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Værdier i hverdagen

Ovenstående er det slogan, der bliver brugt sammen med Forenin
gen for Frie Ungdoms- og Efterskolers nye logo. Begge dele blev 
lanceret i forbindelse med P.R. kampagnen og åbent hus arrange
menter i september 1992. Kampagnen er siden videreført og har 
givet særdeles gode resultater.

Det er naturligvis en forpligtende tekst, idet det jo postuleres, at 
efterskolerne er i stand til at lære eleverne at se det positive i hver
dagens arbejds- og fritidsfællesskab først og fremmest under skole
opholdet, men også når de senere skal forme deres egen tilværelse.

De ca. 225 efterskoler har hver deres måde at løse denne opgave 
på. Til trods herfor mener de fleste af eleverne, at netop den skole, 
de har været på, er den bedste. Forklaringen er måske, at der har 
fundet en udvælgelse sted, så eleverne har fundet den skole, der 
harmonerer med evner og interesser.

På en efterskole skal glæden være med i undervisningen - uden 
glade elever - ingen efterskole. Men ind imellem skal der også tales 
med dem om livets mere alvorlige emner.

Den kendsgerning, at antallet af selvmord blandt unge viser en 
stigende tendens, gør jo ikke opgaven med at påvise værdier i hver
dagen mindre betydningsfuld. Selvmord er et emne, vi helst ikke vil 
tale om, men vi er alligevel nødt til at forholde os til det, hvis vi vil 
leve op til vendingen - livets skole - skolen for livet.

Temaet i mange foredrag, samtaler og optrin er da også kampen 
mellem lys og mørke og mellem ondt og godt. Det er umådelig vig
tigt, at de unge bibringes en forståelse af, at livet er en kamp, og at 
kampen kan (skal) vindes, og at der altid er en bedre udvej, hvis 
håbløshed og angst melder sig.

Livet er en gave - en skinnende mulighed. Livsværdier er noget, 
man selv er med til at skabe, derfor skal hovedbudskabet være - du 
duer - du kan!

Ja kæmpes må der fuld hård en strid 
og lides - stundom i tider lange, 
og dagen lyser ej lige blidt 
med leg og lystige sange.

H. Rørdam.
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En hilsen til efterskolens værdier.
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Et skoleophold rummer så mange facetter og enkeltoplevelser, der 
ikke kan beskrives. Men helhedsindtrykket skulle gerne være, at de 
unge drager fra skolen med en god ballast af livsmod og styrke til at 
tage fat på livets opgaver.

Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år stort set været koncen
treret om skolens daglige drift. Opmærksomheden har været rettet 
mod, hvordan den nye lov for efterskoler, som træder i kraft 1. jan. 
1994 og tjenestetidsaftalen med virkning fra 1/8-93, vil virke net
op på vor skole. Et gennemgående tema i loven er, at skolerne skal 
have et aktivt og engageret bagland i form af en skolekreds - hos os 
kaldet vennekreds, - at bestyrelsen skal vælges på årsmødet, og at 
bestyrelsen og vennekredsen pålægges det fulde ansvar ved god
kendelse af undervisningsplaner og ansættelse af forstander.

I det kommende år håber vi at få gennemført et byggeri af fore
dragssal, forbindelsesgang og omklædningsfaciliteter i forbindelse 
med idrætshallen.

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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Livstanker

Hvad bruger du din livstids tid til?

Hvad vil du gerne bruge din tid på?

Hvad er sket i dag - som du måske ikke havde ventet - eller skete 
der kun ting du havde forventet?

Var det godt eller skidt for din verden og dig - hvad der skete 
uventet - eller ventet?
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Tog du stilling til noget - 

eller har du ikke handlet endnu - 

selv gjort noget - 

givet andre noget - 

bidraget til løsninger - 

ydet til noget som du 

kan se perspektiver i 

Har du hjulpet nogen idag?

Har du modtaget hjælp fra nogen idag?

Fik du sagt tak?

Fik du rost - blev du misundelig?

Fik du sagt værsågod?

Fik du sagt - skylden er min - eller hvad -

Fik du sagt undskyld?

Fik du lov at græde?

Fik du trøstet den som trængte?

Har du udviklet dig idag.

Har du selv gjort noget for at lære noget - du ikke i forvejen kendte 
noget til.

Har du givet dig muligheden for at se og føle glæde idag.

Har du og din krop fået ro?

Har du givet andre roen idag?

Hvad er det, du gerne vil bruge din tid på.

Hvad er et godt liv?
Lisbet Dalgaard Mølgaard
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Et flygtigt møde med flygtninge

Når jeg åbner min avis eller tænder for fjernsynet, bliver jeg næsten 
dagligt bombarderet med artikler og interviews om flygtninge og 
asylansøgere - ofte af noget negativ karakter. - ”De overstrømmer 
vort lille land”, - ”De nasser på vort gode socialsystem”, - ”De 
stjæler” - ”De er ikke rigtige flygtninge” osv.

Som almindelig dansker har jeg nogle gange svært ved at gen
nemskue sandheden af disse påstande, og jo mere jeg hører og læ
ser, jo mere kan jeg mærke, at jeg begynder at tro på rigtigheden af 
det jeg hører og læser. Jeg bliver lidt mere mistroisk og hård i min 
indstilling overfor disse mennesker, selvom jeg egentlig inderst 
inde synes, jeg er meget tolerant og åben over for nyt! Jeg bliver lidt 
bange for mine egne holdninger og spørger mig selv: ”Kender du 
nogle flygtning/asylansøgere?” Svaret bliver et klart - Nej. Jeg har 
overhovedet ingen kontakt til den gruppe mennesker og vel derfor 
heller ingen ret til at dømme.

I min sommerferie tog jeg derfor med en stor portion nysgerrig
hed imod en invitation til at møde nogle flygtningebørn og måske 
ad den vej lære lidt om disse fremmede. Jeg var blevet ringet op af 
Ida Rasmussen, tidligere B.S. - elev og medarbejder i Røde Kors’ 
ungdomsafdeling i Århus, og spurgt om jeg ville komme ud til en 
sommerlejr for 25 asylbørn og der lave nogle folkedanse og lege 
med dem. Jeg fik fat i nogle danse, der ikke var for komplicerede, 
for polka og vals ligger jo nok Ijernt for udenlandske børn mellem 
7 og 14 år.

Jeg gjorde mig faktisk mange overvejelser over dansene og med 
et par stafetter i baglommen tog jeg fortrøstningsfuldt afsted sam
men med Per, der skulle passe båndoptager.

Vi ankom til lejren ved aftensmads tid og mødte her en flok 
glade, men larmende børn, der havde noget svært ved at holde 
bordskik. Der var bl. a. russere, albanere og serbere. Børnene var 
som sagt meget livlige, og kun nogle få vovede sig ud i det danske 
sprog! Der var heldigvis et par voksne tolke tilstede, og efter maden 
lykkedes det v.h.a. tolken at få lokket en stor del af børnene ud på 
gulvet i en kreds klar til ”Sneglegang”. Det var næsten umuligt at få 
ørenlyd, - de var slet ikke vant til at koncentrere sig, men vi fik dog
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Besøg af og folkedans med ungarske folkedansere.
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gang i dansen, og børnene morede sig åbenbart herligt. Efter et par 
danse kneb det igen med koncentrationen, og vi gik udenfor i som
meraftenen for at lege. Her ude i den friske luft var det en helt an
den flok børn vi mødte. Nu var der mere nærvær og opmærksom
hed fra deres side, og vi havde det rigtig sjovt og blev ved i lang tid!

Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, hvad de børn mon 
havde oplevet, før de kom til Danmark, og hvad de egentlig 
tænkte, mens vi legede og havde det rart.

Da vi efter det forholdsvis korte møde kørte hjemad, talte vi om, 
at nok havde jeg ikke kunnet gennemføre min planlagte undervis
ning helt, som jeg havde regnet med, men vi havde dog oplevet 
smil, godt humør og positiv kontakt. Bare på 2 timer fik vi større 
forståelse for, at det kan være svært at integrere de fremmede, men 
alligevel heller ikke umuligt. Det er i grunden få midler, der skal til 
for at åbne op for samvær.

Jeg tror på, at vi her i landet har både økonomiske og menneske
lige muligheder for at hjælpe flygtninge i gang med et godt liv, hvis 
vi vil!

Hver gang jeg siden i sommers har mødt artikler og lign, om 
flygtninge/asylansøger, så tænker jeg på de glade børn fra lejren og 
håber, at de må få en god tilværelse her i Danmark. De kan i hvert- 
fald ikke gøre for, at de er havnet her.

Hanne Mols Rasmussen
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Afslutningstalen 1993

Ved Pinsetid læste jeg en prædiken af Dorte Ørtved, fængsels
præst i Sdr. Omme. Hun startede sin prædiken sådan her:

”Hvad skal en flok abekatte med pinse? De har nok i at sidde og 
gnaske bananer og pille lus og lopper ud af pelsen. De har nok i at 
tænke på det daglige brød og formeringen. De kan ikke synge og 
danse. De kan ikke digte, glæde sig over den nyudsprungne bøge
skov, de utallige fuglestemmer, der er vågnet til liv, pinsesolen, der 
danser i det lysende løv og drengene, som igen har fundet de korte 
bukser frem.

Nej, pinse er ikke noget for dem! Og desuden ved de slet ikke, at 
det er pinse. Det kan da godt være, at de nyder, når solen varmer 
deres krop, det føles behageligt og dejligt; men de ved jo ikke, at 
det er pinsesolen, der skinner...” 
Citat slut.

Nej, der skulle helst forskellen mellem aberne og menneskene 
ligge-

En tankefuld sidste aften.
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For begge arter er livet underligt, men påtager vi os ikke vort an
svar som det menneske, vi er født som, bliver vort liv et dyreliv i 
menneske-ham (menneskeskikkelse), som jo også Grundtvig siger.

Det betyder, at vi ikke vil anerkende, at der findes en tydning af 
livet, eller vi må finde en tydning af livet, der rækker ud over det, vi 
til daglig kan præstere.

Vi er så tilbøjelige til at fokusere på, hvad vi kan præstere, og 
ikke hvad vi har fået givet.

Præstationen er noget jeg ofte kan takke mig selv for, og så må
ske nogle gode trænere eller andre.

Præstationen fører uvilkårligt over i det selvoptagede, og så fri
stes man til at spørge, hvad kan pinsen give mig, hvad får jeg ud af 
den? Derved rører pinsen ikke ved noget ud over mit lille selvopta
gede jeg. Og så er hverdagen lige så trist og kedsommelig, når vi 
vender hjem fra pinseferie, som da vi drog afsted. Så er vi lige mod
løse og triste efter pinseferien som før. Og det eneste, der synes 
værd at vente på, er den næste ferie. Intet er rørt hos mig.
Men.

Hvad jeg har fået givet, må jeg takke for på anden vis? Men 
hvem skal jeg takke?

Min moder og fader fordi jeg er født, men hvem har givet mig li
vet?

Hvor skal jeg komme af med min taknemlighed for det liv, der er 
blevet mig tildelt?

Skal jeg alene takke en eller anden Gud for det?. Nej taknemlig
heden må også bruges i vort her og nuværende liv.

I stedet for at tænke på alt det, jeg kan præstere og gøre bedre 
end andre, så tænke på alt det, jeg har fået givet og lade taknemlig
heden herover spredes til de mennesker, jeg er sammen med. 
Øse af mig selv - lade mit lys ødselt skinne på andre.

Jeg brugte ”Uffe, hin spage” i åbningstalen til jer. Uffe, der 
havde så meget i sig, men også vidste at bruge det på rette sted og 
tid. Ikke for at vise, hvor meget han kunne præstere, næh for at 
hjælpe andre med det han indeholdt, det der var ham givet.

Vi kender alle både her fra skoleåret og fra før, de som altid skal 
gøre opmærksom på sig selv og deres talenter. Vi kender dem, som 
har akkurat lige så mange talenter men ikke sådan går og praler 
med dem. Og I kan tro, vi kender jer, hvis talenter er ganske almin
delige, men arbejder grundigt og støt med dem og deler ud deraf,
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Hygge medens tøjet bliver tørt.

og vi glæder os over jer. Derforuden kender vi dem, som tror, de 
blot ved at gå halvt ind i livet kan få det hele ud af det. Nej, som der 
står i sangen, vi lige har sunget ”Livet koster livet”.

Sådan har skoleåret jo vist jer som en forskellig flok. Og som jeg 
sagde til åbningsmødet, håbede jeg, at vi trods alle forskellighe
derne ville få bygget et fællesskab op.

Det er også sket. Der har skullet stærke bånd til for at klare de 
mange små og store sager, vi har haft i løbet af året. Der har været 
en eller nogle i elevflokken, som ikke kendte forskel på dit og mit, 
og som samtidig har været utrolig snu, efter egen mening. Men 
uanset hvem og hvordan vil en dårlig samvittighed nage i det inder
ste, og man erfarer da, hvad jeg har sagt, at helvede ikke er udenfor 
men i os selv, og det eneste, der kan lindre, er en forløsning - be
kendelsen. Det har ikke kunnet undgås, at vi ved dette kom tæt på 
hinanden og sommetider så tæt, at det gjorde ondt - meget ondt, 
og det både på jer og os, men alligevel formåede vi sammen at få 
glæden frem i dagligdagen. Det vil jeg godt sige jer tak for.I har her 
vist en styrke og vilje, der vil komme jer til gavn senere. Jeg vil også 
i denne forbindelse sige jer forældre tak for opbakning samt gode 
og kritiske ord, vi kunne bruge på vor vej fremad.
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Det dejlige forår.

Som I elever må have lært af den del af skoleåret, har vi på sko
len også lært utrolig meget til gavn for de kommende år.

Men det, der dominerer mine tanker om året, er samværet, glæ
den, humoren men også alvoren, når det var nødvendigt. I vidste, 
når der skulle tages fat. Med en dejlig energi blev opgaverne løst. 
Nu står vi med minderne, de minder, der kan gøre livet værd at 
leve.

Men I står også i dag ved en port eller dør. Som i eventyrets ver
den er der altid flere døre at gå ind ad. Nogle steder er der skatte 
bag døren andre steder et stort og tomt mørke, som kun kan over
vindes med den ballast, man har med sig, det man selv kan, og de 
ønsker man har til fremtiden.

Dette vil jeg fortælle om på en lidt anden måde.
Bag mig har jeg vort store dejlige gavlmaleri, Træet.

Det kunne være livets træ, asken Ygdrasil. Dette træ gror af tre 
dybe rødder, hvoraf den ene ligger under Asgård, de nordiske gu
ders hjem. Under denne rod er den højhellige kilde som hedder 
Urds brønd, og ved den samles guderne hver dag for at holde dom. 
Der bor også Urd, Verdande og Skuld, fortids, nutids og fremtids 
gudinder, de tre norner, som råder for menneskets skæbne.
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Urd
Nornen Urd er den vigtigste, hun er spådommens gudinde, og den 
kilde, som livets træ vandes fra, er da også opkaldt efter hende. 
Hun tilfører livets træ den næring, som er af fundamental betyd
ning for liv og vækst. Hun udstråler den begejstring, som er livgi
vende for omgivelserne. Den begejstring, som vi også kender fra 
skoleåret her, hvor vi har haft svært ved at finde ord for en stem
ning, som er opstået på baggrund af en bestemt oplevelse eller et 
bestemt samvær - det seneste eksempel var vel i aftes. Nornen Urd 
ved med andre ord, at fundamentalt for liv og vækst er ikke blot at 
give livets træ Ygdrasil den nødvendige mængde vand. Der skal 
mere til.

Omsat til i aftes kunne vi sige, at det var da rart og dejligt med 
den dejlige middag, kaffen og småkagerne, især dem med choko
lade, men var det det eneste at samles om, havde det været noget 
fladt. Nu fik det betydning, fordi der var en særlig stemning, der 
var ånd. Noget som er skabt gennem dagligdagen og samværet året 
igennem. Sådan også i jeres liv herefter. I vil opdage, hvor tomt og 
ligegyldig dagligdagen, en fest, et samvær, ja livet i sig selv kan 
være, hvis ikke livet får en videre betydning.

Verdande
Side om side med nornen Urd boede Verdante - forhindringens 
gudinde. Hun repræsenterer de vanskeligheder, som opstår i men
neskets nutidige liv.

Normalt opfatter vi begrebet vanskeligheder som et negativt be
greb. Det tyder på noget med besværligheder, uenighed, forhin
dringer osv. Hvis vi vender det om, og ser det fra gudinden Verdan- 
tes synsvinkel - bliver hun en hjælp for Urd. Verdante er farlig og 
gør livet farligt at leve, fordi hun hele tiden vækker til kamp mod 
det magelige, det trygge, det nemme, det vi kender. Hun vækker til 
kamp mod overlegenhed / hovmod og vor lyst til at dømme andre, 
og er modstander af, at enhver mening kan være lige så god som en 
anden.

Hun er den, vi kan blive så frygtelig irriterede på, fordi hun altid 
stiller spørgsmålstegn ved det, jeg siger og gør.

Men dermed er det også hende som er med til at få mig videre. 
Få mig til at tænke over, hvad der er rigtigt og forkert.

Livet er en kamp, men det er i denne kamp livet først leves.
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Op med ukrudtet.

Skuld
Den tredje norne hedder Skuld. Det betyder skal.

Der er en nødvendighed over denne norne. Der er noget uund
gåeligt. Hun er nemlig afgørelsen, løsningen, fremtiden.

Men ikke noget med alt dette om at være på forkant med fremti
den, hvad det så end skal betyde.

Nej her er det også dig selv, der bliver sat under nødvendighe
dens lov. Du må bøje dig for den naturlov, at hver enkelt menneske 
føres frem til en afgørelse og uundgåeligt må se sit liv i lyset af, 
hvilke resultater, der kom ud af dets virken og stræben. Altså det 
du gør, vil du engang selv holde regnskab over ikke andre.

Derfor er det væsentligt at lytte til både Urd og Verdante for du 
ved, Skuld vil sætte ind, og få dig til at tage dit liv op til overvejelse 
og afgørelse. Den dag skulle helst blive en god dag. En dag hvor du 
kan sige: Jeg har kæmpet for det, jeg troede på - mit liv har haft en 
mening.

Derfor startede jeg med aberne og bananerne. I må ikke forfalde 
til dyrelivet i menneskeham.

I må søge videre. Ikke standse ved blot at rage flere bananer til 
jer, de rådner jo alligevel.
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Maleri som valgfag.

Der findes noget udover det daglige brød - mennesket er også af 
ånd.

Vi må som mennesker sætte tydning og betydning ind i vort liv, 
og vi må selv være med til det. Det er aktiv handling.

Prøv at tænke jer at den sidste aften her på skolen var gået med 
fis og ballade. Alle regler var bare strøget. Nu var det lige meget, 
for I skulle jo hjem dagen efter. Vi kunne være ligeglade for året var 
overstået. Man kunne smide med vand, drille de svage, rende over 
til det modsatte køn, drikke bajere eller ryge en fed, bare man 
havde det skide skægt.

Men hvilken betydning ville vi da have sat for dette skoleår?
Hvad havde hele året haft at betyde, når intet alligevel gjaldt?
Så derfor er jeg glad for at kunne sige tak for en dejlig aften i af

tes og tak for mange fine indslag.
Tak også for i dag. Gymnastikopvisning med jeres små ændrin

ger - fine ændringer på en god måde. Dejligt og væsentligt samspil 
og kor - udstillingen i gymnastiksalen, det er flot, og man ser tan
kerne har fået udtryk.

Jeg læste den anden dag om en dreng og en piges kommentarer 
til Astrid Lindgrens bog ”Mio min Mio”. De sagde:
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”Det er en god historie at tro på! - Det er som om, der ikke læn
gere er noget at være bange for!”

Jeg kom derved til at tænke på en elev vi havde det første år. Ef
ter et af hendes besøg på skolen 5-6 år senere havde hun sagt, da 
hun kom hjem: ”Det er altså mærkeligt. Hver gang jeg kommer 
hjem fra Bjergsnæs, har jeg bare mod på livet igen og styrke til 
det”.

Vi kan næsten ikke tro på, at det er sådan for alle, men vi kan 
håbe på det.

På samme måde vil jeg håbe, at I kan sige:
”Det er et godt år at tro på! - Det er som om, der ikke længere 

er noget at være bange for!”

Tak skal I have for skoleåret 92-93
Tak til personalet for godt, trofast og loyalt samarbejde. Der er 
mange opgaver at løse, og der er brug for alle.

Elever, de fleste afjer skal nu hjem. De første uger vil give tom
hed. Denne mærkelige fornemmelse af, at man ikke hører til 
blandt de mange mere, kan give rastløshed. Men det er kun en 
overgang, for nye opgaver venter på jer. Og tomheden er udtryk 
for de gode stunder, ingen kan tage fra dig.

Selv om jeg tidligere i talen har sagt det, vil jeg endnu en gang 
sige tak til jer forældre men med noget som jeg for flere år siden har 
brugt.

Som forældre, som par, kan man efter mange år, der hastigt er 
gledet forbi, pludselig opleve den stilhed, der blev i stuen, da bør
nene rejste hjemmefra. Man opdager, at der måske ikke var blevet 
den tid til hinanden, som man gerne ville - at de store gode ord 
ikke blev sagt. Man følte, man måske var gledet lidt fra hinanden.

Anne Linnets sang ”Forårsdag” har jeg brugt for nogle år til
bage, men den er så dejlig en livsbekræftende sang om netop dette 
ikke at få sagt de store gode ord.

Det behøver jo ikke alene at være jer forældre men også alle vi 
andre, det vi ikke har fået sagt i løbet af året, og som vi gerne ville.

Alle de tårer, der er grædt gennem livet, er ikke spildt.
For i solens skin vil forklarelsens lys kastes tilbage fra dem. Tå

rerne bliver da de kosteligste perler til en livets kæde.

20



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

Jeg ved at al min sidste tid skal leves 
jeg ved at tiden tæller hjertets slag 
at alt det vi har grædt igennem livet 
det skinner på en forårsdag.

En forårsdag hvor solen bare skinner 
som da jeg mødte dig den første gang 
og hele verden svandt kun solen så os 
og lavede en stille sang.

Og det er den jeg endelig har fundet 
så mange år er gået sidenhen.
Vi tænker vel at noget sku’ forandres 
hvis vi ku’ leve alt igen.

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

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

Jeg ved at al min sidste tid skal leves 
jeg ved at tiden tæller hjertets slag 
at alt det vi har grædt igennem livet 
det skinner på en forårsdag.

Anne Linnet

Endnu en gang tak for skoleåret 1992-93.
God vind fremover. Ole Mølgaard
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Drengene på hovedet efter et godt år.

Glæde.
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Afslutningstale - Et kærlighedsforhold

Det hele begyndte en lun sommerdag i august, da de mødtes for 
første gang hos den yngste, men mest erfarende part. Der opstod 
straks sympati mellem dem, omend den ene var en smule genert og 
tilbageholdende. Den anden, værten, var mere imødekommende, 
og virkede næsten overvældende.

De vidste på forhånd, at de nu skulle tilbringe de næste 10 må
neder sammen og var begge spændt på, hvordan forholdet ville ud
vikle sig. I løbet af den første tid lærte de efterhånden hinanden 
bedre at kende, og de varme følelser begyndte så småt at opstå. Nu 
måtte de dog skilles, da den ene blev sendt ud, for at prøve kræfter 
med naturen. Turen blev en god, men også barsk og ikke mindst 
våd oplevelse, og den udsendte fandt hurtigt ud af, at den savnede 
sin nye ven. Da den endelig kom tilbage, var modtagelsen varm og 
kærlig, og måske var det i virkeligheden her, de rigtig faldt for hi
nanden. Efter denne tur faldt forholdet ind i en mere fast rytme, 
selv om alting dog stadig var meget nyt.

Nu skete der dog det uheldige, at der faldt et skår af den yngre, 
erfarne part i forholdet. Denne formåede dog hurtigt at erstatte det 
tabte med en ny, ligeså værdifuld del.

To måneder senere skete det samme for den anden part, dog un
der mere triste omstændigheder. Her blev der heldigvis også fun
det gode erstatninger for det tabte.

De var dog stadig et lykkeligt par, der hele tiden fik det gode, 
kreative og aktive frem i hinanden. Dette fik venner og familie også 
glæde af ved juletid, hvor parret for en tid prøvede at spille andre 
roller. I det hele taget var forholdet i tiden op til jul, på flere måder, 
en rigtig hed affære, som blussede op til brændende kærlighed. Nu 
skiltes de dog en tid for at tage på juleferie. Da de igen mødtes, var 
gensynsglæden stor, som altid efter de havde været fra hinanden.

Forholdet var dog ikke altid lutter idyl. Parterne måtte indse, at 
selvom de troede, de kendte alt til hinanden, var der stadig punk
ter, hvor tilliden ikke slog til, og hvor ting, som man burde snakke 
åbent om blev skjult. Den ene part, den uerfarne, var på visse tids
punkter i konflikt med sig selv, og ville ikke lade den anden hjælpe 
sig. Nogle problemer fandt man løsninger på, mens andre fik meget
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”Perhaps Love”, Rune og Martin.

Fra juleunderholdningen.
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triste følger, og stadig er uafklarede. Den yngste var på et tidspunkt 
ved at glide i en bananskræl, og fik aldrig rettet helt op.

Men parret viste også styrke, ved at give hinanden lov til somme 
tider at more sig ganske uhæmmet hver for sig.

I januar måned rejste den ældste på skiferie. Selvom de nu måtte 
undvære hinanden en uges tid, følte de altid, at de havde en del af 
hinanden med sig. På trods af problemer med visse kartoffelhung
rende svenskere, var turen en stor, uforglemmelig oplevelse.

De var også et godt par, fordi de havde mange fælles interesser. 
Nogle af de største var gymnastik, sport og musik, som gav den 
gode oplevelser sammen; både sejre og nederlag.

De havde brug for hinandens støtte, da de på et tidspunkt skulle 
have afprøvet deres faglige kunnen, selvom det ikke i dette år var 
det væsentlige for dem.

Efter disse prøver drog en af dem ud for at udforske benmusku
laturens univers, og for at vise frugterne af deres tid sammen frem 
for andre. Da den rejsende vendte hjem, gik det først rigtig op for 
dem, at det lærerige, givende forhold snart måtte slutte på trods af, 
at de måske netop nu var mere forelskede i hinanden end nogen 
sinde før. Selv om de mest af alt ønskede at blive sammen, var der 
ingen vej uden om; man måtte videre i livet. Hvem ved, måske var 
de også vokset fra hinanden, hvis ikke de var stoppet nu, mens le
gen var god.

Parret må altså nu kysse hinanden farvel. Men intet vil igen blive 
som før de mødtes; De ti måneder, som dette unikke forhold va
rede, vil for altid præge og styrke dem på deres videre færd. På 
vegne af elevholdet 92/93, for de var naturligvis den ene part, vil vi 
gerne takke for et helt uforglemmeligt forhold!!

Elevholdet 92/93
Marie og Thomas M.
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The trip of the year

Det er altid turen til Hallingskarvet i Norge, der bliver betegnet 
som årets ubestridte højdepunkt og længe er samtaleemne på 
Bjergsnæs. Sådan var det selvfølgelig også denne gang, men allige
vel var der et par elever, som grinede lidt til hinanden, når der blev 
snakket om Norge. Det var Alice og jeg, som slet ikke kunne 
nænne at sige - nej - til Ole, da han spurgte, om vi kunne tænke os 
en tur til Hamar i Norge fra den 8. til den 15. februar 1993 som re
præsentanter for Danmark.

I forbindelse med VM i hurtigløb på skøjter i Hamar arrange
rede Foreningen Norden en ungdomskonference under temaet: 
Fairplay - Future - Friendship. 40 unge repræsenterede 12 for
skellige lande og det var mildt sagt rigtig spændende.

Hele ugen boede vi på Børstad Ungdomsskole, som ikke er en 
ungdomsskole, men en folkeskole for 7.-9. klasse. Den var dog la
vet om til et ”hotel”, hvor 9. klasse skulle sørge for alt det prakti
ske.

Om aftenen, ja, hvordan ender det som regel, når 40 unge er 
sammen. Eeks. med at en tysker og en hollænder stod i skøjtedrag
ter og underbukser og sang ”Knocking on heavens door”. Eller det 
hele kunne ende i fuldstændig vild og næsten ukontrolleret pude
kamp. Alle mod alle.

Udover det primære formål med konferencen: at åbne unges 
øjne for de muligheder, der ligger gemt i sporten, lagde arrangø
rerne ikke skjul på, at vi også skulle have en oplevelsesrig uge at 
tænke tilbage på. Vi fik adgang til den uofficielle åbning af VM, 
selve VM og afslutningsmiddag med alle skøjteløberne.

Vi fik også et godt indblik i forberedelserne af vinter-OL i Lille
hammer, og så alt det nye: skihopbakker, skøjtehaller og bobslæ
debaner, som bliver bygget til OL. Selvfølgelig fik vi også lov til at 
udfolde vores egne ”kæmpetalenter” på skøjter i Vikingeskibet, 
som er en af verdens største haller og bruges til langrend, skøjteløb, 
cykling, golf og motorsport.

Selve konferencen, som foregik torsdag og fredag, kom meget 
hurtigt til hovedsageligt at dreje sig om miljø. Eller rettere hvad 
sporten kan gøre for et bedre miljø. Vi fik det vigtigste i diskussio-
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Det er måske ikke så sundt men smager godt.

nen kogt ned til 12 punkter, som blev skrevet på resultattavlen i Vi
kingeskibet, hvor de første 14.000 mennesker kunne se dem. Og 
formanden for den olympiske komité, som var til stede ved dele af 
konferencen, lovede at OL næste gang vil blive planlagt efter de 
tolv punkter.

Inden vi rejste hjem, opfordrede arrangørerne os kraftigt til at 
føre punkterne videre, og gøre opmærksom på, at det altså ikke 
nytter at sige: ”Ja, ja, det går nu nok.” At vi, der har mulighederne 
for at gøre noget, selvom det er i det små, skal gå foran, vise initia
tiv og præge andre. Vi mener, at de små foreninger rundt om i lan
det er det bedste sted at starte.

Tænk over punkterne og tænk på hvad I kan gøre.

Tak for turen til foreningen Norden i Viborg og Bjergsnæsskolen. 
Det bliver en uge vi aldrig glemmer.

Alice Voxnæs og Rune Krogshede
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Blæserne. Fra juleunderholdningen.

Minutes from

International Youth Conference
in Hamar Norway
February 11-12 1993
Fairplay * Friendship * Future

Forty young people from twelve countries have been together in 
Hamar where the following topic has been discussed: How can 
young athletes through international cooperation promote a sound 
development for people and nature?
We would like to present to you the following resolutions from the 
conference:

1. Think lees about money and have your heart in the sport. 
There must be a limit.
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2. Only environmental safe products will be advertised atarenas 
and on uniforms.

3. During competitions participants should stay, when possible, 
with host families instead of in hotels.

4. Use well-known sport athletes to inform about environmental 
problems.

5. Cut down unnecessary and luxurious costs in sports events.

6. Environmental education must be included in shools‘curricu- 
lum.

7. Include environment as a third important concept of the Olym
pic movement and other sports organizations.

8. In connection with Wold Championships an the Olympics 
ayouth conference must be arranged as well.

9. Help developing countries preserve the environment with 
money raised from sporting events.

10. Equal possibilities for athletes all over the world.

11. Use environmental ways of travelling.

12. Include young people in the planning of sporting events.

It is our hope that participants, people in charge of future interna
tional sports events and sponsors will follow up the work we have 
started.

SPORT IS POWER - USE IT TO SAVE THE PLANET
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Norgesturen 1993

”Når vi nu skal til Norge, så skal 1 ikke gå ud og bruge i dyre 
domme, for at få det helt smarte skisæt. Det er slet ikke nødven
digt.” Hans-Jørns evindelige snakken om tøj til turen og alligevel, 
også efter at have vist modeshow, var vi i tvivl om, hvilket tøj vi 
skulle have med. Norsk folkemusik fik vi også hørt, så vi kunne 
vænne os til lyden. Efter mange hyttemøder fandt vi også ud af, 
hvor meget kage, pålægschokolade, cacaopulver osv. vi skulle have 
ekstra med.

Dagen kom og vi fik pakket noget i taskerne. Vi samledes i hal
len, da værelserne skulle bruges til kursister. Der havde vi en lille 
juleleg, for at få de sidste pebernødder spist. Afsted kom vi, nogle i 
varme busser, andre i kolde. Jeg sad i den lille ”luksusbus” med air
condition d.v.s. affaldsposerne stod vandret, da vinden jog igen
nem. Det var bare koldt. 1-2 timer før afgang med færgen spiste 
næsten alle søsygepiller, da det slet ikke var vindstille men nær
mest orkan.

Der var få som blev søsyge, men det vippede heller ikke så me
get, da vi havde medvind. Nogle købte masser af slik i den lille bu
tik, andre puttede svenske enkroner i den enarmede tyveknægte.

Vi gik af færgen og ud for at komme i busserne, men der var in
gen busser. Efter tre kvarters ventetid kom de. Grunden: Tolderne 
havde gennemsøgt busserne og taget alle kartoflerne. Det var der 
ikke mange, der troede på til at starte med. De troede, buschauffø
rerne lavede grin med os.

Vi kørte til Sundvolden, hvor vi fik morgenmad, og hvor de kun 
havde ét toilet. Næsten alle var trængende, så det tog sin tid. Efter 
et par timer var køen væk, og vi kørte videre. Vi havde alle hørt om 
den sne, der var i Norge, men der var ingen sne ved den norske 
grænse, men det kom der. Lige pludselig var der en snedrive foran 
den lille ”luksusbus”, som den lige skulle snuse til. Nu kom varmen 
også i ”luksusbussen”, tre timer før vi ankom til Hallingskarvet Ho
tel. Efter at have pakket ud og spist frokost, gik vi over til skiudlej
ningen, hvor vi fik stukket et par langrendsski i hånden og værgså- 
god, ned ad den første bakke, at sneen var blød fandt næsten alle vi
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Juhu, nedad igen.

Slalomski og en god skibakke - det kildrer i maven.
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nybegyndere vist ud af. Den første aften stod der kartofler på me
nuen - men det var der vist ingen, der fik.

Søndag morgen kom Finn og Peder lige så stille rullende i en 
”ukendt” bil. Forruden var bøjet 30 cm. indad og fuld af revner og 
en bule på siden. Det var en elg, der havde lavet et kraftspring over 
bilen og så rendte den bare videre ind i skoven. Der skete ingen 
personskade, ikke andet end at Finn måske nu går over til Ellert.

De næste tre dage bød på langrend. Vejret var helt fantastisk. 
Der var masser af sne og mange, der var nede og ligge - måske for 
at hvile eller hva’. Det var bare skønt, men hvor gav det mange 
ømme muskler, der skulle masseres, hver aften.

Når vi kom hjem fra 2-3 timers ture, var der frit slag om efter
middagen. En tur mere på langrendsski, svømmehal, boltre sig i 
sneen eller hvad man nu kunne finde på.

Efter fire dage med ”langrendsskiing” gik vi over til ”slalom
skiing”. Det tog ikke lang tid, inden de første blev sendt væk fra 
børnebakken. Det var meget lettere og en del sjovere.
Fjeld-hejsen blev først åbnet fredag. Et forvredent knæ og en dår
lig fod var, hvad der skete af skader. Varmestuen blev meget brugt 
fredag, da der var 4- 20 grader. To ture op - ind og varme de frosne 
tæer.

De tre dage med slalom gik hurtigt. Hejsene åbnede kl. 9.30 og 
lukkede kl. 16, så man var hjemme omkring kl 16.30. Derefter var 
der aftenen tilbage. Vi havde to besøgsaftener. Den første besøgte 
pigerne drengene, som så gerne skulle have en kop varm te, kaffe 
eller kakao parat og et stykke kage. Det kom også på bordet, men 
uha, hvor det tog sin tid.

Anden besøgsaften var hos pigerne. Vi havde også en fællesaf
ten (torsdag aften) på hotellet, hvor besøgsgrupperne lavede un
derholdning. Aftenen blev sluttet af med en historie om skiing, sla
lomskiing, langskiing osv. Bagefter var der diskotek sammen med 
Stevns Ungdomsskole til kl. 23.00. Friaftenerne foregik med bobs
læde, konkurrencer, sneboldkampe, svømmehal eller hygge og sjov 
i hytterne.

Pludselig var det fredag, og turen skulle gå hjemad. Rengøring af 
hytter blev klaret efter aftensmad. Derefter ud til busserne. Den 
lille ”luksusbus” havde mistet varmen og båndspilleren var frosset 
til. Frost på indersiden af ruderne, der var lidt tåget p.gr.a. ri
månde. Pu-ha det var koldt. Vores lille ”luksusbus” kørte først.
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Snekæderne larmede så Finn (buschaufføren) foreslog diskotek 
bagest i bussen, hvis man kunne danse til snekæderytmerne.

Da vi nåede Oslo, var det galt med bussen igen, lufttrykket var 
røget. Vi ventede ca. tre kvarter, inden de andre kom.Det viste sig, 
at de andre havde været omkring sygehuset da vores Anne T. var 
besvimet. Heldigvis var der en mekaniker i familiebussen, Johan 
Kriegbaum. Han fik ordnet bussen, efter at vi var flyttet over i de 
andre. Da vores private mekaniker var færdig, kunne vi godt gå til
bage igen. Derefter begyndte varmen lige så langsomt at komme og 
frosten gik af vinduerne.

Vi nåede færgehavnen kl. 9.00, hvor der blev spist hjemmes- 
murt morgenmad. Vi havde en rolig og dejlig overfart. Nu gik turen 
helt til Viborg, enkelte blev sat af på vejen. Vi kom alle mere eller 
mindre trætte, men utrolig glade tilbage, hvor der stod en dejlig 
stor gryde med suppe parat. Det varmede. Forældrene kom kl. 
16.30 efter de udmattede, glade og tilfredse elever.

Anne Mølgård Mogensen
(92/94)
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Cykel- og opvisningstur til 
Jelling og Vingsted

Mel: Jeg plukker fløjls græs.

Det blev torsdag og der var solskin 
og vi sku’ ud på en cykeltur.
Vi sku’ til Jelling og bo i telte.
Det var en lang tur med godt humør.
Omkvæd: Men Lone styrted’, et held for Kjeldsen 
for hun punkterede uafbrudt.
Mortens kæde den gik i stykker 
inden vi nå’ed ud af by’n.

Vi kom til Jelling og vi var trætte, 
men trængte dog til en svømmetur. 
Det nå’ed vi lige inden vi spiste 
mens andre tog sig en lille lur. 
Omkvæd: Og så kom fredag og vi sku’ cykle. 
Vi så et slot og en købmandsgård.
Vi så en grusgrav og kom til Balle, 
hvor Kramer laved’ en volleykamp.

Om lørdagn’ skulle vi ud og vandre 
i Jelling city den hele dag.
Vi så en anderledes altertavle 
i Vindelev kirke, hvor Anne bor. 
Omkvæd: Om aftenen skulle vi ud til Lene 
hun ga’ en pizza og saftevand.
Vi sad i haven og sang nog’n sange, 
mens Rune spillede på trompet.
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Campingpladsen i Jelling.

Runestenene i Jelling.
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Altertavlen i Vindelev kirke af Knud Nielsen.

Forfriskning hos Anne M. M.’s forældre.
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Tørskind grusgrav. Robert Jacobsen og Jean Claerebouts værker.

Opvisning i Vingsted.
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Vi tog til Vingsted og det var søndag 
vi skulle lave flot gymnastik.
Men det var svært for det støved’ meget 
og der var huller overalt.
Omkvæd: Vi tog i badet og havde samling 
med sodavand og lidt sammenvær.
Det var den sidste dag på pladsen 
og vi var klar til at cykle hjem.

Så kom dagen vi alle frygted’ 
for det mandag og vi sku’ hjem. 
Det var modvind og vi var trætte 
men vi måtte jo afsted.
Omkvæd: Det var en lang tur med mange pauser.
Der skete uheld for kæder sprang.
Men hjem vi nå’ed meget trætte 
og tidligt sov vi alle mand.

Omkvæd: Det var en god tur med mange minder 
vi aldrig glemmer de dage her.
De styrked’ sammenhold og vore venskab 
lad os håbe det holder ved.

Marie Poulsen, Gitte Roemer, 
Camilla Kjølhede, Mette Foldager.
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Besøg på Engelsholm højskole.
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Udbygning.

Som formanden skriver i sit indlæg, er der store chancer for at vi 
kan bygge igen i 1994. Det drejer sig om gangforbindelse (1) til 
hallen, nyt klasseværelse (2), foyer (3), omklædningsfaciliteter (4) 
under klasseværelse og foyer samt et længe ventet auditorium (5). 
Derudover skal bestående omklædningsrum nedlægges. Keramik 
(6) udvides og det andet omklædningsrum bruges til rengøring og 
redskabsrum. Efter indgående drøftelser og tanker om den senere 
udbygning blev nedenstående placering valgt.

. ForstandcrboJig i

Soveafsnit
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Året på Bjerggården - 1993.

( Vor nye lærer H. C. Henriksen havde til den sidste aften med ele
verne en lille tekst, hvor mange af eleverne (og personalet) blev 
nævnt. Derfor den noget kryptiske tekst, som elevholdet 92/93 dog 
gerne ville have med i årsskriftet).

Sommeren var lige om hjørnet. Ja nogle sagde endda, at den alle
rede var om næste hjørne,men lad nu det være en anden sag. Sagen 
var nemlig, at besætningen på Bjerggården skulle udskiftes. Hr. og 
fru Møller - ja det hed bestyreren og fruen af gården - havde ind
set at uanset, hvilken KUHR man end sendte dyrene på, ville det 
ikke give flere FOLD pr. AGER. Og nogen STORGÅRD var det 
ikke, på trods af man i årets løb havde haft et SKOVHUS.

E.F., stat og deslige havde også gjort sine indhug, og man havde 
indset, da man hverken ville gå over til at være HEDE-GÅRD (da 
dette ville give problemer med brakjord), og ikke ville have flere 
MUNKE/MUNCHE, som man bare kunne spise af med vand og 
brød, at man næste år måtte have en større besætning.

At den kvalitetsmæssigt nok ikke kunne leve op til denne besæt
ning, måtte ‘man tage med. Specielt imponeret havde man været af 
den lille hingstegang, hvor BØGE DANnede et godt klima, og 
MARKMUSEN - der efter sigende var født i TVILLINGERNES 
tegn - lavede RUNER, mens han spiste TRANBÆR, - der var 
plantet af HANSEN, eller var det... Nej det var JOHANSEN. 
Gangen var faktisk så god at den nydelige malkepige Birthe, som 
gården havde sendt på et franskkursus, så man var klar til det indre 
marked, hele tiden gik og sagde: ”J‘ESPERe det bliver et lige så 
godt KOL BYen, nej kuld byen - altså Viborg - får at se næste år. 
Det eneste, man manglede, var faktisk en hoppe, der gik rundt og 
nussede - JA NUSsede om alle de unge hingste. Men som man 
sagde på gården ”At HAVE eller ikke at HAVE” Og en sådan 
roomgirl (eller som franskmændene siger ROEMERgirl eller som 
vi siger i Midtjylland ”en RØMERpige”) er dyr i drift.

Generelt måtte man altså sige, at besætningen havde været god i 
år. Selvfølgelig var der stalde, hvor kvaliteten gik ned i en DALH, 
specielt hvis man var på STOFFER, men såfremt man så på de øv-
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Et tiltrængt hvil på cykelturen.

rige gårde f. eks. VESTERGÅRD, SØGÅRD,MØLGÅRD, 
HOLMGÅRD,VEJLGÅRD, PILGÅRD OG ØSTERGÅRD, ja 
så var kvaliteten i top her på BJERGGÅRDEN.

Året havde selvfølgelig haft sine begivenheder. En mandag ved 
morgenGRY, da Rita - hende der sørgede for dyrene, ikke lavede 
unoder - havde vagt, havde nogle hopper været fyr og flamme, og 
man kunne være heldig med, at gården også denne gang havde 
LYKKE og held med. Jo det var en KJÆR lille historie.

KJÆR var GÅRDEN derimod ikke her sidst på året, da alle - 
næsten alle - dyrene skulle vejes og måles, og det både på tysk - 
ein BITSCHEN zu viel - og engelsk, hvor man skulle veje mere 
end a BUCH, For ikke at snakke om dyrenes kemi, hvor det ikke 
hjalp at sige: AR ved ikke HVAD.

Jo det havde været et godt år. Faktisk så godt, at den nye stald
dreng - ham som nogle af avlshingstene i starten troede var en 
hingst på gården - lovede sig selv, at såfremt det var standarden for 
besætningen, så skulle der mere end en ENGKELBØLLE til at 
drive ham fra stedet.

Mange hilsner (kærlige) og må netop din lykke være med dig.
H.C.
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Det svundne år

August 1992
5. august: Skolens bestyrelse og personale brugte en dag på at dis
kutere skolens fortid og fremtid og samtidig få sat nogle ”Sigte- 
pæle” for det videre arbejde.

Dagen sluttede med middag på ”Den grimme ælling”, en nyåb- 
net restaurant i Viborg.

9. august: Åbningsmøde for elevholdet 1992/93. 87 glade og 
forventningsfulde elever var nu klar til et skoleår på Bjergsnæs.

10. august: Elevernes dagbog fortæller ”Så kom det mange af os 
havde haft mareridt om hele natten: Morgenløb. Men efter en god 
opvarmning, kom vi af sted, og alle nåede godt i mål.”

10. til 20. 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, gymnastik, folkedans, kor, tekstbehandling samt cykeltur til 
Hald, hvor skovfoged B. S. Knudsen viste rundt og fortalte om 
skoven, ligesom lektor ”Sandfeld”, alias Keld, på toppen af biskop 
Jørgen Friis’s Haldruin berettede om den spændende historie.

20. og 21. august: Naturtur til Birkesølejren. Alle cyklede glade 
af sted i dejligt solskinsvejr og nød de høje varmegrader.

Eleverne fortæller i dagbogen: ”Da vi ankom til lejren blev bivu
akkerne bygget, nogle bedre end andre. Resten af eftermiddagen 
gik med at forberede aftenens underholdning. Sidst på aftenen var 
vi på orienteringsløb i skoven. Vi skulle finde mælkekartoner og 
fange personer. Derefter var der hygge omkring bålet til det be
gyndte at regne. Hele natten og hele næste dag regnede det. Ad
skillige soveposer blev våde og humøret faldt en enkelt grad. Da vi 
kom hjem var alle meget våde, og det lunede at få en kop varm 
chokolade.”

21. til 23. august: Skoleweekend, hvor lørdag formiddag blev 
brugt til handelstur i Viborg, og eftermiddagen til en personlig sam
tale mellem elev og lærer om elevens stærke og svage sider, og 
hvad han/hun gerne ville opnå med opholdet på Bjergsnæs.

Søndag formiddag var alle til gudstjeneste i Domkirken.
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31. august og 1. september: O-fagsdage om Viborg og omegn. 
Mandag: Besøg på stiftsmuseet i Viborg og byvandring i den gamle 
del af Viborg. Tirsdag: Cykeltur til El-museet i Tange, hvor der var 
lejlighed til at se mange spændende gamle apparater og selv prøve 
at fingerere med nogle af tingene.

Skotørring i gymnastiksalen.
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September 1992
4. september: 90 idrætslærere fra Viborg amt havde fra kl. 9 til 16 
fundet vej til Bjergsnæsskolen for at komme på kursus. Amtsud
valget for Skoleidræt havde spurgt, om vi ville samarbejde om at 
arrangere et kursus, og den udfordring tog vi op. Dagen bød på føl
gende emner: Musik og bevægelse, boldlege, spring, kurvebold og 
idrætsskader. Det blev efter sigende en god dag med forespørgsel 
om næste år.

8. september: 9. klasse inviterede alle til fødselsdagsfest i ”60’er 
look” i gymnastiksalen kl. 19.30 til 24.00. Alle var i tressertøj. 
Klassen havde inviteret et par ”berømte” discjockeyer fra den gang 
i skikkelse af Ole og Niels. En rigtig god aften.

9. og 10. september: Kreative emnedage, hvor der blev arbejdet 
interesseret og aktivt i værkstederne: Plexiglas, marmorering, ce
mentskulptur, læderarbejde, papirfremstilling, dragebygning og 
træskærerarbej de.

11 til 14. september: Forlænget weekend. Eleverne skriver i 
dagbogen:”Alle kom glade og tilfredse op på skolen, efter en for 
laaang weekend.”

17. september: Ordne hår, en stor klat gele, frisering, føntørring, 
ansigtet lægges i de rette folder. ÅRSAG: Fotografering til elevbil
ledet.

18. september: Forældre- og vennekredsmøde indeholdende 
”De nye højskolesange” med Ole og Rita og et foredrag over em
net ”Familien - roden til alt godt” af Lisbeth Nørup Nielsen, Bør
kop. Som én af forældrene sagde til farvel: ”Hvor er det dejligt at 
have sådan en dag at snakke om i weekenden.”

21. september til 9. oktober: Fire studerende Lisbeth, Charlotte, 
Dorthe og Inge-Mette fra Silkeborg seminarium i praktik.

26. september: Efterårsmøde for elevholdet 1991/92.
27. september: Efterskolernes dag med åbent hus kl. 13-17. På 

Bjergsnæs havde vi lavet et program med arbejdende værksteder 
(formning, maleri, tekstil, sløjd, keramik), video om efterskolerne, 
rundvisning, gymnastik, folkedans samt kor og samspil i gymna
stiksalen som i dagens anledning var lavet om til cafe. Ca. 450 kig
gede ind og fik et indtryk af, hvad der sker på en efterskole.

29. september: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
30. september og 1. oktober: O-fagsdage om 70’erne.
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3 lærere i en hyggelig passiar.

Oktober 1992
3. og 4. oktober: Weekend, hvor 9 elever tog på overlevelsestur 
sammen med Flemming. Alle vendte trætte og udmattede hjem 
enige om, at det havde været en god tur.

5. oktober: Omegnsaften med journalist Jens Nauntofte, som 
holdt foredrag om ”Europa og det ny Tyskland”. Spændende og 
godt!

7. oktober: Eleverne deltog i skolernes motionsløb.
9. oktober: Klasse 11 inviterede til ”International fødselsdags

fest i gymnastiksalen”.
10. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gymna

stik og folkedans. Forældre og elever prøvede et af valgfagene, og 
under kaffen var der kor, samspil og fællessang. En god dag for 
alle.

11. til 18 oktober: Efterårsferie for eleverne, men skolen sum
mede stadig af liv og humør, nu af unge på gymnastik instruktør
kursus I.

19. til 23. oktober: Eleverne i erhvervspraktik.
19. oktober: Halvårsmøde i Århus Amt Region på Nordsamsø 

Efterskole. Emnet for dagen var: ”De frie skoler - og den nye ver
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densorden” med oplæg af højskoleforstander Ebbe Lund og mu
seumsinspektør Thorkild Kjærgård. En god og inspirerende dag 
med diskussioner og snakke med kollegaer fra andre efterskoler.

November 1992
2. og 3. november: Tidligere forstander Jørgen Østerby havde for
tælletimer om Grønland.

3. november: Besøg af 35 ungarske folkedansere, der gav in
struktion og folkedanseopvisning.

4. november: Uppercut danseteater opførte en danseforestilling 
og workshop.

Elevernes dagbog fortæller om uge 45: 
”D. 2/11. Det var en mandag.
Og den dag Kim jo fødselsdagssang sku’ ha’. 
Bagefter nu om Grønland vi sku’ høre, 
ak, ja den Jørgen Østerby gør os møre. 
Om aftenen skulle vi øh lektier lave, 
så derfor en stilletime have.

D. 3/11. Det var en tirsdag.
Og den dag Uffe jo fødselsdagssang sku’ ha’. 
Bagefter vi om Grønland sku’ høre, 
og i dag fik Kim røde ører.
Vi husker ikke hvad Kim han sagde, 
men der var kun en udvej tilbage, 
så Thomas Markussen måtte stå for, 
da Jørgen Østerby med harpunen langede ud. 
Derefter vi folkedans så, 
og måtte da også selv lidt op på tå. 
Farvestrålende dragter havde de på, 
og vi med begejstring på dem så, 
- og Oles engelsk er vist ikke, 
hvad det måske har været!

D. 4/11. Det var en onsdag.
Og den dag Preisler jo fødselsdagssang sku’ ha’.
Vi så en forestilling fra Uppercut 
og det var faktisk tem’lig godt.
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Asfaltering af skolens vej samt foran hallen.

Derefter var der workshop 
med masser af kunstfærdige spring og hop. 
Lidt ballet og et par spring over en å.
- Tja det var vældig sjovt.
Til aftensamlingen vi af Marianne og Søren fik gode råd, 
inden vi det tørre knækbrød åd.
Det handlede om den kære B.S. fest, 
hvor vi alle skulle være gæst.

D. 5/IL Det var torsdag.
Og den var, som en ganske almindelig torsdag skal være.

D. 6/11. Det var simpelthen dagen.
- ja, det var altså fredag.
Om aftenen vi jo fest skulle ha’.
Vi alle med glæde ventede 
indtil vi af bussen blev hentet. 
Lærerne skulle også ha’ fest, 
men vi ku’ nu forestille os, at vores var bedst.”
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Men Ole kom nu ikke til fest. Han tog i stedet med DGI til Skt. 
Petersborg i Rusland for ved en konference at være med til at for
tælle om de frie skoler og især efterskolen, og - hvilken rolle de 
kunne have i et lokalsamfund.

I dette efterår have vi på skolen utroligt mange besøg fra østlan
dene - især de baltiske lande. De var meget meget optagede af 
denne skoleform.

9. november: Omegnsaften. Britta Schall Holberg holdt fore
drag over emnet:”Hvor bliver fællesskabet af!” Et spændende fo
redrag fulgt af en god diskussion.

10. november: Vedersø Idrætsefterskole (nystartet efterskole) 
var på besøg. Eftermiddagen startede med rundvisning, forfrisk
ning og samvær på værelserne. Derefter blev der dystet i håndbold, 
fodbold og basket. Sidst på eftermiddagen fællesaktiviteter: dans 
spring, kor og kreativt værksted. Efter aftensmad underholdt de to 
skoler med diverse indslag og dagen sluttede med aftenforfriskning 
og fællessang. Alt i alt en god og vellykket dag.

11. til 13. november: Emnedage med emnet: Opdagelser og op
dagelsesrejsende.

13. november: Dagbogen skriver:”Fredag d. 13 blev en rigtig 
fredag d. 13. Flemming sov over, og Martin Have måtte tage styrin
gen, indtil Flemming midt i morgenmaden mødte op med morgen
hår.”

Om aftenen var der styrelsesmøde med emner som budget 1993 
og de nye tjenestetidsregler.

17. november: Dagbogen fortæller:”Endnu en normal dag. Der 
skete ikke meget ud over det normale. Om aftenen var der for
eningsaften B, hvor man blandt andet kunne vælge dans, hånd
bold, fodbold og førstehjælp, men man kunne også slappe af. Se
nere var der stilletime, og der drev sveden fra os i meter fede strå
ler, for der var mange lektier at lave.”

18. november: Dagbogen fortæller:”Vores allesammens Keld 
havde fødselsdag, og det var vel en 25-26 år, han blev.
I foreningslære havde vi debat om rygere, og det var endnu engang 
en hed debat.”

19. til 22. november: Forlænget weekend for eleverne, men sko
len blev indtaget af musikglade mennesker, idet Musiklærerfor
eningen holdt kursus for musiklærere. Skolen er meget brugt til 
kurser eller træningsophold i weekenderne, og flere hold træner
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Gallafest.

Den første sne.
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gymnastik i løbet af ugen. Det er da dejligt, når andre synes, skolen 
er rar at være på. Og selv om, der skal tænkes mere over en week
endvagt, og der kan være besværligheder, går det heldigvis ikke for 
meget ud over eleverne - vi har vist fundet en god løsning.

27. til 29 november: Skoleweekend.
27. november: Klasse 12 inviterede til ”Gallaaften”.
Dagbogen fortæller: ”Dagen startede med to normale timer, 

derefter pyntede vi op til jul på gange og i klasseværelser. Klasse 12 
havde travlt med at arrangere gallaaften. Som normalt havde vi 
område- og værelsesrengøring, der afsluttedes med en fællestime. 
Her startede skoleweekenden. Kl. 17.30 skulle vi være klar til gal
laaften og være på vores egne værelser. Klokken ringede, og dren
gene gik over i den blå opholdsstue og fik at vide, hvilken pige de 
måtte hente. Der blev afholdt en fornem middag i spisestuen. Der
efter gik vi hånd i hånd til den stilfulde franske dans lancier, som 
blev afholdt i hallen. I gymnastiksalen lavede klasse 12 underhold
ning, som bl. a. var parodier på fødselarernes væremåde. Så var der 
kaffe og kage, og dansen gik. Som afslutning på en fremragende 
fest fik vi suppe og sang til sidst sangen ”Altid frejdig når, du går”. 
Og så var det ellers sengetid.”

28. november: Lørdag eftermiddag skovtur, hvor der blev ind
samlet materiale til juledekorationer.

29. november: Kl. 10 til gudstjeneste i Søndre Sogns kirke og om 
eftermiddagen forældredag, hvor alle hyggede sig med at jule- 
klippe/klistre og synge adventssange, og midt under arbejdet ser
verede køkkenet dejlig varm gløgg og lune æbleskiver.

December 1992
1. december: Alle tyskholdene var på Nordre skole for at se et tea
terstykke på tysk.

2. december: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
2. og 3. december: O-fagsdage om Afrika.

Dagbogen skriver:
Mel: Bjældeklang.

”O-fags dag det var 
med Afrika vi bar 
let på tå fordi der kom en dejlig lille tøs 
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danse trin danse trin 
over hallen let 
og kun 3 trin vi lærte 
for vi var ikke i spjæt

Over middag kom 
en lille mand der var from 
Folkekirkens nødhjælp 
det var der han havde sit job 
Afrika Afrika 
en film om det vi så 
det var meget chokerende 
vi lære af det må.

Mel: Højt fra træets grønne top.

Havregrød til morgenmad 
nu kom suitedagen 
o-fags dag vi havde endnu 
den bestod af myter 
risengrød var middagsmad 
og en lille juleleg 
vi fik tjent nogle penge 
brugt dem inden længe

Aftensmad var suppe med brød 
det var suitedagen 
forening B den kørte løs 
mens andre de så T.V. 
der var nemlig Beverly 
og en aftensamling 
vi fik æblekage 
det var lige sagen.”

7. december: Dagbogen fortæller: ”Vi blev vækket kl. 6.40 og 
skulle ud at løbe. Da vi sad og spiste morgenmad kom Thomas 
Bitsch løbende og sagde, at det lugtede af røg ovre på pigegangen 
og rigtig nok, værelse 35 stod i flammer. Ole begyndte at lege
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Inventar fra værelse 35 efter brand i december.
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brandmand, men Lisbet synes nu, at det var mere sikkert at ringe 
efter brandvæsenet. De kom også hurtigt og fik slukket branden. 
Men værelset var svedet godt af, så både 34 og 35 måtte flytte ned i 
data.”

7. december: Elever og lærere startede arbejdet med juleunder
holdningen, som i år var færdigskrevet musical: ”Helårsnisserne - 
der kom ud af glemmebogen” af Leif Maibom. Der blev øvet flit
tigt med at lære replikker, sange, orkesterstemmer, korstemmer, få 
lavet kulisser, rekvisitter, kostumer og få det rigtige lys op. Det hele 
mundede ud i en forestilling, som blev op ført tre gange: for nogle 
klasser på Søndre skole, for omegnen og for forældrene til juleaf
slutningen.

Vækning ved Luciaoptog er dejligt.

56



10. december: Underholdningsudvalget i elevernes forening ar
rangerede julebingo med mange flotte præmier.

14. december: Et luciaoptog vækkede blidt og smukt.
18. december: Julemiddag med ribbensteg og ris a’la’mande 

med en mandelgave til hvert bord.
Juleafslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder i hallen, 
og musicalen ”Helårsnisserne - der kom ud af glemmebogen” op
ført 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 
samledes vi omkring juletræet i gymnastiksalen og sang alle de 
gode julesalmer og sange og hyggede os, inden det atter blev senge
tid.

19. december: Julegudstjeneste i Asmild Kirke kl. 9.30. Derefter 
gåtur til skolen, hvor køkkenet kl. 11 bød på julefrokost.
Om eftermiddagen var der juleafslutning for forældrene med ud
stilling af elevarbejder i hallen og opførelse af musicalen ”Helårs
nisserne - der kom ud af glemmebogen” i gymnastiksalen.

Dagen sluttede med kaffebord, korsang og fællessang.

Springnisseme.
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De tekniske nisser.

Skuespilnisser.
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Nisser i sang og spil.

Januar 1993
5. januar: Eleverne ankommer efter en god juleferie og stor var 
gensynsglæden.

6. januar: Lisbet og Ole var til begravelse i Hammerum.
Nanna Kjær som havde været elev hos os i 2 år 1988-1990, var 
død. Uforståeligt i så ung en alder, og vi på skolen har svært ved at 
fatte, at vi ikke vil få hende at se igen. Mange tidligere elever var 
mødt op til begravelsen og fra Oles tale er følgende hentet: 
”Nanna havde lys i sit sind. I sit alt for korte liv formåede hun at 
sprede lys og glæde hos mange andre. Jeg husker og fornemmer de 
glade trin, når Nanna med lidt udadvendte fødder kom hen ad gan
gen oppe på skolen. Hun havde sit eget trit. Det viste sig også i, 
hvad hun havde med at gøre. Bogligt, kreativt og gymnastisk, men 
sandelig også musisk.”

- Æret være Nannas minde -

13. januar: Årets første sne. Dagbogen fortæller:”Onsdag var nor
mal med besøgsaften og forening A. Hen på aftenen blev regnvej

59



ret, der havde plaget os hele ugen afløst af sne. Det udnyttede 
drengene til at få pigerne vasket.”

14. januar: Dagbogen skriver:”Igen i dag var der morgenløb i 
hallen, da vagterne var bange for at få sne ned ad nakken, og for, at 
vi skulle brække benene inden Norgesturen.”

17. januar: Elevforeningens bestyrelse holdt møde på skolen 
sammen med Hanne Mols, Lisbet og Ole. Det endelige og detalje
rede program for elevmødet blev færdiggjort ligesom nye ideer 
drøftet (se elevforeningens sider).

18. januar: Koncert med den amerikanske guitarist Scott King.
18. januar: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
20. januar: Kurt Thygesen holdt foredrag om sit liv som nar

koman og alkoholiker. Et foredrag som gav stof til eftertanke.
22. til 30. januar: Norgestur.
23. og 24. januar: Lisbet, Ole og Sara, som ikke var med i 

Norge, sørgede for at DGI-Midtjyllands juniorhold fra Viborg fik 
en god weekendtræning.

30. januar: DGI-M holdt motionsdag på skolen. Rigtig mange 
var mødt op. Hen på eftermiddagen kom elever og personale hjem 
fra en god Norgestur.

31. januar: Besøg af Litauiske politikere og administratorer, og 
endnu en gang måtte Ole fortælle og vise frem og svare på masser 
af spørgsmål.

Februar 1993
2. til 5. februar: Gymnastikemnedage bl. a. med træning af det pro
gram, der skulle vises ved gymnastikopvisningen på Gymnastik
højskolen lørdag d. 6. februar.

5. til 7. februar: Skoleweekend hvor eleverne lørdag deltog i Vi- 
borgelevers vinterstævne på Gymnastikhøjskolen.
Søndag formiddag var eleverne på personalebesøg.

9. og 10. februar: Den 9. om aftenen havde DGI (De Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger) lejet hallen til et aerobickursus. 
Amerikaneren, Vita Chepembere, som var instruktør overnattede 
på skolen, så eleverne fik onsdag formiddag en oplevelse ved at 
blive instrueret af ham.

11. februar: Besøg på Levring efterskole, hvor vi så deres opsæt
ning af musicalen ”De tre Norner”:
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Så er der snart redskabsserie.

Baglæns rulle med japanermodtagning.
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12. februar: Forældredag med gymnastikopvisning af eleverne 
og sangtime for alle med Ole og Rita.

13. til 21. februar: Vinterferie.
22. til 24. februar: Erhvervsemnedage, hvor eleverne besøgte 

forskellige institutioner og virksomheder, hørte foredrag og skrev 
ansøgninger.

25. februar: Klasse 14 inviterede til fastelavnsfest. Dagbogen 
fortæller: ”Festen begyndte med tøndeslagning og kåring af katte
konger og dronninger. Så fik vi fastelavnsboller og varm kakao. 
Hvorefter der var underholdning fra klasse 14. Så var der disco for 
ældre og danseglade til 23.30, hvor festen sluttede”.

27. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1993/94.
28. februar: Eleverne deltog i et fakkeltog i Viborg mod etnisk, 

national og politisk vold.

Marts 1993
4. marts: Fyraftensmøde for omegnen med mag. art. filosof John 
Engelbrecht, som filosoferede over emnet /’Farvel til arbejdet som 
slaveri. - Velkommen til arbejdet som leg.” Et spændende foredrag 
og meget inspirerende at møde et menneske, der er så levende og 
engageret.

Prinsens Livregiment på besøg.
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6. og 7. marts: Årsmøde i FFUE (Foreningen af Frie Ungdoms- 
og Efterskoler) på Nyborg Strand.

11. marts Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikopvis
ning af eleverne som start på mødet.

12. til 15. marts: Forlænget weekend.
17. marts: Besøg af Gudenådalens Ungdomsskole.

Dagbogen fortæller:
”Gudenådalen kom klokken to 
nu var det tid at glo 
senere kom den rigtige tjans 
nemlig folkedans
så fik vi boller - ih, hvor de smagte 
men de var også hjemmebagte 
derefter rundvisning og gymnastik 
sikke en dejlig men svedende skik 
så kom en dejlig tid 
hvor frikadellerne rigtigt kom på spid. 
I volley vi tabte stort 
mens drengehåndbold blev uafgjort 
pigerne vandt syv - tre 
mon det var med lidt hjælp fra den gode fe.”

Snakken gik livligt med japanerne ved bordene.
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Er det ikke nogle dejlige piger, jeg har her?

19. marts: Bustur med besøg på vikingeborgen ”Fyrkat” ved 
Hobro, besøg på et galleri for moderne kunst ved havnen i Hobro, 
kunstneren hed Hans Henrik Lerfeldt, samt gymnastikopvisning 
ved et lokalt stævne i Haubro.

20. marts: Skolen deltager i D.G.I. Midtjyllands forårsstævne på 
Gymnastikhøjskolen. Det gik vist ret godt.

22. marts til 27. marts: To praktikanter fra Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup. Det er dejligt at se, med hvilken energi de går til sagen, 
og det river eleverne med.

22. marts: Dagbogen fortæller:”Kl. 16.30 kom de fra VHK op 
for at spille nogle håndboldkampe med os. Resultatet skal vi ikke 
komme nærmere ind på. Om aftenen var der Hip-hop i hallen. Ef
ter det var der forskellige lege med praktikanterne”.

24. marts: Besøg af 20 japanere fra Mukogawa Women’s Uni
versity. De kom og spiste aftensmad sammen med os og den var i 
dagens anledning ikke en menu til kniv og gaffel, men til pinde. Da 
vi ikke kunne japansk og de ikke dansk måtte japanerne med di
verse fagter prøve at lære os at bruge pindene rigtigt. Koncentra
tionen var helt i top. - Efterhånden gik det helt fint og alle fik no
get at spise og grinet en hel del. Japanerne gav en flot opvisning og
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Maven skal også trænes i serierne.

var instruktører ved den efterfølgende workshop. En fin og ople
velesrig aften.

25. marts: 20 pensionister fra Viborg besøgte skolen. Koret sang 
og viste rundt og pensionisterne sluttede med kaffe og fællessang.

29. marts: Omegnsaften: ”Sol over Andes” lysbilledforedrag af 
Hans Erik Rasmussen. Foredraget gav et meget fint indblik i såvel 
Andesindianerne hverdagsliv som i verdens længste bjergkædes 
enestående natur.

29. og 30. marts: O-fagsdage. Første dag foredrag om istiden, 
Spottrup borg og Hanstholm. Anden dag udflugt med besøg på 
Spottrup borg, Hanklit og Hanstholm, hvor vi så fyrtårnet og mu
seet, kanonstillingen og fiskerihavnen.

April 1993
1. april: Gymnastiktræf på Bjergsnæs for efterskolerne Brej- 
ningggård, Lægården, Vesterlund og Bjergsnæs med gymnastikop
visninger, rundvisning, aftensmad, instruktion af to dansere fra Vi
borg Sportsdanserforening samt forfriskning og fællessang.

5. til 7. april: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne. Emnet 
var integration af indvandrere - især gennem idræt.
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Opvisning i Gymnastikforeningen KVIK.

Dans ved Helle og Karsten til gymnastiktræf.
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Foreningsemnedage med bl. a. Abdul Hantout.
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7. til 11. april: Påskeferie.
13. april: Halvårsmøde i Århus Amts Region på Pinsevækkel

sens Efterskole i Mariager med foredrag om EDB og forskellige 
værkstedsaktivi teter.

16. april: De elever, der var på skolen i weekenden var til en 
uforglemmelig koncert med Ålborg Symfoniorkester i Skalshallen. 
20. april: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte fem andre efter
skoler til en aktivitetsdag med følgende indhold: Håndbold, volley
ball, basketball, avishockey, bordtennis, aerobic, rock’n roll, fod
bold, rundbold, kroket, tennis, boccia, sæbekassebiler, terrænløb, 
mountainbikestafet, badminton og atletik. En som altid herlig dag.

23. april: Prinsens Livregiments Musikkorps fortalte om musik 
og musikinstrumenter og gav koncert i hallen. Sidst i programmet 
fik Gry den store fornøjelse at dirigere orkestret, og minsandten 
om de ikke fulgte hende i et og alt. En sjov oplevelse både for Gry 
og vi andre.

23. til 25. april: Hjælpeinstruktørkursus i gymnastik.
24. og 25. april: Weekend for 55 elever og 3 lærere på Vammen 

Camping.

Fuglsøstævne. For første gang vandt vi sæbekasseløbet.
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27. og 28. april: O-fagsdage om EF og den forestående folkeaf
stemning.

29. april: Bjergsnæs besøgte Gudenådalens Ungdomsskole. 
Dagbogen for uge 17 lyder sådan:

Melodi: Det er i dag et vejr.

1. Det er i dag den fireogtyvende 
og næsten alle skal på cykeltur 
ved Tjele Gods vi spiste vore madder 
med tømmerflåde turen gik til Vammen 
og vi slog vore telte op.

2. Ak-ti-vi-teter var der dagen lang 
tovbane, softball, leg i vand og sand 
til aften var der grill-mad, det var lækkert 
musik og folkedans og noget jodlen 
efter en dejlig dag gik vi til ro.

3. Det er i dag den femogtyvende 
og vi sku’ cykle hele vejen hjem 
det er nu den seksogtyvende, Jess han kom jo 
i 14 dage sku’ vi på ham ”høre” 
og årets første vandkamp var den dag.

4. Det er i dag den syvogtyvende 
og vi sku’ alle høre om EF 
og nogle synes nok det var lidt træt’ne 
men andre synes os’ det spænd’ne 
den otteogtyvende var lige så.

5. Hvad er det nu for noget nærigt noget 
vi synger her vi had’ jo bålaften.
Forinden spilled’ Danmark-Irland fussball 
og solen skinnede så vi var glade 
den niogtyvende var G.U.-dag.
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”Så rig er årets sidste flor«.

6. Det var den dag et dejligt solskinsvejr.
På G.U. var der løb og hurlumhej.
Vi dansed’ folkedans og sang nogn’ sange 
vi hørte musical og fik forfriskning 
med Løgstrup kørte vi hjem.

7. Det er den sidste dag i måneden 
og næsten alle ta’r på weekend nu. 
vi gjorde rent og spiste vor spaghetti 
og laved’ gymnastik med meget spjæt i 
det var en uge fuld af solskinsvejr.

Maj 1993
4. maj: Stefan Graversen fra Saks Film holdt foredrag om T.V. re
klamer og viste eksempler på disse.

5. maj: Klasse 13 arrangerede et flot og festligt Bjergsnæs me
lodi grandprix.

10. til 13. maj: Skriftlige prøver.
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Det er umuligt ikke at blive inspireret.
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17. maj: 9. klasse besøgte Ungdommens Posthus i Viborg. Her 
blev der en hel dag arbejdet med udfyldning af alle mulige blanket
ter og samtidig lært noget om, hvad et posthus kan bruges til.

20. maj: Elevmøde for gamle elever.
24. maj til 9. juni: Mundtlige prøver.

Uge 21 var det rene eventyr i følge dagbogen:

Mandag d. 24:
”Der var engang en skole. På den boede 48 prinsesser og 39 prin
ser. Skolens dronning Lisbet var glad for at se alle de kongelige 
børn igen efter weekenden, specielt efter den kongelige morgen
march.

Hvert kongeligt barn skulle nu sættes på en prøve - eller fem. 
De yngste prinser og prinsesser var på en fornem skovtur med ge
neral H.C. som anfører. Da klokken blev 17 skulle kongebørnene 
skilles ad, da det var tid til lidt feminin og maskulin krops- bevæ
gelse.

Tirsdag d 25:
Den dag var der igen prøver. Nogle fik til ansvar at motionere de 
kongelige heste, mens andre besøgte trolden Finn i sin nye hule. 
Der mødte de også hønsedrengen Per, som var klar på sin konge
lige græsslåmaskine.

Skolens klasse 13 troede, at de skulle tælle guldkugler, men i ste
det skulle de besøge general H.C. i hans lille palads.

Da klokken blev 17 var der lærdom om kongelig muskelbevæ
gelse, som dronningen og kongen stod for.

Senere på aftenen samledes den kongelige familie igen for at 
drikke te sammen.

Onsdag d. 26:
Onsdag var der atter prøver. Der var nogen af kongebørnene, som 
havde mødt den gode fe i hallen ude foran de kongelige prøveloka
ler.

Prins Dan prøvede denne morgen at undvige fra morgenmarch, 
men kammerherre Niels opsnusede det. Mange af de kongelige 
børn var nede at behandle de mange udsøgte træsorter i trækund
skabslokalet.
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Personalet.

Torsdag d. 27:
Den dag var mange af de kongelige prinsesser nede at ordne deres 
silkekjoler, da der om aftenen kom besøg fra de mandlige gemak
ker.

Fredag d. 28:
Fredag morgen da gulduret ringede klokken 6.30 skulle prins Jo
nas I marchere sammen med kongen og den adelige hund Plet. Da
gen forløb som den skulle og kongebørnene forlod B.S.slottet kl. 
14 for at holde en god pinseferie på de grønne plæner i kongebyen 
Jelling.”

Juni 1993
10. til 14 juni: Cykeltur til Jelling. Turen startede på den gamle 
hærvej og bød de enkelte dage bl. a. på gymnastikopvisning ved 
Vejle Amts Gymnastik- & Idrætsforening amtsfest i Vingsted. Be
søg på Engelsholm slot (vi hørte om spøgelser), Bindeballe gamle 
købmandsgård, Tørskind grusgrav, hvor Robert Jacobsen sammen 
med den franske kunstner Jean Claerebout udstiller jern- og be- 
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tonskuplturer. Volleykampe og aftensmad på Balle Ungdoms
skole. Høre om vikingeskibet ved Fårup sø, byvandring i Jelling 
med besøg i kirken og på højene, besigtige den ny altertavle af ma
leren Knud Nielsen i Vindelev Kirke, forfriskning hos Anne M.M’s 
forældre og Lene P’s forældre.

En god og spændende tur, der gav ømme ben og bagdele.
16. juni: Rengøring af faglokaler og fællesområder. Klargøring 

af udstilling og elevarbejder i gymnastiksalen.
16. juni: Eleverne på personalebesøg sidst på eftermiddagen og 

først på aftenen.
17. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder i 

gymnastiksalen. Gymnastik, folkedans, kor og samspil i hallen.
18. juni: Rengøring af værelser.

Sidste aftens program bød på festmiddag, underholdning, hygge i 
spisestuen, fakkeltog og natmad. En del sad og snakkede sammen 
det meste af natten.

19. juni: Lærerne gik rundt med diverse ”Musikinstrumenter” 
og vækkede eleverne med sangen ”Op lille Hans”. Formiddagen 
blev brugt til den sidste oprydning, og klokken 11 var der frokost. 
Forældrene begyndte at komme ved 12.30 tiden for at pakke biler.

Bibliotekskortet kan bruges til mange ting.
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Har man glemt stikker, må man klare sig med køller.

Nogle havde endda trailer med, fordi de vidste, at der måske var en 
del at transportere hjem.

Afslutningsprogrammet startede med gymnastik- og folkedan
seopvisning i hallen. Hurtig dækning af kaffebord ved hjælp af for
ældrene.

Mens der blev drukket kaffe var det samspilsgrupperne og koret, 
der udfoldede sig, og til sidst sang alle elever et potpourri af de 
sange, de havde sunget mest.
Ole holdt afslutningstalen og sagde tak for et godt år.
På elevernes vegne sagde Marie Poulsen og Thomas Markussen 
tak for et meget fint skoleår og overrakte et smukt ur og en flagvim
pel som gave til skolen.

Tre forældre takkede ligeledes for et godt år og det gode samar
bejde.

Der blev taget afsked, og mange tårer faldt.
Så var det tid til oprydning og bagefter samledes personalet til 

afslutningsfest.
21. til 23. juni: Oprydning og lærermøder.
24. til 27. juni: Belgiske, tyske og danske hærvejsdeltagere 

boede og spiste på skolen.
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Efter oprydning og rengøring kunne det praktiske personale og 
forstanderpar så også i løbet af ugen få ferie.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Rita Rasmussen

Afslutningsudstilling.

Afslutningsopvisning.
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Elevforeningen har ordet

Så er det atter tid for mig, at berette lidt om året der gik i elevfor
eningen og fortælle om nye tiltag i vores forening.

I år var elevmødet flyttet til Kr. himmelfartsdag, hvilket vi godt 
kan konstatere som værende en succes. Rigtig mange havde fundet 
vejen til Bjergsnæsskolen den dag og var med til at gøre det til en 
dejlig dag. I en sommer, hvor vejret har hængt noget med hovedet, 
var det virkelig godt, at det var så skønt på elevdagen.

Med hensyn til elevforeningens årlige generalforsamling er det 
mit ønske, at der fremover er nogle flere gamle elever til stede. Jeg 
synes det er meget vigtigt, at vi under mødet har en bred samling af 
medlemmer - og husk - du kan også få indflydelse på elevforenin
gen og dens evt. nye tiltag/ideer.Ellers forløb dagen rigtig godt og 
folk virkede glade og tilfredse.

Elevmødet ’94 er fastsat til d. 7. maj.

Som tidligere nævnt er der i vores forening nye ting på program
met med start i sæsonen 94-95.

1. Med start efter sommerferien ’94 vil vi forsøge at lave et 
”gammel elevhold” på Bjergsnæsskolen, bestående af gamle ele
ver og ledet af gamle elever. Læs yderligere om dette fantastiske 
tilbud andetsteds i årsskriftet.

2. Det er vores plan at starte en ”elevdag” på Bjergsnæsskolen. 
En dag hvor tidligere elever kan komme op på skolen med deres 
foreningshold/amtshold eller efterskole/højskole (gymnastik) og 
lave en gymnastikopvisning.Formålet med dagen er at give gamle 
elever muligheden for at vise deres gamle skolekammerater, sko
lens lærere, evt. udefra kommende tilskuere og sidst men ikke 
mindst skolen og dens til den tid nuværende elever, hvad man bl. a. 
kan få ud af et ophold på Bjerget. Bestyrelsen vil I samarbejde med 
Ole og Lisbet, lærerne og eleverne på skolen arrangere dagen.

Vi har valgt at vente et år med at afvikle denne dag, da det er i 
denne sæson, at der er landsstævne.
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10 års jubilarerne nyder maden.

Det gør personalet også.
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KONKURRENCE:
Vi mangler et ”navn” til denne gymnastikdag. Så har du et godt 
forslag, bedes du sende det til skolen. Mærk kuverten: B.S. DAG. 
Vinderen af konkurrencen får direkte besked i starten af det nye år. 
Seneste indlevering er 15. jan. ’94.

3. Det sidste er ikke et nyt arrangement, men en gentagelse af 
sidste års ski tur succes til Norge. Arrangører og henvendelse til: 
Torben Ostergaard Klintevænget 5. Tjørring 7400 Herning.

Det var alt fra elevforeningen. Jeg vil gerne takke skolen, konto
ret og lærerne for et perfekt og godt samarbejde i året, der gik.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår.

Søren Haubjerg
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NYT NYT NYT NYT... 
Elevforeningen tilbyder: 
Bjergsnæsskolens elevhold.

Her er tilbuddet du ikke kan modstå:

1. en gymnastikudfordring - mere end et foreningshold
2. træning en gang om måneden på Bjergsnæsskolen
3. gratis kost og logi i de weekender, hvor de træner på skolen
4. opvisninger til elevmødet og ”elevdagen” (læs om det yderligere 

under ”Elevforeningen har ordet”), og hvad der ellers måtte 
byde sig.

5. evt. udenlandsrejser
6. evt. udtagelse

Formålet med dette hold er at give de elever, som dyrker gymnastik 
en mulighed for at hente inspiration, for at dygtiggøre sig og som 
gerne vil holde en kontakt til skolen. Desuden er det for Bjergs
næsskolen en god reklame.

To tidligere køkkenpiger - Connie med barn.
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Blandet elevholdsband til elevmødet.

Ledere:
Spring:
Terkel Hessellund 
1982/84
Tlf. 86 69 73 75

Rytme:
Susanne og Dorthe Lambæk 
1987/88 1991/92
Tlf. 97 20 93 30

Terkel Hessellund: Startede sin kariere i en lille lokalforening i 
Knudby lidt udenfor Viborg og har siden gået på Rep.hold i Viborg 
og Svendborg. Gik i 1987/88 på gymnastikhøjskolen i Ollerup. 
Går i dag på DGI-Midtjyllands Rep.hold og er instruktør på DGI- 
Midtjyllands juniorhold på andet år.

Susanne Lambæk: Startede sin karriere i Gjellerup Sdr. ved Her
ning, og har siden været aktiv - først på Hammerum Herreds ju
niorhold og derefter på aspirantholdet. Er i dag instruktør på DGI 
Hammerums juniorhold.

Dorthe Lambæk: Startede også sin karriere i Gjellerup Sdr. Har 
siden gået på juniorhold i Hammerum og går idag på DGI Ham
merums Rep.hold.

Yderligere information. Ret venligst henvendelse til instruktø
rerne eller formanden.

Nærmere besked om starttidspunkt engang i foråret.
Søren Haubjerg, elevforeningen
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Hej Bjergsnæsskolen

Så er tiden igen inde til, at I skal orienteres om, hvad vi gamle ele
ver går og laver. Jeg har nu boet i København i næsten 2 år (pr. 
1/10), og jeg nyder det! Jeg befinder mig på Østerbro, hvor jeg nu 
igen bor alene i en 3 værelses lejlighed, så der er plads nok. Jeg har 
nu været på station 3 Bellahøj i København i snart 16 måneder, og 
den 4/10 skal jeg tilbage på Politiskolen i 8 mdr. for at få det ende
lige eksamensbevis. På stationen har jeg oplevet lidt af hvert lige fra 
”småting” som husspektakler, tyverier af biler, cykler og diverse lø
søre, hærværk til lidt større sager som brand, selvmord, eftersæt- 
telser af brugsstjålne biler og meget mere. Det er alt sammen meget 
spændende, og tit ved man ikke, hvad man kommer ud til. Jeg har 
aldrig fortrudt, at jeg søgte ind. Det var en barndomsdrøm, der 
blev opfyldt den dag, der kom brev fra Rigspolitichefen, og engang 
imellem kniber jeg mig i armen for at se, om jeg drømmer, eller om 
jeg virkelig er på vej til at blive en fastansat betjent i København. 
Fastansættelsen sker om ca. 1 år. Jeg var ikke med d. 18.-19. maj

10 års jubilarer.
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5 års jubilarer.

ved EF-urolighederne, d.v.s. jeg mødte kl. 7 d. 18. maj, men gik 
hjem kl. 15, da der på dette tidspunkt ikke var nogen uroligheder. 
Næste dag startede jeg ferie og tog til Jylland, så jeg fik ingen bro
sten i nakken denne gang. Derimod fik mine kollegaer så rigeligt.

Jeg er netop begyndt på en ny volleyball sæson i Politiets Idræts
forening, og prøver desuden i min fritid at komme i bare nogen
lunde form, til jeg skal på skolen igen. Jeg ved, det bliver hårdt, så 
lidt ”smugtræning” skader ikke.

Sidst vil jeg takke for et vellykket elevmøde, hvor jeg jo var 
blandt 10. års jubilarer - det var en meget god dag og dejligt at 
møde de gamle kammerater og lærere.

Hold skruen i vandet, hovedet op og benene ned og fanen høj, 
så skal det nok gå. Pas på hinanden.

Kærlig hilsen
Bente Fisker, elev 1982-83

HUSK ELEVMØDE ’94
LØRDAG D. 7. MAJ
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Arrangementer på Bjergsnæsskolen 
1994

17/01 kl. 19.30:
Ulla Dahlerup. ”Hvad er det for et samfund, vi er ved at lave?” 
Skribenten, forfatteren og debattøren Ulla Dahlerup vil med sit 
nye foredrag som altid give sin uforbeholdne mening om samfun
dets udvikling. (Entré 40/20 kr.)

26/02 kl. 20.00:
Ollerup Gymnastikhøjskoles Elitehold giveropvisning.
(Arrangementet sker i samarbejde med foreningenKrop og Kul
tur). (Entré 50/30 kr). Denne aften vil der være mulighed for at se 
gymnastik i særklasse.

03/03 kl. 09.00:
”Christen Koids Vennemødetale”. Lars Thorkild Bjørn.
Et meget spændende lysbilledforedrag om Christen Kold (med 
indlagt musik og sang). Bemærk tidspunktet. (Entré 25 kr.) 

16/06 kl. 18.30:
Afslutning for omegn med udstilling, gymnastikopvisning, sang og 
musik. (Ingen entré)

06/10 kl. 19.30:
Troels Kløvedal. ”Om sit seneste togt tildet indiske ocean.” (Entré 
50 kr.)

07/11 kl. 19.30:
Johannes Møllehave. ”Menneske først”.
Et levende foredrag om Grundtvig af en livets mand. (Entré 50 kr.)

16/12 kl. 18.30:
Udstilling og juleafslutning for omegn. (Ingen entré).

Til alle arrangementer (undt. 16/06 og 16/12) er der tilmelding. 
(Entré voksne/-børn).
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Personalia

Skolens personale i skoleåret 1993/94. (Rækkefølge efter dato for 
ansættelse/antagelse).

1. Allan Bruus, pedelmedhjælper 
ansat fra 26. juli 1993.

2. Anne Marie Bergmann, medhjælper 
ansat fra 23. august 1993.

3. Bente Poulsen, kontorelev 
ansat fra 1. januar 1993.

4. Henry Carsten Henriksen, lærer
ansat fra 24.august 1992, underviser i matematik, fysik, hånd
bold, fodbold og foreningslære.

5. Anne Tingager, lærer
ansat fra 1. september 1991, underviser i tysk, foreningslære, 
idrætsteori, gymnastik, rytmisk gymnastik, musik, æskehånd
værk og kursus I.

6. Peder Kraack, timelærer
ansat fra 1. august 1991, underviser i gymnastik, spring, og kur
sus I.

7. Grethe Kriegbaum, køkkenassistent 
ansat fra 1. februar 1991.

8. Flemming Høeg Andersen, lærer
ansat fra 1. august 1986, underviser i fysik, matematik udeakti- 
viteter og foto.

9. Hanne Mols Rasmussen, lærer 
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, tysk, gymnastik, 
rytmisk gymnastik, idrætsteori, foreningslære, dansk og kur 
sus I.

10. Grethe Arnsholt, køkkenassistent 
ansat fra 1. august 1985.

11. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik, o-fag, 
gymnastik, historie, spring og aktuelt.

12. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter 
med have og bygninger,og har elever til praktisk arbejde.
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13. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, matematik, hånd
bold, foreningslære,idrætsteori, og kursus I.

14. Hanne Ruth, sekretær 
ansat fra 1. juni 1983.

15. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, historie, o-fag, 
aktuelt, engelsk, og keramik.

16. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i engelsk, dansk, tekstil
formning, volley og o-fag.

17. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, samspil, kor, spil
ler til sang og gymnastik.

18. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame 
ansat fra 15. juli 1981.

19. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik, aktuelt, 
historie,o-fag, volley, musik, kor og er skolevejleder.

20. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i engelsk, tysk, o-fag, ba
sketball og er skolevejleder.

21. Sara Ullerup, køkkenchef 
ansat fra 1. april 1981.

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

22. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri, tegning/ 
akvarel, og kursus I.

23. Ole har fortælletimer og underviser i gymnastik og kursus I.
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Elevliste 1992-93.

9201 
9202
9203 
9204
9205 
9206
9207 
9208
9209 
9210
9211 
9212 
9289
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

92

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 Bornholt, Kalbjergvej 2, Borbjerg, 7500 Holstebro
Ann Katrin Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
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 Spottrup
Ricky Holm Hansen, Sdr. Fælledvej 19, 7160 Tørring
Tina Hedegaard, Herrupvej 4, Herrup, 7830 Vinderup
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 Adlei’ Jensen, Gravene 9, 3. sal tv, 8800 Viborg
Vibeke Stouby Jensen, Moseparken 36, 8722 Hedensted
Hanne Kjærgaard Jepsen, Hedevej 14, 8850 Bjerringbro 
Jane Nøhr Jespersen, Sportsvænget 17, 9541 Suldrup 
Jørgen Søgård Johannesen, Hindbærvej 1, 8800 Viborg 
Marianne Johannessen, Solvangsalle 10, Ramsing, 7860 Spottrup 
Lars Tranberg Johansen, Østervangen 34, Skovby, 8464 Galten 
Niels Tranberg Johansen, Østervangen 34, Skovby, 8464 Galten
Jesper H. Jørgensen, Svostrupvej 47, 8600 Silkeborg



9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248

9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9288
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9284
9285
9286
9287

Mette Arvad Kjeldsen, Ålbækvej 23, Thyregod, 7323 Give
Camilla Kjølhede, Strøget 25, Oddense, 7860 Spottrup
Mette Damgård Knudsen, Lindealle 3, 7480 Vildbjerg
Lise Kolby, Storegade 6, 1. sal, 6880 Tarm
Lene Koudal, Fjordvej 36, Bystrup, 9631 Gedsted
K. Henrik Kramer, Ballevej 61, Balle, 7182 Bredsten
Tina Kristensen, Munkgårdkvt. 67, Snejbjerg, 7400 Herning
Thomas Birk Kristoffersen, Ulstrup Vænge 10 A, Ulstrup,
4400 Kalundborg
Rune Krogshede, Mollerupvej 14, Trans, 7620 Lemvig
Gitte Kruse, Egebjergvej 20, 7830 Vmderup
Michael Kuhr, Bredmosevej 31, Elsborg, 8840 Rødkærsbro
Tina Kuhr, Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro
Martin Have Larsen, Vadgårdvej 21, Haubro, 9600 Ars
Camilla Blak Lisby, Grønsmøllevej 8, Nees, 7660 Bækmarksbro
Thomas Markussen, Tulipanvej 15, 0. Bjerregrav, 8900 Randers
Anne Mølgaard Mogensen, Vindelevvej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Mikkel Morild, Arshøjen 7, 8800 Viborg
Sara Rosager Mortensen, Lillemarksvej 35, Boltinggård Skov, 5750 Ringe
Ellen Munch, Serridslevvej 41, Serridslev, 8700 Horsens
Anne Mølgaard, Bollervej 9, Boller, 8800 Viborg
Andreas Lykke Nielsen, Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev
Anja Astrup Nielsen, Hovedgaden 2, Lind, 7400 Herning
Anne Gry Nielsen, Tværvej 5, 5540 Ullerslev
Anne Veigaard Nielsen, Kornmarken 14, 8800 Viborg
Hanne Dorte Nielsen, Rævehøjvej 1, 6933 Kibæk
Mette Foldager Nielsen, Bækgårdvej 6, Skave, 7500 Holstebro
Birgitte Nyborg, Agade 14, Farre, 7323 Give
Mette Østergaard Nørbæk, Hostrupvænget 61, 1. th, 9500 Hobro
Marie Nørgaard-Petersen, Rindsholmvej 104, Rindsholm, 8800 Viborg
Elise Kragsig Olesen, Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
Malene Kjelsmark Olesen Kirkevej 39, Hanbjerg, 7830 Vinderup
Morten Pedersen, Tofthøj Møllevej 9, Tofthøj, 7321 Gadbjerg
Mette Scharling Pilgaard, Åbrinken 3, Tapdrup, 8800 Viborg
Lene Nygaard Poulsen, Herningvej 31, 7300 Jelling
Marie Kousgaard Poulsen, Voldbyvej 74, Sjelle, 8464 Galten
Nikolaj Grønholdt Povlsen, Monradsgade 43, 7400 Herning
Jesper Preisler, Bysmedetoften 6, 8250 Egå
Gitte Roemer, Feldingsalle 9, 7800 Skive
Jeppe Lundgård Skovhuus, Ravnsbjergvej 4, Gjellerup, 7400 Herning
Per Storgaard, Præstegårdsvej 23, Jebjerg, 7870 Roslev
Rene Franch Svendsen, Brandevej 27, 7430 Ikast
Uffe Søgaard, Harringhedevej 5, 7752 Snedsted
Martin Adler Sørensen, Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Mette Adler Sørensen, Kragevigvej 1, Kragerup, 4291 Ruds-Vedby
Rikke Vestergård, Risumvej 6, Asted, 7870 Roslev
Alice Voxnæs, Kongeåvej 55, Skibelund, 6600 Vejen
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Elevliste 1993-94

9301 Janne Andersen, Lyngbakken 21, Thise, 7870 Roslev
9302 Sanne Bang Andersen, Vendbjerg 16, Nors, 7700 Thisted
9303 Rasmus Ardahl Andreasen, Grønspættevej 5, 9440 Åbybro
9304 Marianne Bak, Åbakken 42, Krejbjerg, 7860 Spottrup
9305 Peter Bangsgård, Teglmarken 171, 8800 Viborg
9306 Anne Bertelsen, Trængstrupvej 96, 9541 Suldrup
9307 Christine Ring Bertelsen, Kapt. Undallsvej 1, 8800 Viborg
9308 Gitte Biller, Nørskovvej 4, Truust, 8882 Fårvang
9309 Peter Bitsch, Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
9310 Thomas Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
9311 Claus Ravnborg Bjerre, Holstebrovej 79, Vejrum, 7600 Struer
9312 Janus Majgård Bjerre, Nørregade 69, 9700 Brønderslev
9313 Marianne Bjerre, Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
9314 Thomas Bjerremand, Bakkedraget 21, 8783 Hornsyld
9315 Marie Bjerring, Halvorsmindevej 109, 9800 Hjørring
9316 Ann Katrin Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
9317 Louise Vesterbo Buch, Hårevej 52, Håre, 5591 Gelsted
9318 Poul Jakob Bønløkke, Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand
9319 Casper Kabel Christensen, Vejlgårdvej 14, Rønbjerg, 7800 Skive
9320 Lais Christensen, Karolinegade 13 B, 7800 Skive
9321 Rita Panduro Christensen, Skibbyvej 69, ”Haldgården”, Skibby,

8462 Harlev J
9392 Thomas Christensen, Alslevvej 24, 6715 Esbjerg N
9340 Daniel Dalsgaard-Jensen, Hasselvænget 1, 7800 Skive
9322 Ole Lyby Damgaard, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive
9388 Malene Dideriksen, Klosterhedevej 13 , 7200 Grindsted
9323 Christian Holst Dolberg, Høgholmsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg
9324 Kathrine Eggertsen, Kougshedevej 4, 8600 Silkeborg
9325 Birthe Lund Eriksen, Hørsøvej 4 A, Mollerup, 8830 Tjele
9397 Nicolai Franzen, Boesensvej 25, Stubbum, 6070 Christiansfeld
9326 Jakob Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
9327 Anne Lindholt Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
9328 Thomas Holbæk Gravesen, Håndelsvej 6, 7500 Holstebro
9329 Jane Trautner Gregersen, Fyllasvej 8, 8600 Silkeborg
9330 Bente Lundsby Hald, Stenildvadvej 11, 9600 Aars
9331 Arne Bjerring Hansen, Røngevej 31, Hjorthede, 8850 Bjerringbro
9390 Brian Bach Hansen, Skindergade 4, 8400 Ebeltoft
9332 Helle Alsted Hansen, Vindelevvej 2, Vmdelev, 7300 Jelling
9333 Line Asp Hansen, Grubevej 18, Mønsted, 8800 Viborg
9334 Morten Hansen, Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
9335 Torben Hansen, Dalumvej 46, 9541 Suldrup
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9337 
9338
9339
9341
9342
9343 
9391
9345 
9387
9346 
9347 
9348
9349 
9350 
9351
9352 
9394
9353 
9354
9355
9356
9357
9358 
9399
9395 
9360 
9361
9362 
9398
9363 
9364
9365
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9396 
9377
9378 
9393
9379

Christian Heltzen, Siggårdvej 5, Dommerby, 7800 Skive
Anne Mette Høgedal, Kirkensgårdvej 45, Vandborg, 7620 Lemvig
Marianne Iversen, Søbakken 126, 8800 Viborg
Jakob Jensen, Fårevej 113, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg
Jesper Krogh Jensen, Marie Bregendahlsvej 62, 7430 Ikast
Marianne Krogh Jensen, Ravnsbjerg Hegn 8, Gjellerup, 7400 Herning
Peter Nyholm Jensen, Klostervej 4, 8840 Rødkærsbro
Søren Westergaard Jensen, Hovedgaden 30, 8832 Skals
Thomas Jeppesen, Bøgevej 3, Lem, 7860 Spottrup
Marianne Johannesen, Solvangsalle 10, Ramsing, 7860 Spottrup
Johannes Juulsgaard, Gjellerupbakken 15, Gjellerup, 7400 Herning
Ane Stoltze Katborg, Hindbærhaven 19, 8520 Lystrup
Claus Bisgaard Kjeldsen, Amtsvejen 145, Mellerup, 8900 Randers
Merete Kjær, Furvej 22, Resen, 7800 Skive
Kristian Kjærgaard, Hestkærvej 20, Krogager, 7200 Grindsted
Line Kjærgaard, Boghvedevej 25, 7490 Aulum
Lars Villekjær Kjærgård, Nygårdsvej 19, Overlund, 8800 Viborg
Mie Klarsø, Kobjergvej 3, 7190 Billund
Lasse Kousgaard, Bøgevej 3, 8783 Hornsyld
Laila Krabbe, Holstebrovej 46, Hanbjerg, 7830 Vinderup
Jakob L. Krog, Amerikavej 15, 8883 Gjern
Anne Krog-Andersen, Hovedvejen 92, 5771 Stenstrup
Mette Kuhr, Bredmosevej 31, Elsborg, 8840 Rødkærsbro
Luise Køstner, Anderupvænget 49, 5270 Odense N
Morten Larsen, Vestervang 26, Bramdrupdam, 6000 Kolding
Martin Laursen, Poppelvej 10, 8882 Fårvang
Camilla Blak Lisby, Grønsmøllevej 8, Nees, 7660 Bækmarksbro
Troels Lomholt, Allevej 26, 7321 Gadbjerg
Martin Mathiesen, Nørregade 27 G, 6740 Bramming
Anne Mølgaard Mogensen, Vindelevvej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Andreas Lykke Nielsen, Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Hans Eskild Aagaard Nielsen, Almisbakken 19, Mellerup, 8900 Randers 
Marianne Søndergaard Nielsen, Fuglebakken 32, Herrup, 7830 Vinderup 
Anita Fogh Pedersen, Fengers Allé 13, 6740 Bramming
Niels Trads Pedersen, Bjerghedevej 2, Bjørnstrup, 9600 Aars
Trine Lund Pedersen, Knudesgårdsvej 8, Dybe, 7620 Lemvig
Trine Schmidt Pedersen, Hybenvej 18, 7800 Skive
Janie Pilgaard, Gyvelvej 6, 7550 Sørvad
Rikke Fruergård Poulsen, Hejlskovvej 6, Ørslevkloster, 7840 Højslev
Vibeke Fruergård Poulsen, Hejlskovvej 6, Ørslevkloster, 7840 Højslev
Jesper Preisler, Bysmedetoften 6, 8250 Egå
Tabita Pretzmann, Anemonevej 50, 7850 Stoholm
Lise Minaxshi Rasmussen, Skårupvej 3, Klejtrup, 9500 Hobro
Gitte Roemer, Feldingalle 9, 7800 Skive
Gunnar S. Rudolf, Østermarksvej 1, Ilved, 7300 Jelling
Martin A. Schelde, Idyl 20 B, 6000 Kolding
Luise Sognstrup, Dyrmosevej 1, Nr. Felding, 7500 Holstebro

95



9380 Thomas Stage, Langtoften 27, Lind, 7400 Herning
9381 Jacob Storgaard, Dølbyvej 156, Dolby, 7800 Skive
9382 Per Storgaard, Præstegårdsvej 23, Jebjerg, 7870 Roslev
9383 Jane Søiberg, Bredgade 19, Tørring, 7160 Tørring
9384 Lone Jentzsch Sørensen, Kongehøjvej 8, Centrum, 7990 0. Assels
9385 Thomas L. Malling Sørensen, Hemmersvej 62, 7800 Skive
9386 Inge Agnete Tarpgaard, Strøget 22, Oddense, 7860 Spøttrup
9389 Jacob Vestergård, Risumvej 6, Asted, 7870 Roslev
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