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Den menneskelige udfordring
Året 1992 vil gå over i historien med mindet om en katastrofal tør
sommer, der betød misvækst og høsttab for dansk landbrug i en så
dan grad, at det vil true mange landbofamiliers økonomiske eksi
stens.
Det er dog for intet at regne mod den hungersnød, der hærger i
flere afrikanske lande bl. a. Somalia og Zimbabwe. I medierne har
vi set, hvordan folk i stort tal dør af sult, og at lastbiler dagligt sam
ler de døde og transporterer dem væk, som var det dagrenovation.
Det er et paradoks, at EF for at få bugt med overskudslagrene, i
samme år må vedtage en braklægningsordning, som betyder, at
15% af den landbrugsjord, hvor på der dyrkes kornafgrøder, skal
ligge ubenyttet hen. - Foruden Afrika har også Østeuropa brug for
massiv fødevarehjælp. Efter 2. verdenskrig modtog Vesteuropa heriblandt Danmark - en storstilet hjælp fra USA i form af Marshall-hjælpen, som var på 6-700 mia. dollar.
Var det ikke rimeligt om EF landene enedes om at ekspedere en
lignende hjælp videre til Østeuropa og andre lande, hvor nøden er
stor? - Vi har jord, arbejdskraft og de tekniske muligheder, og vi
ville rent menneskeligt havde det bedre ved at kunne hjælpe andre.
Undskyldninger med, at man ikke kan få hjælpen frem holder ikke,
- når det er krigsmaskinen, der skal frem, er der ingen problemer.
(Golfkrigen in mente).
Viljen til at ville giver evnen til at kunne, denne sætning kan også
bruges her. Først når det folkelige pres via medierne bliver vakt,
kommer der gang i nødhjælpen. Politikerne har vidst måneder
forud, at nøden ville opstå. - De burde reagere medens tid var!
Den menneskelige udfordring må være, at få Verdens rigdomme
fordelt bedre end tilfældet er nu. Danmark må være fuldgyldigt
medlem af EF såvel politisk som økonomisk. Vi kan ikke ”som
puslingeland hygge os i smug”. Vi må være med, der hvor de inter
nationale beslutninger træffes og gøre vores til en bedre fordeling
af fødevarer i Verden.

- og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.
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Bjergsnæsskolens styrelse. Lars Rasmussen, Bodil Hessellund,
Jytte Jensen, Vagn Aage Kjeldsen, Jens Peder Bach.
Grundtvigs ofte citerede verselinier, som var møntet på Danmark
og danskerne i 1820, kunne med den internationalisering, der si
den har fundet sted, udmærket anvendes i mere global sammen
hæng.

For alle der interesserer sig for ungdoms- og efterskoler har året
budt på mange positive forandringer. Den væsentligste er den nye
lov om obligatorisk kommunestøtte til elevernes ophold på vore
skoler. Det betyder, at alle uanset økonomiske forhold kan få
10.000 kr. til et 40 ugers ophold d.v.s. 250 kr. pr. uge.
Samtidig er den statslige støtte blevet omlagt, så mellemindkom
sterne også bliver støttet med et rimeligt beløb. Alt i alt en ændring
der giver et reelt frit skolevalg, og som åbner mulighed for, at elev
grundlaget er et gennemsnit af dansk ungdom.
For at gøre flere opmærksomme på skoleformens muligheder, er
der på landsplan gennemført en saglig oplysningskampagne. An
noncer, OBS udsendelser, båndværkstedsudsendelser m.v. kulmi
nerede med indbydelse til åbent hus på alle landets efterskoler søn
dag den 27. september. Interessen var da også meget stor, mon
ikke alle skoler havde flere besøgende end tidligere år?

6

Skumsprøjt fra Vesterhavet er tiltrækkende.
Bjergsnæsskolens bestyrelse, forældre- og vennekreds skal også
være med i den opgave der ligger i bestandig at støtte efterskoler
nes sag. - Vi skal fortælle, at her arbejdes der med de unge 7 dage
om ugen i de fleste af døgnets timer med vidt forskellige ting, som
sigter mod at gøre dem til selvstændige og ”hele” mennesker.Igen
nem leg og alvor oplever de glæden ved at skabe og forme, og de
bliver gjort bekendt med, at livsværdier er man selv med til at
skabe.
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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Et efterskoleophold sat i perspektiv
Den første week-end i maj var jeg blandt de heldige, der befandt sig
på Bjergsnæs til elevmøde. Dette møde skulle vise sig at blive ligeså
inspirerende og hyggeligt, som et besøg på Bjergsnæs normalt er,
og for mit vedkommende var dette møde katalysator for en bunke
tanker, der meldte sig såvel under som efter denne week-end.
Jeg stillede mig selv spørgsmålet: ”Hvad har jeg personligt fået
ud af mit ophold på Bjergsnæsskolen?” Og det skulle vise sig, at
dette spørgsmål er ganske indviklet.
For spørgsmålet er i sagens natur et meget individuelt spørgs
mål, som griber ind i mange forskellige ting, men jeg vil alligevel
prøve at beskrive nogle af de tanker, som jeg har gjort mig.
Mit efterskoleophold har betydet meget for mig - og helt sikkert
en del mere end jeg troede, da jeg selv var elev. Gennem mine ti
måneder på ”Bjerget” fik jeg, set i bakspejlet, som alle andre fyldt
min ”rygsæk” op med mange forskellige gode ting.
Det, at man lever i et lille lukket samfund med egne spilleregler
og normer, gør, at man gennem sin omstilling fra en fuldstændig
anderledes folkeskole skal begynde at arbejde med sine sociale si
der. De oplevelser, man herigennem får, betyder meget, idet man
får de værste af sine teenagekanter slebet af og finpudset. Jeg tror,
at man i modsætning til folk, der ikke har været på efterskole, her
får opbygget nogle uvurderlige reserver. Man skal tage stilling og
forholde sig til ting, man normalt vil krybe udenom.
Flere gange har jeg oplevet ved forskellige personer at kunne
genkende nogle træk, der antydede, at de havde været på efter
skole, og jeg har sjældent taget fejl. Jeg kan ikke sige præcist, hvad
der er kendetegnende for disse træk, men jeg har en tese, der siger,
at de bunder i de personlige sociale erfaringer fra efterskoleophol
det.
Hvad er så specielt kendetegnede ved et Bjergsnæsophold?
Dette spørgsmål er også meget svært at besvare. Men faktum er, at
Bjergsnæsskolen har en speciel atmosfære, der bl. a. er opstået som
følge af den holistiske holdning, der præger grundideen bag skolen
- ”det hele menneske” - og de mennesker, der har deres daglige
virke der.
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10 års jubilarer.

5 års jubilarer.
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Personligt tog det en del tid, før jeg kunne forstå dette menne
skesyn fra Bjergsnæsskolen i større udstrækning. Det hele menne
ske beror på den antagelse, at et menneskes psyke og fysik hænger
uløseligt sammen, og det er i sig selv vel ganske indlysende.
Dog mener jeg, at der er mere i det end som så.
Jeg er for tiden økonomi- og sprogstuderende på Handelshøj
skolen i Århus, og til tider kan jeg fornemme, at jeg begynder at
blive for enøjet - altså en fagidiot. Men så kommer ”det hele men
neske” fra fortiden på Bjergsnæs hoppende ind på banen og får
mig til at arbejde med sine kreative sider, så tingene bliver sat i re
lief. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man beskæftiger sig med ting,
der ikke lige passer ind i det, man professionelt beskæftiger sig
med, men får sat tingene i et naturligt perspektiv og på denne måde
bedre kan abstrahere fra sin dagligdag.
Det er nu fem år siden, jeg gik på Bjergsnæsskolen, og når jeg
ser tilbage på de ti måneder, kan jeg se tilbage på nogle gode min
der, der har påvirket mig senere hen.
Jeg tror, det er sundt, at man i et konkurrencesamfund som det
danske giver sig selv mulighed for at stoppe op og sætte spørgs
målstegn og giver sig selv lov til ikke at være 100% rationel hele ti
den, men vægter det humanistiske. Bjergsnæsskolen vil for mig al
tid være symbolet på disse aspekter, og jeg takker i dag mine foræl
dre for, at de gav mig lov til de oplevelser, mit Bjergsnæsophold
gav mig.
Jan Kaa Kristensen - årgang 1986/87
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DGI - Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger
Den 31. oktober 1992 skrev den frivillige idræt endnu engang hi
storie.
De to store folkelige idrætsorganisationer DDGU (De Danske
Gymnastik- og Ungdomsforeninger) samt DDSG&I (De Danske
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger) blev lagt sammen på en
stiftende generalforsamling i Herning.
DGI’s formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det
frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.
Den nye folkelige organisation bliver sikkert Danmarks største
med mere end 1,5 millioner medlemmer.
Historie.
Baggrunden for disse folkelige idrætsorganisationer går tilbage til
begyndelsen af det nittende århundrede, hvor romantiske og natio
nale strømninger gik gennem landet.
Det blev sværere og sværere at få løst spørgsmålet om sammen
hængen mellem de tyske hertugdømmer Holsteen og Lauenborg
og så hertugdømmet Slesvig samt Danmark.
Spændingen mellem dansk og tysk udløste i første omgang kri
gen 1848-1851, uden det gav nogen løsning. Men krigen i 1864
blev katastrofal for Danmark, da ikke blot de tyske hertugdømmer
men også det danske hertugdømme Slesvig måtte afgives til Tysk
land.

De danske Skytteforeninger
I disse år var det, at der opstod skytteforeninger, og den 10. februar
1861 blev ”Centralkommiteen for oprettelse af skytteforeninger”
dannet.
Efter 1864 gik det selvfølgelig endnu stærkere. Nu gjaldt det sa
gen ”Sønderjylland genvunden”.
Det var skydeøvelser og også en del eksercits, og det sigtede på
en slags folkehær - altså et mere militært formål.
Allerede længe før (sidst i 1700 tallet) var gymnastikken kommet
frem. Den blev også efterhånden rettet efter militærets brug og sa
gen ”Sønderjylland tilbage til Danmark”.
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Thomas og Susanne i flik-flak tempo.

De danske Skytteforeninger kom senere til at hedde De danske
Skytte- og Gymnastikforeninger.
Omvæltninger og strømninger
Store omvæltninger skete i disse årtier - dette århundrede. Bonde
frigørelsen i 1788 - almueskoleloven af 1814 - stænderforsamlin
gerne i 1830’erne - grundloven i 1849 - de gudelige vækkelser i
1830’erne og 1840’erne - de første højskoler (Rødding allerede i
1844) - oprettelse af valgmenigheder, friskoler, efterskoler og som
nævnt skyttesagen og gymnastikken.
Den folkelige gymnastik
Men den folkelige gymnastik kan først siges at komme ind i 1884,
helt bestemt den 25. februar 1884 på Vallekilde højskole. Det var
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Anders og Jens Jakob i kuperet.
N. H. Rasmussen, der på Ernst Triers højskole indførte svenskeren
Pehr Henrik Lings gymnastik. Ernst Trier sagde ved opvisningen
denne dag bl. a. ”at disse legemsøvelser slet ikke er til for at ud
danne i en eller anden sags tjeneste, såsom krigsvæsenets eller kun
menneskekroppen, men tager sigte på ”det hele menneske”.
Denne gymnastik tog højskolerne til sig. Grundtvigs ord om, at ånd
uden legeme er et spøgelse kunne nu tilgodeses. Gymnastikken
blev et middel til at fremme vekselvirkningen mellem ånd og le
geme og således bekæmpe undertrykkelsen og selvundertrykkel
sen, som jo også kunne have et kropsligt udtryk.

De danske Ungdomsforeninger - DdU
Oplysningen af folket skete ikke kun på højskolerne. På Tåsinge
oprettedes allerede i 1887 en Ungdomsforening hvis formål bl. a.
var at stille sig i ”fremskridtets og oplysningens tjeneste ved at virke
for afholdelse af foredrag, diskussionsmøder og andre sammen
komster samt ved udbredelse af oplysende læsning”.
Oprettelsen af flere ungdomsforeninger rundt om i landet gav
anledningen til, at De Danske Ungdomsforeninger stiftedes 5. ja
nuar 1903.
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De danske Gymnastikforeninger - DdG
I 1929 udløste en strid mellem skytter og gymnaster i De danske
Skytte- og Gymnastikforeninger, at De danske Gymnastik-for
eninger oprettedes. Gymnasterne var blevet rigtig mange, og en
stor del af dem kunne ikke gå ind for formålet i skytteforeningen
mere, ligesom de mente, skytterne havde for stor magt i forenin
gen.
De danske Skytte- og Gymnastikforeninger ændrede som mod
træk herefter navn til De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsfor
eninger for at signalere en ligestilling aktiviteterne imellem.

De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger - DDGU
I 50’erne og først i 60’erne blev det mere og mere klart, at ude i
sognene var det de samme mennesker unge som ældre DdU og
DdG henvendte sig til. Og med Ernst Triers formålsformulering
med det hele menneske sættes de to foreningers arbejde ind i en
helhed - det frie folkelige arbejde. Dette havde man i flere sogne
fundet ud af og derfor sammensluttet foreningerne på lokalbasis.
Den 1. april 1965 blev de to foreninger lagt sammen til De Danske
Gymnastik- og Ungdomsforeninger.
Der havde dog også været gjort forsøg på sidst i 50’erne og først
i 60’erne af sammenlægge alle tre folkelige foreninger dog uden
held.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Samarbejdet mellem de to store organisationer er op gennem årene
- især på gymnastikområdet - blevet udbygget. Landsstævnerne er
et af de synlige udtryk, men samarbejde om kurser m. m. vidner i
det daglige arbejde om fodslag på mange områder.
Skytterne kunne i en sammenlægningsplan være en hindring,
men en associeringsaftale er indgået mellem De Danske Skyttefor
eninger og DGI, så organisationerne bliver under samme ”hat”.

Fremtiden ligger hos os
Det er nu spændende at se, hvilke linjer fra historien der kan træk
kes videre frem. Om Ernst Triers ord stadig har kraft til at nå gen-
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Flot strakt overslag.
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nem en så stor organisation, eller ordene drukner i enten organisa
tionsvælde, eller at aktiviteterne blot sker for aktiviteternes egen
skyld.
Her er det, alle vi som almindelige medlemmer må gøre vor ind
flydelse gældende i den lille lokalforening som i den store organisa
tion. Vi må aktivt præge udviklingen - ikke tro, at det er der sikkert
”nogen”, der tager sig af.
Det frivillige foreningsarbejde er ikke underholdning men hold
ning. Det er at føre et samfund videre og give det retning og indhold.
Ansvaret ligger hos dig.
Ole Mølgaard
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Der var engang en ø
Øen var helt anderledes end fastlandet.
Det var ikke så ofte nogen kom på øen - men af og til var der alli
gevel nogen, som ville opnå at opleve, hvordan det var.
Det var ikke kun oplevelsen på øen, som kunne være svær at
opnå - det var også vejen, som iøvrigt sjældent var den samme vej,
der førte de folk til øen - som altså kom dertil.
Øen var tiltrækkende - måske fordi den var så ren - det var nem
lig sådan, at der skete noget inden i de folk, som gæstede øen.
Tankerne - ordene - følelserne blev anderledes end de var - og
havde været på fastlandet.

På øen blev man hinanden uden at ”snakke” om ingenting eller
bare om noget. - Tanker og drømme fik virkelighedens lys på sig angsten og glæden - fulgtes ad - balancen var god.
Men når glæden sejrede - eller når angsten sejrede, var folket
igen ligesom taget fra øen. Om de ønskede det eller ej - blev lyset
fra fastlandet igen det skarpeste - og folket blev blændet tilbage til
fastlandet.
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Nu ønskede man en fast bro til øen - broen blev bygget af gode
tanker og mange kolde sten.
Folket kunne nu gå - selv om broen var meget smal - fra fastlandet
direkte til øen - uden at yde ret meget selv.
Det var nydelse som styrede.
Flere og flere hørte om broen og glæden ved at opleve øen, så
der blev trængsel på den smalle bro (som egentligt også krævede
noget fysisk).

Tanker bliver til billeder.
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Flere og flere blev enige om, at der skulle bygges en stor bred gerne flersporet - vejbro til øen, så alle havde muligheden for at
gæste øen, og dette uden besvær.
Broen blev bygget - øen er ikke i sig selv et sted mere - skyggen
fra vejbroen har dræbt lyset og livet på øen.
Øen er nu blevet en gold støtte for den travle og trafikerede vejbro.
Lisbet DalgaardMølgaard

Billeder skaber liv.
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Forældre-tanker
Så blev vi forældre - pludselig var han der
lidt før end forventet,
men alt gik heldigvis godt.

Vores hverdag er helt forandret.
Ting der før var betydningsfulde
bli‘r nu ubetydelige og små ubetydelige ting,
bli‘r af største betydning.
Vi bekymres, glædes, ængstes - bare han nu får mad nok ?
- er hans ”hale” ikke lidt rød ?
- gylper han ikke for meget ?
- Næh, se han kan løfte hovedet!
- næh, se han smiler til MIG!
- næh, lyt han pludrer!

- Hvordan bli‘r din fremtid mon ?
Vil du kunne blive et helt menneske?
Vil du kunne blive et helt lykkeligt menneske ?
Hvilke tilbud vil du få i en kaotisk og forurenet verden ?
Vi ængstes,
men når du på varme sensommer dage
sover i haven under det lille egetræ ja så håber vi, at du som det må vokse
dig stor og stærk og slå rødder.

Hanne Mols Rasmussen
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Ulla Sørensen med Nikolaj og Hanne Mols med Kristian.

Vinderne fra Melodi Grand Prix.
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Hver dag ...

Rita Rasmussen 1992

1. Hver dag kan vi læse
i avisen om stort og småt.
Af eksperter får vi at vide,
hvad er skidt, og hvad der er godt
de snakker, de snakker ....
tal og tabeller, teknologi
penge, profitter, økonomi.
Hjulene drejer, vi holder trit.
Giv tid til at tænke: går det for vidt?

2. Hver dag kan vi læse
i avisen om vold og krig
mange men’sker lider, flygter
bort fra nød, fra galskab og skrig.
De ønsker, de ønsker ....
Venskab og varme, liv med værdi
Frihed og fremtid, demokrati.
Vi lukker porten, nok i os selv.
Men tænk hvis en dag, vi proved’ det selv!
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3. Hver dag kan vi læse
i avisen om vor natur.
Skove fældes, og dyr forsvinder
havet sygt og regnen er ”sur”
Så tænk på, så tænk på ....
Jorden er vores, kun nogle år,
generationer kommer og går.
Vi bruger løs, men tænker for lidt
vor’s børn skulle gerne ku’ ånde frit.
Birthe Nørskov 1992

Vesterhavet på skrævs.

23

Afslutningstalen 1992
Før vi skal synge den næste sang, og jeg holder afslutningstalen vil
jeg gerne, om I med mig vil tænke tilbage og mindes Annika.
Fra min tale dengang har jeg taget følgende udpluk: (Se denne an
detsteds i årsskriftet).

Lars Lilholts dejlige sang ”Kald det kærlighed” fra 1986 danner
sammen med andre af hans sange lidt af et udgangspunkt for det,
jeg vil sige til jer i dag.
Det gør de dels, fordi der i sangene er et overordentlig flot udsagn,
og dels fordi jeg nu gennem hele den mundtlige prøve-periode har
nydt at sidde på kontoret og lytte til, at I spillede på balkonen her i
hallen. Og denne sang indgik ofte. Andre har fortalt mig om, at de
har haft en oplevelse ved at høre Lars Lilholt spille enten til koncert
eller andet steds.
Kald det kærlighed,
kald det li’ hvad du vil
- (nynnes)
der findes ingen ord,
ingen ord, der helt slår til,
så kald det lige hvad du vil.
Det kan også være svært i dag at finde nogle ord, der slår til, men til
gengæld synes jeg Lars Lilholt har fundet dem. Denne sang hand
ler om kærligheden, som jeg netop vil tage op her i dag.
Da I kom her for 10 måneder siden var det med spændthed og
nervøsitet. I var alle afventende for ikke at komme til at vise de
dumme sider afjer selv og også for lige at stikke fingeren i jorden.
Efterhånden er mere og mere af jer kommet frem. I har turdet
åbne jer for hinanden og os. Dog nogle mere end andre, men sådan
må det være.
Hver gang vi har set en ny lille flig åbne sig hos en afjer, har det
glædet os. For det er tegn på at et menneske begynder at folde sig
ud. Vi kan nemlig ikke ændre på jeres iboende evner og mulighe-
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Fanerne løftes for sidste gang for holdet 91 / 92.

Flot boldserie.
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der, men vi kan være med til at hente om ikke andet nogle af de
skjulte talenter frem.
Lars Lilholt siger: ”Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør,fortæl
mig om dig selv, hvis du tør.

Jeg har ofte med glæde lyttet til nogle afjer, når I fortalte om dum
heder, I havde lavet tidligere eller åbent fortalte om jeres følelser.
Det er ikke nemt at fortælle den slags og slet ikke blandt mange man skal turde, for hjertet bliver nemt at røre.
Gi’mig frit valg og gi’ mig
et hjerte jeg kan rør’
Der er også nogle af jer, der ikke har haft den slags fortællinger,
men kun om jeres fester, hvor mange øl I eller andre kunne drikke,
hvem der blev mest fuld, hvilken ballade der var sjovest at lave osv.
Nogle enkelte få har også haft den pæne fortælling til lærerne, og
den grove bag ryggen på lærerne.
Her er der ingen åbning - ingen mulighed for at nå hjertet umid
delbart. Der ligger en skal af angst omkring det. Denne skal af
angst kan andre kun nå gennem ved at vise tillid. Det betyder at
andre skal åbne deres hjerte.
Men som sangen siger: Det er ikke kun de andre, der skal. Nej
det er faktisk dig selv. ”Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør, fortæl
mig om dig selv hvis du tør”.
Vi må gå helt ind i det, vi gør og vil, ikke halvt, uanset om det så
gælder kærlighed eller andet.
”Ta’ mig ikke som gidsel,
Ta’ mig helt og ikke halvt
men derefter står der

for at elske rigtigt ska’ jeg være nøg’n
Den drøm, der kun forbli’r en drøm, er en løgn”.
Som ung og nogenlunde eller næsten uerfaren tænker man måske
mest på den kropslige nøgenhed. Men rigtig kærlighed viser sig
først - kan først gives og modtages - hvor vi ikke i overført betyd-
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ning iklæder os masker eller dragter, men står som vi er overladt til
den anden - nøgne for hinanden - både fysisk og åndeligt. Vi vil
trygt lægge os i den andens hænder.
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Fra et helt andet sted har jeg hentet følgende om kærligheden:
»Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder
ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke,
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse,
bærer ikke nag,
glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden;
den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.«
Paulus’ 1. brev til korintherne kap. 13 v. 4-7.

I vor dagligdag af egoisme, selvrådighed og selwiskhed blandt
mennesker giver kærligheden os dette:
- den søger ikke sit eget
- den er rettet mod en anden person
- der er noget selvforglemmende, noget ud over en selv,
- der er uselviskhed.
Men også samtidigt noget lykkeligt. Man føler, man virkelig lever er til.
Der er også en frigjorthed til sig selv - en selvvirkeliggørelse.
Kærligheden er værdifuld, fordi den har gjort én til menneske.
Pudsigt at kærligheden også er modsætningsfyldt:
/selvforglemmelse -glemme sig selv for den anden (Lars Lilholt
- nøgen)
Kærligheden/selvvirkeliggørelse - at blive menneske (efter athave været nøgen selv at kunne vælge sin påklædning)
Sådan også med livets opståen i den Nordiske Mytologi.

I tidernes morgen før jorden blev til fandtes Niflhjem, tågeverdenen, og mod syd Muspelhjem, den lyse, flammende himmelegn.
Imellem de to verdener lå det tomme svælg Ginnungagap.
Midt i Niflhjem ligger det væld, som hedder Hvergelmer. Da de
elve, Elivagar kaldes de, som fra det strømmer mod syd var kom
met tilstrækkelig langt fra deres udspring, størknede strømmene og
blev til is.
Det hobede sig op og dækkedes med rim og rim, så der dannede
sig det ene lag over det andet, og hele den del af Ginnungagap, som
ligger mod nord blev fyldt med is og sne og fugt og kulde.
Men i den søndre del af Ginnungagap fløj gnister og funker ud
fra Muspelhjem.
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Midt i Ginnungagap blev luften mild og stille, og da rimen mød
tes med varmen og smeltede og dryppede opstod der deraf et men
neskelignende væsen, en jætte, som hedder Ymer.
I begge modsætninger opstår livet. At gå i lummervarmen hele
tiden døser os. At leve med modsætningerne giver livet.
Livet leves i kærligheden. Man kan også sige, hvor eller når kær
ligheden er - leves livet.
I åbningstalen fortalte jeg jer om sangen ”Ole sad på en knold og
sang” og mit forhold til den. Den handlede om udflugts-længsler.
Ligeså sagde jeg til jer:
”Springet, I tager nu, er starten på en rejse. En rejse, som godt af
jer kan føles som rejsen igennem ingenmandsland for at finde en
mening blot ved selve rejsen.”
Lars Lilholt siger det lidt anderledes i sin sang:

”Sejler ud - Sejler ud”
Sejler ud i livet på en jomfrufærd
sejler hele dagen på det blå ocean.
Det tordner i vest og øst
— kurs mod ukendt kyst.

Vi må elske eller dø på den stormfulde sø.

Hilsning for sydslesvigerne.
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Drengene i dobbelthåndstand og løft.
Den rejse eller færd I nu skal ud på er en jomfrufærd. Ingen har
prøvet netop jeres rejse før. Det vil tordne, det er klart, I kan ikke
gå gennem livet uden besvær og trusler. Men kryb ikke uden om
det, stå imod.
Vi må elske eller dø - ikke det halvlunkne.
Inde fra land lyder alvorsord
om skypumper og skibbrud og pest ombord.
Ja, vi drukner i gode råd
Vi har hverken vest eller redningsbåd.

Sku’ der være lig i lasten
ja så vinker håbet højt i masten.

I får mange råd - også herfra, men i sidste ende er der hverken vest
eller redningsbåd - kun håbet vinker højt i masten, hold det højt.
Hold håbet og troen på det gode højt, ligesom I har gjort det i lø
bet af skoleåret.
Vi har haft en perlerække af gode oplevelser.
Jeg vil ikke skamrosejer, men tænker man på, hvordan I helhjer
tet er gået ind i den sidste tid, er der kun ros til overs. Selv i går da
der skulle graves en elledning op, var der nogle som frisk ville
hjælpe. Det er flot, og I kan tro, vi har lagt mærke til det.
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Tak for i aftes. Et meget flot og varieret afslutningsprogram og
en god måde at gøre det på. Det har I ære af.
Til sidst endnu en sang af Lars Lilholt. Den skal næsten tale for
sig selv.
”Tænde lys”

Der er en tid til at tale
en tid til at tie
en tid til at græde
over en vi ku’ li’.
Der er en tid mest til latter
når venskab fornys.
Jeg tror, vi er her for at tænde lys - for hinanden.
Der er en tid til at kæmpe.
En tid mest til leg.
En tid er vi sammen
En tid hver for sig
En tid må vi vente
når sejlene synes
Jeg tror, vi er her for at tænde lys - for hinanden.
Vi slår op vore øjne
og begynder at se.
Alt det vi tro’de var ukendt
begynder at ske.
Og vi så vi var nøgne
når nætterne kom
og alt det vi tro’de var sikkert
gisner vi om.
At jeg ville fortælle jer om kærligheden skyldes dette års indvirk
ning på mig. Jeg synes, I har været et godt hold, der har kunnet vise
det at holde af.
Tak for gymnastik, folkedans, sang og samspil i dag, hvor er det
skønt at høre og se jer. I var fattede og ved nu måske lidt mere om
det, der blev sunget: ”Vi er her for at tænde lys for hinanden”.
Vi må være hinandens lys.
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Og til sidst vil jeg sige til jer med Lars Lilholts:
”Held og Lykke”
Gid I altid holder ved
Held og lykke og få kærligheden med.

Tak for skoleåret 1991/92.

1 primitiv båd på det dybe vand.

Bivuakken er klar.

32

Ole Mølgaard

Afskedstalen
Det danske flag er hejst.
Banen er kridtet op, og reglerne er lagt fast. På tribunen sidder
de bekymrede tilskuere og ser frem til en god kamp. Imens står
trænerne klar ved sidelinierne og glæder sig til at se, hvordan det
nye hold vil klare sig.
Spillerne løber på banen under formaninger fra tilskuerne. Li
vets bold ligger klar til at blive spillet.
Traditionen tro synger alle i fællesskab før det første spark. Fløj
ten lyder, og bolden gives op. På trods af at der lægges ud i et højt
tempo, kommer alle spillerne med fra start.
Enkelte er uheldige og giver bolden et skævt spark, men har hel
digvis en hel kamp foran sig til at rette dette op.
Andre indleder kampen på en god måde og bidrager positivt til
sammenspillet, mens en tredje gruppe forholder sig mere eller min
dre passive. Man bemærker, at nogle spillere forsøger at få op
mærksomheden på bekostning af andres slid, men trænerne for
mår hurtigt at få holdets samarbejde i balance.

Bålhygge.
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Kampen er godt igang, og holdet har fundet en fast rytme. Spil
lerne udvikler trin for trin holdmoralen og lærer efterhånden hi
nandens stærke og svage sider at kende. Forholdet mellem træner
og spiller opbygges i takt med spillets gang. Der bliver både scoret
mål og brændt chancer inden halvlegen, som efterhånden er til
trængt.
I halvlegen samles spillere og trænere og giver hinanden både
positiv og negativ kritik. De vurderer i fællesskab spillets gang og
finder punkter, der kan forbedres, det hårde spil kommer på tale,
og trænerne prøver at overbevise spillerne om, hvordan man for
holder sig til hårde tacklinger. Nu er det op til den enkelte spiller,
om han/hun vil efterleve denne vejledning.
I kampens anden halvleg er kampgejsten vendt tilbage, og hol
det har overtag i spillet.
Glæden brydes dog pludselig, da en spiller bliver hårdt skadet.
Det kommer som et chok for alle. Spillet går i stå, men den skadede
spiller følges ud af banen med ordene fra holdkammeraterne: ”Du
kom med alt det, der var dig.”
Efter en sådan episode er det svært at få spilleglæden tilbage,
men ved hjælp af trænernes fornuftige indstilling til denne tragiske
hændelse, opnår de at få spillet til at fungere igen.
Kampen må gå videre.
En ny spiller træder til, og giver god respons på afleveringerne
fra medspillerne.
Som følge af disse og mange andre hændelser er holdet blevet
godt sammentømret og spillerne kender hinandens spillestil. Det er
dejligt for trænere og tilskuere et se et så velspillende hold i den
gode kamp.
Hver spiller har sin egen spillemåde, og med de forskellige kvali
teter harmonerer holdet som helhed godt.
Gennem kampen var der pænt hårdt spil, hvorved alle spillere
udviklede sig.
Spillet medførte af og til brug af det gule kort, for at holde spil
lerne på rette vej.
Dog blev det aldrig nødvendigt at benytte det røde kort. Efter
denne kamp skilles spillerne. De fleste spiller videre på nye baner,
mens de yngste tager en tøm til på samme bane og med de samme
trænere.
Fælles for alle er dog, at der fortsat skal kæmpes og leges med
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Spaghettien er ikke nem.
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bolden. De erfaringer spillerne har fået via trænere og hinanden
gennem denne kamp har givet dem en god ballast, som de kan
drage nytte af på de nye hold.
Denne kamp, som foregik på Bjergsnæsskolen i årene 1991/92
var enestående.

TAK FOR KAMPEN!

Elevholdet 91192
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Ved Annikas begravelse
den 31. januar 1992

Vi havde i januar den store sorg, at miste en af vore elever, Annika
Bech Andersen. Til minde om hende er her gengivet forstander
Ole Mølgaards mindeord i kirken.
Dagen i dag er svær for os alle men især for familien, som vi her
medgiver vor dybeste deltagelse.
At sige farvel til et menneske, man ved, man ikke skal se igen, er
en handling, der er svær at fatte og omfatte.
Skal vi dog fatte lidt af det, er vi nødt til at sætte Annika et
minde, vi vil kunne huske. Mindet der gør, hun ikke glemmes men
gemmes i hjerternes lønlige rum, og der forbliver den pige, hun var.
Vort farvel bliver da til erindring.
Vi på Bjergsnæsskolen lærte Annika at kende som en stille, sød,
rar, venlig, lidt fjantet som alderen jo næsten tilsiger, men fornuftig
og pligtopfyldende pige. Hun udførte et solidt, pænt og flot ar
bejde og havde orden i tingene.
Men også som en pige, der skulle tro mere på sig selv og de mulig
heder, hun havde i sig.
Annika søgte i livets dyb, nok mere end mange i den alder. Men
hun søgte også mere end alder og erfaring kunne klare. Hun søgte
muligheder, som var svære at få frem, hun søgte en nærhed og
dybde, som ikke mange evner at forstå i den alder. Og helt forstod
hun det heller ikke selv, og en følelse af fortvivlelse, meningsløshed
og tomhed bredte sig, og hun bukkede under for det.
Det, hun selv havde i sit hjertets dyb, kunne hun ikke give videre
til andre, hvorfor et knugende savn tog plads i hendes hjerte.
Så på trods af Annikas appetit på livet, valgte hun døden.
Vi kan ikke tage sorgen over et mistet menneske væk, og vi skal
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heller ikke. Sorgen er tegn på, at der har været oplevelser, vi ikke
ville være foruden.
Den anden dag Lisbet og jeg var ude ved Annikas forældre, Eva
og Ewald, lagde jeg på væggen mærke til et barnebillede af An
nika. Der var det lys i Annikas øjne, som kun et forældrepar kan
give. Det bedste, der kan ske os, er at få lys fra et andet menneskes
øjne - at vi er til i et andet menneskes glæde over, at vi er til.
Det er det samme lys, der først af alt blev til, da Gud sagde: Bliv
lys.
Og derefter skabtes alt i dette Guds lys. Intet blev skabt for at
forkrøble i mørket.
I dette ligger nu vort håb - både for Annika og de efterladte. In
tet blev skabt for at forkrøble i mørket.
Vi ved, at ingen vinter varer ved - uanset hvor mørk den har væ
ret. Et forår vil altid følge efter.
Sådan må og skal det også være i livets gang.
I al mørket må vi søge foråret, så vi igen kan finde os selv som men
neske.
Annikas minde må være det store savn, der dog er skabt af de
oplevelser og glæder, der har været, og som igen skal få livet til at
gå videre.

Æret være Annikas minde

Eleverne vil nu synge en sang Annika var meget glad for at synge
på skolen.
”Du kom med alt det der var dig”

Ole Mølgaard
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Cykel- og opvisningstur til Husum
13.-17. juni 1992
”Das cykeltrip.”

Lyset blev slukket
vinduerne lukket
madpakker blev smurt
cykler blev lappet af Kurt.

I bus kørte vi afsted
lastbilen havde taget vores cykler med
Ved middagstid ankom vi til Husumhus
vi spiste madpakker i parken og drak juice.

Til Rote Hauberg gik den første cykeltur
umiddelbart efter en lille middagslur
Til den store gård vi tog
så vi kunne på landbrugsmuseum glo.
Vi kom sultne til Husumhus igen
og vi satte os til bordet hen
om aft’nen havde vi fri
så vi gik ned i byen og i tivoli.
Nede på havnen vi stod og sang
mange mennesker lyttede til den smukke sang.
Det var vidst en succes
for både is og penge blev det til.
Søndag var dagen
hvor årsmødet var sagen
i optog gennem parken og byen
det må have været et flot syn.

Opvisningen på plænen var flot
men bifaldet var knap så godt.
Da vi gik var vi temlig sorte
for det regnede og vi var i mudder oversmurte.
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Cykeltur langs diget fra Husum til Rote Haubarg.

Stop ved Dannevirke.
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Så cyklede vi til ”Seeblick”
campingpladsen hvor det hele foregik
På vejen derud var det Martin der stod for skud for han blev jordet af en tysker.
Mandag tog vi afsted mod Frederichstadt
det var dagen efter søndag nat.
Lærerne os igennem en fårefold førte
lidt efter vi igen den anden vej kørte.
Endelig nåede vi til den store flod
foran den Ole Mølgaard stod
og fortalte om Uffe Hin Spages mod.

Vi kom til den hollandske by
hvor vi spiste leverpostej uden sky
vi øvede os lidt på Tinas kor
og i vandcykler steg vi ombord.

Vi drønede hjem i den gloende hede
nogle badede i mudder ved stranden nede.
For at blive rene igen
gik de i swimmingpoolen hen.
Tirsdagens cykeltur
gik til Dannevirke - en gammel mur.
Vores sultne maver skulle fyldes op
nogle fik madpakker - andre spiste Hot-dog.
Midt i landskabet lå et kæmpeslot
vi så derpå - hvor var det flot.
Vi cyklede videre af en sti
og kom snart til Schleswig.

Nogle så lidt på byen
andre kørte hjem som et lyn.
De 90 kilometer var lange
afbrudt af punkteringer og pauser mange gange.
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Aftensmad på Husumhus.

Opvisning ved årsmødet i Husum.
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Aftenen stod på hygge og slik
arrangeret af ”spring og gymnastik”.
Onsdag skulle vi afsted
vi tog vores ting og telte med.
Turen gik mod nord
til Viborg - stedet hvor vi bor.
På turen vi på museum tog
Nolde - han var bare go’...
... til at male!

Da vi i det fjerne kunne se æ bak’
kunne vi sige hinanden TAK
for en enestående tur.
Tina Hedegaard, Elise Kragsig Olesen,
Mette og Martin Adler Sørensen, Rune Krogshede.
Elever 1991/92.
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Fart på livet
Bjergsnæs 1991

Fart på

li - vet

uden

AIDS.

Det kan

Du

er

et

uundgåeligt

sagtens

kan

lade

gø

sagtens

led.

Omkvæd:
Fart på livet - uden AIDS.
Det kan sagtens lade sig gøre,
Hvis du bare på os vil høre.
Tag dig i agt, og vær på vagt.

1. Du kan sagtens ha’ det rart,
og leve livet i fuld fart.
Det er vigtigt at tænke sig om,
Så sygdommen ej gi’r sin dom.
AIDS er ikke til at spøge med.
Den er et uundgåeligt led.

Omkvæd:
Fart på livet - _.
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2. Selvom du har fået HIV
kan du godt være positiv.
Prøv at holde modet oppe,
du må ej din tilværelse droppe.
Hjælp de andre og dig selv,
så dagen ikke går på hæld.

Omkvæd:
Fart på livet - _.

3. Lad nu vær med at gi’ op.
Udnyt både sjæl og krop.
Du når intet ved at sløse dit liv,
væk fra tomhed - vær aktiv!
Vi håber, at du nu vil forstå,
at AIDS er farligt, du skal passe på.

Omkvæd:
Fart på livet - ...

85 elever brugte et par dage til at udtrykke sig kreativt om AIDS.
(Foto: Lars Holm)
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Husorkesteret 1991192.
Tekst og musik:
Louise Buus Nielsen, Venche Møller, Charlotte Schmidt, Rune
Krogshede, Jane Storgaard, Mads Dengsø Jessen, Martin Have
Larsen, Maja Blom, Helle Bjerre, Elise Olesen, Morten Lykke
Nielsen, Christian Nybo Jensen, Martin Adler Sørensen, Trine
Agerholm, Kirsten Bjerre, Tanja Kousgaard, Jane Kusk Sørensen,
Mette Kjeldsen, Peter Thøgersen, Lars Sørensen, Brita Plambeck
og Rita Rasmussen.
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Norgesturen 1992
Skoleårets store højdepunkt: Turen til Norge. Efter megen plan
lægning, snakken og pakken, modeshow i undertøj og slalomstøv
ler og læren om det norske sprog, kom vi endelig dertil i kalende
ren, hvor der stod skrevet med store kraftige bogstaver: PÅ SKI
TUR MED BJERGSNÆSSKOLEN.
Det var fredag den 17. januar. To store køretøjer sneg sig ned ad
Bjergsnæsbakken væk fra Viborg med retning nordpå. Derop hvor
der forhåbentlig var bedre vintervejr end i Danmark.
Aftenen og natten gik i bussen og ude på havet med snakken,
diskotek, spilleautomater, soven og lidt at fordøje.
Vi nærmede os målet: Hallingskarvet i Norge. Men i de store
køretøjer sad nogle lidt skuffede B.S.ere, for den smukke natur på
den anden side af ruden lå ikke under så meget sne. Men heldigvis
bag et fjeld - der fremme var det hvidt, og smilet kom på igen.
Vi steg ud af busserne ved Hallingskarvet Hotel lidt forkrøblede
og ømme efter køreturen, men spændte og forventningsfulde til en
uge i disse smukke omgivelser.
I de tre første dage der lå foran os skulle vi have langrendsskiene
under fødderne. Første løbetur var for mange lidt usikker, men ef
terhånden som tiden gik dukkede skjulte evner op. Det endte næ
sten med, vi blev en flok talentfulde unge langrendsløbere. Trods
mange stigninger, der gjorde, at vi af og til måtte tage skiene på
nakken, fik vi os bevæget langt op i Ijeldene. Varmen kom hurtigt
under 4-5 lag tøj, men udsigten fra højderne var anstrengelserne
værd. Og med lidt chokolade i baglommen gik det hele lettere. Ef
ter en pause på toppen var det tid at vende skiene ned ad bakke.
Med et par ukontrollerede ski, is på løjpen og en snes sving ned ad
fjeldet måtte man tit før man nåede bunden ud for at hilse på bu
skadset, eller lidt slinger i valsen resulterede ofte i et kæmpe styrt.
Men, men, men så var der selvfølgelig også de, der tog hele turen
med tungen lige i munden og skiene på rette steder.
Efter den højt elskede lille købmand der lå 3-4 km. fra vores hyt
teområde begyndte benene for alvor at ryste under os, for nu kom
turens sjoveste, men også den vildeste strækning. Antallet af styrt i
dette område blev vist til utallige. Hvis man var heldig kunne man
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Op ad fjeldet er hårdt.

48

blive overhalet af hotellets lille snescooter med en mere eller min
dre tilskadekommen B.S.er på ladet.
Når vi kom hjem fra sådan en langrendstur, der kunne ske at
være 6-8 km. længere end beregnet, med tomme maver, trætte ben
og ømme muskler, var det der stod os i hovedet: MAD. Når appe
titten havde fortaget sig lidt, var det foran pejsen med dynen, be
nene i vejret, blide toner fra den lille primitive radio og så godnat.
Eller der var selvfølgelig også de lidt mere udholdende B.S.ere der
tog en tur i swimmingpoolen. Når så det nærmede sig spisetid, og
dagens madhold havde sat anretningen på bordet, hvis ikke den var
brændt på eller sprængt i luften, kom de sovende mennesker frem
fra deres skjul, og de lidt friskere sportsudøvere væltede ind af dø
ren. Alle satte sig til bords, tog fat om kniv og gaffel, og så var det
værsgo. Efter disse uundværlige måltider, hvor lattermuskelen
havde fået sin daglige tur og folk var mætte, gik snakken omkring
næste dags madplan og den plagende opvask.
Så var det tid til at pakke sig ind igen. Ud for at kælke på kælke
bakken kl. 21.00 om aftenen, hvorfor ikke? De mere modige vo
vede sig over på vejen ned bag hotellet. Vildt og uhæmmet susede
en flok elever ned ad den stejle bakke. Hvis en forbipasserende så
sig om, ville han halvvejs nede ad bakken efter et skarpt sving
kunne finde en flok ligge og rode rundt mellem kælke og grene.
Men der var selvfølgelig også andet at foretage sig end at kælke.
Gå på diskotek på hotellet med en flok norske konfirmander
kunne være en af aftenernes bedrifter. Efter en lille dans fra de
norske piger fik B.S. drengene for alvor rytme i kroppen og gang i
hofterne.
Ved vores fællesaften, hvor hytterne kom med deres indslag var
der små episoder fra ugen, lige fra diskodansen til forelskelse og
hyldest til styrtløbere.
Når klokken slog sit tiende slag var det igen tid til at hygge sig i
hytten og ingen hygge uden mad, det var efterhånden blevet klart.
Så burde enhver B.S.er faktisk gå i seng, hvilket også skete for det
meste, men det kunne dog ske, at man var en smule overtræt og gik
i gang med en hårdt tiltrængt hovedrengøring kl 24.00. Derefter
sov alle tungt, meget tungt, for det skete for en vis hytte, at man en
morgen vågnede op i en iskold bolig p.g.a. åbne døre og vinduer, så
man måtte sidde i skitøj ved morgenbordet.
Efter vi i tre dage havde oplevet Norges smukke natur og for-
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bedret vores kondi en del på langrendsskiene, skulle vi for alvor
over at prøve de slalombakker, vi fra udsigten hjemme fra hytterne
havde gået og studeret.
Vi fik støvlerne spændt på og skiene med og så ellers op med
hejsen. De første par ture var hastigheden meget lav, men den blev
hurtig forøget. Og ikke mindst da begynderne kom fra børnebakken til den store hejs. Visse nybegyndere drønede næsten hæm
ningsløst ned ad bakkerne, mens andre overholdt fartgrænsen.
Men selvfølgelig når det danske landshold i slalom tilfældigvis var
på løjpen samme dag måtte vi vise os som ægte B.S.ere og give dem
lidt konkurrence. Men lidt undervisning skulle der nu til for at slå
dem. Da de igen forlod Hallingskarvet, havde vi stort set det hele
for os selv. Så var modet også kommet, så man turde tage den øver
ste hejs op på fjeldet og tage lidt på opdagelse. I tre dage kørte vi
dag ud og dag ind op og ned ad fjeldet, hvilket blev mere og mere
sjovt og udfordrende. Men pludselig var det fredag, og vi tog hejsen
op for sidste gang.
Hytterne var rengjorte og finpudsede. Alle B.S.ere stod klar til
afrejse. Busserne ventede kun på at køre hjem mod lille Danmark.
Ugen var gået og vores Norgestur var næsten forbi. Det havde
været syv sjove, spændende og uforglemmelige dage. Og det vil
helt klart være en del af det, vi vil tænke tilbage på, når vi mindes
skoleåret på Bjergsnæs.
Elise Kragsig Olesen
Elev 1991/92
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Det svundne år
August 1991.
6. august: Udflugt for skolens bestyrelse og personale med besøg
på Studstrupværket ved Århus, eftermiddagskaffe og rundvisning
på Frisenborg efterskole og middag på restaurant ”Pøt Mølle”.
11. august: Åbningsmøde for elevholdet 1991/92.
85 forventningsfulde og glade elever var nu klar til et skoleår på
Bjergsnæs.
12. til 22. august: To introduktionsuger bl. a. med præsentation
af valgfagene, de daglige pligter, Viborgtur, en snak om skolens
formål, en musisk/kreativ dag, rollespil om det at være på efter
skole, cykeltur til Hald med besøg i Haldladen og på Naturskolen,
hvor skolelederen fortalte om skolen og viste rundt i skoven. Vi
dere til biskop Jørgen Friis’s Haldruin, hvor ”lektor” Keld på top
pen af tårnet holdt et meget spændende foredrag om Halds hi
storie.
23. til 25. august: Skoleweekend, hvor fredag og lørdag blev
brugt til en naturtur.

Musik/kreativ dag med emnet »Nattergalen«.
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Alle vandrede afsted i dejligt solskin og med højt humør gennem
byerne Rindsholm og Almind til en af spejdernes smukke lejrplad
ser ved Hald sø. Her blev bygget bivuakker og et fint toilet, lavet
bålplads, bygget tovbane og tømmerflåde, ja, hele området sydede
af aktivitet. Aftensmaden blev lavet over bål, og senere på aftenen
var der hyggeligt samvær omkring bålet. Ved midnatstid var der et
lille ”orienteringsløb”. Efter løbet kravlede alle ind de hyggelige bi
vuakker og prøvede at falde til ro indtil en eller anden højlydt gav
udtryk for, at der var edderkopper og meget andet kravl i sovepo
sen. Efter jagten på de små fredsforstyrrere, faldt der atter ro over
feltet. Næste morgen blev vi vækket af dejlig fuglesang. Igen fuld
aktivitet over feltet til det ved middagstid blev tid for at rydde op,
inden turen atter gik mod Bjergsnæs.
Søndag var vi til gudstjeneste i Søndermarkskirken om formid
dagen, og eftermiddagen blev brugt til afslapning og tøjvask.
September 1991.
2. og 3. september: O-fagsdage om Viborg og omegn. Mandag for
middag: foredrag om Viborg bys udvikling og om kendte personer
fra Viborgegnen.
Mandag eftermiddag: Byvandring med en guide, som fortalte
om det gamle Viborg. Besøg på Viborg Stiftsmuseeum, hvor mu
seumsinspektør Marianne Bro Jørgensen fortalte Viborg bys hi
storie og og viste rundt på museet.
Tirsdag: Cykeltur Hjarbæk fjord rundt i herligt sommervejr. På
havnen i Hjarbæk blev der fortalt om den specielle båd, Limfjords
jægten, og den blev bagefter studeret på nærmere hold. Videre gik
turen til Virksundæmningen, hvor madpakkerne blev fortæret, og
en biolog fra Viborg Amt fortalte om dæmningens indflydelse på
fjordens dyre- og planteliv. Eftermiddagsforfriskningen blev indta
get i Ritas sommerhus 5 kilometer fra Virksund. Da det var en
varm sommerdag, blev der også tid til vandaktiviteter på græsplæ
nen samt en gåtur til stranden.
11. september: Klasse 11 inviterede til fødselsdagsfest i 60’er
look.
12. til 15. september: Forlænget weekend.
Eleverne skriver i dagbogen:” Vi kom fra forlænget weekend, og
troede, at ugen skulle forløbe ganske normalt.
Der var aftensamling mandag, og tirsdag var der stilletime, hvor
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vi bl. a. fandt ud af, at Hanne og Anne ikke ligefrem var matema
tikgenier.
Efter en hård og sjov gymnastiktime onsdag med folkedans som
afslutning, var der besøgsaften hos pigerne.
Torsdag fik vi kåret BS’ første ”klumpfod” (mand på krykker)
1991/92: Nybo.
Lørdag aften kl. 24 var der sjov med Keld i gymnastiksalen. Det
foregik både med klistret spaghetti, vand og pludselige overraskel
ser, såsom skeletter m. v. Søndag fik vi vores årlige naturmedicinske
mudderbad, da vi cyklede rundt om søerne i øsende regnvejr.
Weekenden endte med endnu en mand på krykker: Anders Ru
dolf.”
20. september: Forældre- og vennekredsmøde indeholdende
sang- og fortælletime med Ole og Rita og en orientering ved Ole
om konsekvenserne af de foreslåede besparelser på finansloven for
efterskolerne.
Om aftenen holdt Johs. Stræde et spændende foredrag om:
”Folkelighed som fremtidsudfordring. ”
23. september: Eleverne på lærerbesøg 19.30-21.30.
26. september: Bjergsnæs besøgte Hammerum efterskole.
28. september: Efterårsmøde for elevholdet 1990/91.

Træning med flotte linjer.
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29. september: Efterskolerne dag med åbent hus kl. 13-17.
På Bjergsnæs havde vi lavet et program med arbejdende værk
steder (formning, maleri, tekstil, sløjd, keramik), video om efter
skolerne, rundvisning, kor, samspil og gymnastik og folkedans. Ca.
250 kiggede ind og fik et lille indtryk af, hvad der sker på en efter
skole.
Oktober 1991.
9. og 10 oktober: O-fagsdage om emnet AIDS med foredrag af og
debat med Peter Granlund fra AIDS-sekretariatet i Viborg Amt.
Dernæst gruppearbejde, hvor emnet skulle udtrykkes gennem en
ten plakater, keramik, radioprogrammer eller musik. Efter endt ar
bejde var der fælles fremlæggelse af produkterne, og der var
mange fine bud på emnet. I efterårsferien besluttede to af O-fagslærerne, Anne og Rita, at indsende resultatet af emnearbejdet til

Spisepause i køkkenet.
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den konkurrence, som AIDS-sekretariatet havde udskrevet. Resul
tatet blev at Bjergsnæsskolen vandt og fik konkurrencens første
præmie på 5.000 kr.
11. oktober: Klasse 13 inviterede til ”Farvefest” - dvs. at der på
invitationen stod, hvilken farve man skulle møde op i.
12. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gymna
stiktræning og folkedans. Forældre og elever prøvede et af valgfa
gene, og under kaffen var korsang, samspil og fællessang. En god
dag for alle.
13. til 20. oktober: Efterårsferie for eleverne, men skolen sum
mede stadig af liv og humør, nu af unge på gymnastikinstruktørkursus I.
21. til 25. oktober: Eleverne i erhvervspraktik.

November 1991.
12. november: Bøvling Idrætsefterskole på besøg. Eftermiddagen
startede med en forfriskning og samvær på værelserne. Dernæst
aktiviteter i faglokalerne: spring, kreativ, keramik, volley, badmin
ton og samspil. Sidst på dagen var der håndboldkampe mellem
skolerne. Efter aftensmad spillede samspilsgruppen og dagen slut
tede med fællessang og en aftenforfriskning. En god og spæn
dende dag.
12. november: Ulla og Jens Arne fik en søn, som senere blev
døbt Nikolaj.
14. november: Omegnsaften: En fin sang- og viseaften med
Bjarne Haahr.
18. -22. november: Emnedage med emnet religion. Eleverne var
delt ind i grupper, som kiggede enten nærmere på en af de gamle
religioner eller på en af de nyreligiøse bevægelser. Desuden var der
foredrag og debat med bl. a. en fra Dialogcenteret i Århus, og med
en lærer og 7 elever fra en indremissionsk efterskole. Der var stor
interesse for emnet, og det gav en god debat og samtale og udveks
ling af synspunkter. Alt i alt nogle meget spændende dage, som
også gav stof til eftertanke.
19. november: Omegnsformiddag: Foredrag og lysbilleder om
Christen Kold holdt af Lars Thorkild Bjørn. Det var meget spæn
dende og en oplevelse at se og høre, hvordan Lars Thorkild Bjørn
engageret og levende fortalte om Christen Koids liv og levned.
27. november: Viborg/Asmild Innerwheel og Rotary Klub be-
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søgte skolen. Eleverne viste rundt, der var fællessang og koret sang
for gæsterne. Under kaffen fortalte Ole om skolen.
29. november - 1. december: Skoleweekend.
29. november: Familien ”Løvenskjold” alias klasse 12 indbød til
en flot og festlig gallaaften på Bjergslottet:
18. 00: Ankomst parvis i stiveste puds til en velkomstdrink i den
blå loge.
18.
30: Middag i Riddersalen.
Teaterforestilling.
Hoffotografering.
Lancier.
23.
30: Natmad.
30. november: Lørdag eftermiddag skovtur, hvor der blev ind
samlet materiale til juledekorationer.

December 1991.
1. december: Kl. 10 til Gudstjeneste i Domkirken og om eftermid
dagen forældredag, hvor alle hyggede sig med at jule-klippe/klistre og synge adventssange, og midt under arbejdet serverede køk
kenet dejlig varm gløgg og lune æbleskiver.
4. december: Omegnsaften: ”Kys mor, skat”. En film af Carsten
Sønder, som selv indledte aftenen med sine tanker om denne tan
kevækkende og gode film.
5. december: Koncert med rock/pop gruppen ”The Gatecras
hers”.
5. december: Eleverne på lærerbesøg.
9. december: Elever og lærere startede arbejdet med juleunderholdingen: ”Stjernerne fortæller”, frit efter myten: ”Thors Ham
mer”, sagnet: ”Hejmers Harpe”, folkeeventyret: ”De fire ønsker”
og kunsteventyret: ”Pigen, der ville være berømt”. Der blev arbej
det flittigt med at skrive sketch, skrive tekster og musik, og det hele
mundede ud i en musical opført to gange dels for omegnen dels for
forældrene til juleafslutningen. (Se sange og noder andetsteds i års
skriftet).
9. december: Teatertur til Ålborg Teater for at se musicallen:
”Esther”. Alle var enige om, at det var en fantastisk flot oplevelse.
De gode tekster, den dejlige musik og den fine stemning i teatret
gjorde aftenen uforglemmelig.
13. december: Et Luciaoptog vækkede blidt og smukt.
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20. december: Juleafslutning for omegnen med udstilling af
elevarbejder i hallen, og musicallen ”Stjernerne fortæller” opført i
gymnastiksalen.
Efter godnat tid er der tradition for, at alle står op igen for at løbe
skolen rundt, mens der synges: »Nu er det jul igen«. Til sidst samle
des vi omkring juletræet i gymnastiksalen og sang alle de gode jule
salmer og sange og hyggede os, inden det atter blev sengetid.
21. december: Julegudstjeneste i Asmild Kirke kl. 10.
Derefter gåtur til skolen, hvor køkkenet kl. 11 var klar med jule
frokosten.
Om eftermiddagen var der juleafslutning for forældrene med
udstilling af elevarbejder i hallen og opførelse af musicallen ”Stjer
nerne fortæller” i gymnastiksalen. Dagen sluttede med kaffebord,
korsang og fællessang.

Januar 1992.
2. januar: Eleverne ankommer efter en god juleferie og stor var
gensynsglæden.
13. januar: En god og festlig omegnsaften med square dans un
der ledelse af Svend Hamborg og til musik af Blue Grass orkestret
fra Thy.

Grene lægges som læ for de nye træer.
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17. til 25. januar: Norgestur.
25. til 28. januar: Forlænget weekend.
27. januar: Elev Annika Bech Andersen afgik ved døden og
blev begravet d. 31. januar.
29. til 31. januar: Gymnastikemnedage bl. a. med træning af det
program, der skulle vises ved gymnastikopvisningen på Gymna
stikhøjskolen lørdag d. 1. februar.
Februar 1992.
1. og 2. februar: Skoleweekend hvor eleverne lørdag deltog i Viborgelevers vinterstævne på Gymnastikhøjskolen.
Søndag var der lærerbesøg.
4. og 5. februar: O-fagsdage om de nordiske lande.
6. februar: Omegnsaften med forfatteren Lise Nørgaard, der
holdt foredrag om ”Danskernes selvskabte plager”.
Eleverne Morten W. og Anders D. skrev dagbogen for den før
ste uge af februar som en RAP:

”Mine drenge og piger, herrer og damer.
Rappen vil begynde, så kom nu nærmer’.
Nu vil vi fortælle om ugen, der gik.
og om alle de minder, vi hver især fik.
Lørdag sku’ vi alle vise gymnastik.
Det ovre på Højskolen foregik.
Om aftenen blev der spillet op til en ”sving om”.
Vi kørte alle med bussen, klokken ni hjem vi kom.
Søndagen startede med lærervisit,
det er ikke noget, vi dyrker så tit.
Søndagen slutted’ klokken kvart i ti.
Og så kom ugen, som alle ku’ li’.
Vi stod op mandag morgen regnen silede ned,
vi løb rundt om skolen, det tog en evighed,
især for ham den gode Morten Taulebjerg,
han fik fire omgange i det ”gode” vejr.
Den sædvanlige diskussion i Aktuelt vi dyrker,
den evindelige snak om de forbandede tyrker’.
Vi slutter hermed mandag for det skal jo rime.
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De bedst udklædte til fastelavn.

Tirsdag var den allerførste emnedag.
Vi startede dagen med et fordraw.
Emnet var Norden.
Og ikke hele Jorden.
Vi blev pisket til at læse i en kedelig bog,
og så var det tid til at bruge øverste låg.
Vi havde en helt almindelig eftermiddag,
og dagen sluttede med forening ”A”.

Som den tredie dag i ugen randte onsdag op.
Emnet om Norden slutted’ helt i top.
Som sædvanlig onsdag aften stod der gymnastik,
timen sluttede og pigerne gik,
over til drengene, de en besøgsaften fik.
Pludselig de udbrød:”Ryste og skælve,
der går de to lækre fyre fra værelse 11”.
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Torsdagens højdepunkt var Lise Nørgaard.
Hun var et dejligt, ungt, smukt og charmerende skår.
Hvis I siger til jer selv: ”Hvem fa’n er hun?”
Så lyt til Rune i denne stund!
(Rune spiller Matadortemaet på klaver.)

Endelig oprandt dagen, hvor vi skulle ha’ fri.
Vi gjorde rent som gale til klokken de var ti.
Peder Kraack viste billeder fra vo’s Norgestur,
og en ting er sikkert. Det der er en mur!
Efter showet der auktion blev holdt,
der blev slik for mange grønne sedler solgt.
Endelig vi vores velfortjente ferie fik.
Mange af os sku’ hjem og OL kig’.

Anders og Morten vil nu sige tak,
fordi I gad lytte til vores lille snak.”

Hallen udlejes meget. Her Rock ’n Roll stævne.
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7. til 16. februar: Vinterferie.
I dagbogen skriver Merete og Dorthe: Da vi kom søndag d. 16.
februar var der glædeligt gensyn efter ferien. Vi havde som altid af
tensamling, og der var udsigt til en uge med et helt normalt skema.
19. februar: Houlkærkoret på besøg om aftenen.
22. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1992/93.
24. til 26. februar: Erhvervsemnedage, hvor eleverne besøgte
forskellige institutioner og virksomheder, hørte foredrag og skrev
ansøgninger.
26. februar: 9. klasse inviterede til karneval med tøndeslagning,
underholdning og diskotek.
Marts 1992.
7. marts: Årsmøde i FFUE på Nyborg Strand.
11. og 12. marts: O-fagsdage om miljø.
12. marts: Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikopvis
ning af eleverne som start på mødet.
13. marts: Eleverne lavede gymnastikopvisning i Kibækhallen.
14. marts: Forældredag med gymnastikopvisning i hallen.
Foredrag af lektor Jørgen Gleerup, Odense Universitet over emnet
” Opbrudskulturen”.
23. marts: Eleverne lavede gymnastikopvisning i Brandehallen.
23. til 27. marts: To praktikanter fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
31. marts og 1. april: Praktikanter fra Gymnastikhøjskolen ved
Viborg.
April 1992.
1. april: Eleverne lavede gymnastikopvisning ved Bruunshåb/Tapdrups lokalopvisning i hallen.
6. april: Gymnastiktræf på Brejninggard Efterskole for eftersko
lerne Vesterlund, Lægården, Bejninggaard og Bjergsnæsskolen
med gymnastikopvisninger, rundvisning, aftensmad, diskotek og
forfriskning.
13. til 15. april: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.
15. april: Påskeferie.
24. til 26. april: Hjælpeinstruktørkursus i gymnastik.
27. april til 20. juni: To studerende Peder og Tina fra Viborg Se
minariets fritidspædagoglinje i praktik.
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De «seje« drenge udklædt til 60’erfest.
28. april: Hanne og Per fik en søn, som i sommerferien blev døbt
Kristian.
29. april: Eleverne på lærerbesøg.
30. april: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte 5 andre efter
skoler til en aktivitetdag med følgende aktiviteter:
Håndbold, fodbold, vollley, basket, badminton, selvforsvar,avis
hockey, bordtennis, hip hop, showdance, atletik, tennis, boccia,
rundbold, sæbekassebiler, dragekamp, mountainbike, naturvan
dring.
Maj 1992:
2. maj: Elevmøde for gamle elever og for første gang i skolens hi
storie var der i år 10 års jubilarer.Det var festligt at møde skolens
første elevhold igen.
4. maj: Vesterhavstur, som startede med et besøg på Bøvling
Friskole, hvor forældrene til Anders D. og Mads var værter med
varm chokolade og boller. Vi hørte noget om skolen, og dernæst
gik turen til Bøvlinghallen, hvor Bøvling Idrætsefterskole og
Bjergsnæs lavede gymnastikopvisning for hinanden. Så var det tid
til at spille drenge- og pigehåndboldkampe mod hinanden, som
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Den nye bestyrelse for elevforeningen. Charlotte, Freddy, Søren, Su
sanne, Laura.
endte med en sejr til hver skole. Idrætsefterskolen sørgede for en
dejlig middag til alle, og vi hørte om skolen, var på rundvisning og
sluttede besøget med fællessang.
Næste stop på turen var Hornvarefabrikken, hvor der blev for
talt, hvordan horn bliver forarbejdet til fine skeer, salatsæt, smyk
ker o.m. m.
Videre gik det vest på til Trans fyr og til en dejlig vandretur langs
det fascinerende Vesterhav.
Dagen sluttede i Thorsminde med et besøg på det nye stran
dingsmuseum, som rummer effekter fra de to engelske linjeskibe
Set. George og Independence, som forliste ud for Thorsminde.
11. til 14. maj: Skriftlige prøver.
20. maj: 9. klasse og 10. klasse grundkursus i matematik besøgte
Ungdommens Posthus. 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.
22. maj til 11. juni: Mundtlige prøver.
28. maj: Klasse 14 arrangerede et flot og festligt melodi grand
prix.
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Håndboldkamp mod Bøvling Idrætsefterskole.
Juni 1992.
12. juni: Rengøring af faglokaler og klargøring til udstilling af elev
arbejder i den blå opholdsstue.
Sidste forberedelser af cykelturen.
13. til 17. juni: Cykeltur i Sydslesvig med bl. a. gymnastikopvis
ning ved det danske årsmøde i Husum.En god og lærerig tur med
besøg i marsken, Friederichstadt, Gottorp Slot, Dannevirke m. m.
18. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder i
den blå opholdsstue, gymnastik- og folkedans og kor og samspil i
hallen.
19. juni: Rengøring af værelser om formiddagen og over middag
var der aktiviteter planlagt af eleverne.
Sidste aftens program bød på: festmiddag i spisestuen, under
holdning og hygge i gymnastiksalen, fakkeloptog og natmad.
Mange sad og hyggede sig i gymnastiksalen det meste af natten.
20. juni: Lærerne gik rundt med diverse musikinstrumenter og
vækkede eleverne med sangen:” Op, lille Hans.”
Dernæst var der flaghejsning og morgensang samt morgenmad.
Formiddagen blev brugt til den sidste oprydning og dækning af
kaffebord. Kl. 11.00 var der frokost, og så begyndte forældrene at
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komme og pakke biler. Nogle havde endda taget traileren med
fordi de vidste, at der var meget at transportere hjem.
Afslutningsprogrammet startede med gymnastik- og folkedans
på plænen i det herlige sommervejr. Heller ikke i år blev gymna
stiklærerne forskånet for vand efter opvisningen.
Mens der blev drukket kaffe var det samspilsgruppen og koret,
der udfoldede sig, og til sidst sang alle elever et potpurri af de sange
de havde sunget mest, og bagefter må man nok sige at ”ikke et øje
var tørt”.
Ole holdt afslutningstalen og sagde tak for et godt år.
På elevernes vegne sagde Morten West tak for et fint skoleår og
overrakte en CD-afspiller som gave til skolen.
22. til 24. juni: Oprydning og lærermøder sluttende med en af
slutningsfest for skolens personale.
26. til 29. juni: Belgiske,tyske og danske hærvejsmarchdeltagere
boede og spiste på skolen.
29. juni til 2. juli: Kursus for næsten 50 seniordansere på skolen.
Efter oprydning og rengøring kunne praktisk personale og for
standerpar så også få ferie.

Sang og hygge på campingpladsen ved Husum.

70

4. juli: Børge har fået ansættelse på Gymnastikhøjskolen ved Vi
borg fra 1. september og vi ønsker ham held og lykke med arbejdet.
Ny lærer på Bjergsnæs blev H.C. Henriksen fra Esbjerg.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Rita Rasmussen
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”Stjernerne fortæller”
Rune Krogshede 1991
Charlotte Schmidt 1991
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Juleunderholdning 1991
Frit efter:

myten: Thors Hammer

sagnet: Hejmers Harpe

eventyret: De fire ønsker
eventyret: Pigen, der ville være berømt

Tekst og musik:
Elever og lærere på Bjergsnæs

Julehygge »efter slukketid«.
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Stille, se
Rune Krogshede 1991
Rita Rasmussen 1991
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(Indledningssang)

Stille, se - åbne dine øjne,
stjerner blinker til dig.
Har de mon noget at sige,
både til dig og mig.

Lyt, de os vil nu fortælle
om vores egen verden.
Eventyr, sagn og myter,
den overtroiske færden.

Kom vi sætter os ned,
stjerner begynder nok snart.
Kom med, alle vore venner,
nu skal vi ha’ det rart.
Musik-gruppen

Signe og Søren til »Farvefest«.
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Thors Hammer
Rita Rasmussen 1991

Hør efter hvad vi vil fortælle
om Thor der ønskede mjød at bælle.
Hammeren Mjølner hans kæreste eje
fik alle jætter til at buk’ og neje.

En dag var Mjølner væk - helt pist væk.
Loke med ijederham fløj over hegn og hæk
vejen gik til Trym i jætternes land.
Trym var den store frygtindgydende mand.
Loke kom nu for Mjølner at ta’
som bytte for Mjølner Trym Freja ville ha’
men Freja vil ikke hans kone være
så nu må Thor brudetøjet bære.

Atter mod Jætteland de drager
nu skal der festes med glans og farver
bruden han åd så de andre måbed’
og det gik som Thor og Loke håbed’.
Under festen Mjølner frem blev bragt
Thor kasted’ hammeren så Trym ned blev lagt.
Med lyn og torden vejen hjemad gik
sådan Thor magten og æren tilbage fik.
Myte-gruppen
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Hejmers Harpe
Martin Have Larsen 1991
Charlotte Schmidt 1991

(Frit efter sagnet: Hejmers Harpe)
At svirre rundt med mange
en dag er livet væk.
Beskyttet blev af Hejmer
en lille pige kæk.

For dronning dog at blive
hun måtte prøve stå.
Til trods for prøvens løsen
han kunne hende ikke få.

Med list og økse skarp
tog Åge Hejmers liv.
I harpen fandt de Kraka
så væn og slank som siv.

Et år med kamp og længsel
den Regner nu udstod.
Den Kraka var nu rede,
som Regners brud hun stod.

De skjulte hendes skønhed,
de begge var så grimme.
Den skønne Kraka voksed’
sig smuk som ingen kvinde.

At søge sølv og guld
som Grima og Grim-Åge:
Af rigdom bli’r man grim
men aldrig rigtig kloge.

Til Spangerhede i Norge
kom Regner for at bage,
de så den skønne jomfru
som Regner ville smage.

Sagn-gruppen
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Ønsket
Rita Rasmussen 1991

(Frit efter eventyret: De fire ønsker).
Du siger du ønsker dig penge
du siger du ønsker dig magt
men det du ønsker
vil kun bringe dig
had og foragt.
For vil du være den samme som før?
NEJ! for disse ønsker om penge og magt
vil sætte dit virkelige jeg
bag lås og slå
bag en uigennemtrængelig dør.
Og ønsker du dig
lys, liv og glæde
vil du blive endnu en sammenføjning
i lykkens kæde
og hvis dette ikke er mere værd
end penge, magt og militær
vil du endnu en gang
sætte dit virkelige jeg
bag lås og slå
beg den uigennemtrængelige dør.
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Men er ønskerne nødvendige
her i denne verden
eller skal vi bare
lade livet gå sin gang
ind til vi dør?
Jeg ved det ikke,
men du må love mig
at du aldrig fortrænger
dit virkelige jeg
om bag den uigennemtrængelige dør.
Eventyr-gruppen
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Tro på livet
Rita Rasmussen 1991

(Frit efter eventyret: Pigen, der ville være berømt).
Blændende smuk
der lyder tusinde suk
når hun går forbi
hvem der dog ku’ bli’
ligesom hende
den smukkeste kvinde.

Tro på livet
lev det her og nu
gem det ej bag stjernedrømme.

Bag en facade
tit gemt af ugeblade
hvordan er der der
såd’n som vi tror og ser
eller gemmer sig
levet med andet jeg.
Tro på livet
lev det her og nu
gem det ej bag stjernedrømme.
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Pas på drømmen
vær dit eget jeg bekendt
for tænk dog lige
hvem vinder i livet spil
den rige pige
eller den ligetil

Tro på livet
lev det her og nu
gem det ej bag stjernedrømme.
Kunsteventyr-gruppen

Vi har hørt...
Martin Have Larsen 1991
Charlotte Schmidt 1991

(Afslutningssang)
Vi har hørt om myter,
eventyr og sagn.
Først var der hamren,
Mjølner var dens navn.

Hejmer spilled’ harpe
klangen den var skøn.
Berømt vil pigen være,
Fajance hun var køn.
En fattig mand gav ønsker
til hver en venlig sjæl.
Stykkerne gav tanker,
til vores leveregel.

Nu er det ovre,
showet er forbi.
Stjernerne slukkes,
vi håber I det ku’ li’.

Musik-gruppen
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Nyt fra gamle elever
Tak for brevene der er kommet i løbet af året. Mange af dem er
kommet som julekort, hilsner til elevmøde og lignende. Disse breve
er ikke taget med her, da det ikke er så nyt det der står i dem. Nogle
er så lange, at de ville fylde for meget, hvis de ikke blev forkortede
af redaktøren af denne spalte. Men igen i år vil jeg gerne sige til jer
alle: Skriv til mig i løbet af sommeren og efteråret, så vil jeres hils
ner til de gamle kammerater komme med her. Der er mange, der er
trofaste skrivere, den første er Bente Fisker (1982/83), der har
skrevet hvert år. Det er fantastisk dejligt at høre, hvordan det går
jer ude i ”samfundet”.
Bente startede på politiskolen i oktober -91, og har været ved
politiet i et års tid, hvor hun har lært at skelne mellem lov og ret, og
lært at forsvare sine kolleger og sig selv i forsøget på at opretholde
dette. Den 9.6.92 startede hun på station 3 i København, hvor hun
blev ”rigtig” betjent. Hun skal i de kommende år på skole, på sta
tionen igen, og en tur til politiet i Kastrup lufthavn, så hun får prø
vet lidt at hvert. Bente bor sammen med Jes i en 3-værelses lejlig-

Håndboldkamp med Bøvling Idrætsefterskole.
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hed på Frederiksberg, og er glad for at være flyttet fra B.Z.-kvarteret på Nørrebro til en bedre og større lejlighed. En hilsen til alle fra
Bente.

DET SURE MED DET SØDE
6 år er lang tid. Ord som har lydt for mine ører. Nå ja tænkte jeg,
når tiden går med spændende stof kan det vel ikke være så galt.
Lige her med 6 år bag siden Bjergsnæs og 6 år foran afslutningen
på en dyrlægeuddannelse står jeg idag. - Dengang, for 6 år siden,
stod jeg endnu grønnere med blik for livets spændende sider.
Mange glade oplevelser fik jeg hos jer, men ikke mindst blev der i
mit sind dannet de første holdbare kim til en argumenteret kritisk
stillingtagen til livets forhold på godt og ondt. Dengang var kimene
spædere og mere sårbare end nu. Det, der bl. a., har styrket dem si
den, har været perioder i fordybet ensomhed. Jeg troede disse pe
rioder var ulykkelige, nu kan jeg se, at de blot var snæversynede og
selvcentrerede. Hvad man kan lære i selvcentreret ensomhed er
nogle af sine egne svagheder og grænser.
- Jeg har passet køer, nydt det og været ked af det.
- Jeg har gået i skole af både interesse og sur selvdiciplin.

2 »flotte« drenge.
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- Jeg er flyttet til Frederiksberg. Og først nu er jeg blevet klar
over, hvor stor en glæde man kan have af daglig omgang med dyr
og planter. Dette skal tydes som et savn! Første år af dyrlægeud
dannelsen ser man sjældent et dyr med kød på !
Tilbage til kritikken: Det viser sig at alle hidtidige begivenheder i
min tilværelse giver plads til såvel positiv som negativ kritik.
Fremme ved det punkt tror jeg på en vedvarende kritisk livshold
ning er en nødvendighed for trivsel.
Mine intentioner om fremtiden er nogle, dels sure og mor
somme, dels lærerige og nytteløse studieår her i København.
Derpå vil jeg lade den aktuelle situation med baggrund i historien
være lod for min videre færd i verden.
Et godt råd: Prøv dine planer af. Om nødvendigt ukritisk og
skab dig derpå en holdbar kritisk.
— 6 år er faktisk lang tid —
Jørgen
Tak til Jørgen K. Olesen (1986/87) der med sine tanker her har
givet andre stof til eftertanke.

Kathrine Bundgaard Nielsen (1986/88) har været ude at rejse.
Hun har sammen med en veninde været på en tur jorden rundt! Nu
er hun dog kommet hjem igen, men jeg vil her give et kort referat
af, hvad hun har skrevet.
De startede med tog til Moskva, og derfra gik turen med den
Transsibiriske jernbane til Kina, en tur som varede 7 dage. De var i
Kina i 6 uger, hvor de oplevede de forskelligheder, der er i en så an
derledes kultur, for derefter at tage til det meget kapitalistiske
Hong Kong. Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesien var de
næste stationer før rejsen gik videre til Australien og New Zeeland.
Derefter sluttede turen i U.S.A., hvor Kathrine arbejdede på en
ranch og så sig lidt omkring i det store land. Alt i alt har jeg indtryk
af, at Kathrine har oplevet en masse, og hvis der er nogen, der har
det samme i tankerne, er jeg sikker på, at hun er villig til at hjælpe
med gode råd og vejledning. Hun har lovet, at hun vil komme til
elevmødet i maj -93.

Mette Munk Nielsen (1990/91) er i U.S.A., hvor hun bor hos en
familie og går i skole. Det lyder til at være et godt sted. Hun bor i en
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Sulfoløb er sjovt.
stor villa med have og 3 biler. På skolen er der 1700 elever, men
Mette har endnu ikke, da hun skrev, lært alle at kende endnu. I fri
tiden spiller hun i band og går til kor. Hun har bl. a. optrådt for
præsident Bush! og optrådt til fodboldkampe o.l. Hun oplever en
masse spændende ting, men der er ikke mange danskere at snakke
med i nærheden. Det nærmeste hun er kommet er to svenskere der
bor henholdsvis 45 minutter og 6 timer fra hendes familie. Men el
lers går det godt derovre. Mette har det godt, og oplever som sagt
en masse.
Helle Bjerre (1991/92) er au-pair i Freiburg, Tyskland. Der går
det godt, og Helle klarer sig fint, også med det tyske sprog. Hun bor
i en lille by nær den franske og schweiziske grænse, så der er ikke
langt, hvis man skal opleve noget andet. Hun sender en hilsen til
alle og kommer hjem på juleferie, hvis der er nogen, der vil i kon
takt med hende.
Mette Rygaard (1991/92) skriver fra Brasilien. Hun er faldet godt
til hos sin nye familie, der kun taler portugisisk, og hun går på en
skole, hvor lærerne ikke gider undervise, og hvor der 42 elever i
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Finn, Niels og Børge. 3 raske »drenge

86

klassen. Mette skriver, at hun har det godt. Hun går på kursus for
at lære sproget, og om søndagen går hun i katolsk kirke. Hun sen
der en hilsen til alle.

Tanja Kousgaard (1990/92) er den sidste i rækken af breve fra
”gamle” elever.
Tanja er i Hamborg som au-pair hos en familie med 3 børn. Det
går godt, og hun har meget travlt, både med arbejde og fritidsinter
esser. Hun går til tyskundervisning, koncerter, teater, kor og meget
mere. Der er en del danske piger dernede, så hun keder sig ikke.
Tanja hilser alle og siger: Bis Gleich!
Det vil jeg også gøre for denne gang, og atter opfordre alle der
har noget at berette, om at gøre det! Send jeres breve til mig i løbet
af efteråret, evt. mærket ”årsskrift”, eller skriv en artikel om jeres
rejseoplevelser, som vi kan sætte i som hele breve.
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra hele familien.
Frederik - Folke
Kirsten og Niels
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Elevforeningen har ordet.
Kringsatt av fjender
gå inn i din tid!
Under en blodig storm vi dig til strid!
Kanske du spør i angst,
udekket åpen,
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mit våpen?

Når man en gang imellem sætter sig ned, og - prøver - på at forstå
verden og alle dens handlinger, kan man ofte undre sig over, at det
er nødvendigt med så meget uro, ballade og krig. En verden præget
af forvirring og uvished grundet politiske holdninger, religion, øko
nomi og hungersnød, vil kræve nogle ofre, og tage nogle værdier
fra sagesløse mennesker. Der er det, at vi - som danskere -kan
glæde os over, at vi som land som natur, til stadighed har nogle
værdier at tage vare på, at glæde os over.
Således er det også i Bjergsnæsskolens elevforening, hvor der i
år har været stor tilgang, og en vis udskiftning. Med hensyn til til
gangen, ja så mener jeg naturligvis, at foreningen har fået flere
medlemmer, og at vores elevmøde var utrolig godt besøgt. Angå
ende udskiftninger, så er det på grundlag af de aktiviteter, som er
sket i foreningens bestyrelse.
Vi fik på vores generalforsamling valgt en ny formand, og nogle
af de ”gamle” i bestyrelsen blev skiftet ud (ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsen ser nu ud som følger:

Formand:
Næstformnd:
Kasserer:
Menige medl.:
1. supp.:
2. supp.:
Årgangsrepr.:
Kontaktlærer:
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Søren Haubjerg
Susanne Lambæk
Fredie Andreasen
Charlotte Pedersen, Laura H. Skau
Michael Haubjerg
Lene Pors
Dorthe Lambæk
Hanne Mols

Tiltrædende formand. Søren Haubjerg.
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Aftrædende formand. Jan Bisgaard trækker sig tilbage efter et me
get fint arbejde.
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Hvis vi ser tilbage på foreningen/elevmødet 92, så vil 1992 nok for
de fleste stå som et virkeligt godt år.
Vi havde jo 10 års fødselsdag, og fik med stor succes indviet 10 års
jubilarenes separate sammenkomst under elevmødet.
Det var dejligt, at så mange fandt vejen til Bjergsnæs den dag, og
bidrog til, at det blev et godt møde. Vores Café aften, lørdag aften,
syntes også at være en succes, hvorfor det nok fremover vil være al
ternativet til aftenarrangementet.
Vores elevforeningskursus søndag, hvor to lærere fra Gerlev
Idrætshøjskole skulle komme og ”lege” med os, måtte vi desværre
aflyse, grundet manglende tilmeldinger.
MEN... JULEN 92! Elevforeningen har i samarbejde med Tor
ben Østergaard (87/88) arrangeret en skitur til Norge. 4-5 dage på
ski - alt inch max 1.500 kr. - 2.000 kr. Nærmere oplysninger ved
skriftlig henvendelse til:
Torben Østergaard, Klintevænget 5, Tjørring,7400 Herning.
Det var sidste nyt fra elevforeningen. Vi ses til maj.
God jul og godt nytår.
Søren Haubjerg
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Regnskab
For de, som ikke var med til elevmødet den 1. maj 1992, kan vi fra
elevforeningen oplyse, at regnskabet ikke kunne godkendes. Det
skyldtes, at vi i løbet af året havde solgt nogle T-shirts, og pengene
derfor blev opbevaret på skolen.
Da regnskabet skulle fremlægges ved elevmødet, kunne vi imid
lertid ikke finde pengene (420 kr.). Under generalforsamlingen fik
vi derfor lov til at bringe det endelige regnskab her i årsskriftet, i
håb om, at kassen ville dukke op.
Nu må vi desværre indse, at pengene er sporløst forsvundet.
Det beklager vi selvfølgelig meget.

Regnskab for perioden 16/6-91 til 1/5-92:

Indtægter
Kontingent .............................................
Befordringsgodtgørelse ........................
Årsskrifter..............................................
Anden papirhold ..................................
Repræsentation .....................................
Køb af T-shirts ......................................
Salg af T-shirts.......................................
Usolgte T-shirts .....................................
Tab af kasse ...........................................
Gebyrer..................................................
Renter.....................................................

21.600,00

I alt .........................................................

31.764,50

Periodens overskud...............................

727,04

Balance...................................................

31.764,50

92

Udgifter
2.064,50
16.401,50
2.844,18
2.700,00
6.604,00

8.900,00

736,00
420,28
3,00
528,50

31.037,46

31.764,50

Aktiver
Giro-konto.............................................
Check-konto..........................................
Usolgte T-shirts .....................................
Giro kontor............................................
Check-konto ..........................................
12 mdr.....................................................

10.490,75
2.308,25
736,00
8.773,11
3.055,78
979,07

Ialt .........................................................

13.535,00

Periodens overskud...............................

727,04

Balance...................................................

13.535,00

Passiver

12.807,96

13.535,00

Freddie Andreasen
Godkendt den 31. august 1992
Ivan Bjerrum
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Down under tur/retur
Den 27. januar 1991 havde vi aftalt at skulle mødes under uret i
Kastrups udenrigsgård. Da vores rygsække, som skulle være vores
hjem de næste måneder, var checket ind, og vi havde taget afsked
med familien, var det med en del spænding og en smule nervøsitet,
at vi steg ind i flyveren. Der var så mange spørgsmål, vi manglede
svar på. Hvad var det, vi havde rodet os ud i? Mon vores venskab
kunne holde til alle de prøvelser, vi skulle igennem? Er der nu no
get, vi mangler?
De næste ca. 5% måned skulle vi for alvor ud og stå på egne ben
og prøve vingerne af. De allermest nødvendige ting i rygsækkene
og en rejsehåndbog under armen var al den hjælp, vi havde med
hjemmefra, da vi tog så langt væk, som man overhovedet kan
komme, nemlig til Australien og New Zealand, landene ”down un
der”.
Gennem Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsfor
ening havde vi købt en Jorden Rundt billet, og efter et par dages
ophold i Singapore ankom vi til Adelaide i Australien. Endelig

Down Under. Lisbet Madsen og Trine Klarsø.
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skulle en gammel drøm om at tage til det store land på den anden
side af jorden gå i opfyldelse, og landet levede fuldt ud op til for
ventningerne.
Da vi tog afsted, vidste vi egentlig ikke ret meget om landet,
bortset fra hvad alle ved om kænguruer, koalaer, Operahuset i Syd
ney og Ayers Rock. Da vi stod i lufthavnen klokken 6 om morge
nen, spurgte vi hinanden: ”Hvad gør vi nu?”
Vi tog hen til byens YHA vandrerhjem, og så kørte rouletten, for
alle, der kommer der, kommer med det samme formål: at møde
mennesker fra hele verden, høre om deres rejseoplevelser, høre om
steder man skal se, ting man skal prøve, og hvad man godt kan
undvære.
Vi var inden afrejsen blevet medlemmer af en verdensomspæn
dende fredsorganisation, SERVAS, hvis formål er at formidle in
ternationalt kendskab og venskab, for på den måde at forebygge
krig og splid. Hvem kan få sig selv til at kaste bomber mod sine
venner? Vi havde fået en bog med navne, adresser og telefonnumre
på værtsfamilier over hele landet, som gerne ville have besøg af
folk som os. Vi ringede til dem et par dage i forvejen, og spurgte om
de ville have os boende et par dage. Ofte var svaret nej, men med
en smule gå-på-mod lykkedes det som regel altid at arrangere et
besøg.
Mod at hjælpe til med opvasken, læse historier for børnene og
på anden måde at være behjælpelig, fik vi kost, logi, et dybere
kendskab til landet, dets skikke, befolkning, sprog, og ikke mindst
mange gode venner. Vi boede hos mange forskellige typer, lige fra
en 40-årig ungkarl, der var vild med aerobics, til et ældre ægtepar,
der boede langt ude i regnskoven i et hus med solenergi og vand fra
kilden i haven.
Vi fandt hurtigt ud af, at for at se andet end storbyer er man nødt
til at have en bil, så med hjælp fra en SERVAS-familie fik vi købt
en Toyota, som vi kørte godt 13.000 km i. Vi havde begge kun haft
kørekort i ca. 1 måned, så det var lidt af en prøvelse at skulle køre i
venstre side af vejen. Vi vænnede os dog hurtigt til det og nød den
frihed og de muligheder, bilen gav os.
Vi kørte hele vejen op langs østkysten og ned gennem midten af
kontinentet, gav os god tid til det, og gjorde alle de ting, vi havde
lyst til: så ”Svanesøen” i Operahuset, dykkede i The Great Barrier
Reef, tog på White water Rafting, gik ture, badede i Stillehavets
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Fox, Cook, og så lige Lisbet og Trine.

bølger, aede kænguruer og koalaer, besteg Ayers Rock, ledte efter
opaler og nød tilværelsen.
Da vi var kommet tilbage, hvor vi startede, solgte vi bilen og fløj
til New Zealand, hvor vi tilbragte 5 uger. De to lande er meget for
skellige: Australien er tørt og flads, New Zealand er grønt bjerg
terræn, men fælles for de to lande er, at de begge er utroligt flotte
på hver deres måde, og deres indbyggere er meget venlig og gæst
frie.
Vi tilbragte mest tid på sydøen, hvor vi bl. a. så hvaler, gleichere,
sne, bjerge og tusindvis af får. Uden bilen var vi igen overladt til of
fentlige transportmidler. I New Zealand er der dog gode alternati
ver til backpackers, f. eks. tog vi på en uges bustur op langs vestky
sten. Vi var 15 unge mennesker fra forskellige lande, som rumlede
afsted i en gammel bus. Undervejs så vi alt, hvad der var at se, for
talte historier og vittigheder, spillede kort og havde det sjovt sam
men.
På nordøen stod vi på ski på en aktiv vulkan, badede i varme kil
der, så kogende mudder og geysere, var til maorikoncert og stiftede
derigennem bekendtskab med de indfødtes spændende kultur.
På vejen hjem tilbragte vi en uge i Californien. Vi boede på et
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vandrerhjem i Hollywood, tog i Disneyland og Universal Studios,
og tog til Solvang, hvor vi boede nogle dage hos Sven og hans fami
lie.
Den 10. juli kom vi hjem igen. Rygsækkene var godt beskidte,
tøjet var falmet og forvasket, skoene var næsten uden sål og alle
spørgsmål var blevet besvaret. Vi var mættede med indtryk og gode
oplevelser, og venskabet havde aldrig været bedre.
Lisbeth Madsen og Trine Klarsø
87/88, 88/89
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1992/93. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/antagelse).
1. Henry Carsten Henriksen, lærer
ansat fra 24.august 1992, underviser i matematik, fysik, hånd
bold og foreningslære.
2. Jane Jacobsen, lærer (vikar)
Ansat fra 9. marts 1992, underviser i dansk og engelsk.
3. Anne Tingager, lærer (vikar), ansat fra 1. september 1991, un
derviser i tysk, forenings-lære, idrætsteori, gymnastik, rytmisk
gymnastik, kreativ,og kursus I.
4. Peter Kraack, timelærer
ansat fra 1. august 1991, underviser i gymnastik, spring og
kursus I.
5. Grethe Kriegbaum, køkkenassistent
ansat fra 1. februar 1991.
6. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, matematik, udeaktiviteter og foto.
7. Hanne Mols Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, gymnastik,
idrætsteori, foreningslære, dansk, volley og kursus I.
8. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
9. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik, o-fag,
gymnastik, historie, spring og aktuelt.
10. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter
med have og bygninger, og har elever til praktisk arbejde samt
fodbold.
11. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, matematik, volley
ball og kursus I.
12. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
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13. Kirsten Lavrs en, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, historie, aktuelt,
engelsk, keramik og dramatik.
14. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i engelsk, dansk, tekstil
formning, kreativ og o-fag.
15. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, musik, samspil,
o-fag, historie, kursus I og spiller til sang og gymnastik.
16. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
17. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik, aktuelt,
historie, o-fag, fodbold, musik, kor og er skolevejleder.
18. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, o-fag,
idrætsteori, foreningslære, basketball og er skolevejleder.
19. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
20. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri og kursus I.
21. Ole har fortælletimer og underviser i gymnastik og kursus I.

Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar ansat fra 1. august 1981.
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Elevliste 1991-92
9101 Agerholm, Trine
9102 Andersen, Annika Bech
9103 Andersen, Mia Møller
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9911
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
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Bach, Else
Barfod, Carsten
Bitsch, Tommy
Bjerre, Helle
Bjerre, Kirsten
Bjerrum, Katje
Blom, Maja
Christensen, Lone
Damkjær, Signe
Engkebølle, Anne
Frederiksen, Dorthe
Frederiksen, Jette
Gejl, Mette
Gudiksen, Søren
Hansen, Anders Venø
Hansen, Anne
Hansen, Christina Ingerslev
Hansen, Jens Jakob Myrup
Hedegaard, Tina
Jensen, Christian Nybo
Jensen, Henrik
Jensen, Jesper
Jensen, Kurt
Jensen, Mads
Jensen, Merete
Jespersen, Bo
Jessen, Mads Dengsø
Johansen, Charlotte Kolze
Jørgensen, Anders
Jørgensen, Anders Dissing
Jørgensen, Christian
Jørgensen, Lisbeth Skousen
Kjeldsen, Kama
Kjeldsen, Mette Arvad
Kjærulff, Andreas Ritzau
Kofoed, Kenneth
Kousgaard, Tanja

Kløvermarken 18, Durup, 7870 Roslev
Vinkelvej 169, Vinkel, 8800 Viborg
c/o Frandsen, Slåenvej 112, Mejdal,
7500 Holstebro
Abakken 51, Krejbjerg, 7860 Spottrup
Rådyrvej 9, 7160 Tørring
Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
Mejrup Skolevej 28, Mejrup, 7500 Holstebro
Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Fuglsangvej 2, Vind, 7500 Holstebro
Hjaltesvej 15, Voel, 8600 Silkeborg
Lyngbakken 3, Sdr. Thise, 7870 Roslev
Hemmersvej 16, 7800 Skive
Gabelsvej 12, 6740 Bramming
Bystedmøllevej 2, Durup, 7870 Roslev
Vesterled 10, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Dovermarkvej 2, Københoved, 6630 Rødding
Bakkedraget 8, 7860 Spøttrup
Hans Egedesvej 24, 7400 Herning
Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
Bjørns Knudevej 27, 7130 Juelsminde
Gunderstedvej 20, Gundersted, 9600 Aars
Herrupvej 4, Herrup, 7830 Vinderup
Lindevænget 40, 7800 Skive
Højtvedvej 210, Mygdal, 9800 Hjørring
Højtvedvej 210, Mygdal, 9800 Hjørring
Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
Lindholtvej 12, Sevel, 7830 Vinderup
Mosegaardvej 4, Skivum, 9240 Nibe
Ekkodalen 23, Virklund, 8600 Silkeborg
GI. Ålborgvej 1, Bjerregrav, 9632 Møldrup
Bygvænget 18, 7500 Holstebro
Finlandsvej 5, 8450 Hammel
Høvsørevej 13, 7650 Bøvlingbjerg
Birkeskovvej 5, Ilskov, 7457 Sunds
Blomstervænget 2-4, 7184 Vandel
Østergade 91, Mollerup, 8830 Tjele
Ålbækvej 23, Thyregod, 7323 Give
Blegdammen 5, 8000 Århus C
Åvangen 60, 8444 Balle
Bøgevej 3, 8783 Hornsyld

9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9156
9187
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185

Kristensen, Dorthe Lambæk Markvænget 42, Hammerum, 7400 Herning
Kristensen, Gitte Kuhr
Vesterrisvej 90, Østerbølle, 9620 Ålestrup
Kristensen, Marie Martiny
Lunddorpvej 3, Vejrumbro, 8830 Tjele
Kristiansen, Peter
Haugevej 11, Hammerum, 7400 Herning
Krogshede, Rune
Kirkebakken 15, Sdr. Vinge, 8860 Ulstrup
Kuhr, Susanne
”Dalbygård”, Mølhaugevej 2, 8883 Gjern
Kuhr, Thomas
”Dalbygård”, Mølhaugevej 2, 8883 Gjern
Larsen, Martin Have
Vadgårdvej 21, Haubro, 9600 Aars
Laursen, Esben L.
Albækvej 22, Thyregodlund, 7323 Give
Lindgaard, Lars Jacobsen
Fredensgade 5, 7500 Holstebro
Mathiasen, Mads Otto
Tangsøgade 30, 7650 Bøvlingbjerg
Mogensen, Kristine Mølgaard Vindelevvej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Møller, Venche Mørch
Grejsdalsvej 86, 7100 Vejle
Nielsen, Camilla Møller
Sundsørevej 65, Thise, 7870 Roslev
Nielsen, Joan
Fuglevænget 22, 7330 Brande
Holmgårdvej 1, 7870 Roslev
Nielsen, Lotte Storgaard
Skovlykke 21, 9210 Aalborg SØ
Nielsen, Louise Buus
Nielsen, Morten Lykke
Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Nielsen, Uffe Vibe
Enebærvej 134, Vmd, 7500 Holstebro
Nielsen, Vibeke Stærdahl
Dalgårdsvej 11, Brøndum, 7800 Skive
Lupinvej 2, 8382 Hinnerup
Nysten, Lars
Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
Olesen, Elise Kragsig
Olsen, Maria Mølgård
Haurisvej 15, Løvel, 8830 Tjele
Pedersen, Anette Lindgaard Vinkelvej 261, Vinkel, 8800 Viborg
Pedersen, Brita Plambeck
Haugevej 39, Hauge, 8620 Kjellerup
Pedersen, Jeppe Søndergaard Syrenstien 7, Birgittelyst, 8800 Viborg
Nr.Vedbyvej 9, 4840 Nr. Alslev
Pedersen, Mette Rygaard
Rasmussen, Steffen Bjerre
Lægårdvej 24, 7500 Holstebro
Østmarksvej 1, Ildved, 7300 Jelling
Rudolf, Anders Skousen
Schmidt, Charlotte
Aftensang 24, 6040 Egtved
Stenstrup, Berit
Kjeldervej 5, Lomborg, 7620 Lemvig
Stisen, Ole Helleberg
Skinderupvej 79, Fjeldsø, 9620 Aalestrup
Storgaard, Jane
Præstegårdsvej 23, Jebjerg, 7870 Roslev
Svendsen, Jesper Borch
Skivevej 68, 7451 Sunds
Sørensen, Jane Kusk
Smedegade 21, Voel, 8600 Silkeborg
Sørensen, Kim Biller
Vestergårdsvej 6, Gerning, 8850 Bjerringbro
Sørensen, Lars
Kræn Spilmandsvej 28, 9440 Åbybro
Sørensen, Martin Adler
Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Sørensen, Mette Adler
Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Taulbjerg, Morten
Søvej 11, Mejdal, 7500 Holstebro
Thygesen, Marie Kjær
Broholmvej 18, Tulstrup, 7430 Ikast
Thøgersen, Peter
Sirgræsvej 17 2. th., 2770 Kastrup
Toft, Jesper Hall
Borumvej 51, 8381 Mundelstrup
Viborgvej 49, 7160 Tørring
Ullum, Kristine
West, Morten
Skovvang 21, Durup, 7870 Roslev
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Elevliste 1992-93.
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
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Jonas Dal Andersen
Bjødstrupmarken 3, Hammerum, 7400 Herning
Maria Lunau Andersen
Enghaven 15, 6990 Ulfborg
Jakob Andreasen
Dådyrvej 9, Voel, 8600 Silkeborg
Uffe Andreasen
Dådyrvej 9, Voel, 8600 Silkeborg
Morten Anthonsen
Drosselvej 3, Hammerum, 7400 Herning
Anja Bendesen
Fogedvej 4, Breum, 7870 Roslev
Peter Bitch
Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
Thomas Koldkur Bitsch
Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Janus Majgård Bjerre
Nørregade 69, 9700 Brønderslev
Kirsten Bjerre
Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Katje Bjerrum
Fuglsangvej 2, Vind, 7500 Holstebro
Rasmus Bomholt
Kalbjergvej 2, Borbjerg, 7500 Holstebro
Line Vesterbo Buch
Hårevej 52, Håre, 5591 Gedsted
Anders Thisted Christensen Kølsenvej 15, 8831 Løgstrup
Casper Kabel Christensen
Vejlgårdvej 14, Rønbjerg, 7800 Skive
Sanne Skouv Christensen
Søbakken 4, Borbjerg, 7500 Holstebro
Torben Brøndum Christensen Korsbakken 40, Rødding, 8830 Tjele
Henrik Munch Christiansen Aaparken 20, 9620 Aalestrup
Thomas Christophersen
Kongehøj 13, Bruunshåb, 8800 Viborg
Kirsten Bredkjær
Engelbrechtsen
Trehøjevej 44, Timring, 7480 Vildbjerg
Anne Engkebølle
Gabelsvej 12, 6740 Bramming
Kim Bukbjerg Fiedler
Teglgårdvej 38, 7451 Sunds
Lotte Mølgaard Gregersen
Bollervej 16, Romlund, 8831 Løgstrup
Søren Gudiksen
Bakkedraget 8, 7860 Spøttrup
Ricky Holm Hansen
Sdr. Fælledvej 19, 7160 Tørring
Tina Hedegaard
Herrupvej 4, Herrup, 7830 Vmderup
Ole Holmgård
Trabjergvej 13, Skave, 7500 Holstebro
Dan Bøge Iversen
Hvamvej 53, Hvam, 7500 Holstebro
Jakob Jensen
Fårevej 113, 7650 Bøvlingbjerg
Lene Kjær Jensen
Bygvænget 9, 7650 Bøvlingbjerg
Lone Vestergård Jensen
Villavej 33, Mejrup Kirkeby, 7500 Holstebro
Mette Adler Jensen
Stanghedevej 13, Finderup, 8800 Viborg
Vibeke Stouby Jensen
Moseparken 36, 8722 Hedensted
Hanne Kjærgaard Jepsen
Fledevej 14, 8850 Bjerringbro
Jane Nøhr Jespersen
Sportsvænget 17, 9541 Suldrup
Jørgen Søgård Johannesen
Hindbærvej 1, 8800 Viborg
Marianne Johannessen
Solvangsalle 10, Ramsing, 7860 Spøttrup
Lars Tranberg Johansen
Østervangen 34, Skovby, 8464 Galten
Niels Tranberg Johansen
Østervangen 34, Skovby, 8464 Galten
Jesper H. Jørgensen
Svostrupvej 47, 8600 Silkeborg
Mette Arvad Kjeldsen
Ålbækvej 23, Thyregod, 7323 Give

9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287

Camilla Kjølhede
Mette Damgård Knudsen
Lise Kolby
Lene Koudal
K. Henrik Kramer
Tina Kristensen
Thomas Birk Kristoffersen
Rune Krogshede
Gitte Kruse
Michael Kuhr
Tina Kuhr
Martin Have Larsen
Camilla Blak Lisby
Thomas Markussen
Anne Mølgaard Mogensen
Mikkel Morild
Sara Rosager Mortensen
Ellen Munch
Anne Mølgaard
Andreas Lykke Nielsen
Anja Astrup Nielsen
Anne Gry Nielsen
Anne Veigaard Nielsen
Hanne Dorte Nielsen
Marianne Nielsen
Mette Foldager Nielsen
Birgitte Nyborg
Mette Østergaard Nørbæk
Marie Nørgaard-Petersen
Elise Kragsig Olesen
Malene Kjelsmark Olesen
Morten Pedersen
Mette Scharling Pilgaard
Marie Kousgaard Poulsen
Nikolaj Grønholdt Povlsen
Jesper Preisler
Gitte Roemer
Jeppe Lundgård Skovhuus
Per Storgaard
Rene Franch Svendsen
Uffe Søgaard
Sine Sønderby
Martin Adler Sørensen
Mette Adler Sørensen
Rikke Vestergård
Alice Voxnæs

Strøget 25, Oddense, 7860 Spottrup
Lindealle 3, 7480 Vildbjerg
Storegade 6, 1. sal, 6880 Tarm
Fjordvej 36, Bystrup, 9631 Gedsted
Ballevej 61, Balle, 7182 Bredsten
Munkgårdkvt. 67, Snejbjerg, 7400 Herning
Ulstrup Vænge 10, Ulstrup, 4400 Kalundborg
Mollerupvej 14, Trans, 7620 Lemvig
Egebjergvej 20, 7830 Vinderup
Bredmosevej 31, Elsborg, 8840 Rødkærsbro
Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro
Vadgårdvej 21, Haubro, 9600 Års
Grønsmøllevej 8, Nees, 7660 Bækmarksbro
Tulipanvej 15, 0. Bjerregrav, 8900 Randers
Vindelewej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Årshøjen 7, 8800 Viborg
Lillemarksvej 35, Boltinggård Skov, 5750 Ringe
Serridslevvej 41, Serridslev, 8700 Horsens
Bollervej 9, Boller, 8800 Viborg
Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Hovedgaden 2, Lind, 7400 Herning
Tværvej 5, 5540 Ullerslev
Kornmarken 14, 8800 Viborg
Rævehøjvej 1, 6933 Kibæk
Slåenvej 8, 8800 Viborg
Bækgårdvej 6, Skave, 7500 Holstebro
Ågade 14, Farre, 7323 Give
Hostrupvænget 61, 1. th, 9500 Hobro
Rindsholmvej 104, Rindsholm, 8800 Viborg
Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
Kirkevej 39, Hanbjerg, 7830 Vinderup
Tofthøj Møllevej 9, Tofthøj, 7321 Gadbjerg
Åbrinken 3, Tapdrup, 8800 Viborg
Voldbyvej 74, Sjelle, 8464 Galten
Monradsgade 43, 7400 Herning
Bysmedetoften 6, 8250 Egå
Feldingsallé 9, 7800 Skive
Ravnsbjergvej 4, Gjellerup, 7400 Herning
Præstegårdsvej 23, Jebjerg, 7870 Roslev
Brandevej 27, 7430 Ikast
Harringhedevej 5, 7752 Snedsted
Furvej 13, Seide, 7870 Roslev
Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Risumvej 6, Åsted, 7870 Roslev
Kongeåvej 55, Skibelund, 6600 Vejen
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