ole - har fortælletimer og underviser i gymnastik og spring.
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