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Forord
Om dette årsskrift
Et årsskrift præges af, hvad som har foregået på skolen det for
løbne år. Sådan måske særligt det passerede år.
Jubilæet og halindvielsen, talerne, opførelsen af jubilæumsspil
let, håndboldspillet og gymnastikopvisningen, alt dette har indvir
ket voldsomt på vor dagligdag og skal her på forskellig måde gengi
ves. Mange taler er det så blevet til, men vi syntes ikke de kunne
undværes, hvis et fuldgyldigt billede af året skulle fremtræde.
Rita Rasmussen har også i år taget den store tørn med »Det
svundne år«.
10 års jubilæum og halindvielse
Om jubilæumsdagen og dagen efter med elevmøde og åbent hus
kan man læse sidst i »Det svundne år« samt elevformandens beret
ning.
Talerne m.v. er sat i talerækkefølge.

Elevmødet den 2. maj 1992
Der er ikke indkommet et program for dagen, men vi starter som
sædvanlig kl. 8.30 med morgenmad for de, som har lyst. Der er
kursus dagen efter. - Se elevformandens beretning.
Ole Mølgaard

5

Bestyrelsen uddeler kaffe til elevmøde/åbent hus.

Pølser og koncentration blev det også til.
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Jubilæumstale
ved Vagn Aage Kjeldsen
Det er med glæde vi fra bestyrelsen og fra skolens side byder vel
kommen til vort 10 års jubilæum.
Tak fordi så mange har sagt ja til vor invitation, - der er utrolig
mange arrangementer i denne weekend, så vi synes det er ganske
pænt, at vi kan være ca. 420 mennesker samlet her idag.
Vi byder særlig velkommen til John Engelbreckt, som vil holde
festtalen. Vi har inden for de senere år mødt dig i mange sammen
hænge bl.a. ved G.I.L.’s 100 års jubilæum i Musikhuset i Aarhus
og ved Landsstævnet i Horsens, vi glæder os til at høre det indlæg.
Dagens anden gæstetaler Undervisningsinspektør Jørgen Olsen
har desværre måttet melde afbud p.g.a. hans datters dimissions
fest.
Umiddelbart er 10 år ikke nogen lang periode for en skole. Når
vi alligevel har ønsket at kippe med flaget og invitere til jubilæums
fest er det fordi vi føler glæde og taknemmelighed over, at skolen
fik så god en start og så godt et fodfæste, som tilfældet er.
Dertil kommer, at planerne om skolens rejsning her på Bjergs
næs omfattede et længere tidsrum og bød på så mange forhindrin
ger undervejs, at det måske er et tilfælde, at skolen ligger her i dag.
- Det er i hvert fald et resultat af en lang sej kamp for den davæ
rende bestyrelse, og et godt sammenhold i skolens Vennekreds.
Forhistorien er, at der var en mindre ungdomsskole inde på Vol
den 7, som p.g.a. dårlig økonomi og gadesanering måtte stoppe i
1968.
Ved denne lejlighed var der en gruppe mennesker, der bestemte,
at de ville arbejde for oprettelsen af en anden skole - en skole for
unge.
Der blev nedsat et arbejdsudvalg, som holdt sit første møde d.
4/12-1968.
Den 30. januar 1969 holdtes det første møde i Vennekredsen og en
bestyrelse blev valgt.
Helt frem til 1977 gik planerne i retning af en ungdomshøjskole
for 17 - 19 årige,men efter ekstraordinære møder i Vennekredsen,
blev sigtet rettet mod en efterskole for 15-18 årige -altså 9. og 10.
kl. undervisning med tilbud om statskontrollerede afgangsprøver
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og dermed et fuldgyldigt alternativ til folkeskolens 9. og 10. kl. men med stor vægt og god udnyttelse af de muligheder efterskole
formen giver for at tilgodese fortælling, sang, drama, litteratur,
musik, formning og idræt.
Vi, der i dag er med i skolens ledelse er helt klar over, at vi kan
takke den daværende bestyrelse for, at skolen fik så godt et økono
misk grundlag at starte på. - Mads Nielsen, Morten Øllgaard, O.
Th. Nielsen, Chr. Sørensen og Juul-Olsen var dem, der banede ve
jen for Bjergsnæsskolen.
Viborg Byråds tilsagn om at yde 1/6 af anlægssummen og den
omstændighed, at vi var nået frem i køen for tildeling af statslån
bevirkede, at vi den 11. april 1980 kunne begynde byggeriets I.
etape i to afsnit d.v.s. over 2 regnskabsår. Dette byggeri gav plads
til 57 elever som vi modtog august 1981. Dobbeltboligen blev byg
get i 1983. II etape med undervisningsfløj og 4 elevværelser blev
bygget i 1986/87. Vi har siden inddraget personaleboliger til ele
ver, så der er plads til 85 elever ligeligt fordelt mellem piger og
drenge. I 1986 købte vi en lærerbolig ved GI. Århusvej og forstan
derboligen blev bygget i 1988.
Byggeriet blev som sagt sat i gang i april 1980 - næste opgave var
at få ansat skolens forstanderpar, så de kunne være med i bygge-

Niels, Børge, Ole og Sune fælder og slæber træer væk.
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riets detaljer, indkøb af inventar m. v. - men endnu mere vigtig var
planlægningen af skolearbejdet og ansættelse af medarbejdere.
Der var 11 ansøgere til stillingen som lederpar, - det var meget
spændende at være med i de samtaler, der førte til ansættelse af
Lisbet og Ole Mølgaard, som var lærerpar på Elbæk Efterskole.
De var som forstanderpar meget unge - landets yngste . De
havde meget klart skriftligt formuleret, hvad de ville med et skole
arbejde, - og den uddybende samtale bestyrkede os i troen på, at
det var det rette lederpar for Bjergsnæsskolen.
Tiden har vist, at vi valgte rigtig. Elevtilmeldingerne strømmede
ind og har gjort det lige siden. Der er udført et godt og dynamisk
skolearbejde, - alt er i god orden ude som inde. -1 har på demokra
tisk vis stået i spidsen for en dygtig medarbejderstab.
Grundlæggeren af Grundfos, Bjerringbro, Poul Due Jensen, der
begyndte sin virksomhed i et kælderværksted og udviklede den til
verdens førende pumpefabrik, er kendt for at have sagt: ”Der er
grænser for, hvad et menneske kan udrette, først når alle vil det
samme og trækker på samme hammel bliver det til noget.”
Det blev til noget med Grundfos - det blev til noget med Bjergs
næsskolen - målestokken er en anden, men de menneskelige prin
cipper er de samme.
Der skal ved denne lejlighed lyde en tak for indsatsen til alle
medarbejdere.
Ved indvielse af denne idrætshal er et stort ønske blevet indfriet.
Med så mange unge mennesker til daglig er det et stort aktiv, at
have en hal til rådighed døgnet rundt, - hallen er først og fremmest
bygget til skolens elever, men vi ser gerne hallen benyttet af egnens
foreninger og institutioner. Vort ønske var at bygge en speciel hal,
der udnyttede terrænforskellen og den storslåede udsigt - derfor
blev hallen udstyret med balkon og vinduer.
Hallen er bygget efter en meget stram tidsplan med byggetid fra
ca. 1. dec. til aflevering 17. maj.
Tak til arkitekt Thomas Pedersen fra Firmaet Kjeldgaard og Pe
dersen. - Tak til ingeniørfirmaet Palle Christensen og alle hånd
værksmestre.
Vi er meget tilfredse med arbejdet.
Udsmykningen, som vi af gode grunde ikke kan se endnu, har
været med i planlægningen fra byggeriets start.
Det var et lykketræf, at vi gennem Ulla og Villy Thorup fra sko-
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Kunstner og efterskolelærer Frank Buchgraitz. Franks malerier er
bedst i farver som vedlagte folder.

Slugten efter fældning af træer og flytning af cykelskur.
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lens Vennekreds kom i forbindelse med kunstneren Felix Pedersen
fra Løgstrup, der trods travlhed og international succes var med på
ideen om denne opgave.
Den anden kunstner er efterskolelærer Frank Buchgraitz fra El
bæk, som desværre er fraværende i dag.
Begge kunstnere har udført et meget stort arbejde. Jeg skal på
bestyrelsens vegne give udtryk for, at vi er overordentlig godt til
fredse med resultatet og dybt taknemmelige for indsatsen.
Det har været bestyrelsens ønske, at få udsmykningen finansie
ret uden om byggeregnskabet. Derfor har vi tilladt os at rette hen
vendelse til virksomheder, forretningsforbindelser, elevforening,
forældre- og vennekreds og anmode om støtte.
Vi er blevet særdeles godt modtaget de fleste steder, den person
lige kontakt er forestået af Ulla og Villy Thorup. Tak fordi I påtog
jer dette arbejde - og tak for alle gavebeløb, små som store.
Tak for gaver i dagens anledning.

Efterskrift
Når vi ser tilbage på Bjergsnæsskolens 10 års jubilæumsfest som en
god fest, er det vel fordi der både i de 10 år, som jubilæet omfattede
og specielt i månederne før festen, var blevet arbejdet målbevidst
for at nå det bedst mulige resultat.
For os, der var med på dagen, føltes det som en kulmination og
afslutning af mange forskellige arbejdsprocesser - halbyggeri, ud
førelse af kunstværker, indøvelse af skuespil, gymnastikopvisning
m. v.
Et gammelt ord siger ”En fest bliver altid bedst, når der ligger et
solidt arbejde foran” - sådan følte vi det!
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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Afsløring af kunstværket
Med ord og menneskerøst opleves
fortælling og sang.

- Med lugte og dufte fornemmes og smages.
- Med hørelsen opfattes lyde - stemmer og stilhed.
- Med følelser
mærkes varmen og kulden.
- Med øjet som ikke lyver,
ses det mest sårende - men også det
helt vidunderlige og skønne.

- Billedkunstens evige kalden på os
kan få kernen til at åbnes - og med eet vækkes og røres alle vore sanser.
Ord bliver til tien og stilhed kun øjet fortæller - og vi undres.
Lisbet D. Mølgaard
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Jubilæumstale
ved Felix Pedersen
”Der går et skrig gennem verdenen fra kunstnernes side for blot
een gang her i livet at få lov til at yde sit ypperste”, således skriver
Karen Blixen i sin store novelle Babettes Gæstebud.
Dette udsagn siger meget om kunstnerens situation idag. Hvis vi
lader det med det ypperste ligge, så har der fra kunstnernes side i
mange år været et ønske om at blive brugt. At komme ud med sin
kunst, der hvor mennesker færdes, ud i det offentlige rum. For der
er ikke meget ved altid at gå derhjemme i atelieret og lave små bil
leder til folks private hjem, hvor de hænger og kun bliver set og er
til glæde for de få.
Derfor var det pragtfuldt at blive opfordret til at lave en ud
smykning på Bjergsnæsskolen, et sted, hvor der kommer mange
mennesker. Særlig glædeligt er det, at Bjergsnæsskolen er en efter
skole, hvor der kommer mange unge mennesker, og det er mit håb,
at også de kommende generationer vil finde glæde og inspiration i
udsmykningen.
I den tid, jeg har gået her på skolen og udført mit værk, har jeg
følt mig lidt som en gammeldags barokkunstner. Dengang var
kunstneren ansat af kongehuset eller hos adelen. Kunstneren
boede på slottet og var integreret i dagligdagen der. Sådan har jeg
haft det det sidste halve år her på stedet. Jeg har ikke sovet her,
men jeg har spist her og været tæt på skolen, eleverne og persona
let.
Mine intentioner med udsmykningen her i hallen har været at
prøve på at tilføje rummet en åndelig dimension. Til hverdag fore
går der så megen fysisk udfoldelse her, så hvis de to ting kan for
enes får vi både sjæl og krop med.
Mange mener, at det jeg laver er abstrakt maleri/kunst. Selv op
fatterjeg ikke min kunst som decideret abstrakt. Hvis man ser godt
efter vil man overalt kunne finde genkendelige elementer, referen
cer til natur. Endevæggen er tænkt som et træ i modlys. Når man
ser mod lyset, er der ting der forsvinder. Ideen var også at forlænge
selve halrummet ud i det fri, eller at trække naturen som en meget
vigtig faktor ind i rummet. Jeg håber mine intentioner er lykkedes,
og at værket vil blive til stor glæde for alle.
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Felix i arbejde.

Kunsten går til tops.
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Jeg vil gerne her til sidst rette en tak til Ulla og Villy Thorup, som
bragte mig på bane og en tak til arkitekt Thomas Pedersen, med
hvem jeg har et godt samarbejde. Det er altid spændende for en
kunstner at blive inddraget så tidligt som muligt i et byggeri. Her
var jeg med fra første spadestik. En tak til Finn og Ebbe for prak
tisk bistand. En stor og varm tak til køkkenpersonalet, hvis store
ekspertise jeg har nydt meget i det forløbne halve år, og som alle
forsamlede gæster her i dag også vil komme til at nyde godt af om
lidt. En tak til alle eleverne for deres store interesse under proces
sen og arbejdet med at slæbe plader frem og tilbage. En tak til læ
rerkollegiet for mange gode diskussioner i kaffe-pausen.
Sidst men ikke mindst en stor tak til forstanderparret Lisbet og
Ole, med hvem jeg har et nært samarbejde og hvis store entusiasme
for projektet jeg nødig ville have undværet. En tak til Sune og
Astrid for deres måde at være på. Tak.
Felix Pedersen

Felix’ model af hallen.

16

Et puslespil af
strøunderlag.

John Engelbrecht holder
festtalen.
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Festtale ved jubilæet
ved John Engelbrecht
Jeg tror ikke, det er en tilfældighed, at det var Lisbet, der skulle fo
restå afsløringen af kunstværket og tage den tråd op, for det er jo
noget med kunstens og poesiens væsen. Og da kan man sige, at
kunst måske i virkeligheden er det, at ånden bliver synlig i det ma
terielle - at ånden bliver synlig i det fysiske. Og kvinden er jo en
gåde, et under, et mysterium, som aldrig helt bliver indfanget, og
derfor er det at være gift en gave, ligesom det også er en opgave.
Men poesiens element hænger også sammen med det kvindelige
element, og da synes jeg, det er en symbolsk fin måde, det her blev
gjort på.
Dagen idag er en festdag - med 10 års jubilæum, afsløring af
kunstværker og indvielse af den nye hal. Altså en fornøjelig og fry
defuld festdag. På en jubilæums- og festdag som denne, er der god
grund til at se tilbage og mindes, hvad det var for tanker, der skabte
skolen, men også at se fremad i forventningens glæde og i klar er
kendelse af de opgaver, der ligger foran.
Det er pionerer og ildsjæle, som har stået bag denne skole, skabt
den og ledet den frem til idag, hvor skolen er blevet udbygget med
så smuk en hal i så lys og skøn en fremtoning, som tilfældet er. Hal
len er så lys og let, at vi kan spørge: ”Drømmer jeg - eller er jeg vå
gen?”. Og svaret er: ”Ja, vi drømmer - men med åbne øjne!”
Den frie skoles grundsyn bygger på personlighedens og fælles
skabets blomstring i et folkeopdragende og forpligtende frihedssyn.
Som sådan er dette grundsyn bærer af en fornem tradition, nemlig
den, der knytter drøm og virkelighed sammen eller vision og reali
tet. Det hedder det poetiske og det historiske grundsyn og d.v.s. vi
sionen er altid den yderste horisont og der, hvor visionen holdes le
vende, der dør tingene ikke. Som eksempel kan jeg nævne, at jeg
for nogle år siden blev kontaktet af skolen for at være med til en
fælles dialog med alle ansatte, praktisk personale, lærere, forstan
derpar og bestyrelse for at se på, om noget kunne gøres bedre. Og
det kom så også frem, at grunden til henvendelsen skyldtes, at man
faktisk var bekymret over, at det gik så godt, for der måtte dog være
noget, der kunne gøres bedre. Det er forudseende, når man ønsker
at se visionen endnu klarere, selv om det går godt i forvejen.
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Det vidner om, at det er seende mennesker, der er klar over, at
når ideen bliver til ideologi, så forstener den, men når ide bliver til
ideal, så vågner den op og bliver levende. Fællesskabet mellem
mennesker og tider væves af det usynlige bånd, som er poesiens
tale. Der kan springe virkelighed af syner og sange, der kan springe
gløder og fænge gnister, så mennesker bliver vakt og brændende i
ånden. Den, der brænder på rette vis, altså uden at brænde ud næres af det uforbrændelige, som er idealerne i vort liv. Da sker det
afgørende, at der kommer kamp ind i mennesket, en livslang kamp
for at bygge bro mellem menneskers og guders verden, mellem jord
og himmel.
Og kampen skal føres videre fra slægt til slægt. Opgaven på en
skole som denne er at tilskynde de unge til at tro på deres evne til at
handle ud fra indsigten i det, som er sundt og sandt og skønt. For
mennesket er skabt til at handle og gøre noget ved verden. Vi er
indrettet til at klare de problemer, vi står overfor. Det drejer sig om
at se de forhåndenværende kendsgerninger i øjnene - eller det at
være ankommet til kendsgerningerne, det kalder jeg at ankomme
til de ægte fronter, og så samtidig der hvælve visioner over hverda
gen. Hvælve en regnbue af begejstring over sin tilværelse - spænde
en ny verdenshorisont ud - så når eleverne kommer på skolen her,
så bliver de gennemglødet og begejstret i troen på livets mulighe
der, for så ligger der en filosofi bagved der siger, at skolen - det er
ikke en ventesal for døden eller voksenlivet, nej det er i sig selv et
være- og voksested for visdom, det er et mødested for meninger,
det er et forum for færdigheder, det er et frirum for forundring, det
er en legeplads for livsglæde, det er en byggeplads for begejstring,
det er en kampplads for kærlighed og kreativitet, og et øvelsessted
for duelighed i demokrati ud fra den grundtanke, at hele livet er i
sig selv en skole i kunsten at blive menneske.
Det er jo sådan, at der findes kun et eneste problem i hele ver
den, og det er nemlig at vide, hvad det er at være menneske. Og det
er derfor, vi skal drage alt det op, vi ikke kan fordrage - det hedder
opdrage. Det ligger i ordet elev, dette franske ”elevé”, som i eleva
tor, løfte, hæve drage op imod urbilledet af, hvad det er at være
menneske.
En skole er ikke en rigtig skole, hvis den ikke samtidig har det
fjerne mål i sig. For det, som eksisterer, er ikke kun det, der er, men
også det, som var, og det, som bliver til, og som endnu ikke er, men
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som ligger i håbet, i drømmen efter at skabe og i længslen efter at
blive til.
Og hvad er det så, der egentlig er hemmeligheden bag alt det?
Ja, det er jo ungdommen. Der er to slags ungdom, den første ung
dom, som vi kender, og så er der en anden ungdom. Den anden
ungdom, det er de voksnes privilegium. Og der vil jeg godt prøve at
nævne et lille citat om det, som jeg tror er essensen af det hele med
hensyn til ungdommen og den evige ungdom. Man siger nemlig, at
ungdommen det er noget, der kommer med årene -om den evige
ungdom.
Se ungdom er ikke et tidsrum men en sindstilstand - det er en
viljens anspændthed - en fantasiens bærekraft - en følelsens inder
lighed - en moders triumf over forsagtheden og en eventyrlysten
sejr over ønsket om tryghed. Ingen bliver gammel bare af at leve et
vist antal år, men mennesket bliver gammel, når det svigter sine
idealer. Huden får rynker af årene, men sjælen får rynker af, at be
gejstringen hensygner. Det er ikke årene, nej det er bekymring, det
er tvivl, det er bristende selvtillid, det er ængstelse og mismod, som
stækker åndens vækst og bøjer den mod jorden. Hvert menneske,
det være sig 70 eller 16 år har inderst inde en kærlighed til underet
- en andagtsfuld grebethed overfor stjernene og et trodsigt erobrer-

Den første morgensang i hallen.
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mod med en barnlig appetit på nye oplevelser og en lyst til at nyde
tilværelsens glæde og spænding.
Du er lige så ung som din tro - ligeså gammel, som din tvivl -li
geså ung som dit håb - og ligeså gammel som din håbløshed. Så
længe dit hjerte er i stand til at modtage telegrafiske budskaber fra
medmenneskene, fra jord og fra himmel, budskaber om skønhed,
glæde, mod, storsindethed og kraft, sålænge er du ung. Når alle te
legraftrådene er blæst ned, når dit hjerte er nediset og oversneet af
kynismens og pessimismens is og sne, så er du gammel. Må den al
mægtige Gud da forbarme sig over din sjæl siger et ung menneske,
nemlig general MacArthur, som var ung hele livet.
I denne hal drejer det sig også om gymnastik, idræt, boldspil,
samt alle tænkelige former, som har med bevægelse at gøre, og det
er sådan, at sundheden ligger i bevægelsen - dvs. vi skal bevæge os,
men vi skal også blive bevæget indefter - vi skal røre os, men vi skal
også blive rørt indadtil. Og det er den sammenhæng, det drejer sig
om, at få det indre og det ydre til at hænge sammen. Vi skal beånde
det fysiske, vi har, d.v.s. inderliggøre det ydre, og der hvor det sker,
der vil man se, hvordan idræt lever op til sit navn - idræt er det, der
vender op imod det himmelske - adræt er det, der vender ned mod
det jordiske.
Jeg vil godt prøve at give et bud på nogle linjer om, hvad jeg tror
det så der drejer sig om. Og det er at sundhed, - det drejer sig om
legemets dynamik og åndens dynamit - d.v.s. det skal knitre og
knalde med krudt og kanonkraft i vores tilværelse og så skal der
samtidig være poesi over det hele, og der hvor det sker, der vil selv
de tungeste blive lette. Sidste år skrev jeg et par linjer til motionsda
mer - et par rytme-, rime- remselinjer, som jeg gerne vil bruge - jeg
nævner lige et udpluk fra det - (I må forestillejer motionsdamerne)
og det lyder sådan her:

Som gazeller geparder gemser og gnuer
som frejdige friske frøkner og fruer
vi spæner bevinget over græs og tuer
over stok og sten og uden ælde
ælle bælle vil du mig fortælle
hvorfor du ikke har en delle
det skal jeg sige slappedulle
uden dikkedarer og krussedulle
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kun i legen forståes det til fulde.
I legen er latter smil og sang
der finder du barnet i dig fra engang
dit indre barn en glemt melodi
som gennem leg bliver lykkelig fri
legen oplyser din livsgernings lod
legen opliver og gør os så raske
i legen er det sande det sunde og det sjove
at lege er at lytte til livets love
men du vinder det ikke uden at vove
at give dig selv det gyldne sekund
af leg som gør livet går videre rundt.
Det vil sige det legende menneske er det skabende menneske, så
det er sådan en poetisk vinkel, som måske appellerer lidt mere til
dem med den anden ungdom. Hvis man så skulle prøve at appel
lere til dem med den første ungdom, så skulle det lyde på en anden
måde, så skal der være fut i fej emøget, så skal der være gang i den,
og det kunne måske lyde sådan her om det, som skal finde sted i
denne hal:

Sæt spillet igang!Lad fløjten lyde!
Spillets magi vil ingen fortryde!
Spil med, spil ud, spil op, spilop!
Spil fri på pletten! Udfyld paletten!
Med stikninger, prikninger og boldøje til fløje!
Knoldsparker, troldsparker, trylletrillere, modspillere!
Vis balance og elegance, brug din chance!
Se hvor bolden lander! Snør din modstander!
Send en tåhyler! En rigtig ”kodyler”!
Lad kuglen rulle - ikke stå og ”nulle”!
De bakser og bikser, de fikser og kikser!
Lad bolden skrue - med ”papegøjen” en bue!
Skru tempoet op, så de får en prop!
Det er nu, det haster, med en baghåndskaster!
Nu brænder det på med tempo og puls!
Hov, der faldt vist en lidt hovedkuls!
Så er der tackling på savannaen, og ild i havannaen!
Så er der dyt i båtten på karsemåtten!
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Computerbreakdown - eller ser jeg syner?
Der er jubelkor på tilskuertribuner!
Der er kuppelkollision og karbolgak nok!
Heppekor og heksehyl, straffespark og ingen albyl!
Der er fod og hånd og bold og basket,
der er lang og rund og volley-bolley!
Der er bagstræbere og bagstoppere, forposter og fortroppere!
Giv læderdyret et lille vip af sted med fuld fart på kængurutrip!
For når alt gå i stå, er det comabold!
Og så er et hold ikke længer et hold!
Vågn op af din blund, for bolden er rund!
Bliv kærnesund i din hjertegrund!
Kun én i verden spiller som dig!
Og spillets magi er en trylleleg!
Gennem modspil og medspil befrier du dig selv
med vinger til højere himmelhvælv,
med syner, der synger: ”Du er kun fri,
når du finder et fællesskab at indgå i!”
Og i denne hal, som vi kan beundre her, er det vigtigt at forstå, at
den også har udsyn - der er udsyn udover - det er også noget sundt.
Der skal altid være en dør åben for kætteriet. Der hvor tingene luk
ker sig om sig selv, der bliver man syg. Der skal være åbenhed og
evne til forvandling. Og her er der åbenhed og lys udefter, noget der
både åbner udefter i verden, men også noget der åbner indefter i
menneskesindet. Så man kunne måske sige om denne hal:

Her vil leves - her vil leges
her vil læres med liv og lyst.
Her vil alle evner plejes
her vil kæmpes mangen en dyst.
Men det drejer sig også om holdning og om ikke kun det, der ligger
under holdning - men altså også holdning, så:
At løfte sit ansigt og ranke sin ryg,
at finde på jorden sin gang,
at gribe melodien og øve sin stemme
og synge hver dag en sang.
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Hvor højt kan man nå.

24

At få lært at træde dansen
med fjerlet fod og svanevinge
og vægtløs fri af jordisk tyngde
mod himlen sig opsvinge.
At gribe en bold - at spille én fri
at finde trods modstand en vej.
At lære at den dybeste lykke er gemt
i den frie, den skabende leg.
Først når med os selv vi kæmper og kappes
er det, at vor ånd ej sløves og slappes.
Først når kroppen får vinger og ånden får krop
er det vi sanser - hvem der sanser.
Her vil folkes fæ og frender
til frejdig fryd i festligt lag
Her vil de unge og de evigt unge
hvælve en drøm over hver eneste dag.

Det er festdag, det er højtid og det er sådan, at fest giver altid over
skud og forlystelser giver altid underskud - så hold da helt fest og
tillykke med denne smukke hal.
John Engelbrecht
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En spire
1: Som spiren i en tidlig vår
sig op mod himlen vender.
En åbenhed der kendes - når
gløden sindet tænder.
Let og levende,
brusende i dans.
2.

Så sart og følsom som et fnug,
mod kraftens vilde fagter.
En styrke til at tro på sig
og vælge livets akter.
I kærlighed,
som solens stråleglans.

3: Udvikle hver en lille tråd,
ud fra vor åre springer.
I alle sansers handlingsdåd
en fremtid de gi’r vinger.
Så susende,
til modenhedens frugt.

4: I drømmenes mangfoldighed
udspringer vore tanker.
Med fantasi til virkelighed
i håbet hjertet banker.
Vidunderligt,
som barns leg på jord.
5: Men alle spirer i eet flor,
tilsammen alle bærer
et fællesskab, som i et kor
med mange stemmer, lærer:
Eet Rytmeslag Det hele Menneske.
Tekst: Bodil Brix Hessellund, 1991.
Melodi: Lone Brix Hessellund, 1991.
(Skrevet til Bjergsnæsskolens 10 års jubilæum d. 15. juni 1991)
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Bodil Hessellund bestyrelsesmedlem og tekstforfatter tiljubilæumssangen »En spire«.
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10 års jubilæum
Halindvielse
Glæden, lykken, spændingen og forventningen har den sidste tid
ofte været vore gæster.
Det har været en glæde hver gang en tilmelding kom. Nogle ville
altså fejre denne dag med os. Det har været en glæde, hver gang vi
så noget kunne lykkes til denne dag.
Det er en lykke at have haft 10 så gode år.
Det har været med spænding, vi så kunstværkerne færdige, og
med forventning vi så frem til denne for os så store dag.
Det er 2 ting, vi fejrer i dag, men de hænger alligevel nøje sam
men.

10 års jubilæum
Vagn Aage har fortalt om det, der lå bag skolens rejsning.
Men der har skullet meget til, før vi kom til denne dag.
Det har ikke været hverken en solooptræden, duo eller trio men en
kvartet med omegn, styrelse, elever og personale. I dette samspil
står skolen.

Lisbeth, Vagn Aage og Ella lytter til Ole Mølgaard.
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Jubilæumsholdets drenge i en flot udført øvelse.

Vi har ikke spillet på alle strenge vel vidende, dels at det ikke al
tid lyder godt, dels at man ikke kan spille på alle strenge samtidigt.
Men også erkendende, at vi har udvalgt de strenge, som for os er
væsentlige.
På Bjergsnæsskolen har vi forsøgt at kombinere talen til og fra
hjertet (fortællingen - det Grundtvigske), gymnastikken/idrætten,
det kreative og musikken. Som mange af jer ved er gymnastik,
formning og musik obligatoriske fag her på skolen. Vi har forsøgt at
få denne dag til at afspejle alt dette både med nuværende og tidli
gere elever.
Et jubilæum kan ofte være tilbageskuende, og sådan skal det
også være, men jeg har ikke villet gøre den del lang. For der ligger i
rejsning af hallen nogle perspektiver, der er meget spændende at
forfølge.
Hallen
Da vi for godt et år siden begyndte at tale om, hvordan vi skulle
fejre jubilæet, var vi meget enige om formen, men vi var trætte og
mente ikke, vi hverken kunne det ene eller andet. Efter sommerfe
rien var kræfterne vendt tilbage, og på et lærermøde gik tingene
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pludselig meget hurtigt. Et jubilæumsstykke (skuespil) havde vi
bestemt, der skulle være, men vi kunne ikke finde forfatteren.
Pludselig kunne vi nu det hele selv, og det største problem var fak
tisk bare, hvordan vi skulle være her, når der både var skuespil,
gymnastik og boldspil.
Et telt måtte være sagen, og det blev undersøgt. 30.000 kr i den
størrelse og for den tid vi ønskede. Det var mange penge for et telt,
vi bare skulle aflevere igen. Og ideen sprang -vi bygger da bare en
hal. Så gik det hurtigt. Styrelsen kom med i planerne og var heldig
vis positive over for tanken. Hallen havde hele tiden stået på øn
skeseddelen, og nu var anledningen der, og drøftelserne tog form.
Møder om udformning, indretning, udstyr m. v. blev holdt.
D. 3. september 1990 var der styrelsesmøde med hallen som et
punkt på dagsordenen.
D. 4. oktober afholdt vennekredsen en ekstraordinær general
forsamling med hallen som punktet på dagsordenen.
Hallen skulle rejses.
Weekenden den 24./ 25. november var der arbejdsweekend på
skolen. Cykelskuret og carporten skulle flyttes, og træerne i slugten
fældes. 12 tidligere elever, nuværende elever, flere fra styrelsen og
personalet med ægtefæller tog fat og blev færdige. Cykelskur og
carport gjorde Finn og eleverne færdig senere. Tak til alle jer for
indsatsen og en dejlig weekend. Den 3. december startede selve
byggeriet.
Men der var ligesom 2 parallelle forløb i det. Det ene byggeriet
det andet kunsten.
Byggeriet
Arkitekt Thomas Pedersen havde den sidste halvanden måned haft
travlt med tegningerne. Ingeniørerne fra Palle Christensen fik nu
også deres at se til, og den 26. november afholdtes licitationen, der
blev dyrere end forventet, og en besparelsesrunde indledtes.
Byggesummen bliver på 4,7 millioner.
Entreprenører har været
Murerentreprisen: Murergården A/S, Knudlund ved Them
Tømrerentreprisen: Jørgensen & Thanild A/S, Viborg
Stålspærentreprisen: Kaas Stålbyg A/S, Pandrup
WS-entreprisen: Brøndum A/S, Viborg
El-entreprisen: Alhedens El-installationer.
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Malerentreprisen: Ingen, da vi selv skulle gøre det. Men det blev
en kombination af os selv og firmaet Rost og Hebsgaard, da vi efter
nogle forsinkelser nåede ret tæt på denne dag.
Arkitekt: Thomas Pedersen.
Ingeniør: Palle Christensen.
Byggeriet er gået godt og hurtigt med få store problemer. De fle
ste har været gode til at holde tiden, men håndværkere i huset blev
det også til ved dette byggeri - lige indtil kl. 21.30 i aftes.
Men vi siger tak for et godt og hurtigt byggeri, et godt samar
bejde og en god stemning i hele byggeperioden.

Kunsten, idrætten, hallen.
Som det oftest går, starter syner i det mest jordnære. Fra starten
ville vi gerne have kunst i hallen. Det skulle være 8 malerier op
hængt på balkonsiden. Efter samtaler med Ulla og Willy Thorup
fra vennekredsen blev Felix Pedersen den ene, vi ville spørge. Den
anden blev Frank Buchgraitz, efterskolelærer på Elbæk efterskole
ved Horsens.
Malerierne skulle sponsoreres ved ophæng af mindre skilte ne-

Udstilling af tidligere elevers arbejder.
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Udstilling af tidligere elevers arbejder.

Udstilling af tidligere elevers arbejde.
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denunder, for kunstværkerne skulle helst ikke koste skolen noget.
Kunstnerne var opsatte på opgaven, men Felix tog nok teten ved at
spørge til hallens andre vægge og ikke mindst en gavl. Han fik
grønt lys til at komme med et forslag.
Og hvilket forslag blev det ikke. På licitationsdagen efter den lidt
nedslående økonomiske status kom Felix med en model af hallen
inkl. udsmykning.
Alle tilstedeværende så vist klart perspektiverne i dette, og
pludselig var dagen helt ny og ren. Alle de tørre tal og beregninger
fra før blev skubbet i baggrunden. Felix havde klaret den kunst at
bringe kunsten frem. Kunsten havde fået sat de tørre tal på plads.
Kunstnerens trang til værket, og skolens muligheder mødtes.
Sponsoreringen blev nu sat i system, men på en helt anden
måde. Kunne det tænkes, at firmaer ville give bidrag til et kunst
værk, blot deres navne stod samlet på en planche ved indgangspar
tiet?
Ulla og Willy tog tørnen med at gå til forretningsforbindelserne.
Det var til tider en spidsrod.
Skepsis og opbakning.
Skepsis har vi mødt. Hvad skulle det nu til for med sådan noget
maleri i en hal, man kunne vel sætte nogle ordentlige reklamer op i
stedet, og det gav vel også indtægter. Glæde over et sådan projekt
har vi mødt. Og sådan er livet. Det er fra den ene yderlighed til den
anden - også her.
Det pudsige, men for mig at se livsbekræftende, har været, at
private mennesker samt småhåndværkere og -handlende har givet
bidrag, medens de store virksomheder ikke har givet nævnevær
digt (undtagen Nykredit og Grundfos).
Der har været søgt støtte hos mange fonde deriblandt Statens
Kunstfond samt Viborg kommunes Kunstkomité. Men dette pro
jekt kunne ikke få deres støtte. Statens kunstfond var så overlegne.
De kørte en tur i skolegården, gik ind og kiggede i aulaen, hvorefter
de uden begrundelse mente, der ikke kunne ydes støtte her.

Af folket er du kommet.
Derfor kan vi i dag igen med rette sige: Det er ikke fra oven forny
elsen skal komme - det er det folkelige bagland. De som vil støtte et
projekt, de som vil være med til at springe. For vi har sprunget -
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projektet har været og er måske endnu ude over det dybe vand.
Kan vi klare alt dette? Det skulle vi efter alle beregninger kunne,
men det, der tæller mest, er det folkelige baglands tro på os og vo
res tro på dem. Baglandets opbakkende bemærkninger giver os tro,
styrke og vilje.
Men der ligger også for mig noget væsentligt i at turde i en tid,
hvor alle siger, det er begyndt at gå tilbage for efterskolerne. Selv
følgelig er det ikke det. Der er liv og grøde som aldrig før.”Det ene
ste, der er galt, er, at folk laver for få børn.”
Der var en udtalelse den anden dag om, at det var de progres
sive efterskoler, der blev ramt. Hvad ordet progressiv rummer, har
jeg måske misforstået, men jeg mener, det er noget vrøvl at sige så
dan. Der er skoler, som skilter med at være pro-gressive, men
mange alvorligt arbejdende efterskoler har da akkurat de samme
tilbud og forsøg, hvis det er det, det kommer an på. De går bare lidt
mere stille med dørene.
Så nu må jeg være dobbelt glad i dag, for nu vil jeg til også at
kalde Bjergsnæsskolen progressiv uden at have været under en for
søgsordning §§, som vist ellers er det moderne, hvis man er pro
gressiv. Vi har kombineret åndelighed, kunstnerisk virksomhed,
ung-ældre problematikken, praktisk og teoretisk arbejde, og hvad
ved jeg i opførelsen af denne hal. Spøg til side. Paragrafferne kan
være nødvendige og gode nok, men -!!
Nej, nej og atter nej. I folket starter det egentlige - det er der livet
leves, føles og fødes. Skabt som vi er.
Jeg tror, vi i dag, hvor myten er glemt, er nødt til at sætte kun
sten ind. Den anden dag stødte jeg på en herlig sætning. Kunsten,
der skal hjælpe os til at se det usynlige, der gør det synlige synligt.
I hallen har vi 2 kunstnere en figurativ og en non-figurativ. Det
er ikke sikkert eleverne med det samme kan se Felix’ malerier, hvo
rimod Frank’s måske er nemmere at gå til. Præcis den udvikling, vi
kender. Ikke alt er sort og hvidt her i tilværelsen. Det opdager man
efterhånden, man bliver ældre. Der er mange nuancer, og alt kan
man ikke se. Derfor og fordi de to kunstneres malerier råber på sy
net og er fyldte med spørgsmålstegn.
Det har været velgørende at høre den debat og samtale maleri
erne har skabt. De kan sætte os ud der, hvor vi bliver pirret og lidt
irriteret, samtidig med vi faktisk godt kan lide det. Kunsten prikker
til det, vi ikke vil se, den prikker til vor åndelige ladhed.
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Mange mure er brudt ned i det forløbne år også på Bjergsnæs. Her
fra gymnastiksal til mellemgang og hal.
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Idræt er det, der skal foregå herinde.
Hallen er måske - måske - i sig selv et brud. Idrætsverdenen kan
blive den eneste verden for nogle.
Jeg kan huske, da jeg selv spillede fodbold i en ung alder. Hvor
dan jeg kunne alle 1. divisionskampe på prikken. Om mandagen,
når jeg kom i skole, vidste jeg, hvor mange point holdene havde.
Men jeg havde bare ikke tid til det, der lå ud over. Jeg levede i
idrætsverdenen. Og det var verden. Verden og så mig.
Er det, billedlig talt, de mørke haller, hvor lyset ikke får lov at
komme ind.
Vi har givet lyset mulighed her. Forhåbentligt kan vi også på
andre måder bringe lys - være med til at oplyse tilværelsen for ele
verne og os selv. Det er vort ansvar og vor store opgave. Hallen skal
ikke blot rumme fortællingen men også være en fortælling i sig
selv.
Der er det pudsige ved det, at det menneskelige øje sagtens kan
se, hvad der foregår i hallen, men et videokamera har det meget
svært med al den dagslys. For skal vi bruge teknik, skal der kun
stige midler til, hvorfor vi også under opvisningerne hernede er
nødt til at sætte noget for vinduerne, da gardinerne ikke nåede at
komme op, og vi vil gerne have opvisningerne foreviget på video.

Elevernes opvisning ved jubilæet.
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Det er ellers utrolig flot at se opvisning med kvierne på græsmar
ken derude i baggrunden.

Tak til jer alle.
Til slut vil jeg gerne sige tak til Frank, som desværre ikke kunne
være her, men har gjort et fantastisk flot og stort arbejde.
Og Felix er blevet et så godt medlem af familien her, at da han
var ved at være færdig med kunstværkerne og ikke kom så tit mere,
da kom vor søn, Sune, og spurgte: ”Hvor er Felix henne?” Og vi
måtte svare, at han da var færdig. Sune sagde så: ”Det er da helt
trist, fordi han hører da til her nu. Jeg kunne så godt lide, når han
arbejdede her.” Det er egentlig den bedste anbefaling, man kan få,
at et barn spørger:” Hvor er du henne? Jeg vil have dig igen.”
Jeg vil sige tak til styrelse og vennekreds for jeres opbakning af
dette projekt. Det er ikke altid lige let at skulle sige ja, og slet ikke
når jeg kommer meget fortravlet og har lavet beregninger og alver
dens ting og pumper det ud i hovedet på jer. I tager meget pænt
imod det.
Tak til eleverne. I har været en utrolig hjælp. Der har ikke været
rengøringsselskab på hernede - det kan jeg godt love jer. Men de,
som har været her, er Danmarks bedste - eleverne. Sådan at få en
20 - 30 elever herned, så sker der noget. Det har være godt.
Der var nogle elever, der arbejdede fredagen før arbejdswee
kenden til klokken var tolv, for ”Vi kunne da lige så godt få disse
fliser op før de andre kom, så var det hele klar til weekenden”. Så
dan noget er rigtig godt.
Tak til jer tidligere elever for jeres medvirken her. I har ikke væ
ret i gang med det, I skal lave på gulvet her, men I har været og er
en uundværlig hjælp før under og efter middagen. Tak til hånd
boldspillerne som også vil vise deres program senere. Tak til ven
ner, forretningsforbindelser og alle I andre, som har gjort denne
dag mulig.
Personalet har bakket det hele op, og derudover ydet en utrolig
indsats. Tak.
Jeg startede med at tale om en kvartet. Der er et parløb, jeg vil
sige tak for. 10 år her på Bjergsnæs, har Lisbet holdt mine tal og
beregninger ud, og jeg har lært af hendes kunstneriske åre. Vi har
ofte talt om arbejdets hårdhed, men hvor får man lov at bruge så
meget af sig selv som her. Det må man først være taknemmelig for.
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Da vi havde indvielse for ti år siden, skrev jeg et lille digt, som
jeg vil læse også her.
Så rejs dig da skole på næsset hist,
hæv dig på åndens vinger.
Flyv højt, men glem aldrig
din arv fra folket,
af hvem, du først blev til.
Rum i dig det væsens rod
en kilde - en ungdom forstod.
Et håb at du
i en fremtid vil kaste
det lys al id og gerning tilhører.
Lære os at bøje hovedet
ydmygt
for det, som er større.
Ole Mølgaard
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Jubilæumstale
ved Aksel Nielsen
Bjergsnæsskolen
15. juni 1991

For Bjergsnæsskolen et tiår er gået,
af de fastsatte mål blev de fleste nået,
og har til målet man nået, sætter straks man et nyt.
Flaghejsning - feststemning - indbudte gæster,
alle er med, når Bjergsnæs fester.
Her er ramme om liv - de unges liv i et rum lyder ordet - i et andet synger koret i et tredje fysik og i salen gymnastik på den grønne plæne boldspil og leg til middag får alle kartofler og steg.
Alt er i orden, og godt er det planlagt for elev og lærer præcist tilrettelagt.
Bestyrelsen venter, at formålet kendes,
og ingen svigten, når ideen skal fremmes.

Jubilæumsholdet var også gode hjælpere før, under og efter middagen.
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Forældre gi‘r opbakning og spørger i tide:
er der plads til vort barn? - på Bjergsnæs kan vi lide!
En ungdomsskole giver et forunderligt tilbud.
Bjergsnæs er een, der er mange i udbud.
De unge må vælge, måske prøve sig frem,
kan de tåle en afstand mellem skole og hjem?
Det koster forældre og samfund i støtte,
men bliver for de unge både gavn og nytte.
Efterskoler - ungdomsskoler - er skoler blandt mange,
for de unge har det lydt utallige gange:
Bestem dig - du må vælge blandt mange tilbud,
for uden valg - du havner blandt udskud.
Brug dine evner -find snarligt på plads,
det er farligt at fjumre som en livets bajads.
De unge tænker: Giv os frihed til at leve!
Forældres bekymring og samfundets omsorg
kan volde de unge så megen fortræd og hvem er for fremtiden allermest ræd?
Hvem ved, hvad der gemmes i unge sind?
I et lønligt skjul lukkes ingen ind.
Hold jer tilbage med vejledning - formaning.

Ved ta’ selv bordet var det svært at vælge.
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Er barnet livets ypperste skabning så giv livet frihed til liv at vælge.
De unges fremtid skal du ej sælge!
Er den frie skole de unges frihed?
Er det hele endt i almindelig lighed?
- med systemernes slagsmål om dette og hint hvor meget er skidt og det mindre fint og ansvar og frihed for enhver pris til fals?
Lyt til de unge stemmer - til det uudtalte drømmen om fremtiden - længsel mod det ukendte.
Forventning og oplevelse! En spørgende undren.
Hvem er jeg - hvorfra kommer jeg - hvor går jeg hen?
Livsoplysning.
Frihed til forskellighed er en livets nødvendighed.
Vi er forskellige de unge - forældre - lærerne - skolerne ord vi bruger - sange vi synger og mål vi sætter men hvad tjener de unge bedst?
Hvem kan besvare de ustillede spørgsmål?
Opdrage - så ingen mærker, det sker?
Være eksempel i handling - skabe tillid med mere.
Det sker for ofte, de unge svigtes,
af hensyn til samfundet deres liv forpligtes.
Igen og igen skal skolerne fyldes.
I dag er der fest, og Bjergsnæs skal hyldes.
Et tiår er gået - på vej mod det næste Vær aldrig i tvivl - der skal ydes det bedste.
Skolen for livet - de unges eget liv.
Til lykke!
Aksel Nielsen
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FRIHED
Noget om livet i stort og småt

Musical i 3 billeder
Tekst: Kirsten Lavrsen
Musik: Rita Rasmussen

1991
FORORD
noget om frihed noget om menneskelivet noget om at have lov til at vælge her i livet noget om at have lov til at være sig selv noget om det positive vi kan give hinanden noget om at passe på det liv, vi har på vor Jord noget om at forstå og respektere hinanden noget om fred-----pas på Jorden
pas på det enkelte menneske
Kirsten Lavrsen og Rita Rasmussen
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Forfatteren Kirsten Lavrsen. Komponisten Rita Rasmussen.
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» Vi står stille og kigger«, Kathrine, Mette og Lise.

» Vi skal jo alle være her«, Marianne og Esben.
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Vi står stille

J : 100
Dm

F

—i

Vi

±1 G/B

—i

de

står

stille

jager hen

og

kig- ger

C7

u -

rets

un -

vi -

ser

Dm/C

dres

drejer

over hvor

hurtigt rundt

2J Dm

alle jager og stresser afsted

alle jager ogstresser afsted

1:
Vi står stille og kigger
undres over hvor de jager hen
urets viser drejer hurtigt rundt
:/: alle jager og stresser afsted :/:
2:
Vi står stille og kigger
undres over peng’ og tidens magt
ingen tid til at nyde vor natur
:/: alle jager og stresser afsted :/:

3:
Vi står stille og kigger
undres over de manglende smil
der er krise i frihedens land
:/: alle jager og stresser afsted :/:

4:
Vi står stille og kigger
undres over at livet jages bort
urets viser de må standse nu
:/: ingen må jag’ og stresse afsted :/:
Kirsten Lavrsen, 1991
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Frihed bag muren.
1:
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.
2:
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 hån og tortur.
3:
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.
4:
Et hul i muren for din personlige frihed
giver mulighed for den fri tro
trods mange påvirkninger ude fra
må ståstedet findes
uden beregning af billige forretningsmænd.

5:
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.
Kirsten Lavrsen, 1991
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» Vi har alle en drøm «. Afslutningssang - jubilæumsspil.

Det dygtige kor under jubilæumsspillet.
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Der er mennesker

1:
Der er men’sker på vor Jord
som må flygte fra terror og mord
:/: de har en drøm om fred
og et håb om rettighed :/:
2:
Der er men’sker på vor Jord
som må flygte fra sult og fra tørst
:/: de har en drøm om fred
og et håb om værdighed :/:
3:
Der er’n børneflok på Jord
som mangler tryghed fra far og fra mor
:/: de har en drøm om fred
og et håb om kærlighed. :/:
4:
Der er unge på vor Jord
som mangler troen på livets ord
:/: de har en drøm om fred
og et håb om ærlighed :/:
Kirsten Lavrs en, 1991
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Livet er broget

J : WO

1: Livet er et broget marked
mure bygges op
mure brydes ned
nogen ønsker magt
andre ønsker fred.
2: Livet er et broget marked
statsmænd mødes her
med det pæne tøj
prøve at løse
problemerne med magt.

3: Livet er et broget marked
lande er i krig
bomber dræber liv
byer i ruin
et folk må flygte.

4: Livet er et broget marked
troen må stå frit
for alle Jordens børn
vi må knytte bånd
selv om det er svært.
Kirsten Lavrsen, 1991
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Grøn sang

Alle sover skønhedssøvn
vi lister rundt i natten
for at holde kloden ren
vi samler affald sammen
sortere det i spande
Genbruges - nedbrydes og brændes
genbruges - nedbrydes og brændes.
Kirsten Lavrsen, 1991

Det dygtige orkester.
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Vi har alle en drøm

1:
Vi har alle en drøm
om at mærke solen
med de varme stråler
der giver liv på vor jord.
Pas på den Jord vi har
noget må forblive
til vor ufødte børn
som skal vokse og gro.
2:
Vi har alle en drøm
om de rene vandløb
forårsdag i maj
med solens blink i vand.
Pas på den Jord...

3:
Vi har alle en drøm
om det rene regnvand
som der mærker dit ansigt
som den blideste hånd.
Pas på den Jord...
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4:
Vi har alle en drøm
om at møde venner
venner uden gevær
og et liv i en frihed.
Pas på den Jord...

5:
Vi har alle en drøm
om penge ej bli’r magt
jordens recurser fordelt
uden terror og krig.
Pas på den Jord...
6:
Vi har alle en drøm
om at møde smilet
og glæden i vort sind
samt retten til frihed.
Pas på den Jord vi har
noget må forblive
til vor ufødte børn
som skal vokse og gro.
Kirsten Lavrsen, 1991
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En musical bliver til
Ideen om at lave en musical til Bjergsnæsskolens 10 års skoleju
bilæum opstod i sommeren 1990, da vi til et lærermøde sad og
snakkede om, hvordan vi med forskellige aktiviteter kunne mar
kere et sådant jubilæum bl. a. med et teaterstykke, og vi snakkede
frem og tilbage om, hvem vi eventuelt kunne få til at skrive sådant
et stykke. Mange navne blev nævnt, men det lå ligesom i luften, at
det måtte vi da også selv kunne klare. Nogle af forudsætningerne
for stykket var, at alle elever og lærere på en eller anden skulle
være med i forberedelsen og/eller opførelsen af stykket, og at det
ikke måtte tage særlig lang tid at indstudere det.
Min kollega Kirsten ville godt prøve at skrive et stykke, og jeg
ville gerne forsøge at sætte det i musik.
Kirsten havde nogle ideer til stykket, og i august 1990 blev be
grebet ”frihed” det emne, stykket skulle handle om.
Alle lærere blev bedt om at skrive ned på et stykke papir, hvad
de forstod ved ordet frihed og aflevere sedlen til Kirsten.
Disse sedler blev oplæg til en diskussionseftermiddag i lærer
kredsen, hvor begrebet blev vendt og drejet på alle mulige måder.

Pause til »valgfagskor«.

53

Et udvalg bestående af Ole, Kirsten og undertegnede blev nedsat
og arbejdede videre med ideerne. Der blev holdt en del møder og
Kirsten fandt efterhånden frem til, at stykket skulle bestå af tre bil
leder, og hvad det overordnede emne for hvert billede skulle være.
Kirsten gik derefter i gang med at skrive. I november var det første
billede færdigt og jeg begyndte at gennemarbejde teksten d.v.s.
lære den fuldstændig at kende, for på den måde at komme ind i
Kirsten tankegang. Det var et spændende stykke arbejde, for hvor
dan skulle jeg gennem min musik udtrykke de tanker og ideer, som
Kirsten skrev i ord. -Men jeg syntes utrolig godt om teksten, så der
for gik jeg uden betænkeligheder i gang, og ved juletid præsente
rede jeg mine ideer til bl. a. ouverturen og de første sange og stemnings-musikbilleder for Kirsten.
Jeg var meget spændt på reaktionen, men Kirsten kunne godt
lide musikken og syntes, at den harmonerede fint med stemningen i
teksten. Ole fik også lejlighed til at læse teksten og høre musikken,
og han syntes godt om begge dele.
Der blev nu holdt en del møder til gensidig inspiration og Kir
sten arbejde nu videre med de næste billeder og til påske var alle tre
billeder færdige, og jeg kunne begynde at gennemarbejde teksten
og få ideer til musik. Denne gang gik det lettere med at komme i
gang med musikken, for dels var jeg godt inde i stykkets idé, og dels
havde mange musikideer rumlet rundt i hovedet på mig i lang tid
og ligesom ventet på at komme ud og blive brugt. Så musikken tog
hurtigt form og i midten af maj var den færdig, og Kirsten syntes
igen godt om den. Nu manglede musikken så at blive arrangeret for
kor og orkester, og det tog lidt tid, men efterhånden var også den
del på plads. Sidst i maj præsenterede Kirsten og jeg i en fællestime
værket for alle på skolen. De syntes, at det lød spændende. Næste
fase var så at få elever og lærere til at vælge, hvad de ville være med
til, og der kunne vælges mellem følgende: skuespiller, musiker,
kor, kulisser, kostumer, lys og lyd.
Kirsten og jeg havde på forhånd udnævnt os selv til at have det
store overblik som instruktør og kapelmester. Lærere og elever
valgte så efter lyst og interesse, og fordelingen mellem de enkelte
områder kom stort set til at passe så alle fik deres førsteønske op
fyldt, og alle fik en opgave i forbindelse med stykket.
Inden vi gik i gang med indstuderingen af stykket, havde Kirsten
og jeg haft møder med lærerne på de enkelte områder, for at for
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tælle lidt om, hvad vi havde af ideer, og hvad vi havde af forvent
ninger.
Onsdag d. 5. juni startede det hele med, at hver gruppe fik udle
veret et manuskript pr. mand, og man læste stykket op for hinan
den. Kirsten og jeg var meget spændt på reaktionen hos eleverne,
da de nu havde det hele på tryk og kunne studere det i detaljer.
Men alle var meget positive.
I hele den periode, der nu kom d.v.s. indtil selve jubilæums-da
gen, blev der arbejdet med en iver og et engagement fra alle, som
var helt fantastisk dels at være med i og dels at opleve. Den positive
holding alle gik til arbejdet med både tidlig og sent vil jeg aldrig
glemme. Der blev snakket og diskuteret, hamret og banket, sunget
og spillet, talt højt og tydeligt, malet kulisser, fundet kostumer, ud
viklet dingenoter til alverdens små detaljer, prøvet lys, lyd, mikro
foner og så videre. Hele skolen sydede af aktivitet.
I løbet af ni dage var vi så klar til generalprøven, som forløb gan
ske godt.
Udover musicalen arbejdede eleverne med et gymnastik- og fol
kedanseopvisningsprogram, lavede udstilling af elevarbejder i den
blå opholdsstue, gjorde hovedrent på hele skolen og lavede mange
andre ting. Det hele boblede af glæde og forventning over det, der
skulle ske den 15. juni.
Så oprandt dagen, hvor musicalen skulle opføres. Alle var for
ståelig nok spændte, men alle ydede en flot indsats og det blev be
lønnet med jubilæumsgæsternes taktfaste bifald. Set i bakspejlet var arbejdet med musicalen og jubilæet i det hele
taget meget spændende og så stor en oplevelse, at den vil stå pren
tet i min erindring til evig tid.
Tak til alle for et utroligt godt samarbejde.
Rita Rasmussen
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Mange tanker om en idé!
Troen på een idé Ideen blev til virkelighed.
At tro så meget på en sag, så det lykkes til fulde.
Måske mere til fulde end du i starten turde tænke og tro.
og hvad så?

Er det så muligt - stadig at tænke på sagen og styrke ideen samt stadig udvikle sig indenfor samme idé?
Er der stadig noget at kæmpe for Er der stadig et lys der brænder?

Langsomt sniger tankerne sig - Hverdagen er begyndt! Hverdagen
kan også oftest stå som det skønneste, men en hverdag, som er
opstået ud fra en idé -, på et sted, kan den stadig styrke
personlighedsudviklingen - eller kan den være med til at
begrænse personlighedsudviklingen og hvad så?

Tankerne kan blive til ængstelse for at:
Du er gået i stå Ud og opleve nyt På kursus - blive dygtigereAlderen må endelig ikke forhindre.
Tankerne kan også blive til et tilbageblik på tiden, som er brugt på
ideen.
Er der i mellemtiden sket noget, som ikke fik - eller ikke har
fået lov - at se lyset - fordi ideen var så fængslende og
spændende - så vejen til målet ikke kunne give tid - eller
muligheder for sideveje, opstandsninger eller pauser og hvad så?
Egentlig er det uforståeligt - betænkeligheden ved at turde
skrive eller sige sandheder
Hvorfor?
Hvorfor er det pinligt at beskrive sandheder - som måske andre ne
top har brug for at læse.
Måske andre slet ikke ser eller forstår Der må kun tænkes Noget skal være uforståeligt for nogen - før andre kan forstå
og hvad så?
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Har du gjort nok - gør du egentlig noget - er du noget? Præger du i
en god retning, hvor du virker - lever, arbejder -underviser eller er?
Hvis du skulle forestille dig dit liv vævet som et billedtæppe Hvordan ser dit ”Livsbilledtæppe” ud?
Vi ved der skal både trend og islæt til for at kunne væve -altså både tråde der strækker sig opad - og tråde der går på tværs.
Hvor meget må egne ambitioner fylde af dit tæppe?
Fylder de for meget - eller for lidt?
Er der en glæde og harmoni over dit tæppe - findes der ro og hvile?
Kan andre få glæde og gavn af at se på dit tæppe, kan nogen få øje
på noget, som de kan bruge idag - eller gerne vil vide mere om - og
sammenkæde det med deres verden nu?
Kan du selv finde et mønster eller motiv?
Dit tæppe er jo slet ikke færdigt - heldigvis du/vi væver vel endnu - eller?
Tør du vise dit tæppe frem Tør du lade nogen få øje på dit tæppe - vil du besvare evt. spørgs
mål med ærlighed, så tæppet stadig har samme værdi for dig, som
da du var på vævestedet?
Lisbet D. Mølgaard
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Afslutningstale 1990/91.
For 10 måneder siden viste jeg jer det danske rigsvåben. Løver om
givet af hjerter.
Kraften/styrken og modigheden tæt omkranset af kærligheden.
Det er det danske rigsvåben - det er det danske. Vi har ingen abe
katte i vort skjold/rigsvåben. Det må vi leve op til. Her har vi et
forbillede at følge - sådan sagde jeg i åbningstalen.
Hvor meget I forstod af det dengang, ved jeg ikke. Men forhå
bentligt er det kommet noget nærmere nu.
Den sidste sang vi synger ved gymnastikopvisningen er en kærlig
hedssang. Kærligheden der helst skal starte og afslutte det hele.
I skal afslutte et år her på Bjergsnæsskolen. Forhåbentlig - nej
jeg ved I har mærket kraften og styrken, når vi ville have noget ført
igennem.
I har til tider været meget irriterede eller gale på os, fordi vi bare
blev ved og blev ved. Men det er den irritation, som skal lære jer
selv at kunne blive ved, hvis I mener noget skal gennemføres i jeres
eget liv.
Havde vi bare været en flok vatpinde, der føjede jer i stort og
småt, ville I nok være blevet noget så grusomt skuffede.
Kærligheden til jer kommer så til gengæld, dels når vi lærer
hvert enkelt at kende, dels når I som elevhold viser alt det gode, I
virkelig kan præstere. Hjælpe hinanden, få de svage med i fælles
skabet O.S.V.. Men også når de store fælles opgaver skal løses, gym
nastikopvisning, kor, samspil, skuespil, Norgestur og meget andet.
Det kan ikke undgås, at der i vore hjerter herefter vil være et
savn.
Denne erindring er god at have. For I skal i dag ikke bare afslutte
men også starte et nyt kapitel af jeres liv. Og har I tidligere i livet
oplevet noget godt og lærerigt, vil I altid senere søge at få dette
frem igen, hvor nu end I kommer hen.
Jeg håber, vi har presset jer så meget, at alt, hvad I har i jer, er
blevet brugt.
Felix Pedersen vor kunstmaler brugte Karen Blixens ”Babettes
gæstebud” i sin tale ved kunstafsløringen. Blot én gang at få lov at
yde sit yderste.
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Taskerne er pakket før afslutningen.
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Har man ikke prøvet at blive presset ud, så man ser, at der endnu
er langt, før man helt er brugt, kan man da nogensinde få oplevel
sen af at få prøvet sit yderste.
Står du på den yderste rand, har du dog set ét hjørne af din ver
den - nået til et fixpunkt.
Sparer du altid dig selv, vil du da nogensinde opleve den højeste
lykke? Du har jo aldrig givet dig fuldt ud - kan du det, når lykken
kommer. Hvornår den kommer, ved du nemlig ikke, den kommer
altid bag på os - som hos Aladdin med appelsinen i turbanen.
Skal vi have de store oplevelser, må der være nogle, som ser dem
for sig og kan sætte dem i scene. Der må også være nogle til at ud
føre alle de forskellige jobs, der hermed er forbundet. Her kommer
I elever ind. I har virkelig været dybt involveret i dette jubilæum. I
har måske syntes, at nu var det for meget. Alt skulle være så fint og
perfekt. Var det også nødvendigt?
Et billede på dette kan være følgende.
De fleste dage, har vi heldigvis hverdagstøjet på. Nogle få dage
vil vi gerne kunne tage det fineste festtøj på. Vi ikke blot iklæder os
festtøjet, men samtidigt skabes også forventningen og feststemnin
gen. Hvis festdragten og selve festen ikke passer sammen, føler
man sig ikke godt tilpas.
Festen må vi have, så vi kan skille hverdagene ud fra hinanden.
Oplevelsen af, at vi er sat i en større betydning, er vi selv med til at
skabe.
Der vil altid være nogle, som ikke ser synerne, og de vil standse
ethvert opløb til noget, der bare ligner en ekstra indsats ud over det
sædvanlige.
I har virkelig været med til at skabe noget ud over det sædvan
lige. Nu skal I være med til, at det også kan ske andre steder. I må
være dem, som tør stå som skydeskiver for de, som ikke lige kan se
synerne.
Lad dig blive brugt og lær af det. Misbrugt bliver kun den, som
ikke får lov at få sine evner brugt.
Vi må få jer ud på grænserne af den kendte verden, for at I der
måske ad åre kan blive grænseoverskridende.
En anden stor del af vort skoleliv dette år har været kunsten. Jeg
husker de bemærkninger som kom i starten. De var ikke alle lige
positive overfor kunstprojektet, men hallen kunne alle blive enige
om.
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Så har det været spændende at se jeres ændring til det positive.
Og I har sagt det til os. Symbolsk var det, den dag Frank Buchgraitz
havde sat sine malerier op på balkonen. 2 af drengene spillede fod
bold, men pludselig kom bolden trillende alene, for drengene var
lige kommet til at se noget spændende ved et af malerierne og gik i
stedet kiggede op.
Jeg håber, kunsten kan få os til at se op og frem.
En stor del afjer har også været helt utrolige, når der skulle ar
bejdes med et eller andet ved hallen. Der har I virkelig hjulpet, så
det kunne mærkes. Den hjælp og indsats vil vi ikke glemme jer for.
Har I tænkt på, hvor godt I har stået til hinanden. Musikken er
godt eksempel. Tak for jubilæumsspil, som i dag fik et lille ekstra
pift. Tak for opvisningen, for samspil, kor og samvær. Man kan
godt spørge sig selv, hvordan vi kommer videre herefter? Så godt
som det har været. Vil det næste elevhold stå så godt til hinanden.
Evnemæssigt og i form af talenter i elevholdet kan de hver for sig
have ligeså gode muligheder som jer, men vil de passe sammen,
herom drejer det sig.
Kampen og kærligheden var udgangspunktet i denne tale og jeg
kunne sige til jer
I skal kæmpe som løver men være menneske med hjertet.

Den sidste aften. Vinderne fra »Melodi Grand Prix«.
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Kim Larsen udsendte i 1986 en LP med titlen ”Forklædt som
voksen” som en af sangene også hedder.
”Forklædt som voksen”

Forleden da jeg kørte afsted
godt stresset gennem byen
da skete det på et kort sekund
at solen brød som et lyn gennem skyen
Pludselig var jeg havnet der
lige midt i mit gamle kvarter
det var næsten ikke til at kende mer
Jeg ved det, for jeg kørte forbi
forleden dag forklædt som voksen
kiosken den lå der endnu
der hvor vi stod og hang hele flokken

Men pigerne som vi kiggede på
når de stod på gaden og sang
har vi kigget på for sidste gang
Jeg ved det for jeg kørte forbi
forleden dag forklædt som voksen
fremmedgjort, umyndiggjort
totalt anonym og forvokset

Alle dem som jeg kendte var væk
måske er de taget til stranden
eller osse er det bare mig
der er blevet en anden - blevet en anden
Langt langt væk
Langt langt væk
når først du har
sagt farvel
så ka du ikke
komme tilbage, komme tilbage
komme tilbage igen.
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Kim Larsen ser her, at barndommen og ungdommen kan man ikke
få tilbage - har du først sagt farvel, kan du ikke komme tilbage. Han
siger også noget, I måske synes er mærkeligt.
Jeg ved det for jeg kørte forbi
forleden dag forklædt som voksen
fremmedgjort, umyndiggjort
totalt anonym og forvokset

I synes sikkert, at nu er I snart ved at være voksne. Men I bliver kun
forklædt som voksne. Barnet og den unge forbliver i jer. I må dog
leve med den sorg, at I ikke kan leve i den verden mere.
Derfor vil I opleve helstøbte voksne, når de kan hente både bar
net og den unge frem, men I vil sikkert kun se det i glimt. Og senere
selv opleve det sådan.
Til jubilæet har skolen fået en masse blomster, og jeg synes at
kunne sammenligne jer med en overordentlig stor buket.
Da I kom her var nogle næsten kun stilk - måske med en ganske
lille knop. Andre var så småt begyndt at blomstre. Nogle var lidt
slappe i stilken og knoppen hang, andre var så ranke og friske og
skulle blot have et lille solstrejf for at åbne sig. Der var kraftige
blomster og svage blomster.

Lærerne på ret slap line den sidste aften.
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Men alligevel blev de sat i samme vase. Spændingen var stor om
vasen kunne rumme dem - var der næring nok deri. Ville blom
sterne og vasen klæde hinanden, ville så forskellige blomster kunne
klæde hinanden.
Faktisk så buketten noget forpjusket ud til at starte med, og ikke
alle blomster så videre pæne ud i buketten. Men det kunne også
skyldes den fart hvormed den voksede.
Efterhånden blev buketten dog kønnere og kønnere. Ikke fordi
blomsterne blev mere ens. Nej måske endda tværtimod. Nej der
var stadig nogle med hængehoveder og andre så ranke og friske,
men nu var det ligesom de føjede hinanden til den plads, der pas
sede bedst i buketten, så den kunne se pænest ud. Ved at give hi
nanden plads kom blomsterne til at klæde hinanden. De flotte ka
stede gavmildt deres skin på de knap så flotte, som så voksede der
ved.
Respekten for forskelligheden og bevidstheden om fællesska
bets nødvendighed.
Blomsterne spredes nu i mange retninger, men alle vil de have
erindringen om den buket, de engang var en del af. Erindringen,
der skal få de enkelte blomster, nu uanset tidligere plads i buketten,
til at lyse op i den næste buket, de skal være en del af.
Få den buket, du er en del af til af lyse op. Få den buket, du bli
ver en del af, til at blomstre som ingen før, og du vil opleve glæden
ved livets storhed.
At livet det er livet værd.
Sidste vers af vor afslutningssang ved gymnastikken
At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter
og kærligheden er og biir
og hvad end hele verden si’r
så har den vore hjerter.

Tak for de sidste dage og især tak for i aftes. Den havde I gjort til en
fin aften.
Jeg tror, det er få hold, der som jer har kunnet holde sådan sam
men på fakkelturen ned om GI. Århusvej. Ingen små grupper eller
kliker men én stor flok, syngende de gode sange man nu kunne
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Ole Mølgaard taler...
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huske. For jer blev det dog til en del sange. Men måske skal vi gøre
mere for at lære flere gode sange udenad. Vi står ofte så sært ube
hjælpsomme i sådanne situationer.
Ved bålet bagefter blev mange dejlige sange sunget fra DDGU
sangbogen, medens vi stille og roligt fandt os selv på vej ud af dette
skoleår.
Faklerne stod dog og lyste for os. Før har jeg brugt denne sam
menligning og i aftes var følelsen der igen.
Faklernes lyste for os, så vi kunne synge sammen, hygge os sam
men, græde sammen.
Faklerne lyste, som vi skal forsøge at blive hinandens lys, være
med til at skabe lys i hinandens tilværelse.
Lyset er én gang blevet os givet til oplysning af vor tilværelse, vi
må bringe det videre.
Vær du det lys.
Tak for skoleåret 1990/91.
Ole Mølgaard

... ved rejsegildet på hallen.
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Elevernes tale
ved afslutningen juni 1991
Vi kom som én stor broget flok. Der var frø, løg, spirer,kaktuser,
roser og markblomster. Alligevel endte vi alle i denne potte. Den
smukkest tænkelige potte. Stor, rummelig og spændende.
Vi er blevet sat sammen og er også vokset sammen, og endelig er
vi blevet en harmonisk sammenplantning af forskellige blomster.
For at blomster kan udvikle sig skal de passes og plejes af en
kærlig hånd, og det har vores gartnere formået. Vi er blevet vandet
af samme kande, gødet af samme hånd, vendt mod solen, og vi har
alle fået plads til at gro. Nogen har taget imod mere end andre, men
nogen har også brug for mere end andre. Dog har vi alle udviklet os
i fællesskab med hinanden.
Vi har gennem 10 måneder opbygget et rodnet, som er trygt,
bredt og sikkert. Sådant et stort og livsbekræftende rodnet har ikke
alle blomster mulighed for at få, før de skal til at springe ud. Hver
blomst har via sammenplantningen fået af hinanden, og derved
blevet mere erfaren og klar til at springe ud.
At springe ud er smukt, men at gro er mindst lige så smukt, især i

Fortælling ved Skagen fortidsminder.
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Et utrolig flot elevhold.
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takt med hinanden. Det har vores gartnere fået os 84 forskellige
blomster til at gøre.
Den næring, vi har fået, har været sund og lærerig for os. Den
har givet os et puf til videreudviklingen, og den har givet os kraft og
farve.
Vi er nu blevet så stærke efter livet i denne potte, at vi er i stand
til at blive udplantet, springe ud nye steder, danne rodnet og har
moni i nye bede.
Et gammelt råd siger, at man ikke må takke for blomster, men
vore gartnere har dog både givet os ros og ris. Vi har sammen be
vist, at blomster gror endnu bedre med spørgsmål og svar, ros og ris
som en slags næring.
Tak til vore gartnere, som man umiddelbart godt kunne fristes til
at tro var den store stygge græsslåmaskine. Men nu er det værd at
huske på, at græsset kun slås for at det skal gro og blive endnu
smukkere.
Tak for den næring vi har fået, ikke kun for den spiselige føde,
som også er utrolig god, men også for den psykiske næring.
Også tak for potten, som I gartnere har valgt at plante os i, og
som har været de bedst tænkelige omgivelser for os.
Bliv ved med at brugejeres grønne fingre, som I har gjort ved os.
Tak for 10 måneder i denne ubeskrivelige potte.
Elevholdet 1990/91
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Forældretale ved afslutningen for
skoleåret 1990/91
Jeg faldt over en lille notits, hvor der stod:
”Børn har brug for ærlighed”, - der kunne lige så godt have stået
unge mennesker.
Mange voksne mener, at de bør beskytte deres børn mod forvir
ring og negative følelser. Mange tror så, at det er ensbetydende
med at opretholde en rolle: - at være tålmodig, klog og stærk. Men
børn har faktisk brug for ærlighed. De har brug for et menneske,
der gennemgår alle de forskellige menneskelige følelser, og som
gør det ærligt.
Disse mennesker har vi mødt på Bjergsnæsskolen og vore børn
har færdes iblandt dem i et helt skoleår. Det siger vi tak for. Det
kan også siges på en anden måde, som kendetegner skolen her.
- Respekt er som et smil, det koster ikke noget, og alle kan lide
det Vi føler, at vore børn går herfra med en styrket selvtillid, med
noget ekstra godt i rygsækken til den videre vej. Ting som kan hen
tes frem efter behov. Ballasten er konkret viden, men hvad der er

Rytmisk gymnastik, valgfagsholdet.
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mindst lige så vigtigt, har eleverne selv fremført i jeres Jubilæums
spil ”Frihed”.
De har lært noget om frihed.
noget om menneskelivet.
noget om at have lov til at være sig selv.
noget om det positive vi kan give hinanden.
noget om at passe på det liv, vi har her på jord,
noget om at forstå og respektere hinanden.
noget om fred.
Vi siger som forældre tak for en god tid for Dorthe Maria her på
Bjergsnæsskolen:
”Hun udtrykker det selv således: Det har været godt. Det har
været et rart sted at være”. Ikke de store ord, men vel ment.
Vi siger tak til hele personalet her på skolen. Vi har altid følt os
velkomne, når vi kom herop. Vi føler, at I ikke kun er her af pligt,
men for at I kan lide vore unge mennesker.
Tak for et godt skoleår og held og lykke for skolen og jeres ar
bejdsplads i årene, der kommer.
Svend Eg
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Efter Bjergsnæs
Mange nye tanker og forestillinger om, hvad der nu venter én duk
ker op, når man går noget nyt i møde. Blandede forestillinger: Po
sitive som negative. Nye ansigter og masker. Kammerater, sorger
og glæder. Skuffelser, grin og smil, men altsammen oplevelser, som
er værd at se frem til, når man kommer til et nyt sted, og oplevelser,
som er endnu mere værd at have med sig igen, når man tager der
fra.
Tiden fløj afsted (et godt tegn!) Pludselig stod man samlet den
sidste dag - til afslutningen. Den afslutning, der var så langt væk
den første dag.
10 måneder er kun kort tid. Tanken om at skulle starte et nyt
sted efter tiden på efterskole, er ofte dyster. Men tanken var vel
også en smule dyster før efterskolestarten?
Det er en underlig følelse at skulle starte forfra. Hjem til foræl
dre, tilbage til de gamle kammerater - hive det hele op af skuffen
igen. Nogle vil kalde det at komme ud i ”Det virkelige liv”. For des
værre varer tiden bag de ”beskyttende mure” jo ikke ved. Selvom
man helst vil blive, hvor man er, så er der alligevel så meget nyt, der
venter - heldigvis!
Starten på gymnasiet, handelsskolen, arbejdspladsen o.s.v. Uha!
Første skoledag: Næsten som Garfield der skal til dyrlæge, bliver
man mod sin vilje proppet ind i bussen. I et forsøg på at holde sig
på benene - og trods trængslen, vender og drejer man sig, og finder
ud af, at man ikke er den eneste. På trods af den obligatoriske ner
vøsitet - plejer det hele at udvikle sig i den positive retning. Så in
den længe har man glemt alt om den stygge dyrlæge - dejligt!
Nye lærere, omgivelser, mange hundrede mennesker. Ja, sam
menlignes med Bjergsnæs kan det jo ikke. For eksempel er den så
velkendte morgenløbstur blevet til et styrt ned af trappen, før man
famler sig ud under bruseren. Middagsmaden og ”Ham takke alle
vi med sang”, er, om man vil det eller ej, blevet til en mere eller
mindre interessant madpakke, og sangen - den mangler bare. De
suden er leverpostej maden i aulaen blevet til et frikvarter før sidste
time. Gymnastiktimen før aftensmaden er nu et fortravlet forsøg
på at lave morgendagens lektier. De ”aktive” aftener i ”BISSE” er
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Sliddet med sjippeserien gav resultat.

blevet byttet ud med gymnastikken i foreningen, man kom fra. In
den sengetid er Kelds stemme i højtaleren: ”Ja, kære venner, utro
ligt som tiden dog går, når man hygger sig”, den er nu: lidt afslap
ning før dagen er omme. Før sengetid er det svært at undvære lar
men, snakken og den velkendte ”lærerne må ikke se mig - ind på
naboværelset -panik”.
I det hele taget en ny rytme, en anderledes hverdag, men ét år
ældre. En ny fornemmelse af at være hjemme, hvilket naturligvis
kræver en vis ”tilvænningstid”. På et år er der sket en betydelig
forandring, både med ens forældre og én selv. Noget der gør, at nu
skal der ske noget nyt.
En snak i telefonen, et brev eller et besøg, hvad er bedre? Så
egentlig ser det hele slet ikke så sort ud.
Alle disse oplevelser går ikke så let i glemmebogen. På trods af
alt det nye, skal der - og vil der også være tid til det gamle: kontakt
og gensyn.
Alt hvad man har lært, set, prøvet og oplevet, er allerede i brug
som en slags erfaring, nu - og fremover.
Ergo - så er der blevet rettet op på os BS’ere i løbet af et år.
Efter at have oplevet den frie skoleform, f. eks. på Bjergsnæs,
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ved jeg helt sikkert, hvad jeg finder mest tiltrækkende. Så selvom
man nu bestræber sig på, at komme helskindet igennem en ung
domsuddannelse, hvilket man via efterskole er blevet rustet til. Så
er der ingen tvivl om, at for mit eget vedkommende, har jeg fået ly
sten til at opleve endnu et ophold på en fri skole, evt. en gymnastik
højskole.
Majbritt Mikkelsen elev 89/90 og 90/91.
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Naturtur
Mandag d. 27. august startede ligesom alle andre mandag morge
ner med Kelds velkendte:”Ja, god morgen. Så står vi alle op friske
og veludhvilede til morgenløb om fem minutter.” Og som altid
sprang vi friske og superudhvilede ud af sengen og ud til morgen
løb. Men - alligevel var der noget, der gjorde at denne mandag var
noget helt speciel. Det lå i luften, vejret var pragtfuldt, lige til en na
turtur. Så det blev denne dag, vi tog på den ellers så meget omdis
kuterede naturtur. Formiddagen brugte vi til at pakke og gøre de
sidste ting klar. Kl. 10 var vi så alle klar med vores pik-pak og stod
forventningsfulde i aulaen. Åbenbart var alle dog ikke klar, for ele
verne måtte vente på at lærerne blev færdige. Men langt om længe
tog vi afsted i de tre grupper, som vi nu skulle være i et par dage. Ja,
vi var nogle, der var så heldige, at vi ikke skulle gå så langt som
visse andre, og så snart vi kom til vores vidunderlige lejrplads be
gyndte alle at få nogle bivuakker stablet på benene. Da alle havde
redet sig noget at sove i, gik man i gang med aktiviteter, som vi
havde forberedt hjemmefra, og efterhånden begyndte man at
kunne se et resultat. Der blev tegnet en masse, som vist nok skulle
ligne vores fantastiske udsigt. Der blev lavet en tovbane, og nogle
personer fik også at mærke, hvor koldt vandet var ved hjælp af Si
mon Skov. Efter at have hygget os omkring bålet og sundet os efter
vores lejrmåltid var der en gruppe, som havde forberedt et natløb.
En ting er klart efter natløbet, nemlig at det er ganske få, som er in
teresseret i at møde Ole Mølgaard en mørk aften i en skov, hvor
han skal lege trold. Efterhånden som tiden gik var der flere og flere
som krøb i deres soveposer, og nogle var endda så modige, at de
gav sig til at sove uden plastic over hovedet.
Tirsdag d. 28. august. Det var en underlig fornemmelse at vågne
op ude i det fri uden nogen form for højttaler, men i stedet høre Ul
las så blide stemme, som sagde: ”Så står vi op, klokken er 10.” Ja,
tænk det var rigtigt. Vi fornuftige mennesker, der var i Kapeldalen
ved Almind, kunne lige så stille og roligt finde ud af at sove længe.
Derved gik det til at Ullas ”bløde” stemme var den første, vi hørte
denne morgen (selvom Børge godt nok standhaftigt havde prøvet
hele natten på at vække os med sin mindre behagelige snorken).
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Søndersøløbet, Annie, Dorthe og Rigmor.

Søndersøløbet, Ole og Birgitte.
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Nå, men altså, vi krøb ud af soveposerne og fik os lidt tiltrængt
morgenmad, inden der blev lagt en slagplan for dagen. Indtil mid
dag kunne vi prøve tømmerflåden eller, hvad vi nu havde lyst til.
Da mange gerne ville prøve tømmerflåden, blev det vedtaget, at
alle kunne få en lille tur. Dog skulle Peder Esmann og Jacob Adler
lige prøve først. Nu er det jo med Peder og Jacob, at de er sådan
nogle fantastiske ”grow kårle”, så de kunne ikke nøjes med en lille
tur, nej de var store og stærke, så de måtte helt over til den anden
side af søen. Det gik også udmærket, men da de skulle tilbage igen,
knep det lidt for dem. Præcis hvor lang tid det tog for dem at
komme tilbage, husker jeg ikke, men i hvert fald nåede ingen andre
at få en tur. Til det har jeg kun én ting at sige, det er: Det kan godt
være, at drengene er nogle forfærdelige, store og stærke fyre, der
kan så og så meget, men tit glemmer de at se sandheden i øjnene.
Pigerne er i den retning mere realistiske. De ville, før de var sejlet
ud, have tænkt sig godt om og have indset, at det både var klogest
(og mest rigtigt over for kammeraterne) kun at sejle halvvejs ud og
så tilbage igen. Ak ja - men Peder og Jacob kom i land, længe efter
vi andre havde spist middagsmad.
Vandreturen hjemad begyndte, og det var ret varmt, men allige
vel var der godt humør, og trods trætheden sang vi og var glade!
Kl. 15.30 var vi hjemme, trætte, men glade for at turen havde
været så god. Resten af dagen forløb normalt, og da vi gik i seng,
var alle glade for, at det var deres egen seng, der nu skulle soves i.
Uddrag af elevdagbogen fra uge 35 skrevet af
Lotte Troels og Eva Munch 1990/91
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Norgesturen 1991
Jeg tror, at alle var spændte, da vi fredag d. 4. januar steg ind i bus
serne. Endelig var den kommet - Norgesturen, som vi havde hørt
så meget om.
I de sidste dage inden vi tog afsted, havde vi forberedt os på for
skellig måder: Vi hørte om Norges historie og geografi, forsøgte os
med det norske sprog, og havde ”skigymnastik”, som dog ikke
havde meget med ski at gøre. De sidste hyttemøder blev holdt, og
Flemming fortalte os, hvordan vi burde stå på ski. Men nu var da
gen kommet. Allerede en halv time inden vi måtte gå i busserne,
begyndte vi at trække over i den blå opholdsstue og glasstuen,
skønt Niels udtrykkeligt havde sagt, at vi skulle blive på egne gange
til vi blev kaldt over.
Busserne kørte kl. 19.30, og godt tre timer efter sejlede vi med
færgen til Göteborg. Om bord købte mange slik og andre godter i
færgens butik. Nogle valgte de enarmede tyveknægte i stedet, hvil
ket i enkelte tilfælde gav en bonus på over 200 Sv. kr.!
Sejlturen varede tre timer, derefter gik vi i busserne igen. Kun få
fik set noget af Sverige. For det første var det mørkt, for det andet
sov vi.
Da vi vågnede næste morgen, var det et andet syn vi så, end det
vi er vant til: Der var bjerge, og der var sne - masser af sne! Vi an
kom til Hallingskarvet Høyfjellshotell ved middagstid lørdag. Efter
at have pakket ud og fået noget at spise, gik vi over til skiudlejnin
gen for at få vores langrendsski. Vi var delt ind i hold alt efter erfa
ring - og skulle nu prøve at stå på ski.
Jeg var med på Flemmings hold, og skønt ordren ”Bøj knæene,
sænk tyngdepunktet, kant skiene og pres hælene ud” lød simpel
nok, var det ikke helt let, når man knapt nok havde set et par ski
før.
Den første aften var fri, og mange fornøjede sig med en ordent
lig sneboldkamp, hvis man ikke havde mavekneb efter aftensma
den, som i min hytte bestod af frikadeller og bagte kartofler, og til
dessert: Tykmælk med diverse ingredienser, såsom ymerdrys,
æbler, bananer og familieguf... Yrdk!
De følgende dage kunne vi vælge os på forskellige ture, korte el
ler lange alt efter hvad man havde lyst til. Mange var i ”tæt kon
takt” med sneen, selv Hans Jørn lavede flot styrt ned af noget man
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Joan i flot stil.

Op igen Berit.
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knapt nok kan kalde en bakke. Efterhånden blev vi bedre og bedre
til det, og styrtene blev sjældnere.
Om eftermiddagen var der ”alternative aktiviteter” som f. eks. at
kælke, gå i svømmehallen eller stå på ski ned ad en lang bakke bag
hotellet, som var sjov at køre ned ad, men træls at gå op ad.
Om tirsdagen, som var den sidste dag på langrend, var der forskel
lige heldagsture. Nogen var taget med liften op til højfjeldet, men det
var åbenbart svært at finde vej deroppe. Heldigvis var majoren
(Gudruns mand, Hans) med til at ”holde samling på tropperne.”
Tirsdag aften var der fællesaften på hotellet. Her viste vi den un
derholdning, som vi havde forberedt i grupper om søndagen, hvor
der havde været besøgsaften.
Om onsdagen skulle vi så prøve slalom. Det var en del lettere
end langrend - og en del sjovere!
Vi nybegyndere startede på børnebakken, men blev lidt efter lidt
sendt over på de store bakker. Dagene, hvor vi stod på slalom, gik
utrolig hurtigt. Hejsen åbnede kl. 9.30, hvor de fleste allerede var
kommet. Efterhånden blev vi, om ikke gode, så i hvert fald rimelige
til det. Torsdag var der besøgsaften igen - drengene til pigerne! I
vores hytte havde Randi travlt, for der kom mange og ”bestilte tid”
til en god gang massage af deres ømme muskler.
Fredag var den sidste dag. Både lærerne og Svein Roar gav under
visning i slalom og den dag blev de fleste på bakkerne til hejsen luk
kede, og vi måtte aflevere ski og støvler og traske hjem til hytterne.
Nu skulle der pakkes og gøres rent, men det havde vi god tid til,
for busserne kørte først kl. 22.00 - troede vi: Pludselig kom Kirsten
ind og fortalte os, at vi kørte to timer før beregnet. Så vi fik travlt!
Men vi nåede det hele og kom afsted til tiden.
På vejen hjem forbarmede lærerne sig over os, der sad i dobbelt
dækkeren, og vi fik lov til at se videofilm!
Om morgenen ankom vi til Göteborg, hvor vi spiste vores mad
pakker, inden vi gik om bord og sejlede til Danmark.
Kl. 15.30 lørdag d. 12. januar kørte busserne ind i skolegården
på Bjergsnæs, hvor forældrene tog imod os. Så var det rart at
komme hjem og få sovet ud.
De fleste var vist af den mening, at Norgesturen 1991 var helt su
veræn! Vi har fået nogle oplevelser, som ikke vil blive glemt forelø
big, og det er ikke sidste gang, at jeg tager på skitur.
Malene Bollerup Jensen elev 1990/91

81

Tur til Skagen
Efter et engageret og spændende arbejde med skolens jubilæum
trængte alle til at slappe af. Derfor blev den årlige cykeltur i stedet
til en bustur til Skagen. Et udvalg af elever og lærere have planlagt,
hvad vi skulle foretage os i de par dage turen varede. Vi tog afsted
mandag d. 17. juni kl. 12 og første stop var Nordsømuseet i Hirts
hals, hvor der var mange sjove fisk at kigge på. Videre gik turen til
tennishallen i Skagen, hvor alle hurtigt fik soveposer og tasker sat
ind i hallen og så med busserne ud til Grenen. Her havde vi lejlig
hed til at gå en tur helt ud på Grenen og samtidig nyde det dejlige
vejr, den smukke natur og det vidunderlige lys. Undervejs fik vi
også tid at spise den medbragte madpakke.
På vej hjem til hallen var der mulighed for at komme op i fyrtår
net, hvilket mange benyttede sig af. Hjemme var der aftenforfrisk
ning og aftenhygge.
Tirsdag var der nogen, der var meget tidligt oppe, så de kunne
være med til fiskeriauktion på havnen. Men ellers var der morgen
mad kl. 8.00 og kl. 9.00 bevægede vi os på ”gå-ben” ind til Ska
gens to berømte museer: Skagens Museum, som rummer værker af
de berømte Skagensmalere og til Anna og Michael Anchers hus,
som efter en nænsom restaurering på smukkeste måde har bevaret
atmosfæren i det berømte kunstnerhjem. Det blev til to meget
spændende besøg, især fordi der begge steder var meget inspire
rende og engagerede rundvisere. Resten af eftermiddagen var så fri
til at gå på egen hånd i Skagen. Desværre var vejret ikke det bedste,
man kunne ønske sig, men alligevel var mange omkring bl. a. hav
nen, og her fik de et indtryk af både havneliv, havneluft og smukke
gamle bygninger.
Efter aftensmaden var vejret blevet helt pænt, omend koldt, så
det var en god spadseretur til den tilsandede kirke og videre til GI.
Skagen. Her var der en tre stykker som lige skulle mærke hvor dej
lig ”varmt” havet var og de så ud som om de nød badeturen. Vi
andre nøjedes med at nyde udsigten og en enkelt is. Vandreturen til
hallen var god, og hjemme ventede der en aftenforfriskning som
Anne Grethe P. stod for: lune indbagte pølser. De smagte dejligt.
Ellers var der tid til hyggeligt samvær.
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Håndstand og skræven på Grenen.
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Onsdag morgen var der igen nogen som var tidligt oppe og på
havnen til fiskeriauktion. Dagen bød på et besøg på Skagen For
tidsminder: et frilandsmuseum, hvor der vises et rigt og et fattigt fi
skerhjem samt et strandingsmuseum, et fiskeri- og lokalhistorisk
museum og en redningsstation med en enestående medaljesamling.
Over middag var der så tid til at pakke og gøre rent. På hjemtu
ren gjorde vi holdt ved Råbjerg Mile: Danmarks største vandreklit.
Mange nød turen op på milen, selvom det var hårdt at gå i sand (el
ler som en enkelt udtrykte det: det var en sand fornøjelse). Nedad
gik det meget lettere, idet man blot kunne sætte sig på halen og
kure ned. Det var helt utrolig, hvad der var af sand i bukseopslag,
lommer og hos de, der stadig havde sko på, var der et større rengø
ringsarbejde, inden vi atter kunne sætte os i busserne. I ventetiden
havde buschaufførerne fint salg i sodavandsbutikken. Resten af
hjemturen blev brugt til afslapning i de behagelige bussæder og
hjemme ventede køkkenet med middag.
Alle var enige om, at det havde været en meget fin tur med
mange spændende og dejlige oplevelser.
Rita Rasmussen

Åbner de ikke snart i Anchers hus.
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Det svundne år
August 1990.
1. august: Udflugt for bestyrelse og personale til
Brygger Bauers grotter i Viborg og til den nyetablerede Skals Efter
skole.
5. august: Åbningsmøde for elevholdet 1990/91.
6. til 17. august: To introduktionsuger.
Eleverne Lotte H. og Lisbeth J. beskriver i dagbogen mandag
d. 13 august på følgende måde (som en rap):
Den anden uge vi var på Bjergsnæsskolen
der kendte vi hinanden kun en lille smule
det er det vi nu vil fortælle jer om
så sæt jer nu ned og hvil jeres vom
- og værsgo’
Vi startede mandag med et kæmpechok
på vores skema stod der: så står vi op
klokken var ikke mange da stemmen lød
men vi kom da op og gud hvor vi så ud
- værsgo’
Senere på dagen da vi havde spist
skulle vi i grupper sikke noget fis
vi vores naturtur skulle forberede
og sikke dog der blev ballade
- værsgo’
Da vi næsten hele dagen havde siddet på vores flade
sku’ vi ud og motionere. Vi var ikke lade
nogle spillede bold andre gymnastik
vi lånerkort på biblioteket fik
- værsgo’
Vi tog på besøg hos vores lærere
dem vi nu alle har så kære
vi spiste og drak, grinede og lo
og vi ved femtiden hjemad drog
- værsgo’
Nu var denne dag næsten også gået
det var en af de ting vi ikke helt ”forståede”
de første dage så hurtigt gik
inden vi om os set fik.
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Vandkamp skal der til.

18. og 19. august: Skoleweekend som skulle have indeholdt en
naturtur. Men på grund af silende regn blev den næsten aflyst, idet
en lille gruppe elever og en lærer var modige nok til at tage afsted.
For de hjemmeværende på Bjergsnæs blev det til mange spæn
dende aktiviteter i værkstederne og i køkkenet.
27. og 28. august: Naturtur i fint vejr og med højt humør.
29. august: Besøg af polske folkedansere. Eva og Lotte T. be
skriver i dagbogen besøget sådan:
Onsdag tydede på at blive en helt almindelig dag, med alle de al
mindelige timer, med alle de små sjove indfald. Men der tog vi alle
sammen fejl, og Thygesen er nok den, der vil huske den dag aller
bedst, men det kan vi jo komme tilbage til senere.
Vi havde onsdag almindelige timer til 15.30, men derefter var al
almindelighed også slut. Kl. 16 ankom de polske folkedansere i en
bus, der havde kendt bedre dage. Vore øjne stod på stilke for at se,
om de nu også så menneskelige ud. Men den store forskel var der
nu ikke.
Vi gik alle sammen i gymnastiksalen for at se dem danse. De
lagde ud med nogle uskyldige folkedanse, hvor mændene barskt og
maskulint trampede i gulvet, mens pigerne hvinede og løftede op i
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skørterne.Det var afgjort sjovt at se dem danse, selvom polsk folke
dans og dans visse steder kan sammenlignes. I en lille pause sang en
pige på polsk, og bagefter kom de større piger ind igen, men nu i en
hel anden mundering, der bestod af miniskørt, en lille top og så
ikke mere. Vi tror nok, at drengene syntes om det!! Nå - men pi
gerne dansede lidt, hvor de vrikkede med hofterne og så noget så
søde ud. Men dagens højdepunkt var alligevel, da der skulle danses
Lambada. To af de polske piger havde udset sig skolen bedste dan
sere (i hvert fald når de selv skal sige det) og hvem blev hevet ud på
det nok så gloende gymnastikgulv - Torsten og Thygesen. Og som
de kunne danse. Det er sjældent, man har set en dans med så meget
spræl og liv i, som der var i T&T’s. De gav den virkelig hele armen,
samtidig med at kuløren steg dem til hovedet. En sådan Lambada
er der næppe set før. Efter dansen, hvor til sidst alle var med, var
der lidt tid til aftensmad, hvor der blev snakket om Torstens og
Thygesens utrolige dansetalenter.
Til aftensmad spiste vi alle i spisestuen, og der oplevede vi, at
man i Polen ikke spiser på helt samme måde, som vi gør. Efter af
tensmaden blev polakkerne vist rundt på skolen.
Og endelig blev det da tid til, at de skulle afsted og for ikke alle
blev det glædeligt. Thygesen havde jo fået øjnene op for en af disse

Jens og Torsten i »øm « dans med polske piger.
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polske piger (og hun for ham), så det var den rene elendighed. Der
stod hun med tårerne løbende ned ad kinderne, mens Thygesen jo
måtte ta’ det som et mandfolk og bare se betuttet ud.
Langt om længe hoppede polakkerne ind i bussen og kørte.
MEN de havde taget Merete med sig! Der stod vi alle som forste
nede, og så de kørte med vores allesammens lille Merete, og Me
rete var med hjertet helt oppe i halsen inde i bussen med alle polak
kerne. Det var en rigtig kidnapning. Helt galt gik det dog ikke, da
de til sidst læssede Merete af. Alle drog et lettelsens suk og gik ind.
Merete glad - Thygesen mindre glad. Så vi kan vist rolig sige, at
onsdag d. 29. august ikke blev helt almindelig.

September 1990.
10. og 11. september: O-fagsdage om Viborg og omegn.
Mandag: Besøg på Haldruinerne, hvor Keld fortalte historien
bag ruinerne. Besøg på Viborg Stifts Museum med Marianne Bro
Jørgensen som fortæller og i Domkirken, hvor Elith Sloth fortalte
kirkens historie og om Skovgaards billeder.
Tirsdag: cykeltur til forsøgscenter Foulum og til Tjele Gods.
12. september: Besøg på Hammerum efterskole, som bød på et
program indeholdende: drenge- og pigefodboldkampe, forfrisk
ning, gymnastik, drenge- og pigevolleykampe og en volleykamp mel
lem de to skolers lærere. Madpakker blev spist og derefter var der
rundvisning på skolen. Aftenen sluttede af med fællessange inden vi
atter satte næsen mod Bjergsnæs efter en god og spændende dag.
17. til 22. september skriver Emil og Allan i dagbogen:
Mandag var som alle andre mandage. Dagen startede som sæd
vanlig med en frisk løbetur. Ole Mølgaard var som sædvanlig i godt
humør. De to første timer havde vi normalt skema og derefter
skulle vi fotograferes nede i fysik. Der blev taget mange specielle
og gode billeder, deriblandt det mest suveræne billede af Morten
Thygesen som havde et par dobbelthager mere, end han skulle
have. Efter middag havde vi AKTUELT, og der var en gruppe,
som havde set på retssagen om røveriet i Blekingegade. Det var et
godt foredrag gruppen havde lavet, men de havde også været lang
tid om at forberede emnet. Om aftenen var der lærerbesøg. Nogle
var ovre hos Ole og Lisbet, og det meste af aftenen gik med ”drille
pinden”. Det var ikke alle, der fandt ud af, hvordan den virkede,
især ikke Peter og Line, der havde et frygtelig bøvl med den.
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Slugten, efter træerne er væk.
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Alle grenene bliver tilfils.

Onsdag formiddag skete der noget specielt. Vi havde regneformiddag, hvor vi blev delt ind i to store grupper. Den ene gruppe
skulle lave regnskab for et år i en ganske almindelig familie. Det
andet hold blev delt ind i tomands grupper, hvor hver skulle være
arkitekt, der skulle bygge huse. De fik stillet 800.000 kr. til rådig
hed. Der blev bygget små huse og store huse, nogle endda med
swimmingpool. Skal vi have læder-møbler, PH-lamper, opvaske
maskine osv. blev diskuteret. En spændende formiddag. Om efter
middagen var der normalt skema. Ved aftensamlingen blev der un
derholdt med musik og leg.
Lørdag var der forældre- og vennekredsmøde, hvor de diskute
rede om vi skulle have en hal - og det fik vi.
22. september: Forældre- og vennekredsmøde med drøftelse af
halbyggeri og sangtime ved Ole og Rita. Om eftermiddagen lagde
Poul Veise op til debat ud fra sin video: ”Stinnes valg”.
29. og 30. september: Efterårsmøde for elevholdet 1989/90.
30. september: Åbent hus på alle landets efterskoler.

Oktober 1990.
4. oktober: Vennekredsmøde hvor halbyggeriet blev vedtaget.
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10. og 11. oktober: O-fagsdage om istiden indeholdt bl.a. fore
drag, film, fremstilling af istidslandskaber i flamingo og en cykeltur
til Dollerup Bakker og Mønsted Kalkgruber, hvor Anker Buch for
talte om gruberne og viste sin kunnen på violin.
12. oktober: Fødselsdagsfest ved klasse 14.
13. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gymna
stiktræning og folkedans. Forældre og elever prøvede et af valgfa
gene, og under kaffen var der korsang, samspil og fællessang.
14. til 21. oktober: Efterårsferie for eleverne, men skolen sum
mede stadig af liv og humør og høj aktivitet: Unge på gymnastikinstruktørkursus I.
22. til 26. oktober: 9.klasse i erhvervspraktik og 10. klasse havde
normalt skema på skolen.
November 1990.
31. oktober til 2. november: Emnedage, hvor eleverne blev delt ind
i grupper og skulle lave en ”Robinsonade”. Det blev til mange
spændende historier om det at lande på en øde ø.
13. november: Koncert ved soulgruppen: ”Soul Meeting”.
15. november: ”The Brilliant Hostes” fra klasse 13 inviterede
alle til en flot gallaaften.

Flemming styrer den flotte lancier.
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De første skovlfulde til hallen tages af gummigeden.

19. til 22. november: Tre elever fra Herning Højskoles musikli
nie var i praktik og underviste samspilsgruppen med stor iver og
engagement.
26. november: Licitation på hallen. Resultatet blev dyrere end
forventet, og en sparerunde indledtes. Kunstneren Felix Pedersen
fremviste senere på dagen en fin model af hallen med det flotte
gavlmaleri samt forsalg til felterne på langsiden.
26. og 27. november: O-fagsdage om ”Pedal-Ove sagen” med
video om sagen, besøg af en advokat, en kriminalbetjent og en
fængselsbetjent.

December 1990.
1. og 2. december: Skoleweekend med skovtur og lærerbesøg lør
dag og forældredag søndag eftermiddag, hvor alle hyggede sig med
at juleklippe/klistre og synge, og midt under det hele serverede
køkkenet dejlig varm gløgg og lune æbleskiver.
4. december: Omegnsaften med Mogens Stryhn, som gennem
lysbilleder og foredrag fortalte om ”Den hvide mands møde med
den tredje verden.”
10. til 15. december: En stor gruppe elever og lærere arbejdede
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tre timer daglig med forberedelse af juleunderholdning med sketch,
drama, sang og musik, mens en lille gruppe gik i køkkenet og la
vede julegodter.
10. og 11. december: O-fagsdage omkring det forestående fol
ketingsvalg.
10. december: Om eftermiddagen besøg af Herning Højskole
musiklinie, som optrådte med et musikshow.
10. december: Skolens kor var om aftenen i Løvel forsamlings
hus og synge.
13. december: Blid morgenvækning af et Luciaoptog.
14. december: Juleafslutning for omegnen med udstilling af
elevarbejder i den blå opholdsstue og juleunderholdning ved ele
verne i gymnastiksalen. Resten af aftenen og lidt mere julehyggede
eleverne sig med juletræ og julesange i gymnastiksalen.
15. december: Julegudstjenste i Asmild kirke kl.10 ved pastor
Gunnar Hansen.
Kl. 11.30 serverede køkkenet en fin julemiddag og der var en
mandelgave på hvert bord.
Om eftermiddagen var der forældredag med udstilling af elev
arbejder i den blå opholdsstue og juleunderholdning ved eleverne i
gymnastiksalen.

Juleudstilling med hyggelig julestue.
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Juleudstilling af elevarbejder.
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16. december til 2. januar: Juleferie.
16. december: Juleafslutning for bestyrelse og personle.
31. december: Nytårsaften: En aften med mange traditioner for
samvær med familie og venner, men denne blev anderledes, for
Ole og Lisbet havde inviteret familie, venner, skolens personale og
bestyrelse til fest på skolen i anledning af deres kobberbryllup. Det
blev en meget fin fest, og ved årsskiftet havde alle medbragt diverse
fyrværkerieffekter og det sammen med fyrværkeriet over Viborg
by var et fantastisk flot syn.

Januar 1991.
2. januar: Eleverne kom fra juleferie, og de mærkede også at Ole
og Lisbet havde haft kobberbryllup. I dagbogen skriver Laila og
Malene: ”Spørgsmål som ”Har du haft en god ferie?”, og ”Var nyt
årsaften sjov?” føj gennem luften, da vi onsdag aften ankom til sko
len efter næsten tre ugers juleferie.
Lisbet og Ole må have savnet os meget, for de gav champagne
og småkager til aftensamling!!!! Det er vist aldrig sket før, at elever
har drukket champagne i den blå opholdsstue. Det blev dog ikke
den store beruselse, for vi måtte nøjes med et enkelt snapseglas
champagne til hver”.
3. og 4. januar: Forberedelse af Norgesturen med norsk sprog,
historie, geografi, musik og noget om, hvordan man bør stå på ski.
Pakning af madkasser og pakning af tøj.
4. til 12. januar: Norgestur.
14. januar: Eleverne havde forlænget weekend, og skolen blev
brugt til folkeskolemusiklærerforeningens årlige musikdag. Mange
børn sang og spillede hele dagen, og det var spændende at se, hvor
dan de udfoldede sig.
16. januar: Keld og Annegrethe fik en pige, som senere blev
døbt Thea.
21. til 25. januar: Emneuge. Første emne: erhverv, hvor eleverne
besøgte forskellige virksomheder og institutioner, hørte foredrag
og skrev ansøgninger, som så blev bedømt af erhvervsfolk. Andet
emne: gymnastik, hvor der blev trænet flittigt til opvisningen på
Gymnastikhøj skolen.
31. januar: En gruppe elever til koncert med ”Up with people” i
Tinghallen i Viborg.
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Lisbeth og Ole havde kobberbryllup den 31. december.

De dygtige hjælpere til kobberbrylluppet.
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Februar 1991.
1. februar: Rejsegilde på den ny idrætshal.
2. og 3. februar: Skoleweekend hvor eleverne hele lørdag deltog
i Viborgelevers vinterstævne på Gymnastikhøjskolen.
Søndag var der lærerbesøg om formiddagen.
5. februar: Alle cyklede til Houlkærskolen for at se en musical,
som havde titlen: ”Er der fluer i kaffen?”
7. februar: Fødselsdagsfest ved klasse 12: Karneval.
8. til 17. februar: Vinterferie.
20. februar: Omegnsaften med Erik Sommer, som tog os med
på et strejftog i den nye højskolesangbog.
21. februar: Værelse 27 beskriver dagen sådan: Torsdag var en
helt almindelig dag. Om aftenen havde vi stilletime. Men helt al
mindelig var den nu ikke, for vores allesammens Kirsten sprang i
rulleskøjterne og skøjtede rundt for at sige godnat på pigegangen.
23. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1991/92.

Marts 1991.
2. og 3. marts: Årsmøde i FFUE på Nyborg Strand.
9. og 10. marts: Skoleweekend hvor der lørdag formiddag var
forældredag med oplæg til debat ved Poul Veise ud fra hans video

Hallen tager form.
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”Stinnes valg”. Det blev til mange gode diskussioner først ude på
elevværelserne, dernæst med Poul Veise i gymnastiksalen.
Lørdag eftermiddag var der gymnastikopvisning ved V.A.G.’s
forårsstævne på Gymnastikhøjskolen.
13. marts: Houlkærkoret på besøg om aftenen.
14. marts: Årsmøde i skolens vennekreds.
25. til 27. marts: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.
27. til 30. marts: Jubilæumsholdet trænede gymnastik.
April 1991.
4. april: Gymnastiktræf på Vesterlund Ungdomsskole for eftersko
lerne Brejninggaard, Lægaarden, Vesterlund og Bjergsnæs med
gymnastikopvisning, rundvisning, aftensmad, forfriskning, lege og
discotek.
6. og 7. april: Eleverne havde sammen med weekendvagten
Børge besluttet at holde en fjernsynsfri weekend. Der var en del
diskussion, inden det blev vedtaget, men alle overholdt det, og det
betød en masse aktiviteter i faglokaler og tid til at hygge sig på væ
relserne. Eleverne var glade for sådan en weekend, da de først
havde prøvet det.
8. april: Besøg i Haverslevhallen, hvor vi var sammen med et par
andre efterskoler. Først viste vi gymnastik for hinanden, og der
næst dystede vi i boldspil arrangeret af eleverne på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole.
13. og 14. april: Hjælpeinstruktørkursus i gymnastik.
17. april: Hammerum efterskole på besøg.

Maj 1991.
1. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte 5 andre efterskoler til
en aktivitetsdag.
Program:
9.00 Morgensang og flaghejsning.
9.30 Håndbold (piger), basket (piger), volley (drenge),
fodbold (drenge), hockey (mix), tennis, bordtennis,selvfor
svar, rytmisk gymnastik, sæbekassebygning,
kanosejlads, mountainbike.
12.30 Spisning af madpakker.
12.30 Atletik og terrænløb.
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Der er ingen rummand i hallen, men gulvet lakeres.
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14.00 Fodbold (piger), volley (piger), basket (drenge),
håndbold (drenge), rundbold, tennis, selvforsvar,
rytmisk gymnastik, boccia, kurvebold, skak, kano-sejlads.
17.00 Sæbekasseløb.
17.20 Fælles afslutning.
17.45 Afgang.

2. til 8. maj: Skriftlige prøver.
6. maj til 22. juni: To studerende, Kirsten og Vivi fra fritidspæ
dagogseminariet i Viborg i 7-ugers praktik.
9. maj: Fødselsdagsfest ved 9. klasse: Melodi Grand Prix.
13. maj: 9. klasse og 10. klasse grundkursus i matematik besøgte
Ungdommens Posthus i Viborg. Her blev der en hel dag arbejdet
flittigt med udfyldning af alle mulige blanketter og samtidig lært
noget om, hvad et posthus kan bruges til.
21. maj til 5. juni: Mundtlige prøver.
24. maj: Ulla og Jens Arne venter familieforøgelse i begyndelsen
af november, så Anne Tingager fra Jelling blev ansat som barsels
vikar.

Den første rengøring af hallen.
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De sidste bøgetræer plantes foran hallen.

Juni 1991.
5. juni: Øvning af jubilæumsspillet, musicalen ”Frihed” startede.
6. til 15. juni: Alle aktiviteter i forbindelse med jubilæet blev
trænet ivrigt og engageret af alle på skolen.
13. juni: Generalprøve på musicalen.
15. juni: Bjergsnæskolens 10 års jubilæum, indvielse af hal og
afsløring af kunstværk.
Program:
11. 15 Udstillingerne af elevarbejder ved nuværende og tidligere
elever åbner.
12
.00 Jubilæum og indvielse.
Velkomst ved skolens formand:
Vagn Åge Kjeldsen.
Afsløring af kunstværker ved Lisbet D.Mølgaard.
Tale ved kunstmaler: Felix Pedersen.
Festtale ved filosof, mag.art
John Engelbrecht.
Jubilæumssang.
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Jubilæumsholdets piger i yndefuld serie.

.00 Spisning - Ta’ selv bord.
Tale ved forstander Ole Mølgaard.
Andre taler.
Musiske indslag.
15
.00 Jubilæumsspil: musicalen ”Frihed”
16 .00 Gymnastik-, folkedans-, og boldspilopvisning ved nuvæ
rende og tidligere elever.
18
.00 Afslutning.

13

16. juni: Elevmøde startede om formiddagen og om eftermidda
gen tillige åbent hus for omegnen med hele jubilæum
sprogrammet:

Program:
9.00 Flaghejsning - Elevmødet starter.
10.00 Fælles gymnastik i hallen.
10.45 Boldspil og spring.
11.30 Middag.
12.30 Generalforsamling i gymnastiksalen.
13.00 Åbent hus starter.
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Blomsterne var arrangeret af formandens datter Birgitte Kjeldsen
med hjælpere.

Personale samt bestyrelse ved elevmøde/åbent hus den 16. juni
(Lars Rasmussen fra bestyrelsen mangler dog.
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14.30 Musicalen ”Frihed” i gymnastiksalen.
15.30 Traktement i hallen.
16 .05 Gymnastik- folkedans- og boldspilopvisning af nuvæ
rende elever og jubilæumshold.
17
.00 Åbent hus slut.
17.30 Elevmødets afslutning - Ta’ selv bord.
17. til 19. juni: Skagenstur.
21. juni: Afslutningsfest arrangeret af klasse 11.

»Mangler i lidt kærlighed?« Marianne som skøgen.
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Missionærerne.

22. juni: Afslutning for forældre med udstilling af elevarbejder i
den blå opholdsstue, musicalen ”Frihed” i gymnastiksalen, gymna
stik- og folkedanseopvisning i hallen.
Kaffebord, kor og afslutningstaler i hallen.
23. juni: Afslutning for personalet og alle ønskede hinanden en
god sommerferie, selv om ugen efter også rummede møder.
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Rita Rasmussen
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Hanne og Per blev gift lørdag den 6. juni 1991 i Jelling kirke.
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Besparelser 1992
Desværre er det også i år nødvendigt at orientere om besparelser,
der vil gribe voldsomt ind i efterskolernes virke.
Tidligere har mange modtaget en artikel om dette, så her skal
kun kort trækkes nogle linjer op.
I finanslovforslaget for 1992 er følgende blevet fremlagt:

1. Stop for flere elever
Det skulle være midlertidigt, men ???
Det betyder, at ikke flere end det nuværende antal på 17.400 ele
ver kan komme på efterskole hvert år.
2. Nedsættelse af tilskuddet pr. elev
Ca. 5000 kr pr elev, og dette vil for Bjergsnæsskolen betyde
450.000 kr i besparelser - et helt urealistisk tal, da vi gennem flere
år har haft besparelser, der pr. år når op på mindst 350.000 kr.
Flere efterskoler må lukke og mange vil halte igennem dagligda
gen, hvis dette forslag går igennem. Og det er ikke p.g.a. elevtilgan
gen, som for de fleste skolers vedkommende er god.
3. Reducering af anlægsbevillingen.
Fornyelse og reparation af bygninger vil nu blive udskudt, selv om
kulturministeren har erkendt, at byggesituationen for de frie skoler
herved bliver håbløs, da der også er sparet her foregående år.

Kommunestøtten
Også besparelser fra kommunernes side er sket, og mange fristes til
at nedsætte eller ijerne støtten også i 1992.
F. eks. har Viborg kommune nedsat den med 2-2‘/2 %, fra 20-25
% af restbeløbet til 18-22‘/2 % af restbeløbet.
Kreditforeningerne tør på baggrund af disse nedskæringer ikke
låne efterskolerne penge! Selv i tilfælde, hvor en efterskole har fået
statslån, og også i tilfælde, hvor en efterskole kan melde optaget
flere år frem i tiden. Staten går nu kun ind med en statslånsdæk
ning på 20%, hvor det før var 50%.
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Urtehaven næsten klar til græs, træer og buske.

Derfor er det svært at få bygget nyt og få renoveret, da det også
er svært at spare op.

Friheden undertrykkes.
Vi søger ikke medynk. Vi er vant til at klare os selv. Men vil regerin
gen ved dette forslag ad bagvejen aflive en af vort frihedsbegrebs
muligheder - det at kunne tage på efterskole - at kunne vælge frit
for sit barns fremtid.
Alle kan hjælpe ved at gå til deres respektive partiers politikere
og få dette anslag mod efterskolerne og frihedsbegrebet ændret.
Ole Mølgaard
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Der skal kulør på kroppen før prøverne.

Marcell og Claus er som sædvanlig i arbejde.
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Elevforeningen har ordet
Tiden går stærkt, der sker mere og mere, vi styrter rundt for at nå
det hele. Det er sommetider godt at stoppe op og se, hvad der sker
omkring en. Få tid til at kigge i bakspejlet eller se fremad.
Mens jeg sidder og skriver dette her midt i oktober, er jeg på vej
til Tjekkoslovakiet på 8 dages studietur. Dernede tror jeg, at vi vil
opleve noget af det, der var her før. Men samtidig vil vi se, hvad der
sker, når Vesten holder sit indtog både på ondt og godt.
Det var et par spredte tanker om, hvad der sker omkring os.
Der er også blevet set tilbage på Bjergsnæsskolen i år. Vi har fej
ret 10 års fødselsdag for skolens start. I forbindelse med fødselsda
gen var vi nogle gamle elever, der var med til at gøre dagen festlig.
Jeg tror, at det for mange af os var rart igen at følge skolen på nært
hold. Der blev udover træning god tid til at snakke og diskutere
om, hvad der sker rundt om os.
Tak til skolen og de ansatte for et godt og spændende år.
Elevmødet stod lidt i skyggen af fødselsdagsfesten, men allige
vel var der mødt utrolig mange gamle elever op.
Næste år vil vi prøve at forlænge elevmødet med en halv dag. Lør
dag vil stadig være, som den plejer. Søndag vil vi prøve at lave et
elevforeningskursus, som der har været ønske om.
Der vil blive 2 emner. Gamle lege ved Søren Andkjær, og cric
ket på en ny måde ved Erike Juhl. De er begge fra Gerlev Idræts
højskole. De er nogle friske fyre, der nok skal lave en god dag for
os.
I elevforeningen har vi også 10 års fødselsdag i 1992, derfor har
vi inviteret alle gamle Bjergsnæsser til elevmødet. Få fat i de gamle
venner og lad os få en god dag.
Hans-Jørn har valgt at trække sig tilbage som kontaktperson i
elevforeningen - Hans-Jørn TAK for din indsats de første 10 år. Ny
kontaktperson er Hanne Mols.
Det var lidt af det, der skete i år, håber vi ses til maj.
GOD JUL OG GODT NYTÅR.
Jan Bisgaard
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Jubilæumsholdet.

Ill

Afslutningsserie til jubilæet.
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Nyt fra gamle elever
Vi har også i år fået en del breve fra nogle af de gamle, som for øje
blikket befinder sig i udlandet, eller laver andet spændende her
hjemme. Det er altid dejligt at få mange breve fra jer, og det er rart,
at I tænker så meget på os. I løbet af året har vi modtaget mange
flere breve end der er med her. Jeg vil igen opfordre jer til at skrive
lidt om, hvad I laver i det daglige, og sende brevet til skolen om
kring 1. oktober.
En af vore meget trofaste skrivere er Bente Fisker.
Bente er blevet udlært kontorassistent fra politiet i Viborg og har i
den periode været meget aktiv i foreningslivet her i byen. Det har
været så meget, at vi på skolen kun har set meget lidt til Bente! Ef
ter endt uddannelse hos politiet skulle Bente prøve at blive betjent.
Det er en svær og møjsommelig proces. Der var i år 700 ansøgere,
og de skulle kun bruge 90! Mon Bente skulle blive en af de hel
dige?
Der var optagelsesprøver i Århus, både fysiske og teoretiske,
samt prøver der gik på holdninger til rockere, politik, almene for
hold o.s.v.
I starten af oktober kunne Bente så starte sin uddannelse på po
litiskolen i København. TILLYKKE BENTE!
Bente siger glædelig jul og godt nytår til alle, og sender sin (og Jes‘)
nye adresse: Ægirsgade 35 2. tv., 2200 Kbh. N.
Maria og Tulle (87/88) er sammen taget til England, hvor de
sammen arbejder på et hjem for handicappede. Det er et hårdt job,
da mange af børnene har svære handicap. Maria og Tulle bor i en
gammel kold barak, men synes, det er hyggeligt at være der sam
men med 7 andre danskere. De hygger sig, tager i byen og ser sig
om i England. De har i oktober haft besøg af Anders E og Anette
Rudolf. De sender mange hilsner til alle.
Lis Funch befinder sig også i England for tiden. Hun er i huset
hos en alletiders familie. Der er 4 børn at passe, så Lis har da ende
lig fået noget at lave! Mange hilsner fra Lis!
Peder Esmann er au-pair i Tyskland. Han har det supergodt, og
er faldet godt til i det sydlige. Han spiller håndbold med nogle fine
store ”kårle”, spiller tromme som afløser i et heavy-orkester!, men
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Tidligere elever lavede under instruktion af Børge en meget fin og
spændende opvisning i håndboldspillets finesser. Her sidder de
trætte efter opvisningen.

Felix og Ebbe sætter malerierne op.

114

Lisbeth og Rikke klarer hallens vinduer.
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håber, at kunne finde et andet orkester at spille med. Derudover
bruger Peder fritiden og pengene i Hamburg til teater, koncerter
m. v. Han har også kontakt med en del andre danske au-pair i om
rådet (piger?), så han keder sig ikke. En stor hilsen til alle gamle
elever!
Rikke Flemming er på Grønland, hvor hun også er i huset. Hun
starter dagen kl. 7.00 med at få Nivi op og i skole. Derudover har
hun set en masse.
På billedet har hun vist, hvor hun bor, og et udflugtssted. Det ta
ger 5 timer at komme på toppen.
Rikke bor: Box 256, 3911 Sisimiut. Hilsner til alle.
Annie Hinge Kristensen er også i England hos en meget sød fa
milie. Her passer hun Alex på 10 måneder, og gør rent i familiens
ikke så store hus. Annie bliver rigtig betragtet som medlem af fami
lien, og trives godt ved det. Det er Annies skyld, at Lis kom til Eng
land, så de to har det godt sammen og føler sig helt i familie. Mange
hilsner fra Annie.
Pia Brinch Sørensen sender en hilsen og nogle tanker, som jeg vil
slutte med for i år.

Rikke Flemming Andersen på Grønland.
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Aften(bade)tur til GI. Skagen.

Råbjerg Mile.

lYl

SAVN
Tingene er
allerede forandret
i løbet af ingen tid.
Vi fløj ud af reden
for blot 4 måneder siden.

Vi er spredt
for alle vinde
men dog
er vi nogle
der har den samme tanke.
Lad stoltheden sejre
og
vær den
første til at
holde kontakt.
Pia Brinch Sørensen 90/91
Alle skal også herfra ønskes glædelig jul og godt nytår. Jeg håber
at få mange breve at redigere næste år, så husk det og sig det videre.
Frederik, Folke, Kirsten og Niels
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Arrangementer på Bjergsnæs 1991-92
September
29.
kl. 3.00-17.00

November
14.
kl. 19.30

19.

kl. 9.00

December
4.
kl. 19.30

20.

kl. 18.45

Januar
13.
kl. 19.30

Februar
1.

6.

kl. 19.30

Efterskolernes dag 1991. Åbent hus på
Bjergsnæsskolen. Aktiviteter i faglokaler
og rundvisning, køb af kaffe m. m.

Sangaften med Bjarne Haahr, som har
skrevet musik til mange af de nye kendte
sange.
Den flotte lysbilledfortælling af Lars Thor
kild Bjørn: ”Christen Kold’s vennemøde
tale”. Arrangementet ligger om formidda
gen for alle de, som ikke normalt har mu
lighed for aftenarrangementer.

”Kys mor, skat”. En film af Carsten Søn
der, som selv vil indlede aftenen med sine
tanker om denne tankevækkende og gode
film.
Julearrangement for omegnen med udstil
ling af elevarbejder og underholdning.

Square dans med Sven Hamborg og Blue
grass orkestret fra Thy.

Vinterstævne med opvisning på Gymna
stikhøjskolen.
Lise Nørgaard fortæller om ”Danskernes
selvskabte plager”. Vi har alle i TV-serien
”Matador” set Lise Nørgaards evne til at
karaterisere en tid og et folk.
Fortsættes side 122
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120

121

Marts
12.
kl. 19.00
14.
24.

Eftermiddag
kl. 19.30

Juni
18.

kl. 18.30

Årsmøde i Vennekredsen (kun for venne
kredsmedlemmer)
Forårsopvisning på Gymnastikhøjskolen.
Skribent, forfatter og debattør, Ulla
Dahlerup holder foredrag ”År 2000 hvad siger fremtidsforskerne om os?”

Afslutning for omegnen med udstilling,
underholdning og gymnastikopvsning.

Sandt at sige et flot billede af Else.
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1991/92. (Rækkefølge efter
dato for ansættelse/antagelse).
1. Anne Tingager, lærer (vikar)
ansat fra 1. september 1991, underviser i tysk, foreningslære,
idrætsteori, gymnastik, rytmisk gymnastik, silkemaling, o-fag
og kursus I.
2. Anne-Marie Bergmann, timelærer
ansat fra 1. august 1991, underviser i foto.
3. Peter Kraack, timelærer
ansat fra 1. august 1991, underviser i gymnastik, spring,og kur
sus I.
4. Grethe Kriegbaum, køkkenassistent
ansat fra 1. februar 1991.
5. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, datalære ogbadminton.
6. Hanne Mols Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
idrætsteori, foreningslære, dansk, volley og kursus I.
7. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
8. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik, o-fag,
gymnastik, historie, spring og aktuelt.
9. Finn Jønsson, pedel
Ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiskepligter
med have og bygninger,og har elever til praktiskarbejde.
10. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, idrætsteori, gymna
stik, matematik, håndbold og kursus I.
11. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
12. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, o-fag, hi
storie,keramik og dramatik.
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13. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i engelsk, dansk, tekstil
formning.
14. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i matematik, musik, sam
spil, kor, o-fag, historie, kursus I og spiller til sang og gymna
stik.
15. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
16. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik, aktuelt,
historie, fodbold, musik, kor og er skolevejleder.
17. Hans-Jøm Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, basketball,
volley og er skolevejleder.
18. Børge Hansen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i matematik, dansk,for
eningslære, idrætsteori, håndbold og foto.
19. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.

20. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri og kursus I.
21. Ole har fortælletimer og underviser i gymnastik, matematik og
kursus I.
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Elevliste 1990-91
9001 Andersen, Rikke Flemming
9002 Bach, Else
9003 Bach, Joan
9004 Bak, Ole
9005 Barfod, Carsten
9006 Bitsch, Martin Koldkur
9007 Bitsch, Tommy
9008 Bruun, Jette
9009 Christensen, Jesper Kabel
9010 Christensen, Randi Panduro
9012 Eg, Dorthe Marie
9013 Eriksen, Berit Hellerup
9014 Eriksen, Karsten Lund
9015 Frank, Marcell Sandfeld
9016 Frølund, Lene
9017 Funch, Lis
9018 Gejl, Mette
9019 Ginnerup, Line Lindholt
9020 Gudiksen, Anne
9021 Hardis, Simon
9022 Haubjerg, Michael
9023 Heshe, Lotte
9024 Hougaard, Lotte
9025 Jensen, Claus Krogh
9026 Jensen, Else Marie Ladegård
9027 Jensen, Jacob Adler
9028 Jensen, Kathrine Skøtt
9029 Jensen, Kurt
9030 Jensen, Lone Stouby
9031 Jensen, Mads
9032 Jensen, Malene Bollerup
9033 Jensen, Merete
9034 Jepsen, Lisbeth Ladefoged
9035 Johannessen, Peder Esmann
9036 Johansen, Steffen Egebjerg
9037 Jørgensen, Anders Dissing
9038 Katborg, Gro Stoltze
9039 Kjeldsen, Kent Østergaard
9040 Kjærgaard, Allan
9041 Kjærgaard, Ingrid
9042 Kolby, Mads
9043 Kousgaard, Tanja

Nordrevej 84, Boller, 8700 Horsens
Abakken 51, Krejbjerg, 7861 Balling
Røddingvej 25, Batum, 8830 Tjele
Aabakken 42, Krejbjerg, 7861 Balling
Rådyrvej 97160, 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
Hørsøvej 4 A, Mollerup, 8830 Tjele
Saltgade 19, 6760 Ribe
Violvej 137, 7800 Skive
Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
Dovermarkvej 2, Københoved, 6600 Vejen
Viborgvej 19, 7800 Skive
Bakkedraget 8, Rødding, 7861 Balling
Gothersgade 18 st.tv., 8800 Viborg
Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning
Valmuemarken 92, 9690 Fjerritslev
Gl.Ålborgvej 27, Løvel, 8830 Tjele
Marie Bregendahlsvej 62, 7430 Ikast
Haugevej 68, Thorning, 8620 Kjellerup
Stanghedevej 21, Finderup, 8800 Viborg
Adalvej 9, Hvejsel, 7300 Jelling
Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
Moseparken 36, 8722 Hedensted
Lindholtvej 12, Sevel, 7830 Vinderup
Slugten 6, Hald Ege, 8800 Viborg
Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
Elinelundvej 10, 6800 Varde
Solvangsalle 10, Ramsing, 7861 Balling
Børglumvej 70, 7400 Herning
Høvsørevej 13, 7650 Bøvlingbjerg
Mageltornvej 7, 8240 Risskov
Albækvej 23, Thyregod, 7323 Give
Thyregodvej 9, Thyregod, 7323 Give
Sønderupvej 10, Nr. Vium, 6920 Videbæk
Parkallé 29, 6880 Tarm
Bøgevej 3, 8783 Hornsyld
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Kristensen, Annie Hinge
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
9071 Rasmussen, Lene
9072 Rasmussen, Lise
9073 Riis, Birgitte
9074 Skov, Simon Smedegård
9075 Stenstrup, Berit
9076 Stisen, Ole Helleberg
9077 Svendsen, Jesper Borch
9078 Sørensen, Camilla Lykkegård
9079 Sørensen, Heine
9080 Sørensen, Pia Brinch
9081 Sørensen, Søren Gynther
9082 Thygesen, Morten Georg
9083 Toft, Morten Hall
9084 Trinderup, Trine
9085 Troels, Lotte
9086 Østergaard, Thomas

9044
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
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Lille Thorumvej 27, Thorum, 7870 Roslev
Vesterrisvej 90, Østerbølle, 9620 Älestrup
Rosenallé 49, 6920 Videbæ
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
Serridslevvej 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
Abrinken 3, Tapdrup, 8800 Viborg

Herningvej 31, 7300 Jelling
Teglgårdvej 24, 7451 Sunds
Engvej 5, Tapdrup, 8800 Viborg
Eveldrupvej 173, Testrup, 9620 Ålestrup
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

Elevliste 1991-92
9101 Agerholm, 'Inne
9102 Andersen, Annika Bech
9103 Andersen, Mia Møller
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9186
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142

Kløvermarken 18, Durup, 7870 Roslev
Vinkelvej 169, Vinkel, 8800 Viborg
c/o Frandsen, Slåenvej 112, Mejdal,
7500 Holstebro
Bach, Else
Åbakken 51, Krejbjerg, 7860 Spottrup
Barfod, Carsten
Rådyrvej 9, 7160 Tørring
Bitsch, Tommy
Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
Bjerre, Helle
Mejrup Skolevej 28, Mejrup, 7500 Holstebro
Bjerre, Kirsten
Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Bjerrum, Katje
Fuglsangvej 2, Vind, 7500 Holstebro
Blom, Maja
Hjaltesvej 15, Voel, 8600 Silkeborg
Christensen, Lone
Lyngbakken 3, Sr. Thise, 7870 Roslev
Damkjær, Signe
Hemmersvej 16, 7800 Skive
Engkebølle, Anne
Gabelsvej 12, 6740 Bramming
Frederiksen, Dorthe
Bystedmøllevej 2, Durup, 7870 Roslev
Frederiksen, Jette
Vesterled 10, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Gejl, Mette
Dovermarkvej 2, Københoved, 6630 Rødding
Gudiksen, Søren
Bakkedraget 8, 7860 Spottrup
Hansen, Anders Venø
Hans Egedesvej 24, 7400 Herning
Hansen, Anne
Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
Hansen, Christina Ingerslev Bjørns Knudevej 27, 7130 Juelsminde
Hansen, Jens Jakob Myrup Gunderstedvej 20, Gundersted, 9600 Aars
Hedegaard, Tina
Herrupvej 4, Hcrrup, 7830 Vinderup
Jensen, Christian Nybo
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