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Demokrati forpligter
Mange efterskoleelever får under deres skoleophold deres første
kendskab til frivilligt foreningsarbejde, instruktøruddannelse og
foreningsledelse. Foreningsarbejde er da også med nogen ret blevet
kaldt ”demokratiets kravlegård”.
En del efterskoler finder da også anledning til at give en bred
orientering om de politiske partier, deres grundholdninger og ind
byrdes styrkeforhold. Det er relevant og interessant stof, når der ar
bejdes med samfundsorientering. - Det giver samtidig en mulighed
for at gennemgå og belyse forskellen på demokrati og diktatur.
Det mest nærliggende eksempel på diktatur og hvad diktatur
kan føre til, er vel Adolf Hitlers tyranni og grusomheder under 2.
verdenskrig, som sluttede for mindre end 50 år siden. Det er vig
tigt, at ungdommen får kendskab til, hvad det var der skete. - En
del af dem, der var med i modstandskampen, kan og vil endnu for
tælle om begivenhederne, der rystede og delte Europa. Vi møder
undertiden spørgsmålet ”kan det ske igen?” svaret er forhåbentlig
nej, men krigen i Eks-Jugoslavien minder os om, at had og folke
mord finder sted tæt ved Danmarks grænse.
Der er grund til at værne om den demokratiske styreform - det
danske folkestyre på godt og ondt.
Demokrati er undertiden meget tidskrævende og besværligt at
arbejde med, men uanset om det er et lands borgere, en skole- eller
virksomheds ansatte, så er det en kendsgerning, at demokratisk le
delse giver mere engagerede borgere og medarbejdere.
Med et velfungerende demokrati følger imidlertid også en del
forpligtelser. Når det gælder valg til ”den store bestyrelse” - det
danske folketing, er vor mindste forpligtelse, at vi møder op og af
giver vor stemme. Det gælder naturligvis også til kommune- og
amtsrådsvalg.
Hvis vi som vælgere skal være ”klædt på” til at afgive vor
stemme, må den politiske forpligtelse udvides til at følge det politi
ske arbejde gennem aviser, radio og TV. En god baggrund er tillige
at være med i en vælgerforening, og der få baggrunden for de be
slutninger, der bliver taget. - Afstanden til Christiansborg kan sy
nes stor, og politik kan virke uforståeligt, men der er ikke langt til
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På vej.

det nærmeste folketingsmedlem. Disse medlemmer har også behov
for at møde dig og mig, for at de kan danne deres mening om aktu
elle emner.
Når gøgleren Jacob Haugaard uden mindste politiske indsigt
kan blive valgt med over 23.000 stemmer, er det tegn på, at alt for
mange mennesker ikke kender deres politiske forpligtelser. At der
ved samme valg blev afleveret over 25.000 blanke stemmer, under
streger tendensen og vidner om ligegyldighed grænsende til an
svarsløshed.
Den tjekkiske præsident Vaclav Havel er et lysende eksempel
på en person, der kender sine politiske forpligtelser. Han var med
Dronning Margrethes ord ”en af drivkræfterne bag omvæltnin
gerne og afskaffelsen af det kommunistiske system i Østeuropa.”
Denne lille (store) mand som af det kommunistiske styre blev
fængslet for sine synspunkter hørtes viden om. Hans forfatterskab
blev kendt og hørt som frihedslængslernes ukuelige røst og samvit
tighedens uafviselige stemme. - Hans politiske forpligtelse bød
ham siden at lade sig vælge som Tjekkiets præsident, til trods for at
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hans personlige interesser ligger nærmere ved hans forfatter- og
skribentvirksomhed.
Han har med livet som indsats kæmpet for demokratiet og hans
indsats står i skærende kontrast til den ligegyldighed, vi danskere
viser for vort folkestyre.
Bestyrelsesarbejdet har i dette år været præget af byggearbejde.
Et tilsagn om statslån udløste en intens planlægning og diskussion
om byggeriets omfang, indretning og placering.
Når det denne gang gav anledning til mange overvejelser, var det
fordi byggeriet består af flere afsnit, der hver især skulle indpasses i
eller ved de eksisterende bygninger, så skolen fremtræder som en
smuk og funktionel helhed.
Vi håber og tror, at vi ved afslutning af byggeriet umiddelbart før
jul kan konstatere, at de beslutninger, der blev taget, var rigtige. Vi
glæder os til at tage de nye lokaler i brug. Det vil lette mange ar
bejdsgange i det daglige og forbedre forholdene ganske betydeligt
for udefra kommende aktiviteter.
Bestyrelsen sender hermed en hilsen til elever, forældre, forstan
derpar og alle ansatte med tak for godt samarbejde i årets løb.

Vagn Aage Kjeldsen
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Genernes spil

Til en fælles fortælletime (som både elever og personale er med til
hver fredag) i marts 1992 skrev jeg en lille historie som et indlæg til
debatten om genteknologien.
Siden er emnet ikke blevet mindre aktuelt, hvorfor det måske
kunne interessere nogle at læse historien.

Jørgen var som en af de første færdig med den nye EFG-uddannelse, og glædede sig til den planlagte samtale på den store virk
somhed i udkanten af byen.
Alle papirerne havde han med, og tid havde han også haft til at
forberede nogle spørgsmål, han i hvert fald selv syntes var gode og
væsentlige. Det var også rart, far aftenen før havde lavet en prøve
samtale med ham. For nervøs - det var han, og ikke mindre nu,
hvor han stod foran den flotte indgang og skulle til at gå ind.
Nervøsiteten glemte han helt, da han trådte ind. For der stod
flere unge med A4-kuverter i hænderne og en venlig mand bød
dem velkommen og takkede, fordi de havde søgt de ledige stillin
ger. De var udvalgt på grundlag af deres ansøgninger og skulle nu
til den endelige jobsamtale.
Jørgen var næsten sikker på, at han med den nye uddannelse og
hans gode papirer ville få en af de ledige stillinger.
Jobsamtalen gik også over forventning, og Jørgen skulle lige til
at gå, da den venlige personalechef sagde:
”Nå ja, som en formalitet vil vi gerne lige have din underskrift
på, at vi kan kigge i dit genkort. Det skulle jo ikke betyde noget for
dig med din baggrund, og det du har kunnet drive det til.”
Jørgen vidste ikke, hvad han skulle svare. Dette spørgsmål var
han helt uforberedt på. Godt nok havde man fra politikerne og
nogle forskere hørt mange udtalelser om genteknologi og gens
plejsning, og om at man kunne blotlægge et menneske næsten helt
på denne måde. Men tanken, at det kunne bruges i en jobsamtale
altså ved en ansættelse, var ham helt fjern.
I sin befippelse og overrumplet af spørgsmålet - og for ikke at
skulle vise sig som dum og ikke have fulgt med i debatten om brug
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og misbrug af gener, lod Jørgen som om, at det var det mest natur
lige i verden at skrive under på.
Hele vejen hjem så han sig selv skrive under på denne erklæring.
Gad vide, hvad det ville komme til at betyde? Nå, men han var da
sund og rask. Hans egen læge havde ved undersøgelsen i sidste uge
netop sagt til ham, at det var godt at se en ung mand, hvor alt bare
var i orden. Ingen dårlig ryg eller noget.
Og så stod der alligevel i brevet, der kom dumpende ind af brev
sprækken fire dage efter:
”Vi siger tak for Deres flotte ansøgning og den meget fine job
samtale. Desværre viste Deres genkort, at De er uheldigt dispone
ret over for kræft og især hudkræft.
Dette er, som De selvfølgelig selv allerede har indset, meget
uheldigt netop i det foreliggende job, hvor Deres hud vil være udsat
for en daglig hård lyspåvirkning. Og vi vil nødig være med til på
denne måde at give Dem et dårligere liv.
Vi ved, De måske bliver lidt skuffet over dette afslag på ansøg
ningen, og som et plaster på såret har firmaets genteknologiske af
deling helt gratis foretaget en genudskiftningsanalyse ved hjælp af
Deres genkort.

Fællesskab.
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Denne viste sig 100% positiv. Og det betyder, at De faktisk risi
kofrit kan få udskiftet Deres sygdomsgener.
Da sådan en udskiftning er ret omkostningskrævende, og der
endnu ikke gives tilskud fra sygesikringen, er vi nødt til for en evt.
udskiftning at tage det fulde beløb på 200.000 kr. Prisen er dog et
specielt tilbud, hvorfor den kun gælder i en måned fra dags dato.
Endnu en gang tak for Deres ansøgning.

Venligst
Personalechefen
Gen-huset.”

Tankerne strøg rundt i hovedet på Jørgen. Helt svimmel gik han
ind til sine forældre, som han stadig boede hos, viste dem brevet og
brød sammen.
Han var knust. Intet job, og hvordan ville mulighederne nu være
for at få andre?
Han vidste også, at hans forældre ikke havde penge til en sådan
genudskiftning, selv om de hellere end gerne ville hjælpe ham. Han
havde jo netop boet hjemme for både selv at spare penge, men også
kunne hjælpe sine forældre.
Udskiftning af gener. Det lød næsten, som når man skulle have
udskiftet sine sko.
”Ja goddag hr., og hvilken model kan så friste Dem denne gang?
Vi har lige fået den helt nye mode hjem. Ønsker De at se?”
Og hvad så, hvis han fik det gjort. Ville firmaet så ansætte ham.
Det stod der ikke noget om i brevet. Eller ville han blive sortlisted.
Hvor sikkert var sådan en udskiftning. Ville han om 30 år få
endnu et brev, hvori der stod:
”Årsagen til Deres smerter har det efter den nyeste teknologis
fremkomst været mulig at blotlægge. Deres genudskiftning for 30
år siden resulterede i en ødelæggelse af nogle bagvedliggende og
meget betydningsfulde organismer, man på dette tidspunkt ikke
kendte til. Disse organismer har betydning for at aldringsprocessen
ikke giver smerter.
Vi kan dog tilbyde Dem indsættelse af nogle organismer, der
kan samarbejde med de indsatte gener, så De kan få en smertefri
alderdom.”
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Træets frugt.
Jørgen kiggede på sine forældre, der sammensunkne og trætte
sad henne i sofaen. De så tilbage på deres sunde og raske søn, der
jo alligevel måtte være syg et eller andet sted.
De forstod ingenting. Hele deres liv var som lagt i ruiner, selv om
de sad og så på en rask, køn og dejlig søn.
Jørgen havde altid været den med hjertet på rette sted. Kamme
raterne, ja og for den sags skyld også veninderne, mødtes ofte her.
Og forældrene havde da også lagt mærke til, at pigerne gerne ville
snakke ekstra og lidt fortroligt med Jørgen.
Gad vide hvordan de tager dette, hvis de får det at vide?
Efter råd fra forældrene gik Jørgen næste dag ned for at få teg
net en livsforsikring. Og endnu et chock mødte ham.
Selskabet havde for 3 måneder siden fusioneret med det firma,
han havde søgt ansættelse i. De tastede hans personnummer ind på
computeren, og efter et par skærmbilleder tonede hans genkort
frem. Han så to steder, hvor det blinkede rødt på skærmen.
Han fik p.g.a. sine måske syge gener et blankt nej til at kunne
tegne en livsforsikring der, men måske var der andre, der stadig
kunne.

H

”De forstår nok.”
Nej, Jørgen forstod ingenting mere.
Men den indre modstand mod håbløsheden og den blanke afvis
ning af livsforsikringen gav ham alligevel kræfter til at finde ud af,
hvad det hele var for noget.
Hvorfor skulle han have en livsforsikring?
Hvorfor kunne han ikke få lov at leve sit liv på godt og ondt?
Tage sin skæbne som den kom. Og tage skæbnen på sig.
Hvad var livet til for? Skulle virksomhederne bestemme, hvem
der skulle have et godt liv, og hvem der skulle have et skidt liv blot
for noget, der måske ville vise sig i fremtiden.
Hvordan ville dette kunne udvikle sig?
Jørgen huskede fra sin tid på efterskolen, hvor de havde haft om
2. verdenskrig. Han huskede, hvordan de var kommet til at hade
Hitler for hans tanker om den ariske race. At man bare kunne
dræbe alt andet uønsket liv - som jøderne f. eks.
Var det nu Jørgen selv, der var blevet en slags jøde. Var Jørgens
gener nu uønskede? Måtte han ikke få børn?
Ville det nu blive sådan, at det kun var de perfekte sunde og
stærke, der skulle fremelskes/fremavles?
Jørgen så for sig disse tyske film om racens renhed. De sunde
flotte høje og lyshårede typer, der marcherede frem.
Men hvem bestemte, hvem der var de rigtige typer? Hvem skulle
have nøglen til det?
Og pludselig opdagede han, at han tænkte på en helt anden
måde end han før havde gjort.
Han var blevet stillet ansigt til ansigt med livet. Og et svar blev
afkrævet ham.
Da han kom til biblioteket var der åbent. Han havde slet ikke
tænkt på at se efter, men var bare taget afsted, for nu ville han se at
finde ud af noget.
Han gik hen til de opstillede computere for at søge efter retssa
ger.
Et uoverskueligt antal bøger dukkede frem.
Om igen. Han søgte på retssager og gener, og lidt mere over
skuelig liste viste sig. Især én bog så ud til at have, hvad han søgte.
Han ledte videre efter en anden bog han havde hørt om, men
kunne ikke finde den. Det var dog underligt. Biblioteket skulle da
have haft den førhen.
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Folkedans med forældrene.
Da han fik registreret udlånet, så han på bonen at prisen for ud
lån nu var 5 kr pr bog, og havde man den mere end 2 uger, kostede
det 25 kr.
Han forhørte sig hos bibliotekaren om den bog han ikke kunne
finde.
”Nej sagde hun. Den bog af Grundtvig har vi ikke mere. Der var
for få udlån på den, hvorfor den ikke var rentabel at have stående.”
Du milde tænkte Jørgen. Det var nu ikke sådan, han havde
tænkt sig det, da han sidste år var med til varmt at tale for bibliote
kets salg til et privat firma.
Han havde hørt, at bogen netop handlede om livet og mange af
de livets besværligheder, han nu selv havde inde på nært hold. Der
var ikke censur i Danmark, men dette var jo faktisk det samme.
Rentabilitetscensur. Det skulle kunne betale sig.
Hjemme læste han interesseret i den lånte bog.
En landmand var blevet straffet for at have sået noget korn et firma
havde fået patent på.
En anden landmand ville have patent på en kotype, han havde
fremavlet, men han kunne ikke give et genkort på koen, hvorfor et
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firma der havde arbejdet med den samme kotype fik retten til ko
ens videre avl og salg derved.
Jamen, det var jo det samme som den ko han så i avisen den an
den dag. En ko med et enormt stor yver. Koen kunne faktisk ikke
gå, men producerede lige så meget mælk som tre. Firmaet havde
fået patent på koen.
Et firma havde anlagt retssag mod staten for ikke at måtte tage
patent på en enkelt organdel til et menneske. I sagen skulle tages
hensyn til at andre lande havde givet egne firmaer lov til lignende
patenter. Sagen var ikke afsluttet. Der havde endnu ikke været
retssager i forbindelse med genkort og gentest, men bogens forfat
ter skønnede, at der i nær fremtid kunne udvikle sig sådanne sager,
hvorfor retssystemet mindeligt bad politikerne om nogle klarere
etiske regler, da området var ret usikkert.

Gåturen gjorde ham godt.
Selv om det stadig var lidt koldt, var der et herligt solskin. For
året var umiskendeligt på vej.
Ude i skoven fandt han anemoner lige udsprungne. Jo, liv var
der omkring ham, og hvilket rigt liv. Så forskelligartet og i sin hel
hed så kønt.
Aldrig havde han været den, der først så anemonerne, ja i det
hele taget vidste, hvordan de så ud. Men i dag vidste han bare, at
det var dem, han så.
Han ville plukke én, men kunne alligevel ikke nænne det. Nød
blot dette herlige foreliggende liv.
Det var, som livet kom ham i møde med en sådan kraft, at han
ikke kunne stå mere - og måtte omfavne det nærmeste træ for ikke
at falde i beruselse af liv.
”Er der noget galt” spurgte en stemme lidt derfra.
”Jeg så, hvordan du gik på må og få og tænkte, du måske havde
brug for hjælp.”
Hun var kommet lidt nærmere og kiggede nervøst på ham.
”Nej”, svarede han efter at være kommet sig efter forskrækkel
sen.
”Jeg tror nærmest, jeg er blevet lidt omtåget af dette tidlige
forår. Jeg har aldrig oplevet skoven sådan. Mine øjne har ikke før
set det, de ser nu”.
”Måske er livet først kommet til mig i dag.”
Ole Mølgaard
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En stor hyldest og et stort savn
Alene uden kendte rejsepassagerer i toget på vej hjem fra ugekur
sus i Kerteminde.
Først nu har jeg fået den indre ro, hvor jeg har tilladt mig selv og
hele min sjæl - tiden til at forstå - og tiden til at give udtryk for, at
jeg savner min mor.
Kære mor - du var til sidst kun til besvær for dig selv - for far,
og alle andre.
Nu ser jeg, hvad dit budskab var.
Eller var det et budskab?
Otte måneder siden du døde mor - tre siden far døde - først nu
har jeg oplevet og forstået, at du har fortalt os alle så meget om livet
- især i dit sidste leveår.
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Menneskets ukendelige og uønskede sider af sjælen viste du os.
Du ønskede det ikke - men ud kom det.
Vi må takke dig for den læretid du gav os. Og kan kun hver især
forvalte vores læretid, som vi nu vil eller er os mulig. (Mor blev ind
lagt på Viborg Sygehus, Søndersøparken).
Når jeg ser tilbage, gav du mig den tid en mor kan give sit barn.
Du gav mig troen på mit eget værd.
Du gav mig glæden ved det at glæde andre.
Du gav mig forståelsen for - at tiden nu og her - kun er en over
gang til noget, der følger efter, men som også er fremtid.
Din krop viste os alle, at den ikke kunne mere. - Den var ikke
just fysisk slidt. Men havde til sidst så mange ”ar og sår” efter et liv
- et godt og langt liv, hvad det nu end indebærer at være født og
opvokset på en skole, senere at blive landmandskone og mor til 5
piger.
Et liv, som du ikke altid syntes, var så godt og pænt, som du må
ske ønskede eller troede dit liv helst skulle være og se ud til at være.
Det eneste jeg kan gøre nu, er af og til at græde over ikke at
kunne tale med dig mere At vide - at det menneske som altid har kendt én og måske
kendt én allerbedst - ikke er her mere, er svært - men også tiden
her er kun en overgang til noget, der følger efter - men som også er
fremtid.
Men glæden ved at vide, at du nu er fri for smerter - dine uøn
skede tanker - den har jeg - den må sejre.
Du sejrede.
Du fik døden - da du virkelig ønskede den. (Mor skulle have
amputeret den ene fod - og det sagde hun ja til, men hun ønskede
det ikke - og døde så natten før operationen.)

Til en mor/far kan man kun sige:

Tak for dit liv.
Tak fordi du gav mig livet.
Men også tak for din død.
Det jeg i år har skrevet er meget personligt, men for mig ikke mere
personligt, end jeg gerne vil dele det med andre. De fleste af os vil
alle en dag miste vores mor/far. Det som undrer mig mest - efter
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mors død - er, hvor meget mors sidste levetid fylder af minderne
om hendes liv.
Det jeg hermed gerne vil prøve at sige er: Hvor har det stor be
tydning, hvordan vi er over for hinanden. At få sagt tingene - og
ikke have for meget, der blev usagt.
Som raske mennesker bliver vi aldrig færdige med livet. Men at
opleve sine forældre blive klar til at dø, kan blive en streng - men
også både en fin, meget lærerig og god tid.

Lisbet D. Mølgaard
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Afslutningstalen 1994

Den anden dag gik jeg en tur rundt om skolen og satte mig lidt på
bænken nede ved stien.
Udsigten her fra skolen er berømmet, og det ved vi alle ikke er
uden grund. Man kan stå eller sidde og nyde den længe og dag ef
ter dag.
Oftest nyder man helheden og tænker ikke så meget på de en
kelte dele af udsigten.
Men ser man efter, træder enkelthederne af den by, I nu i et år
har været en del af, frem.

Søndersø og Nørresø
Domkirken
Sygehuset
Den blinkende TV2 mast
Lysmasterne på Viborg Stadion
Fjernvarmeværkets skorstene
Staaling Autoophug her nedenfor
Borgvold
Golf-hotellet
Søndersøparken
Mika-Markedets flag
Søndermarkskirken - Rundkirken
Hovedvej A13 kan vi både se og høre
Etagehuse
Parcelhuse
Farverne på hustagene
Alle de grønne områder
Ud til denne side ved hallen - det åbne landskab.
og jeg kunne blive ved lidt endnu.
Alt det, vi kan se fra vort lille bakkefremspring, vidner om de
mange muligheder, vi har i dette land.
Dette tilsyneladende virvar af synsfelter er også i vor hverdag
med til at sætte sit præg på os.
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Året i billeder.
Vi har i dag sunget ”1 Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”,
hvor sidste vers starter sådan:
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
Jeres verden har tidligere været hjemmets trygge vægge. Det har
været den egn - det land, I opvoksede i. I føler helt naturligt, der er
et sted, I har hjemme. Jeg håber, I nu har fundet et sted mere at
have hjemme, men også at kunne sætte af fra - nemlig Bjergsnæs
skolen.
Har vi kunnet være med til at give jer rod, er I ikke så nemme at
vælte i den første og bedste storm - der skal lidt mere til.
Men pludselig er Søndersø og Nørresø der med deres blå over
flader for at minde os om det hav, vi er omspændt af. De minder os
om det evigt dragende og dog farlige i tilværelsen - vor udflugts
længsel, og alligevel ligger de så dejligt nær den ligeså dragende by.
De drager os på hver sin måde. Søen og havet med sin naturkraft,
skønhed og iboende muligheder. Byen med sin kulturkraft og men
neskeskabte muligheder.
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Det er væsentligt at få øjnene så meget op for skønheden og mu
lighederne, at også ansvaret følger med, så bevarelsen af disse go
der står os nær.
Som et billede på dette kan følgende måske bruges.
Ofte har jeg set fjernvarmeværkets skorstene udsende masser
af røg og været lidt betænkelig derved - hvordan skal det ende,
hvis vi tænker verden som helhed, for andre steder er det jo langt
værre?
Men varme er nødvendig for, at vi kan leve her i Danmark, i det
land, vi er kommet til at holde så meget af, og som har så meget at
give os. Men for den varme, jeg får, og derved den forurening jeg er
med til at pånøde vor Jord, hvad giver jeg tilbage i gengæld? For li
gesom landet har så meget at give os, skylder vi det en masse.
Er det nogle afjer unge, friske og idealistiske mennesker, som nu
tager handsken op og forsøger at få balance i verden på den måde?
Balance må der også skabes mellem fortid, nutid og fremtid. Det
var en spændende opgave med gymnastikopvisningen forrige søn
dag på Borgvold. Nogle sagde dengang, at de var meget nervøse. I
klarede det flot. Nervøsiteten havde nok ikke været mindre, hvis
jeg dengang havde mindet jer om, at I faktisk lavede opvisning på
et historisk sted, hvis navn går tilbage til omkring år 1300, hvor en
borg blev bygget der. Men området der omkring er langt tidligere
blevet brugt af gennemrejsende som rasteplads. Sjovt nok ligger
Golf-hotellet dernede, og I startede Søndersø-løbet næsten
ovenpå hustomterne af håndværkerhuse fra 1100 tallet.
Rasteplads, et godt sted at standse op før rejsen igen går videre.
Sådan er det vel også for jer. I skal nu videre. Bjergsnæsskolen har
været et sted og et liv, I kan bringe med jer videre frem. Søndersøløbet 3-4 meter oven på de tomme håndværkerhuse symboliserer,
at nu er tiden til, at retningen i jeres erhvervsliv skal tages.
Her på skolen har vi forsøgt at få jer til at være jer selv. Vi har
fortalt og vist, hvad vi syntes er godt og rigtigt, ligesom jeres foræl
dre gjorde derhjemme. Nu må I til at finde jeres egen vej. I er ved at
få jeres personlighed dannet.
At det kan være svært kan denne lille fabel sige lidt om.
”Mølleren, hans søn og æslet.”
Mølleren bestemte, at han ville sælge sit æsel. For at æslet ikke
skulle blive for træt på vejen, så det ikke så fornøjet ud på marke
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det, bar mølleren og hans søn æslet på ryggen. De gik langsomt, de
sukkede og stønnede under den tunge byrde. Så mødte de en van
dringsmand, der lo højt.
”Hvad er det for narrestreger?” råbte han. ”Det er da fjollet at
slæbe sig en pukkel til for et æsel. I er jo helt udmattede. Jeg har al
drig set noget lignende!”
Mølleren sagde til sig selv:
”Han har ret. Hvorfor skulle jeg slæbe på det æsel?” Han satte
sin søn op æslet og trak af sted med det.
På vejen mod byen mødte de en anden vandringsmand. Da han
fik øje på dem begyndte han på lang afstand at bande og skælde
ud. ”Skammer du dig ikke, dreng? Se bare! Drengen rider som en
fin herre, og den gamle må traske af sted til fods! Sikke en verden,
sådan var det ikke i gamle dage!”
Det er også sandt, tænkte mølleren, og så kom drengen igen ned
på jorden. Selv satte han sig op på æslet. Derefter fortsatte de mod
byen.
Lidt efter mødte de en pige, og da hun så dem, fik hun ondt af
drengen.
”Stakkels, ulykkelige dreng. Han kan dårlig nok slæbe sig hen
ad den støvede vej, mens den gamle sidder dér og vigter sig. Det er
skammeligt, jeg har aldrig set magen!”
”Det er også sandt,” indrømmede mølleren, så løftede han søn
nen op til sig på æslet.
Og på den måde red de videre mod byen, til de igen traf en van
dringsmand. Han blev også meget vred, han truede ad dem med
knyttet hånd og skreg, hvor ufølsomt det var at plage det stakkels
svage dyr på den måde.
”Det ulykkelige dyr kan dårligt nok holde sig på benene, og så
rider I to på det! I er nok ude på, at dyret skal krepere. Stakkels
værgeløse dyr. Hvor skulle I skamme jer, I hårde og grusomme
mennesker!”
”Det er sandt,” måtte mølleren tilstå. Han og drengen stod af
æslet. Og så fortsatte de til fods, med æslet stolt i spidsen. De
skridtede godt ud.
Nu kan jeg vel være i fred tænkte mølleren, men han måtte tro
om igen! De havde knapt gået et stenkast, før de atter blev udsat
for hårde ord. Der dukkede en ny vandringsmand op. ”Ser jeg rig
tigt, eller er det øjenbedrag? Ser jeg kun ét æsel, eller er der tre?
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Om der nu er ét eller tre, så er jeg sikker på, at det rigtige griner i
skægget ad de dumrianer, der sjosker af sted gennem støvet, når de
kunne ride mageligt.”
Men da blev mølleren rigtig gal på sig selv og alle, der gav gode
råd.
”Jeg er træt af gode råd og kloge bemærkninger,” råbte han.
”Hold dem for jer selv, I har mere brug for dem. Lige meget hvad
jeg gør, kan jeg ikke stille alle tilfreds. Fra nu af rider jeg eller går til
fods, som det passer mig.”
Og mølleren red, som det passede ham, og drev æslet foran sig,
når det passede ham. Og til sidst nåede de alle tre lykkeligt byen.
Ja sørg for at vide, hvad I vil. Hold jer et mål for øje ellers vil I
blive kastet rundt i manegen hele tiden. Det er ikke altid nemt men nødvendigt.
Det er måske også derfor nogle afjer sommetider har været lidt
irriterede på os. Vi var ikke til hverken at hakke eller stikke i og
ville ikke høre tale om hverken det ene eller andet. Nej for vi havde
et mål, med hvad vi gjorde, og holdt fast i det.

Spring på Borgvold.
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Bøjede vi bare af hver gang en ny idé eller mode kom frem uden
at overveje den i forhold til vort mål, ville I aldrig vide, hvor I havde
os.
I åbningstalen citerede jeg Jørgen Bukdahl:
”Du skal blive dig selv. Du skal tage dig selv i besiddelse. Du skal
lære at sige jeg. Ellers ender dine gøremål udadtil i abstraktioner.
Du skal lære at blive menneske, den enkelte, det særegne, det al
drig før værende, det aldrig siden blivende. Et under af mulm og
lys. En verden. Men den går videre. Du skal derefter lære at sige vi.
Hvad du er i dig selv, krones først moralsk i, hvad du er mellem og
for andre. Det er først i fællesskabet, at personlighedsudviklingen
krones som en moralsk stræben, ellers ender den i anarki. Altså i
individualisme.”
Netop et ophold som dette kan være med til at rette jeres op
mærksomhed ud mod omverdenen - mod jeres næste - mod fæl
lesskabet. Og vi har i løbet af året oplevet, hvordan I forskelligt tog
imod denne opfordring.
Ofte får vi fortalt udefra, at vore elever ligner hinanden meget,
men den anden dag sagde en af de, som følger skolen en del, at det
var en forskellig flok at få samling på.
Ja I er forskellige, og det har da også givet problemer i løbet af
året. I har skullet indrette jer på hinanden, har været nødt til at tage
hensyn, men også sige fra, når noget blev for broget.
I har skullet tage stilling til det anderledes, og det har været
sundt. Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved det ellers vedtagne det normale, som vi kalder det. Det er egentlig mærkeligt, at vi kan
tale om det normale. For hvad er det normale? Hvad er det nor
male ansigt? Hvad er den normale højde? Hvordan ser normale
øjne ud?
I har været tvunget til, at få fællesskabet til at lykkes selv om
nogle var noget langsommere end andre - nogle skulle hjælpes
mere end andre. Det har da givet problemer - eller opgaver der
skulle løses.
Oftest ønsker vi et problemfrit år. Forældrene ønsker det for
børnene, som vi lærere ønsker det for skoleåret. Men vi ved jo
godt, at der, hvor vi lærer mest, er, når problemerne skal løses,
knuderne redes ud.
Vi er forhåbentlig blevet lidt klogere så.
Og så skal vi synge:
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”Der findes en frihed”
1. Der findes en frihed som kræver
at slippe og vokse i spring.
Den river dig løs så du svæver
og vil de utroligste ting
- for den er din ven!
Føler du den,
kan du blive til alt
og ikke blot bindes
til det, som de andre har valgt.

2. Der findes en tyngde som tøver
og spreder sin vægt i din krop.
Den holder dig fast når du prøver
at flyve af sted og nå op.
Men den er din ven!
Kender du den,
kan du flytte dit skel
og blive en anden
- men uden at miste dig selv.
3. Der findes en angst for at bindes
og én for at klippe sin snor;
men det er for drager! - Der findes
en kraft mellem himmel og jord,
og den er din ven.
Finder du den
får du styrke og mod
til flugten mod stjerner
- og troskab mod det, du forlod!

4. Så lær da din tyngde at kende:
de andre, din tid og dit sted!
Der findes en verden at vinde,
men først må den komme dig ved
og blive din ven.
Elsker du den,
biir du fri som en sky,
der lytter til græsset,
- og skaber af glæde det ny!
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Tekst: Jesper Kallesøe
Musik: Erik Sommer

Det varer ikke længe, før I drager herfra. I har i koret sunget Oh
Freedom, om det at få friheden. Og føler nok alligevel inden i jer
den splittelse mellem bundetheden og friheden. Bundetheden til
det sikre. Fællesskabet I har haft her og så dragningen mod at stå
alene - at kunne selv - at være selv.
Og som der står i vers 1 i sangen, vi lige har sunget - om frihe
den:
»Føler du den,
kan du blive til alt
og ikke blot bindes
til det, som de andre har valgt.«

I vers 2 kommer tyngden, der holder dig fast:
»Men kender du den
kan du flytte dit skel
og blive en anden
- men uden at miste dig selv.«

Efterskoleholdet L’94 klar til indmarch.
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I vers 3 er der et dejligt billede af dragen, der trækker opad i snoren
og gerne vil videre og ikke være bundet, men så alligevel er angst
for det, for hvad nu, hvis jeg falder ned. Men det er for drager. Vi
mennesker har også en åndelig dimension for der findes en kraft
mellem himmel ogjord, og den er din ven, og finder du den, kan du
både få flugten og alligevel være tro mod det, du forlod.
Tyngden, du skal kende er:
De andre. Det er fællesskabet - dine venner, men også at du vil
fællesskabet, at du føler forpligtigelse og ansvar for det du gør.
Du må gå ind i den tid og det sted, du lever.
I har ofte sagt, at det er nu, livet skal leves, og det er rigtigt. Men
nuet er bindeleddet mellem fortiden og fremtiden, og hvordan
være bindeled uden at beskæftige sig med alle tre tider.
Derfor er der en stor verden for jer at vinde, når I tager afsted.
Jeg håber, vi har været med til at give jer troen på, at verden er
værd at elske. At på trods af, at mange opgaver skal løses, er livet
en gave, du må lære at elske.
»Elsker du den.
biir du fri som en sky,
der lytter til græsset,
-og skaber af glæde det ny!«
Jeg vil gerne sige jer elever tak for udstilling, korsang, samspil, fol
kedans og gymnastik med små overraskelser.
Hvert år er det spændende at opleve, hvordan afslutningen
kommer til at forme sig.
I torsdags ydede eleverne en flot indsats på trods af kun ca 40 til
skuere.
I aftes blev en meget fin aften. Der var mange indslag som viste
en mangfoldighed og også modet til at stå op og synge eller spille.
Det blev en varm oplevelse, vi vil kunne huske, og vi vil tage san
gen, I skrev til os, frem en gang imellem og lade en tåre trille ved
mindet om jer.
Og I gjorde ikke traditionen skamme i nat, da I fik lov at blive
oppe og snakke. Tværtimod stod vi i morges op til en pæn skole
uden for meget, der skulle ryddes op. Og da jeg gik i seng kl. godt
tre i nat, var der ro og hyggesnak.
Tak skal I have elever.
Til sidst vil jeg sige til jer elever, når I nu skal videre.
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Bed ikke om opgaver
som står i forhold til jeres kræfter,
men bed om kraft til at møde
de opgaver som stilles jer.

Tak for skoleåret 1993 - 94.

Ole Mølgaard

27

Afslutningstale - Træet
Der var engang et lille træ. Træet var blevet plantet øverst oppe på
en stor høj i den nordlige del af Viborg. Rundt om det lille træ var
der med årene blevet bygget et bygningsværk med mindre tilstø
dende bygninger. Træet havde efterhånden, som tiden var gået,
fundet ud af, at bygningsværket var en efterskole, og de tilstødende
bygninger var forstander- og personaleboliger.
Skolen havde stået tom i et par måneder, men nu, her midt i den
hede sommer, var der kommet endnu et elevhold til skolen. Træet
blomstrede på 13. år, og prøvede på ligesom at fortælle eleverne, at
det var der. De mange ny mennesker lagde nu ikke så meget
mærke til træet, da de var mere optaget af hinanden, og snakken
gik, så vidt træet kunne forstå, ud på noget de kaldte for en natur
tur. Den ene havde mere ondt af den anden, over den lange vej de
skulle gå.
Efter eleverne atter var tilbage på skolen, var deres fælles-skab
blevet styrket kraftigt, og træet hørte nu tale om et navn, som de
ville give deres forening. Senere fandt træet ud af, at navnet var
blevet BUNKE.
Til træets store skuffelse så det, at to elever pakkede deres tasker
og tog hjem, men kort tid senere kom der heldigvis hele tre nye.
Stemningen var blevet en smule tungere, samtidig med at træet
var begyndt at tabe sine blade, da efteråret havde taget sin begyn
delse. Det var ikke kun ude hos træet, at stemningen var trykket.
Inde på skolen var det stressede lærere træet kunne se, og det
skyldtes ikke mindst, at eleverne havde holdt en fest, som var gået
over gevind. Det lykkedes dog for forstan-deren, at få redet skolens
ry og rygte, og denne oplevelse havde givet eleverne en ordentlig
lærestreg.
Træet havde nu tabt en meget stor del af sine blade, og det så
ikke længere så mange elever uden for, det skyldtes bl. a., at mange
af eleverne var blevet syge, og på grund af dette måtte en højtidelig
fest på skolen udsættes.
Vinden begyndte at blæse koldere og hårdere, og eleverne måtte
have varmen i gymnastiksalen og hallen, hvor de lavede gymnastik
og dansede folkedans. Der blev også spillet håndbold og badminton.
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Vibeke og Morten holder afskedstalen.
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Nu kom så det årlige tilbagevendende højdepunkt, for julemåne-den var nemlig på trapperne. Træet havde nu tabt de sidste
blade, og stod derude så ganske nøgen. Men en nat begyndte det at
sne, og næste morgen var hele landskabet pakket ind i et fint lag
vat. Nu var der igen stor aktivitet udenfor, for eleverne sloges i
sneen. Samtidigt med at julen nærmede sig mere og mere, opda
gede træet, at eleverne var begyndt at gå i nissetøj, og der gik rygter
om, at et juleskuespil var under opsejling. En sen nattetime havde
træet kigget ind af et vindue, hvor nogle af eleverne havde siddet
og glædet sig over de ekstra gaver, de havde vundet til noget, de
kaldte for julebingo. På trods af de store mængder sne, begyndte
eleverne at snakke om deres skitur til et andet og mere snerigt land.
Dette fandt træet dog noget underligt, når der nu var så meget sne
her i landet, men afsted tog eleverne. Da de vendte tilbage, var kun
en enkelt af eleverne kommet mere alvorligt til skade.
Efter som der stadig faldt store mængder sne for træets fod, fik
eleverne fortalt om alle verdens krige gennem tiderne. Træet
kunne forstå, at ikke alle eleverne fandt dette emne lige spæn
dende.
Tiden gik, og nu var foråret klar til at gøre sin indtræden. Træet
blomstrede, og solen tittede langt om længe frem bag skyerne, som
ellers havde haft fast plads på himlen i lang tid. Vejret var dog sta
dig for svingende til, at eleverne kunne strømme til den berømte
vaffelbod, men træet havde hørt tale om, at eleverne havde noget
de kaldte foreningsemnedage. Og træet så eleverne lege og spille
forskellige former for boldspil. Det så, at det var eleverne, der le
dede legene, og det fandt det godt, da det måtte give eleverne det
ansvar, de tit havde søgt efter. Efterhånden som foråret skød frem,
startede eleverne med træning til det kommende Landsstævne,
som vist nok skulle afvikles et mere sydligt sted i landet. I denne tid
hørte træet også mere og mere musik rundt omkring, for eleverne
skulle vise deres kunnen til det årlige skole Grand Prix, og så vidt
træet kunne høre, havde ikke alle fået lige stort musiktalent med
modermælken. Humøret var dog højt, selvom man ikke var med i
den vindende gruppe.
Nu begyndte nervøsiteten også at brede sig, for eksamen lurede
nemlig lige om hjørnet. Enkelte af eleverne tog det dog meget ro
ligt, for de havde valgt slet ikke at gå til eksamen. Mens eksamen
stod sin prøve, så træet hvordan eleverne arbejdede med forskel
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lige ting i værkstederne. Det nød også at se, hvordan de elever, der
gik til eksamen, også brugte værkstederne. I slutningen af eksa
menstiden, hørte træet tale om den årlige cykeltur. Det var altid
noget eleverne så frem til. Nogle var dog lidt bekymrede for, om de
nu kunne holde til den lange cykeltur. Så oprandt dagen endelig,
og træet så, hvordan eleverne stormede ned ad bakken med even
tyr i øjnene. Da de kom hjem igen, var de alle blevet godt brændt af
den bagende sol. Og nu med den kommende sommer måtte ele
verne se i øjnene, at det snart var slut. Træet syntes altid det var
trist, når et elevhold skulle forlade skolen, for der var ofte mange,
som havde udviklet sig meget, og der var blevet knyttet mange ven
skaber i løbet af året. Det var trist, for træet var kommet til at holde
af eleverne, men efter sommerferien kom der jo et nyt hold håbe
fulde elever.
Morten Hansen, Vibeke Fruergård Poulsen
(Søren Westergård, Casper Kabel
og Ole Lyby Damgård)
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Udbygning
Når dette årsskrift udkommer er sidste hånd ved at blive lagt på
den i sidste årsskrift omtalte udbygning. Ansøgningen om udbyg
ningen har ligget i ministeriet siden 1982, og det er meget heldigt,
at vi kommer med nu, da tilskud til byggeri er lagt om til taxame
ter-tilskud.
Udbygningen indeholder en gangforbindelse (1) til hallen, nyt
klasseværelse (2), foyer (3), omklædningsfaciliteter (4) under
klasseværelse og foyer samt en længe ventet foredragssal (med auditorieopbygning) (5). Derudover skal bestående omklædnings
rum nedlægges. Keramik (6) ændres og det andet omklædnings
rum bruges til rengøring og redskabsrum. Vi glæder os til at vise
udbygningen frem til juleafslutningen for omegnen d. 16. decem
ber.
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Åbningstalen d. 7/8 1994

Normalt er åbningstalen ikke med i årsskriftet, men flere forældre
har bedt om, at den kom med i år, hvilket den så hermed er. San
gene må man selv tænke/lytte sig til.
Sommerferien er forbi, og I sidder nu her 48 piger og 48 drenge
forhåbentlig spændte på, hvad året vil bringe - og det samme er je
res forældre sikkert også. Og I kan tro, vi sandelig også er spændte
og forventningsfulde.
I har fået udløst spændingen, hvem I skal bo på værelse med nu er tankerne henledt på, hvordan det vil gå.
I går var I i alle verdenshjørner både geografisk men også i tan
kerne - og dog. Hvis jeg gætter rigtigt er mange af tankerne gået til
i dag og det kommende år. I har alligevel alle 96 haft tankerne ret
tet det samme sted hen, selv om I ikke kender hinanden eller var
det samme sted.
Det er det første nødvendige for at et fællesskab skal kunne gro
- der skal være en fælles anledning. Og i dag og det næste år er an
ledningen Bjergsnæsskolen, og det liv vi skal have heroppe.
Før sommerferien var der en anden fælles anledning til et noget
større fællesskab - nemlig Landsstævnet i Svendborg. Det var en
stor og flot oplevelse og godt 1400 efterskoleelever fik som gymna
ster også del i denne. De fik ved deres store indsats både torsdag,
fredag og lørdag aften samt den egentlige opvisning søndag et ufor
glemmeligt stævne ud af det. Grunden til succesen var lagt i det fo
regående store træningsarbejde på skolerne og i dagene op til
landsstævnet - samt nogle dygtige ledere.
En stor oplevelse var det for deltagerne ved åbningsceremonien
at synge sammen med Lars Lilholt Landsstævnesangen, ”Men al
drig som før”. En lige så stor oplevelse var det for Lars Lilholt ”det var bedre en grøn koncert” sagde han, dog uden derved at for
klejne disse. Alle var lydhøre, og vi sang bare med. Uha hvor det
både kildrede i maven og gøs ned ad ryggen på én gang, og for flere
var glædestårerne ikke langt væk.
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Efterskoleholdet til L’94.
Og sådan her lød det:
”drag ud og slå drager ihjel
de bor inde i dig selv

Men ikke alene denne sang er værd at lytte til på samme CD eller
kassettebånd. Der er sange som ”Har denne vej et hjerte” og ”Al
ting er forbundet” m.fl. som kan sige os noget. Og det er netop
disse sange, jeg vil tage op.

”Drag ud og slå drager ihjel
de bor inde i dig selv
Det er da noget mærkelig noget, at man skal drage ud og slå drager
ihjel, når de er i én selv.
Men det er netop mødet med andre mennesker der gør, at man
kommer til at kende sig selv. Dragerne i mig viser sig, når jeg plud
selig møder situationer, jeg ikke er tryg ved. Og andre mennesker
er med til at sætte mig i disse situationer. En drage kunne være
misundelsen over andres dygtighed, eller lysten til at drille - ja må
ske endda moppe, når andres udseende ikke lige passer til moden.
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Men netop mødet med andre mennesker giver så også mulighe
den for at kæmpe med disse drager. Her på skolen giver døgnets
24 timers samvær både rig lejlighed til at møde sine og andres dra
ger, og lære dem at kende, men også hjælp til at slå dem ihjel. Kan
terne bliver slebet lidt af.
Samtidig lærer du dig selv at kende, så du bliver lidt mere sikker
og finder mere og mere af den personlighed, du er.
”Mennesker mødes
tilfældigvis hvor
vejene krydses og hjerterne slår”

Et rigtig møde mennesker imellem sker netop, hvor vore veje kryd
ses, der hvor vi finder noget fælles. I har alle på trods af forskellig
heder valgt Bjergsnæsskolen ud af 225 andre efterskoler. Det giver
et vejkryds, vi kan starte i. Det, der skal til, for at færden/turen bli
ver rigtig god, er, at hjerterne slår.
Skolen her er ikke alene skole. Det er både hjem, fritid og skole.
Det hjertelige skal være med i vor dagligdag. Grundtvig siger, at fø
lelsen er forstandens livmoder.
Lilholt siger det sådan her i sangen ”Har denne vej et hjerte”.
”En vej er en vej og det er OK
at opgi’ den hvis du kan mærke
at den er hjerteløs og ik’ til at gå
så sig: nej! det forbyder mit hjerte”.

Hvor ofte siger vi egentlig sådan? Nej, vi tør næsten ikke, for der
skal altid saglige argumenter til - og saglige argumenter er næsten
altid undersøgelser, videnskabelige beviser m. v.
Jeg tror mange læger, psykologer m.fl. ville have noget mindre
at bestille, hvis vi var bedre til at lytte til vort hjerte. Vi må lære at
skelne, hvornår det kun er saglige argumenter, der skal til, og hvor
når der er brug for hjertets. Faktisk tror jeg ikke, det kan stilles så
enkelt op, for saglige argumenter ville vist have godt af et hjerte
bag.
Problemet på Bjergsnæsskolen vil i denne sammenhæng for jer
og os nok blive, at vi vil nå så meget af alle mulige ting, hvorfor ti-
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Sä er der basser og sodavand efter oprydning.

den slet ikke vil slå til, og dagligdagen føles lidt stresset. Da må vi
standse op og spørge: ”Har denne vej et hjerte?”

Videre i sangen lyder det:

”Folk vil fortælle dig hvor du skal hen
hvornår du skal komme og skride
men før du har været der helt af dig selv
er det alligevel ik’ til at vide”.

Dine forældre har sikkert tit nok fortalt dig, hvordan du skal gøre
tingene, men de ved, og du ved inderst inde godt, at før du har gjort
det helt af dig selv, ”er det alligevel ik’ til at vide”.
Det, du har chancen for i dette år er at få endnu flere erfaringer
fra mange forskellige, før du prøver helt dig selv. Altså du må være
åben og lære af den dagligdag, du får her.
Det er ikke blot at lære. Andre skal også lære af dig, for vi er alle
forbundet - ”Alting er forbundet”, som næste sang hedder.
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Og der står:
”Alt der sker sætter spor
der er kølvand fra en båd
livet som et vævet tæppe”.

Sådan som vi er over for hinanden vil sætte sig spor i hverdagen.
Det vil væve sig ind i skoleåret 1994/95-tæppet. Vi ønsker, der vil
være mange guldtråde deri, men allerbedst er dog hjertetrådene,
de skabes i de helt store stunder, når fællesskabet virkelig har fået
fat, når du selv føler her bliver taget nogle væsentlige skridt - jeg er
godt på vej fremad. Det kan være en aften, vi synger og sidder og
hygger os. Det kan være, når maleriet virkelig lykkes, det kan være
den første gymnastikopvisning, det kan være i en engelsktime, du
opdager noget nyt. Eller det kan være, når andre siger, de kan lide
dig. Ikke fordi du er det ene eller andet, er moderigtig, smart, barsk
eller rå, men blot fordi du er dig selv.
Det betyder, at vi alle må lære det meget svære - ydmyghed.
Ydmyghed, så vi ikke træder hinanden alt for meget over tæerne
og samtidig har respekten for hinanden. Ydmyghed i forhold til det
menneske, man står over for.
I kender garanteret alle eksempler på folk, der brutalt træder på
andre i det, de siger.
Men dette er ikke det samme, som ikke at blive sagt imod. Re
spekten for et menneske, fordrer også respekt for det mennesket si
ger. At andre ikke er enige, betyder blot, at man bliver taget alvor
ligt, og en samtale er mulig. Samtalen, der giver mulighed for vi
dere udvikling. Du vil opdage personalet har en holdning til de
ting, de gør, og gerne vil diskutere den med dig, for kun på den
måde får du fundet din egen mening - ved at bryde den med an
dres.
Ydmyghed er også væsentlig i forhold til andre nære ting. E eks.
er vi så vant til, at maden blot står på bordet, og der er nok af det,
endda også lige det jeg kan lide.
Vi prøver at givejer en varieret, god og sund kost. Det betyder i
nogle tilfælde, har vi fundet ud af, at livretterne som frikadeller og
kartofler ikke er på bordet hver dag. Og så skal man både have fisk
og grøntsager, og ofte på samme tid. Der kan endda, når man er
blevet godt hjemme på skolen, komme billige kommentarer om, at
sende det til Rhwanda.
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Juletræet fra de små klasser på Søndre skole.

Jeg springer derfor lidt ud af Lars Lilholts verden og dykker ned
i en beretning fra Folkekirkens Nødhjælp i bladet NØD nr.8 fra
1994.
Det er dog ikke fra Rhwanda, hvor forholdene næsten er for tri
ste at berette om, men fra Sydsudan.
Nødhjælpskoordinator Birte Hald beskriver sit møde med suda
nerne i Akot:

”Vi kom flyvende ind midt på dagen i trykkende, fugtig varme.
Fra cockpittet så det fuldstændig ud, som det jeg kendte fra bille
der: Under træernes tynde skygger sad masser af mennesker og
ventede på, at flyet skulle komme.
Men da jeg kom tættere på, smuldrede de forestillinger, jeg el
lers havde fået prentet på nethinden af en nødhjælpssituation i syd
sudan. Det var mennesker, der smilede til os og hilste, når vi gik
forbi, mens andre småsludrede med hinanden eller fortalte vittig
heder i ventetiden.
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Udveksling
Vi lærte hurtigt at sige ”arduarh” - goddag, mens vi gik rundt og
hilste.
De var tynde, meget tynde. Og trætte. Mange havde vandret op
til 200 km. for at nå frem til fødevareuddelingen. Og fattige. Men
glade for at se os, og der blev udvekslet mange håndtryk. En ung
mor kom hen for at hilse på mig. Nysgerrigt kiggede hun på min
barm. Pludselig klemte hun den med et anerkendende smil, og før
jeg kunne nå at reagere, trak hun sit eget slappe bryst frem af pjal
terne og sagde med et glimt i øjet, at hun gerne ville se ud som mig.
Længere fremme mødte vi en knægt på 8 til 12 år. Han mang
lede fortænderne, og hans hår var tottet og bleget af underernæ
ring. Splitternøgen med kun et perlehalsbånd om sin tynde hals.
Han klappede sig på maven, men da vi spurgte ham, hvad han øn
skede sig allermest, svarede han med et blik ned ad sig selv: ”TØJ!”
En spirende mandestolthed lader sig ikke kue af en sulten mave.”
Hvor blev jeg gal i jeres alder, hvis min moder snakkede om Af
rika og mad. Nu gør jeg det selv.
Jeg synes beretningen her viser en dimension, vi ikke må
glemme. Det handler ikke alene om mad, det handler samtidig om
respekten for sig selv - stoltheden over at være sig selv.
Selvrespekten skulle man synes hurtigt gik tabt i denne nød og
elendighed. Men heldigvis gør den det ikke. Kun hos de ledere og
deres krige, der er en af sultens og nødens årsager.
Ser vi på vort eget lille Danmark, synes jeg nok, vi de senere år
kan fremvise mange, af dem man kalder fremtrædende personlig
heder, der ikke har tænkt meget på selvrespekten eller medmenne
skene, men mere på pengepungen eller at kunne snyde sig til at
fremme deres egen holdning.
Jeg håber det fællesskabende og forpligtende samvær, I vil op
leve her må få den betydning for jer, at selvrespekten ikke mistes, at
I får oplevet jer selv som væsentlige i en sammenhæng.
Vi skal lytte til lidt af sangen ”Alting er forbundet”, hvor der si
ges sådan:
”og kun tåber farer ind hvor engle
ej tør træde eller gå
og lidt ydmyghed er alt hvad engle
tør håbe på”.
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Så er der vindue ind til de nye værelser.

Ydmyghed og respekt har jeg talt meget om mi, men de kan ikke
stå alene. De skal følges af begejstring og glæde.

Lars Lilholt siger:
”tiden der kommer og går
grib de chancer du får
heldet avler sin sorg
find begejstringens rige - min pige”.
Ungdommen er den alder, hvor begejstringen og idealiteten aller
bedst viser sig. Det er utrolig dejligt at se en flok unge mennesker
være fuldt optaget af en opgave. Der er noget ingen anden alder
kan fremvise. Dette begejstringens rige må I lade jer selv gå ind i.
Og så hjælper det f. eks. ikke, at man i aften til aftensamlingen i
hvert fald lige skal vise, man ikke behøver at synge. Du mister da
dig selv i forhold til fællesskabet, og får ikke fat i hele dig selv, som
meningen med dette ophold også skulle være.
”vær levende vær lige her” står der også i sangen.
Mange mennesker går næsten sovende rundt. De ser ikke hver-
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dagens dejlige oplevelser. Vi har oplevet tidligere elever, der hele
ugen fortalte om alt det, de skulle hjem og lave i weekenden. F.eks.
alle de bajere, der skulle drikkes. Og i deres iver efter at fortælle
overså de fuldstændigt mulighederne, de stod med her. De så slet
ikke weekendens store muligheder her på skolen. Her er det helt
unødvendigt med et diskotek for at mødes. Tør man ikke lige tale
så meget med en anden, er muligheden der for at spørge, om man
skulle spille badminton, kort, stratego eller skak, og gennem aktivi
teten få lært hinanden at kende. Grine sammen af de sjove situatio
ner og pludselig føle man har noget til fælles - ”vær levende vær
lige her”. Og du har pludselig fundet glæden uden egentlig at have
søgt den. De, som altid synes morgendagen er bedre, opdager ikke
muligheden for
”at tage til Kong Pukkelrygs land
hvor småt er stort og du kan
kaste lys over liv
da alt det skæve er lige min pige.”

Det er en dejlig sammenligning Lars Lilholt har her. Kong Pukkel
rygs land - hvor alt det skæve er lige.
Ja, der vendes op og ned på mange ting.
Vi skal nu synge: ”Du kom med alt det der var dig”
Mandag d. 13.juni stod der på forsiden at læse i en af de større
aviser: ”Elever forsøger selvmord”.
Vi var i eksamenstiden, og kravet om en god eksamen fik et sti
gende antal skoleelever til at forsøge at begå selvmord. Eksamens
ræset er jo blot dråben, der får bægeret til at flyde over. Andet lig
ger også bag. Der er et råb om hjælp. Generelt er det samfundets
og forældrenes stadig større præstationskrav til børnene, der pres
ser et stigende antal børn ud i en situation, de ikke kan overskue.
Vi er som efterskole også en del af samfundet. Vi stiller også
krav, og det skal jeres forældre også, ellers kommer I ikke videre i
jeres liv. Men som der i det danske rigsvåben både er løver og hjer
ter, skal der i dagligdagen både være krav og kærlighed.
Sådan også her. Der er altid plads til en snak, når man bliver ked
af det. Også selv om der synes at være travlt. Vi kan da få snakket
om din vej har et hjerte. Vi kan forsøge at få trådene udredt, så ve
jen er nemmere at gå.

43

I starten især er det svært at vide, hvem man skal gå til, og derfor
har vi lavet det sådan, at hver lærer er kontaktlærer for 7-8 elever,
og allerede i 2. uge er der elev-lærer samtaler. Fem gange i løbet af
året er der sat tid på for en samtale. Derudover kan I komme, når
der er behov, for det kunne da være, at fyren eller veninden slog
op, og der lige skulle snakkes om det. Sorgen er jo næsten ikke til at
bære.
Lars Lilholt siger da:
”nede på bunden af sorgen
ligger en musling et sted
der kan du finde en perle
hvis du ellers tør at ta’ derned.”

Sorgen er ikke kun af det onde. Sorgen er glædens modstykke.
Kender du den dybeste sorg bliver glæden des større. Det skal vi
alle lære.
Som I ved, giver vi ikke karakterer i løbet af skoleåret - kun til
afslutningen, hvor der gives en årskarakter og en eksamenskarak
ter i de pågældende fag.
Vi mener, det er væsentligt, man kan bedømme sig selv og andre
uden tal. I hverdagen går vi da ikke og sætter tal på alting og hinan
den. Der må vi fornemme os til, hvordan det går, eller snakke med
andre om det.
Vi vil gerne have at hele mennesket skal kunne træde frem, og
ved kun at give et tal, vil de tal få alt for stor betydning i forhold til
tallenes meget lille betydning i samfundet, når vi ser på 9. og 10.
klasse. Vi stiller lige så store krav her uden karakterer, men det er
for hele mennesket, så vi både får forstand og hjerte med.
Som I kan fornemme kommer lærerne til at gå ind i mange for
skellige sammenhænge. Derfor er lærerne ikke alene lærere, men
sandelig også mennesker - på både godt og ondt. I vil se dem i
mange forskellige situationer ud over timerne, og det er væsentligt,
for at I kan lære dem rigtigt at kende. Det, der er sværest for en ef
terskolelærer, er splittetheden mellem skolelivet og sit eget hjem.
Vi har 5 aftener i løbet af året, hvor I kommer på besøg i lærernes
hjem. Så har I mulighed for at opleve den sammenhæng og finde
forståelsen for, at en efterskolelærer også har en familie og et hjem,
der skal tages hensyn til. Akkurat ligesom I har det.
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Rimfrost.
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”livet går videre
men aldrig som før
det er op til os selv hvad vi gør
og tør”.
Livet gentager sig aldrig. Der er situationer, der ligner hinanden.
Jeres forældre kan garanteret se sig selv i noget af det, I laver. Men
det er aldrig helt ens.
Derfor er det nu jer selv, der må tage handsken op. Det er jo dej
ligt. I står nu frit, I er ikke i hverdagen bundet af jeres forældre eller
tidligere kammerater, men friheden kan også være tyngende, for
med det samme er ansvaret der og gør sig gældende.
Nu er der de nye kammerater - et nyt fællesskab - nye mulighe
der. Og jeg må være ansvarlig for mine handlinger.
Men glæden ved selv at skulle stå med ansvaret er vel større end
nervøsiteten hos jer. Stoltheden over at være sig selv stiver af.
Spring ud og brug dig selv i det kommende år
”det er op til os selv hvad vi gør
og tør”
”mennesker mødes
tilfældigvis hvor
vejene krydses og hjerterne slår”.

Jeg håber vi må få et hjerteligt og godt skoleår 1994-95.
Velkommen.

Ole Mølgaard
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Det svundne år.
August 1993.
8. august: Åbningsmøde for elevholdet 1993/94. 94 glade og for
ventningsfulde elever var nu klar til et skoleår på Bjergsnæs.
9. august: Elevernes dagbog fortæller: ”Så kom det mange
havde frygtet, nemlig morgenløb, men alle kom da godt i mål. Se
nere på dagen skulle vi præsentere vores egn. Det var rimeligt ind
holdsrigt, for vi fik bl. a. at vide, at der er løver i Løveparken og at
Hjejlen er en hjuldamper - ja, altså et skib.”
9. til 19. august: To introduktionsuger bl. a. med præsentation af
valgfagene, de daglige pligter, Viborgtur, en snak om skolens for
mål, en musisk/kreativ dag, rollespil om at være på efterskole,
tekstbehandling samt folkedans, gymnastik og kor.
19. og 20. august: Naturtur til Hald sø. Dagbogen fortæller: ”Vi
drog afsted, 10 km. på egne ben. For at det ikke skulle være nok, så
skulle vi med megen træthed i både ben og krop efter 10 km. van-

EDB på Viborg Handelsskole.
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dring med rygsæk og sovepose nu til at slæbe træstammer. Vi
skulle lave vores egen bivuak. Efter det skulle vi lave aftensmad,i
vores tilfælde af det mad ”Mika Marked” havde at byde på.” Om
aftenen var der forskellige aktiviteter i skoven, hygge omkring bålet
og et natorienteringsløb som bestod i, at man gruppevis skulle
samle ”narkotika” (hvide poser mel) uden at blive taget af ”narko
politiet”. - Næste dag fortsatte aktiviteterne inden kursen atter
blev sat mod Bjergsnæs.
21. og 22. august: Skoleweekend, hvor lørdag formiddag blev
brugt til personlige samtaler mellem elev og lærer om elevens
stærke og svage sider, og hvad han/hun ville opnå med opholdet
på Bjergsnæs. Om eftermiddagen var der Bjergsnæs Superdag.
Søndag formiddag var alle til gudstjeneste i Søndermarkskirken og
eftermiddagen blev brugt til volleykampe. Dagbogen fortæller:

Mel: ”Lille føl ved du hvad”.
1) Dagbogen skrives skal
og vi havde intet valg
Vi er nummer 21
derom kan ingen lyve
den bli’r skrevet som en sang
men den bliver ikke lang

5) Morgenløb, morgensang
dagen den kom godt i gang
vi sku bruge vores pære
når vi skulle formål lære
aftensamling ej så galt
fik historie godt fortalt

2) Regnvejr, sure tæer
vi var ikke meget værd
men vi holdt os dog i live
vi sku’ lørdag, søndag blive
lørdag holdtes superdag
se bl. a. klassens flag

6) Laudrup og ny teknik
det var derom snakken gik
for vor landshold skulle spille
og hvem ku’ så tie stille
væddemålene blev sat
4-0 blev resultat

3) Søndag var spillets dag
volley under hallens tag
der var heppekor på stribe
nogle hold var i knibe
klasse 14 vandt den dag
11 led kun nederlag

7) Torsdag var sidste dag
til at prøve vores fag
løbetræning sku’ man øve
eller måske workout prøve
mange ville gerne se
Dylan på T.V.

4) Mandag var skolens start
hårdt og ikke særligt rart
nye valgfag skulle prøves
korets sange skulle øves
og ved hjælp af ny taktik
alle piger gæster fik

8) Værelser fyldt med skidt
alt sku’ fredag vaskes hvidt
der blev skuret, blev vasket
og med sæbevandet pjasket
musklerne blev varmet op
gennem løb og englehop
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27. august: 12 ungarske foreningsledere besøger skolen.
September 1993.
31. august og 1. september: O-fagsdage om Viborg og omegn med
besøg på Viborg Stiftsmuseum, og byvandring gennem de gamle
gader den første dag. Anden dag cykeltur til Hald ruin, skowandring med B.S. Knudsen og besøg i Mønsted Kalkgruber, hvor An
ker Buch fortalte om gruberne og spillede flot på violin.
7. september: Frisering, en klat gele, føntørring, ansigtet lægges
i rette folder. ÅRSAG: Fotografering til elevbilledet.
8. september: Eleverne på aftenbesøg hos skolens personale.
9. september: Lærerne havde diskussionsaften.
11. og 12. september: Valgfagsholdet i udeaktiviter var på week
endtur. Dagbogen fortæller: ”Vi startede med at gå 10 km. Da vi
nåede frem til en plads ved Hald sø, skulle vi kravle i træer. Væ
relse 3 var selvfølgelig de første, der nåede toppen af træet. Resten
af aftenen gik med at lave bivuak og bål. Heldigvis underholdt
Claus, Birthe og Niels med sang m. m. Næste morgen var vi alle
våde efter en mørk og stormfuld nat. Samtlige soveposer var gen-

Foreningshåndbold.
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Spændte trænere, holdledere og tilskuere.

nemblødte. Christian K. og Gravesen var så heldige at få lov til at
tænde bål i regnvejr, hvilket de klarede fremragende.Vi gik afsted
mod Boller, tror vi nok. Vi gik 25 km. i blæst, regn og kulde, hvor
efter vi trætte og forkomne blev sat i en iskold kano. Janus beviste,
at han kan stå på hænder i en kano, men det var også det eneste,
han kunne. Om det var kanoens styrefærdigheder eller brinkens
tiltrækningskraft, det var galt med forblev en gåde. I hvert fald var
Niels og Janus på udkig efter samtlige vandplanter på begge sider
af åen. Endelig fandt vi en lejrplads og ca. fire timer senere var ma
den, der bestod af ørred og kartofler, færdig. Trætte og udmattede
lagde vi os til at sove. Om søndagen skulle vi bare gå de ca. 15 km.
til BS. Her havde Sara tilberedt et guddommeligt måltid til os.”
14. september: Besøg på Skals Efterskole.
15. september: Klasse 11 inviterede til familiefødselsdagsfest,
hvor hver klasse skulle klædes ud som en familie bestående af fire
generationer.
16. til 19. september: Forlænget weekend. 21. til 23. september:
Kreative emnedage. Dagbogen fortæller:
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Tirsdag:
Morgenløb igen engang
efter en morgensang
Emnedage, ja kreative
sjove dage det skulle blive
Mange sjove ting blev lavet
nogle snittede, andre savede
farverige fingre man fik
når man lavede tøj af batik
Niels og Martin var lidt skøre
lavede en tredem, mon den kunne køre?
ud og køre kom den da
men endte i grøften - uha uha!

Ved middagen Ole lod os forstå
at Martin og Nikolaj her skulle gå
Vi dem alle godt forstod
for Bjergsnæsskolen den er god

Hos Sanne og Anne der gæster kom
musik de hørte man syntes om
for Daniel og Brian havde lavet en sang
og nu fra radioen den klang
Onsdag:
Den syvende onsdag var nu nået
de første par måneder var hurtigt gået
så morgenløb er en vanesag
dog falder den ikke i alles smag

Torsken på bordet til middag kom
ikke ret mange det syntes om
så man var nede at købe ind
spaghetti, ketchup og pølser med skind
Vi havde stadig kreative dage
nogle lavede hatte bl. a. Stage
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En nathue han lavede - han var stolt
måske hans ører havde det koldt
Ben og knogler blev også fine
men føj for en stank der kunne blive
i sløjdlokalet der var lidt tåget
ja luften var faktisk temmelig broget
Om aftenen kunne vi slappe af
efter en fortravlet dag
klokken 22.45
var lærerne rundt ved vore døre

Torsdag:
Klokken til morgenløb havde ringet
Niels var ved at styrte i svinget
Emnedage til klokken tolv
på mange forskellige hold
Tredem gik fuldkommen i vasken
Batik endte i sjov og sjasken
Drengene i kedeldragt gik rundt
mon de troede det var sundt

Tommeliden i papmache
Peter og Janne vidste hvad der sku’ til
Riv og ryk, æsker med mere
blev i formning fabrikeret

Beverly Hills vi skulle se
det var altså på T.V.
skolestuen var fyldt op
stemningen var helt i top
Trine havde fødselsdag
og hun gav os piger kag’
Drengene hellere bold ville spille
det var nemli’ den store dille
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HC og Louise går helt ind til benet.
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25. september: Efterårsmøde for elevholdet 1992/93.
26. 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. 550 kig
gede indenfor og fik et indtryk af, hvad der sker på en efterskole.
Oktober 1993.
11. oktober: Teatertur til Århus teater, hvor vi alle så en meget flot
opsætning af musicalen ”Jesus Christ Superstar”. En forestilling
med masser af dejlig musik og gode skuespillere. En aften, der blev
en rigtig god oplevelse.
13. og 14. oktober: O-fagsdage om fred og konflikter i verden.
15. oktober: Mette Rygaard (BS elev 91/92) fortalte i fortælleti
men om sit år som udvekslingsstudent i Brasilien. 15. oktober: 9.
klasse inviterede til fødselsdagsfest, hvor udklædningen skulle
være en af følgende: Rocker, hip-hopper, hippie eller punker.
16. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gymna-

Jesus Christ Superstar på teatret i Århus.
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Jesus Christ Superstar på teatret i Århus.

stik og folkedans. Forældre og elever prøvede et valgfag og under
kaffen var der kor, samspil og fællessang. En god dag for alle.
16. til 23. oktober: Efterårsferie for eleverne, men skolen sum
mede stadig af liv og humør, nu af unge på gymnastikinstruktørkursus 1.
25. til 29. oktober: Eleverne i erhvervspraktik. Dagbogen for
tæller: ”Johannes stod op kl. 3, og indviede praktikugen. Ugen
hvor vi alle skulle leve som ansvarsfulde mennesker. Vi skulle passe
tiderne, smøre madpakker, holde orden på værelserne og slide
hårdt på vore arbejdspladser.”
25. oktober: Halvårsmøde for efterskolerne i Århus Amts Re
gion på Rønde efterskole.
27. oktober: Omegnsaften med Mogens Stryhn, som gennem
lysbilleder og foredrag fortalte om ”En verden af skønhed”. Et op
gør med fordomme, ensretning og vanetænkning. En hyldest til na
turen, og verden skildret på en anderledes måde.
November 1993.
2. november: Dagbogen fortæller: ”Tirsdag var der mange, som
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var syge eller ”sengeliggende”. Jesper K. havde i hvert fald svært
ved at holde sig i sengen. Om eftermiddagen var der en mand og
holde foredrag. Han hed vist Børge. Han belærte os om RICEprincippet og om at forebygge skader.”
4. november: Flemming Meyer holdt foredrag om at leve i et
mindretal i Sydslesvig.
5. november: En japansk udvekslingsstudent fortalte på dansk
om sit ophold i Danmark i fortælletimen.
8. november: Lærerne havde diskussionsaften.
8. og 9. november: O-fagsdage om kommunalvalget.
11. november: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
12. november: Forældre- og vennekredsmøde indeholdende
ekstraordinær generalforsamling for vennekredsen om vedtagelse
af byggeri, og for forældrekredsen orientering om byggeri samt
sangtime. Om aftenen foredrag for alle med Mette-Marie Vogel
om ”De fire Temperamenter”. Et foredrag som gav stof til efter
tanke og anledning til mange spørgsmål og en god diskussion.
18. til 21. november: Forlænget weekend.

Lanciers til gallaaften.
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22. til 24. november: Historiske emnedage om ”Middelalde
ren”.
26. november: Klasse 12 inviterede til ”Gallaaften”, men da 35
lå i sengen syge af influenza blev festen flyttet til et senere tids
punkt.
27. november: De oppegående var i skoven for at samle gran til
juledekorationer.
28. november: Dagbogen fortæller: ”Søndag tog alle i Domkir
ken for at overvære den første gudstjeneste i advent. På vejen hjem
punkterede Hans-Jørn selvfølgelig. Så blev der ellers gjort klar til
at forældrene skulle komme. Vi dansede lanciers for dem i hallen
og i gymnastiksalen holdt skovfoged B.S. Knudsen foredrag om ju
letræets historie. Til sidst var der dejlig varm gløgg og lune æble
skiver og vi sang adventssange. Da forældrene var smuttet ryddede
vi op.”

December 1993.
2. december: Omegnsaften med Mogens Frohn-Nielsen: ”Hvad
gør vi ved volden?” Et provokerende og tankevækkende foredrag

Jideunderholdning. Slikkeland.
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som gav anledning til mange spørgsmål og til gode svar fra et le
vende og engageret menneske.
7. december: Underholdningsudvalget i elevernes forening ar
rangerede julebingo med mange flotte præmier.
8. december: Elever og lærere startede arbejdet med juleunder
holdningen, som i år var en julefortælling ”Nisseriget” skrevet om
til en musical med tekst af Kirsten Lavrsen og musik af Anne Tin
gager og Rita Rasmussen. Der blev øvet flittigt med at lære replik
ker, sange, orkesterstemmer, korstemmer. I værkstederne blev der
fremstillet rekvisitter, kostumer og kulisser og i gymnastiksalen
blev der arbejdet på at få det rigtige lys sat op. Det hele mundede
ud i en forestilling, som blev opført tre gange: for de mindste klas
ser på Søndre skole, for omegnen og for forældrene til juleafslut
ningen.
10. december: Julefrokost for skolens bestyrelse og personale.
13. december: Et Luciaoptog vækkede blidt og smukt.
17. december: Hyggelig julemiddag med ribbensteg og ris
a’la’mande med en mandelgave til hvert bord.
Juleafslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder og

Juleunderholdning. Nisseriget.
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opførelse af musicalen ”Nisseriget” i gymnastiksalen. - Efter god
nat 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 i
gymnastiksalen og sang alle de gode julesalmer og sange og hyg
gede, inden det atter blev sengetid.
18. december: Julegudstjeneste i Asmild Kirke kl.9.30.
Kl. 11 serverede køkkenet en dejlig julefrokost.
Om eftermiddagen var der juleafslutning for forældrene med ud
stilling af elevarbejder og opførelse af musicalen ”Nisseriget” i
gymnastiksalen. Dagen sluttede med kaffebord og fællessang. Ef
ter oprydning kunne personalet så få en velfortjent juleferie.

Januar 1994.
4. januar: Dagbogen fortæller:
”Med julens tykke maver,
mødtes vi igen, og snakkede gaver.
Gensynsglæden var stor
og vi fik plads ved et nyt bord.”

Januar: Dagbogen fortæller:
”Denne dag var helt normal
på nær at klasse 12 arrangerede fest total.
Da vi var færdige med at gå i skole,
trak pigerne i deres fineste kjole.
Drengene var også klædt ret net,
de kom nemlig i jakkesæt.
Roser og velkomstdrink vi fik
inden vi til den gode middag gik.
Vi fik danset lanciers som Flemming os havde lært
det var ikke spor svært.
Kirsten i sjove stillinger stod
da vi os fotografere lod”.
10. januar: Koret var på Ungdomskostskolen Tårupgård og synge.
16. januar: Efterskoleholdets landsstævneledere mødtes her på
skolen med gymnastiklærerne fra de deltagende skoler. Der blev
svedt bravt for at få programmerne lært.
17. og 18. januar: O-fagsdage om Norge. Norsk historie, ge
ografi, fortællinger/noveller/digte, musik og sang.
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Sneen kom også til Bjergsnæs.
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17. januar: Omegnsaften med Ulla Dahlerup:”Hvad er det for et
samfund, vi er ved at lave?” Et spændende foredrag, hvor hun gav
sin uforbeholdne mening om samfundets udvikling.
21. til 29. januar: Norgestur.
29. til 1. februar: Forlænget weekend.
Februar 1994.
1. til 4. februar: Gymnastikemnedage med træning af program, der
skulle vises ved gymnastikopvisningen på Gymnastikhøjskolen lør
dag d. 5. februar.
5. og 6. februar: Skoleweekend hvor eleverne lørdag deltog ved
Gymnastikhøjskolens vinterstævne. Søndag var vi til gudstjeneste i
Søndermarkskirken.
7. til 9. februar: Emnedage om: ”Religion”.
11. februar: Forældredag med gymnastikopvisning af eleverne
og sangtime med Ole og Rita.
12. til 21. februar: Vinterferie.
24. februar: Klasse 14 inviterede alle til ”Fastelavnsfest”.
26. februar: Sneen væltede ned, men det lykkedes alligevel at
holde oplysningsmøde for elevholdet 1994/95.
Om aftenen havde Bjergsnæsskolen sammen med foreningen
”Krop og Kultur” arrangeret opvisning i hallen med Eliteholdet fra
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. På grund af snemasserne blev hol
det forsinket en lille times tid, og det udnyttede vi ved, at skolens
elever gav opvisning. Ollerup kom og leverede en meget fin og flot
gymnastikopvisning.
27. og 28. februar: Dagbogen fortæller: ”Søndag morgen
sneede det stadig kraftigt, og det udviklede sig til en rigtig sne
storm. Det var anledningen til HC’s geniale selvopfundne arrange
ment: kontrolleret sneboldkamp. - Mandag morgen var en næsten
normal dag. Men i nattens løb havde det sneet så meget, at de, der
havde udendørs områder skulle skovle sne. Endelig fik de noget at
lave. Vi andre havde morgenløb inde i den varme hal.”

Marts 1994.
3. marts: Omegnsformiddag med Lars Thorkild Bjørn: ”Christen
Koids Vennemøde.” Et spændende lysbilledforedrag om Christen
Kold (med indlagt musik og sang).
3. til 6. marts: Forlænget weekend.
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Forbindelserne skal holdes ved lige.
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Et dejligt stort sangkor.

4. marts: Årsmøde i EL (Efterskolernes Lærerforening) på Ny
borg Strand.
5. og 6. marts: Årsmøde i FFUE (Foreningen af Frie Ungdomsog Efterskoler) på Nyborg Strand.
7. marts: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
10. marts: Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikopvis
ning af eleverne som start på mødet. Under kaffen sang skolens
kor.
12. marts: Skolen deltager i D.G.I. Midtjyllands forårsstævne i
Silkeborg. Ved Gallaaftenen viste eleverne en gymnastikserie og
koret sang.
14. til 18. marts: To elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Brian og Stine var i praktik. De var fyldt med en energi og engage
ment, som smittede af på eleverne. Det var spændende og inspire
rende at have dem her i en uge.
15. marts: Dagbogen fortæller: ”Mr.BS-kåringen var rimelig
spændende, for ingen anede, hvordan det skulle foregå. Det var en
positiv overraskelse som underholdningsudvalget havde til os. Folk
lå flade af grin. Torben, Nikolaj, Daniel, Christian D. og Eskild var
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kandidater. Efter flere prøver fandt man Nikolaj værdig som
Mr.BS. Og kan I ikke finde ham, så kig bare ude i buskene, hvor
han vil bringe sin drømmepige.”
15. og 16. marts: O-fagsdage om forsteninger bl. a. med fore
drag og en heldagstur til Fur.
16. marts: Besøg af lettiske landbrugslærere.
19. marts: Gymnastikforeningen ”Kvik” havde sit forårsstævne.
28. til 30. marts: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.
Dagbogen fortæller:

Mel: ”Den lille frække Frederik.”
Mandag morgen HC sang
stemmen gik i overgang.
Så startede foreningsdag
og alle kæmpede for sin sag

Efter bowling, dans og spring
sluttede vi i en ring.
Der blev spændt af i flere lag
og Mie havde fødselsdag.

Ulrik Vilbæk var så her
fortælle ville han så der.
Om håndbold og dens ledelse
mens nogle sov af kedelse.

Stratege, softball, ridningsjov
Abdul var en smule grov.
Claus Bo kunne holde foredrag
og Anne havde fødselsdaw.

30. marts til 4. april: Påskeferie.

April 1994
5. april: Halvårsmøde i Århus Amts Region på Unge Hjems Efter
skole.
6. april: Gymnastiktræf på Ungdomsskolen Lægården for Vesterlund, Brejninggård, Lægården og Bjergsnæs.
7. april: Vesterhavstur og besøg på Vedersø Idrætsefterskole.
Dagbogen fortæller: ”For en gangs skyld blev vi fri for morgen-løb
og blev først vækket kl. 7.15. Vi tog afsted kl. 9.15 til Vesterhavet
og de fleste sov på vejen derud. Vi blev læsset af ved Trans fyr og så
skulle vi ”bare” gå til Bovbjerg. På vejen var der mange der fik våde
tæer, ik’ Line og Anne Mette. Der blev også studeret vand, der
kom fra skrænten. Det blev kaldt ”Vandet der aldrig nåede sit mål,
nemlig Vesterhavet.” I Bovbjerg fik mange en is, fordi de havde fået
varmen i det gode vejr. Dernæst kørte vi til Camillas forældre, der
stod parat med en god frokost. Efter frokosten studerede mange
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Fuglsøstævnet. Beachvolley.

Højde- og »krumspring«.
65

Bygning af sæbekassebil.

En god dag i Fuglsø giver træthed.
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haven med sø og ø. Vi takkede for god behandling og turen gik vi
dere til Vedersø Idrætsefterskole. Her spillede vi fodbold- og
håndboldkampe. Desværre tabte vi det hele. Bagefter skulle vi lave
gymnastikopvisning for hinanden og det gik godt for begge skoler.
Efter aftensmad var der folkedans og det var skægt. I bussen på vej
hjem var alle enige om, at vi havde en rigtig god og spændende
dag.”
12. april: Teatertur for skolens bestyrelse og personale til Her
ning for at se musicalen ”Tordenskjold” med Stig Rossen i hoved
rollen. En god og festlig aften. Tak til Søren og Terkel for at passe
elever og skole imens.
15. april: Foreningen Norden afholdt deres 50 års jubilæum i
spisestuen. Der var underholdning bl. a. af skolens kor.
19. april: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
22. april: Licitation over tilbygninger og auditorium.
22. til 24. april: Hjælpeinstruktørkusus i gymnastik.
23. og 24. april: Weekend hvor 50 elever og tre lærere tog på
Vammen Camping.
28. april til 1. maj: Bededagsferie.
Maj 1994.
3. maj: I idrætsteori holdt tidligere narkoman Carsten Krath-An
dersen et levende og engageret foredrag om narkotika og dens far
lighed.
4. maj: En musikgruppe fra den Rytmiske Højskole spillede en
times tid. De var dygtige og gav os en god musikalsk oplevelse.
5. maj: Matematik hold 12 (Kelds hold) vandt 2000 kr. i Den
Danske Banks investeringskonkurrence og købte bl. a. et ur til spi
sestuen for præmien.
7. maj: Elevmøde for gamle elever.
9. til 13. maj: Skriftlige prøver.
12. maj: Kristi Himmelfartsdag. Alle undtagen klasse 13 cyklede
ud i de smukke 0 bakker og spiste madpakker, mens klasse 13
hjemme gjorde klar til årets store, festlige melodigrandprix.
17. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte fem andre efter
skoler til en aktivitetsdag med følgende indhold: Håndbold, fod
bold, volleyball, basketball, avishockey, bordtennis, aerobic, bad
minton, rundbold, beachvolley, terrænløb, atletik, sæbekassebiler
og korsang.
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Det årlige BS Melodi Grand Prix.

Grand Prix vinderne.
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18. maj: Landstævnedeltagerne til regionstræning på Hamme
rum Efterskole.
20. til 23. maj: Pinseferie.
24. maj til 8. juni: Mundtlige prøver. I stedet for at gå til prøve
valgte nogle af eleverne en projekt- og/eller genbrugsopgave og
med godt resultat for flere.
Juni 1994.
1. juni: Besøg af Bulgarske folkedansere, som optrådte med bul
garsk folklore i hallen.
5. juni: Grundlovsdag. Eleverne gav opvisning udendørs på
Borgvold.
9. til 13. juni: Cykeltur til Toftum Bjerge indeholdende kanotur,
besøg på Struer museum, Klosterhedens plantage, Lemvig, Planet
stien, Venø og tak til Marianne Bjerres forældre for et dejligt besøg
på hjemvejen.
14. juni: Bogaflevering, kor og samspil og gymnastik.
15. juni: Rengøring af faglokaler af landsstævnetræning.<Ele
verne til aftensmad hos personalet.

Opvisning på Borgvold, Grundlovsdag.
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Opvisning på Borgvold, Grundlovsdag.
16. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder i
gymnastiksalen. Gymnastik, folkedans, kor og samspil i hallen.
17. 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.
Eleverne sagde tak til personalet med en sang skrevet på Ole
Heydes melodi til ”Du skal plante et træ”:
I har taget imod os
med helt åbne arme
og arbejdet hårdt uden trods
hver især har I dannet
lidt positivt inde i os.
Ja lidt utilfredshed
har der vist sig i skyggen
humøret ej mistet derved
og midt i al mørket
der brænder jo lyset et sted.
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Grundrengøring af hal.

Dog i sjæl og af sind
I har vist jer forskelligt
trods det har I banet jer ind
hos os og har givet
os skænd eller klap på vor kind.
I har plantet et træ
I har gjort jer en gerning
som lever når I går i knæ
Et liv som skal vare
og være til lykke og læ.

f8. juni: Lærerne gik rundt med diverse ”Musikinstrumenter” og
vækkede eleverne med sangen ”Op lille Hans”. Formiddagen blev
brugt til den sidste oprydning, og kl. 11 var der frokost. Forældrene
begyndte at komme ved 12.30 tiden for at pakke biler. Nogle
havde endda trailer med, fordi de vidste, at der var en del at trans
portere hjem.
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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 elever
nes vegne sagde Vibeke Fruergård Poulsen og Morten Hansen tak
for et fint skoleår og overrakte fire smukke træer som gave til sko
len.
En 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.
20. til 22. juni: Oprydning og lærermøder om året der gik og om
det kommende, hvor vi havde ansat fire nye kollegaer. Ulla er på
barselsorlov (fødte Christina 4. august), Flemming har orlov til at
prøve en lærerstilling i Randers, Hanne Mols er på uddannelsesor-

Syning afflag til Landsstævneserie.
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lov og studerer på Skals Håndarbejdsskole og Keld har dels ikke så
meget vagt og dels er han på DLH-kursus. Lisbet D. Mølgaard stu
derer billedkunst på Silkeborg Seminarium. De fire nye er Lisbeth
Bjerre Damgård, nyuddannet lærer fra Silkeborg Seminarium. Jør
gen Nygaard Pedersen, lærer, kommer fra Skyum Idrætsefterskole.
Dorthe Rasmussen, nyuddannet lærer fra Silkeborg Seminarium.
Søren Haubjerg, gymnastiklærer og formand for skolens elevfor
ening.
23. til 26. juni: Hærvejsdeltagere boede og spiste på skolen. Ef
ter oprydning og rengøring kunne det praktiske personale og for
standerpar så også i løbet af ugen få ferie.
28. juni: Hele efterskoleholdet til landsstævnet samledes i Skå
rup for første gang for at træne sammen inden Landsstævnet, og
75 af vore elever samt Anne, Hanne, Peder, Lisbet og Ole var med.
28. juni til 3. juli: Landsstævne i Svendborg.
Jeg ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Rita Rasmussen
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Norgesturen 1994
YEAR!! - modeopvisning. Vi styrtede samtlige ned i gymnastik
salen for at se Niels og Hans-Jørns sportstrimmede legemer be
væge sig rundt i skidragter, rygsække, langt ??? undertøj og termo
kander.
Fortælletimer, Norges historie, vi sjoskede ind i den blå, hvor vi
meget stilfærdigt lyttede!
Turen derop var ikke videre sindsoprivende, bortset fra, at
Eskild med ca. 140 km/1 var på vej ud af en sidedør.
Spillemaskinerne tjente godt på vores overfart.
Vi fik hurtigt udleveret vore langrendsski, men den første tur
blev afbrudt på grund af en sej, dyrisk snestorm, som ikke var set i
mands minde på Hallingskarvet, og som varede til mandag mor
gen. Derfor gik søndag med baderi i svømmehallen oppe på hotel
let, sneboldkamp og besøgsaften.
Endelig kom vi på langrendsskiene. Dagens mest umotoriske fik

Udsigt over Hallingdalen.
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uddelt ”Tumpetrøjen”, som skulle bæres med værdighed hele den
næste dag.
På en af langrendsturene, efter endt besøg hos købmanden, blev
Janie bogstavelig talt bremset af en elgkalv. Den legede villigt foto
model for de glinsende B. S. linser. En tur på fjeldet blev det også
til, trods isede løjper, som forårsagede Kelds knækkede skistav.
Onsdag formiddag fik vi byttet langrendsskiene ud med beton
støvler og slalomski. Med glæde.
Rundt på pisterne var der i allerhøjeste grad forskellige teknik
ker, stillinger, tempi og styrt. Heldigvis kunne vi, imellem de mange
op- og nedture, plante os med en kop kakao i Sudndalens varme
stue. Det varmede inderst inde.
De fleste aftener tilbragte vi på hotellet i svømmehallen, hvor
det var ret spændende skiftevis at tage dukkerter i snedriverne og
bassinet. Ellers var det pool og sneboldkampe, som var aftenens
højdepunkter.
Alle havde underholdning til sidste aften, men det sjoveste var
dog discjockeyen, en gammel ”musiker” hvervet af hotellet.
Vi var trætte på vej hjem. Fysisk og psykisk udmattede. Til vores
store overraskelse vankede der varm suppe hjemme hos vores
”madmor” Sara. Det var bra.
Martin S., Anne M., Thomas M., Rita P
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Cykelturen 9.-13. juni 1994.
Torsdag var dagen
hvor vi alle blev ømme i bagen.
Vi var nemlig på cykeltur
og hos Tabita vi tog en lur.
Efter at have været ude og svede
kom vi så til Hjerl Hede.
Lærerne os legepladsen viste
så vi kunne få noget at spise.
Da vi nåede til Struer
var vi på indkøbstur.
Endelig nåede vi camping Skovly
hvor vi lavede en teltby.

Fredag var dagen
hvor vi alle var ømme i bagen.
Nogle tog på kanotur
andre tog til Struer.
Vejret det var sært
men det fik vi hurtigt lært.
Vi skulle alle have noget at spise
men det blev lidt af en krise.
Først kl. 9
var krisen forbi.
Vi gik en tur i sandet
og så på stenene og vandet.
Lørdagen var dagen
hvor vi alle fik mere ondt i bagen.
Vi cyklede til Lemvig
og senere på Planetsti.
Turen hjem
var meget nem.
Vi havde vinden i ryggen
så det var bare lykken.
Klasse 12 gav is
da de havde vundet en pris.
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Cykelturen. Spisepause med rugbrødsmad.

Ispause i Lemvig.
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Tilberedning af aftensmad på campingpladsen.
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Søndag var dagen
hvor vi ikke fik ondt i bagen.
Vi færgen til Venø tog
så vi skulle heldigvis ikke ro.
Vi alle på Venø gik
og ved købmanden nogle is fik.
Nogle gik i vandet
mens andre sad i sandet.
Vi aftensamling fik
som er vores søndagsskik.

Mandag var dagen
hvor vi igen alle fik ondt i bagen.
Vi alle teltene pakkede
åh og ih hvor vi makkede.
Hos Marianne Bjerre vi saftevand fik
og derefter turen hjemad gik.
Kl. 13.40 de første var hjemme
men det kunne Marianne Bak godt glemme.
Vi alle trætte i seng gik
og en rar nattesøvn vi fik.
Marianne B., Mette K., Jane S., Ane K.

Et dejligt ophold hos Marianne Bjerres forældre.
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Arrangementer på Bjergsnæsskolen
1994/95.
1994
Efterårets to første foredragsholdere var Troels Kløvedal og Johan
nes Møllehave. Det blev nogle meget fine aftener med mange tilhø
rere og godt og spændende indhold.

16/12 18.30 Udstilling og juleafslutning for omegn.
Åbent hus i de nye bygninger.
Om lørdagen skal der være officiel indvielse af byggeriet audito
rium, klasseværelse, omklædningsrum og forbindelsesgang). Der
for vil vort julestykke i år være lidt anderledes. (Ingen entré).
1995
08/02 19.30 Benny Andersen.Forfatteraften

Grundlovsdag. Kaskadeteatret og Bjergsnæsskolen på Borgvold.
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22/02 20.00 Bjarne Nielsen Brovst. ”H. C. Andersen”. Arran
gementet sker i samarbejde med Krop og Kultur. Derfor foregår
det på VUC. (Entré 30 kr).

15/06 18.30 Afslutning for omegn
Udstilling, kor, samspil, folkedans og gymnastik.
(Efterårets arrangementer 1995 vil først foreligge i december må
ned 1994.)
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ELEVFORENINGEN HAR ORDET

Ja, vi mødes alle unge
snart til arbejd, snart til lyst.
Danmarks karle, Danmarks piger,
vi har sommeren i vort bryst!
Og mit mod er rankt, håbet lyst og blankt,
og mit øje spejder ud mod fremtidsdage.
Med udgangspunkt i Johan Skjoldborgs sang, mener jeg, at vi som
gamle elever og som elevforening med stor oprigtighed kan identi
ficere os med dette vers.
Med et efterskoleophold i bagagen, hvor arbejdsiver og lysten til
fællesskab og samvær har været i højsædet, og hvor vi har fået et
godt og positivt rygstød på vores videre vej, er det rart at have et
forbindelsesled (elevforeningen) til den skole, som har givet os så
meget.
Og for os i elevforeningen er det meget rart at mærke, at skolens
gamle elever i den grad påskønner skolens og elevforeningens ar
bejde. Vi i elevforeningen synes, at der er en god opbakning vedr.
vore arrangementer.
Elevmødet
Ved vores elevmøde i maj var vi vidne til endnu engang at kunne
konstatere, at vores model omkring afviklingen af dagen er god og
alsidig. Vi mener således ikke, at der er grund til at ændre radikalt
på opbygningen.
Personligt vil jeg gerne undskylde min manglende tilstedevæ
relse. Jeg var desværre forhindret i at komme. Men jeg er glad for
at vide, at mødet gik godt.
Gammelt Elevhold
Et af vore nye tiltag i foreningen er det gamle elevhold. Med et
hold bestående ca. 20 piger og ca. 10 drenge mener vi, at der er
grundlag for holdet, men i samme forbindelse ser vi gerne endnu
flere til næste år. Jeg vil på elevforeningens bestyrelses vegne,
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gerne sige instruktørerne mange tak for et godt, solidt og fremad
rettet stykke arbejde.
»BS-DAGEN« (GYMNASTIKHOLDSTRÆF)
Et andet vigtigt tiltag i vores forening er ”gammel elevdag”. Som
omtalt i nyhedsbrevet er det vort ønske, i samarbejde med skolen,
at lave en dag hvor gi. elever kan komme med deres hold og frem
vise det, man arbejder med hjemme i ens lokalforening. Program
met skal ikke være et færdigt program, men som sagt en fremvis
ning.
Vi er meget interesserede i at få arrangementet op at stå, så over
vej, om det ikke var noget for dit hold. Alle former for hold er vel
komne, det være sig lokalforeningshold, amtshold, efterskolehold,
højskolehold osv.

DELTAGERPRIS PR. GYMNAST: KR. 5,RETTIDIG TILMELDING SKAL SKRIFTLIG TIL SKOLEN
SENEST D. 16/12-94.

Søndersøløbet.
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Du vil så først i det nye år modtage en bekræftelse i form af et giro
kort.
Vedrørende elevforeningens bestyrelse, så er der sket enkelte
ændringer i konstitueringen.
Den ser nu ud som følger:
Formand:
Søren Haubjerg
Næstformad:
Susanne Lambæk
Kasserer:
Freddie Andreasen
Sekretær:
Lise Kolby
Menigt medlem: Laura Skau og Dorthe Lambæk
1. Supp.:
Torben Østergaard
2. Supp.:
Michael Haubjerg
Årgangsrep.:
Vibeke Fruergaard
Det var, hvad jeg havde valgt at orientere om i dette årsskrift.
Jeg vil gerne takke skolens lærere, samt personale for et velfun
gerende og perfekt samarbejde i året, der gik.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykke brin
gende nytår.
Søren Haubjerg
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Nyt fra gamle elever
I stakken af breve er det blevet til hilsener til tidligere elever fra en
af vore trofaste skribenter, Bente Fisker Sørensen. Bente oplever så
meget i sit job som betjent at hun får lov til at fortælle det helt selv.
Bente skriver:
Hej Bjergsnæs!
Jeg bor fortsat på Østerbro, København og den 1/10-94 blev jeg
fastansat politibetjent, idet jeg da havde været i København i 3 år.
Jeg blev færdig på politiskolen den 3/6 efter en meget vellykket
eksamen. Derefter var jeg på ”min” politistation - station 3 ”Bellahøj” - i 5 uger, hvorefter jeg startede i Beredskabsafdelingen, hvor
jeg er nu og skal blive indtil 5/2-95. Beredskabsafdelingen ligger
på Politigården i København og som ordet siger, er vores opgave at
være i beredskab. Vores primære opgave er at rykke ud til farlige
opgaver f.eks. anholdelse af farlige gerningsmænd med våben,
store demonstrationer og daglig kontrol af udsatte steder f.eks.
ambassader. Og når tider og personaletallet tillader det, kører vi al
mindelige patrulje i København.
Jeg har været med til demonstration ved Øresundsbroen, hvor
50 autonome blev anholdt, da de sad midt i byggeriet, og jeg var
med til at anholde 2 mænd, der havde skudt efter nogle mennesker
med en pumpgun. Ved en sådan aktion er vi iført skudsikre veste,
maskinpistoler, hjelme, gasmaske samt alt det andet udstyr vi altid
går med. Det vejer ca. 20 kg, så der blev svedt en del under de 3 ti
mer, aktionen varede. Når jeg til februar er færdig i Beredskabsaf 
delingen, skal jeg tilbage på stationen og være almindelig ordens
betjent. Men på længere sigt vil jeg søge nogle turnuser, så jeg ud
bygger min viden. I fritiden spiller jeg fortsat volleyball i serie 1,
men ellers går tiden mest med arbejdet og samvær med venner og
bekendte. Dette var alt for nu.
Jørgen K. Olesen er også i København og læser (stadig) på
Landbohøjskolen. Jørgen har haft nogle tanker om kemi og musik,
som han har fået skrevet ned i et brev, som han håber, I alle kan få
glæde af.
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Til lyden af saxofonmusik
Stresshormonerne bølger i blodet, jeg er i øjeblikket ved at mobili
sere dem til noget positivt - musikken er min hjælper.
”Så kemien passer” er en vending vi ofte bruger i dagligsproget.
I dette efterår har jeg travlt med at læse til eksamen i fysiologi, ana
tomi, og husdyrenes fodring - Emner som alle er viklet i kemiske
forhold og konsekvenser. - For at bevare ligevægten har jeg valgt
at betragte kroppen som et orkester bestående at mange musikere,
som på kompliceret vis supplerer hinanden for at skabe den bedste
koncert.
Ved at betragte kroppen som et orkester øges skønheden ved det
præstationer og indlæringen antager et æstetisk skær. I stedet for
at anvende vendingen ”Så kemien passer” siger jeg. Jeg må forstå
stoffet, ”så musikken passer”.
Hvorfor skriver jeg dette? Et træk i én af sprogets snore hænger
uværgeligt sammen med et ryk i en anden af sprogets snore. - Jeg
skriver det blot fordi, jeg vil illustrere vigtigheden af, at vi tilstræber
en fællesbrug af sprog og viden, selvom vi vælger at fordybe os i et
særligt fag.

En tone fra hovedstaden. Jørgen 86/87.
De ”gamle” elever kan endnu. Tænk at tage så mange BSére på
kanotur på Skjern Å. Hvad de har oplevet vil Charlotte Bust og
Laura Skau berette om i det følgende.
KANOTUR ÅRGANG 87/88
Endelig var det blevet til noget. Kontaktudvalget havde, takket
være Torben Østergaard, fået stablet noget på benene.

VI SKULLE PÅ KANOTUR!!
Lørdag d. 6. august midt på formiddagen stod vi der så. Mødeste
det: en gård i nærheden af Skjern Å. Der var mødt 21 gamle BS’ere
op: Tina Bøge, Tulle, Anette Henriksen, Morten, Mols, Stenstrup,
Trine Louise, Niels Bjerregaard, Frans, Jette, Katrine, Haubjerg,
Frølund, Bjerremand, Laura, Maria, Peder, Bust, Michael Møller,
Hans Jakob, Torben.
Vi kørte hen til startstedet, derfra ville der være ca. 12 kilome
ters padletur tilbage til gården. Efter påmontering af diverse red
ningsveste, satte vi os i kanoerne, og begyndte at padle ned af åen.

86

Tidligere elever på kanotur.

Der var en vis usikkerhed, ”hvordan drejer man?”, ”hvordan kom
mer man videre, når forenden sidder fast i brinken?”. Og sidst,
men ikke mindst: ”Hvordan får man kanoen tømt for vand, når
man selv ligger i åen?”. Niels og Frans var de første, som kom ud
for det problem. Men også Tina Bøge, Katrine og Bjerremand fik
øvet sig på rygsvømning, kanotømning og dykning efter Bøge’s
briller - de blev på Skjernåens bund. Da vi holdt pause, måtte vi
vente længe på Peder og Morten. Var de røget i åen eller i øllene??
Det blev en sjov eftermiddag, med mange billige grin, rolige øje
blikke med ”makkeren”, og farlige sammenstød med de andre
både og siv.
Efter 4-5 timers padletur kom vi til kanopladsen. Jette og Laura
måtte dog lige en tur i åen, da de ”hjælpsomme” drenge havde en
skummel bagtanke. Der blev skiftet tøj, tændt bål, sat telte op, og
aftenhyggen kunne begynde. Og det blev hyggeligt, folket havde
ikke forandret sig meget, og vi var nok nærmest 17 år og Bjergsnæ
selever igen. Der blev snakket gamle minder, leget børnelege, for
talt vitser. Så var det tid for en fællessang. Rita og Niels ville have
frydet sig over, at deres korsange endnu ikke er gået i glemmebo
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gen. Men også, ”dem, der er født i august, de rejser sig op”, fik en
plads i repertoiret. Og det var vist berettiget, for da det blev mid
nat, kunne vi fejre Laura og Michael, som begge blev 23 år. Det
blev sent, inden folket gik i seng...
Næste morgen stod den på morgenmad og oprydning, hvorefter
folk tog afsked. Mange havde en lang tur hjem. Men mon ikke vi
alle tager rejsen, hvis tilbuddet kommer igen. Og til dem, der ikke
var med - I gik glip af noget, så kom endelig næste gang. Til slut en
kæmpe tak til Torben, og også tak til Frølund for hjælpen.

Kathrine Eggertsen er rejst bort. Hun er på udveksling og ople
ver en masse. Det fortæller hun om i det følgende:
Halløjsa gamle BS’ere. - ER LIVET IKKE BARE DEJLIGT?
For at starte ved begyndelsen. Så er min familie bare ”So good”.
Den består af: Charlotte på 15, som bare er utrolig sød,hun hjælper
mig bare så meget med mit engelske. Colin på 14, som er lidt sky,
men stadig sød. lan på 12, som bare er utrolig charmerende. Både
moderen og faderen er også utrolig søde. Huset er et stort træhus
og utrolig hyggeligt. Mit værelse er lille, men utrolig hyggeligt. Jeg
har 4 vinduer med udsigt til Stillehavet, bjerg, grønne træer og na
boen!!! Selve ”Down Town” Prince Rupert er 1.5 gade lidt kedelig,
men alligevel hyggelig.
Jeg har været på en rotary-weekend. Jeg fløj til Vancouver, hvor
min søster Marianne tog imod mig. Vancouver er da bare utrolig
smuk. Vi spiste middag i China Town. Næste morgen tog jeg bus
sen sammen med 45 andre udvekslingsstudenter fra bl. a. Brasilien,
Mexico, Argentina, Syd Afrika og hele Europa. Det var en utrolig
god weekend, hvor vi bl. a. svømmede, red Western ridning og fik
proppet en masse ind i hoved, om at være udvekslingsstudent. Da
vi kom tilbage til Vancouver stod begge mine søstre og tog imod
mig. Det er 2 år siden, at vi har været samlet, så det var jo sjovt, at
det skulle være i Vancouver. Vi hyggede os og vi holdt min fødsels
dag der med dansk flag, lagkage og pakker. Dagen efter tog jeg fly
veren hjem til Prince Rupert igen.
Min fødselsdag forløb normalt, bortset fra, at alle pigerne gav
mig et koldt brusebad efter gymnastik. Da jeg kom hjem gjorde
hele familien rent og lavede en masse mad, hvilket var usædvanligt.
Kl.18.30 ringede det på døren, så stod der 18 mennesker og øn-
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skede mig tillykke med fødselsdagen. Det var nogle fra hver af
mine værtsfamilier + udvekslingsstudenter. Det var en utrolig god
dag.
Min søster Louise, som er ved at rejse jorden rundt har lige væ
ret på besøg. Vi tog en hyggetur til en ø, der hedder ”Queen Char
lotte”. Der gik vi ture i regnskov, 30 km ved havet, boede på cam
ping, hvor vi lavede maden over bål. Jeg tror det er rigtigt, at ma
den smager bedre over bål, da jeg ikke ved, hvor lækkert bønne
suppe ville være i en restaurant!!!! Vi skulle hænge vores mad op i
poser om natten p.g.a. bjørne og andre vilde dyr.
Jeg så 6 bjørne på en dag! Først 2 ude på familiens gårdmark.
Senere på dagen, da vi kørte hjem kom en mor med hendes 3 unger
løbende ud på vejen lige foran vores bil.
I dag skulle alle eleverne gå tidligere hjem p.g.a. de troede, at en
stor vandtornado ville komme ind over byen. Men den kom ikke.
Kathrine sender også hilsner fra søster Louise, der også er ”Over
There”, og rejser en del rundt i Verden.
Var det en drøm der gik i opfyldelse for Anne Mogensen da hun
pakkede kufferten og rejse lidt sydpå? Det kunne alt godt tyde på
når man læser Annes oplevelser fra den første tid i Australien. Er
det mon noget der kunne få andre til at gøre det samme? Læs her
hvad Anne fortæller om sin første del af turen:

DRØMMEN!!
”Hvad skal du lave næste år?”, Jeg skal til Australien som udveks
lingsstudent med Rotary”. Efter at givet dette svar temmelig
mange gange og syntes, at det virkede lidt Ijernt, oprandt den store
dag, hvor drømmen sku’ starte.
Vi var ca. 100 unge mellem 15 og 18 år, der lettede fra Kastrup
Lufthavn efter at ha’ sagt farvel til familie og venner. Nogle med tå
rer i øjnene og andre fulde af spænding. Men det forsvandt alt sam
men hurtigt, da vi var ombord i flyet, for vi havde alle været på en
oplysningsweekend, der var fordelt 3 steder rundt i DK, så alle
”kendte” nogle. Vi var alle i samme situation, så vi snakkede væl
dig om alle de forberedelser vi havde været igennem, hvor mange
lysbilleder o.a., vi havde med til foredragene om Danmark. Hvor
skal du bo? Har du hørt fra nogle af dine familier? - som Rotary
udvekslingsstudent bor man normalt ved 3 el. 4 forskellige familier

89

inden for det samme område, så man går på den samme skole hele
tiden. Vi snakkede og morede os, som havde vi kendt hinanden i
længere tid. Det var min første flyvetur, så jeg håbede på en vindu
esplads, så jeg rigtig ku’ se ud af det lille vindue. Det blev det ikke
til, men jeg sad næst efter vinduespladsen, og da det var en af ”ven
nerne” byttede vi bare rundt ind i mellem. Det eneste problem var,
at det var mest nat, når vi fløj, så udsigten var ikke altid lige spæn
dende.
Vores første landing, var i Zürich, hvor nogle sku’ af og andre på,
mens vi sad og kiggede på regnen, der silede ned. Vi lettede igen og
folk gnaskede ivrigt i deres tyggegummi eller vingummi.
Servicen var i top, der var ikke mulighed for at blive sulten, før
de f. eks. kom og spurgte om vi ville ha’ rejer eller svinekød til mid
dagsmad. Vi fik alle måltiderne til de rigtige tider, men da vi mis
tede 8 timer undervejs, er der ikke langt i mellem dem.
Vores næste stop var i det ufattelige rene Singapore, hvor vi blev
delt alt efter, hvor vi skulle hen. Japan, New Zealand, Bresbane,
Melbourne, Adelaide, Perth eller Sydney. Efter 4 timers pause i
Singapore, fik vi sagt held og lykke til dem, der ikke sku’ med os. Vi
var ca 20-25, der fløj samlet til Sydney.
Da vi fløj ind over Australien kunne vi se ned på landskabet, og
der var land, land og atter land. Der er nu større, end man regner
med.
Ankomst til Sydney efter omkring 27 timers rejse uden alt for
meget søvn. Det var tidlig morgen, det var vinter og koldt, og vi
havde alle en go’ lang dag foran os, med mange ansigter og navne,
der skulle huskes. De fleste udvekslingsstudenter kom i shorts,
t-shirt og blazer, mens de modtagende folk stod med store jakker.
En utrolig humør-fyldt og flink mand hentede mig, og jeg så
frem til 2 timers kørsel nord på langs østkysten med solen direkte i
de trætte øjne. Selvom det var vinter skinnede solen fra en næsten
skyfri himmel. Sådan var den første uge, derefter har der været få
dage med små regnbyger, nogle dage med mange skyer og blæ
sende, hvilket ikke gør noget, når man er ude at sejle. Området,
Belmont er tæt på Pacific Ocean, hvor der er utallige lækre strande
med vandsportsaktiviteter! Indgangen fra oceanet til Lake Macq
uarie, Australiens største saltvandssø, der er 4 gange større end
Sydney harbour, er her i Belmont, hvor folk er aktive med f. eks.
surfing, vandski, sejlekonkurrencer fra yachtklubben, som jeg har
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Mt. Kapillar, National Park, Australien.
nydt godt af 6 gange allerede. Det er en nem måde at lære, hvor de
forskellige byer er i området!
Nogle ting jeg fandt lidt underlig i starten var, at folk siger f. eks.
ikke ”tak for mad”, eller ”tak for sidst” eller ”hils hjemme”. Der er
ingen radiatorer, de har varmeapparater, nogle har pejse, og så er
der dem, der har varmeelementer i sengene...
Skoleuniform bruger de stadig her og ligeså mr., mrs., og miss,
så det er noget af en forskel, når man er vant til at være på samme
niveau som lærerne og ikke mindst på efterskole!
Det er en kæmpe oplevelse at komme ud som udvekslingsstu
dent og en god idé. Du er forsikret på mange måder, og så møder
du, via Rotary klubbens møder, mange voksne, der inviterer dig ud
at se noget i området eller på en laaang tur ind i landet. Samtidig
går du i skole, lærer lidt efterhånden, så du forstår sproget bedre og
møder mange jævnaldrende, hvilket giver anledning til en fest, en
tur i biografen eller f. eks. tager dig med til stranden og lærer dig af
surfe!
Mange ting kan ske, det er bare med at holde øjne og ører åbne,
så går det bare derud af.
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Ole klarede fliserne.
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Der kan være meget forberedelse, som kan virke lidt uoverskue
ligt, men det er lærerigt, det er det værd og det er DRØMMEN.
Det var de breve, der i år var til redigering til årsskriftet. HUSK
at de breve I vil have med, skal jeg gerne have modtaget inden ef
terårsferien. Der er i årets løb kommet mange hilsner til os fra tidli
gere elever. Vi er meget glade for at høre fra jer, også selv om det
ikke er specielt henvendt til årsskriftet. Tak for breve og hilsner til
alle, og en lille speciel tak til de elever, der er med til at gøre dette
årsskrift til en bog med mange forskellige indlæg. I er med til at
gøre det spændende og afvekslende. Er der andre der har lyst til
det, så skriv.
Min familie og jeg selv vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Niels Andreasen
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Personalia
Skolens personale i skoleåret 1994/95. (Rækkefølge efter dato for
ansættelse/ antagelse).
1. Jørgen Nygaard Pedersen, lærer (årsvikar)
ansat fra 1. august 1994, underviser i fysik, matematik, foto og
guitarspil.
2. Lisbeth Bjerre Damgård, lærer (årsvikar)
ansat fra 1. august 1994, underviser i tysk, engelsk,håndbold,
basket, o-fag, foreningslære og idrætsteori.
3. Søren Haubjerg, lærer (årsvikar)
ansat fra 1. august 1994, underviser i matematik, gymnastik,
spring, kursus I, udeaktiviteter, foreningslære og idrætsteori.
4. Dorthe Rasmussen, lærer (vikar)
ansat fra 1. august 1994, underviser i dansk, engelsk, gymna
stik og kursus I.
5. Karen Laursen, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1994.
6. A lian Bruus, pedelmedhjælper
ansat fra 26. juli 1993.
7. Bente Poulsen, kontorelev
ansat fra 1. januar 1993.
8. Henry Carsten Henriksen, lærer
ansat fra 24.august 1992, underviser i matematik, fysik, ude
aktiviteter, fodbold og foreningslære.
9. Anne Tingager, lærer
ansat fra 1. september 1991, underviser i dansk, tysk, for
eningslære, idrætsteori, gymnastik, rytmisk gymnastik, æske
håndværk og kursus I.
10. Peder Kraack, timelærer
ansat fra 1. august 1991, underviser i gymnastik, spring, og
kursus I.
11. Grethe Kriegbaum, køkkenassistent
ansat fra 1. februar 1991.
12. Hanne Mols Rasmussen, lærer (uddannelsesorlov indtil jul)
ansat fra 1. august 1986, underviser i engelsk, tysk, gymnastik,
rytmisk gymnastik, idrætsteori, foreningslære, dansk, og kur
sus I.
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13. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
14. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik, o-fag,
historie og aktuelt.
15. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter
med have og bygninger, og har elever til praktisk arbejde.
16. Ulla Sørensen, lærer
ansat fra 1. august 1983, underviser i tysk, matematik, hånd
bold, foreningslære, idrætsteori, og kursus I.
17. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
18. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, historie, o-fag,
aktuelt, engelsk, keramik og drama.
19. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i engelsk, dansk, tekstil
formning og batik.
20. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, musik, samspil,
kor, spiller til sang og gymnastik.
21. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
22. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik, aktuelt,
historie, o-fag, musik, kor og er skolevejleder.
23. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i tysk, o-fag, volley-ball,
læder og er skolevejleder.
24. Sara Ullerup, køkkenchef
ansat fra 1. april 1981.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
25. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri, tegning/
akvarel.
26. Ole har fortælletimer og underviser i matematik og gymnastik.
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Elevliste 1994-95
9499 Anne Kristine Aarestrup, Fyrvejen 58, 7900 Nykøbing Mors
9401 Christina Ambrosius, Tolstrupvej 4, Tolstrup, 8832 Skals
9402 Anders Dal Andersen, Bjødstrupmarken 3, Hammerum, 7400 Herning
9403 Gitte Ancher Andersen, Jacob Paludansvej 18, 8600 Silkeborg
9404 Iben Andersen, Søndervænget 46, Jebjerg, 7870 Roslev
9405 Louise Kilsgård Andersen, Vester Trabjergvej 1, Borbjerg, 7500 Holstebro
9406 Marianne Bjerre, Roenborgvej 1, ”Roenborg”, Vejrum, 7600 Struer
9407 Martin Ravnborg Bjerre, Holstebrovej 79, 7600 Struer
94105 Mark Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
9408 Maria Bønløkke, Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand
9409 Bettina Rosengaard Christensen, Sundstrupvej 5, Ulbjerg, 8832 Skals
9410 Anja Kallehauge Clausen, Brunhøj 18, 8362 Hørning
9411 Lone Bjerre Damgård, Havbakken 12, Naur, 7500 Holstebro
9412 Dorthe Davidsen, Østergade 31, 7850 Stoholm
9413 Maria Dyrberg, Langgade 62, Feldborg, 7540 Haderup
9414 Maren Keldorff Eiler, Lars Eriksensvej 15, Lomborg, 7620 Lemvig
9415 Hanne Hellerup Eriksen, Kvorning Møllevej 14, Kvorning, 8830 Tjele
94104 Bo Udsen Fabricius, Valdemarsvej 117, 7400 Herning
9493 Morten Frost, Sjørslev Præstegård, Adelvej 3, 8620 Kjellrup
9416 Kathrine Funch, Ballingvej 79, Hem, 7800 Skive
9417 Anders Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
9418 Jakob Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
9419 Simon Galmar, Engbakkevej 15, 8800 Viborg
9420 Anne Lindholt Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
9421 Casper Gjørup, Sønderbyen 12, Harre, 7870 Roslev
9422 Allan Klüver Hansen, Drosselvej 9, Hammerum, 7400 Fleming
94101 Cecilia Schmidt Hansen, Sdr. Rindvej 74, Sdr. Rind, 8800 Viborg
9423 Helle Alsted Hansen, Vmdelevvej 2, 7300 Jelling
9424 Jesper Daubjerg Hansen, Solhøj 52, 9610 Nørager
9425 Peder Hansen, Tapdrupvej 104, 8800 Viborg
9426 Trine Lambæk Hansen, Rugmarken 14, Hammerum, 7400 Herning
9427 Mikael Holgersen, Mysundcvej 48, 7500 Holstebro
9429 Anita Krogh Jensen, Blåhøjvej 70, Karstoft, 6933 Kibæk
9430 Ann Huuse Jensen, Lindum Søvej 23, Sjørring, 8830 Tjele
9431 Anne Marie Fog Jensen, Flarupvej 13, Mollerup, 8830 Tjele
9432 Brian Jensen, Vesterlundvej 3, 7323 Give
9433 Helle Nørby Jensen, Klapskovvej 15, Tinning, 8382 Hinnerup
9496 Jan M. Jensen, Vesterled 11, Hvorslev, 8860 Ulstrup
9434 Morten Lundsby Jensen, Nissedalsvej 12, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors
9435 René Tang Jensen, Ebeltoftvej 38, 8544 Mørke
9436 Sofie Ringgaard Jensen, Virksundvej 58, Kvols, 8831 Løgstup
9437 Søren Dissing Jensen, Ørnehøjvej 16, Vind, 7500 Holstebro
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9438 Søren Westergaard Jensen, Hovedgaden 30, 8832 Skals
9439 Johannes Juulsgaard, Gjellerupbakken 15, 7400 Herning
9440 Lotte Jørgensen, Solbakken 8, Gjellerup, 7400 Herning
9441 Kristian Kjærgård, Hestkærvej 20, Krogager, 7200 Grindsted
9442 Thilde Klaris, Skellerupspang 3, 8600 Silkeborg
9443 Mie Klarsø, Kirkebakken 5, Aagaard, 6040 Egtved
9444 Karen Heide Knudsen, Fjordvænget 52, 8832 Skals
9446 Halfdan Kramer, Ballevej 61, Balle, 7182 Bredsten
9447 Anne Sofie Kristiansen, Benediktevej 12, Finderup, 8800 Viborg
9448 Louise Langelund, Solbrinken 95, 7480 Vildbjerg
9450 Katrine Bjerggaard Larsen, Stigbrovej 3, Himlingøje, 4652 Hårlev
9495 Rikke Larsen, Markledet 10, 6950 Ringkøbing
9452 Lone Laursen, Ådalen 1, Karstoft, 7800 Skive
9453 Hanne Mathiasen, Falkevej 8, 9440 Åbybro
9455 Anne Hartvig Mogensen, Mammen Byvej 1, Bjerring, 8850 Bjerringbro
9456 Asger Stubager Mols, Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge
9457 Rune Rosager Mortensen, Lillemarksvej 35, 5750 Ringe
9458 Vibeke Mortensen, Skærlund Skolevej 23, Skærlund, 7330 Brande
9459 Ole Munch, Serridslevvej 41, Serridslev, 8700 Horsens
9460 Kim Lodberg Møller, Kilevej 2, Vedersø, 6990 Ulfborg
9461 Poul Møller, Sølvvej 64, Thorum, 7870 Roslev
9462 Troels Dahl Møller, Spurvevej 19, 8800 Viborg
9463 Asbjørn Møller Nielsen, Sundsørevej 65, Thise, 7870 Roslev
9464 Jesper Randlev Nielsen, Gormsvej 40, Voel, 8600 Silkeborg
9466 Lotte Veigaard Nielsen, Kornmarken 14, 8800 Viborg
9467 Michael Tang Nielsen, Rismarken 41, 8800 Viborg
9468 Ole Lund Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 26, 8230 Åbyhøj
9469 Pernille Søs Nielsen, Harbovad 23, Funder, 8600 Silkeborg
9470 Kenn Fonager Nørgård, Boghvedevej 4, 7490 Aulum
9471 Tanja Skree Offersen, Nymarksvej 19, Kvorning, 8830 Tjele
94103 Anders Teglgaard Pedersen, Gartnerhaven 1, 6823 Ansager
9494 Bjarke Volshøj Pedersen, Hjarddalsvej 11, 8883 Gjern
9472 Charlotte Fenger Pedersen, Mylius Erichsensvej 5, 7430 Ikast
94102 Jane Ostergaard Pedersen, Selling Hedevej 1, Selling, 8370 Hadsten
9473 Niels Trads Pedersen, Bjerghedevej 2, Bjørnstrup, 9600 Aars
9474 Søren Wang Pedersen, Mejrup Skolevej 31, Mejrup, 7500 Holstebro
9475 Rikke Fruergård Poulsen, Hejlskovvej 6, Ørslevkloster, 7840 Højslev
9476 Thomas Bach Poulsen, Dådyrvej 4, Voel, 8600 Silkeborg
9477 Jon Bøgedal Rasmussen, Ahornvænget 106, 7800 Skive
9478 Torben Skov Refsgaard, Egevænget 18, Hammerum, 7400 Herning
9479 Louise Støjberg Schmidt, Aftensang 24, 6040 Egtved
9480 Torsten Simonsen, Geddebækvej 6, 8620 Kjellerup
9481 Charlotte Skibsted, Søndervænget 107, Jebjerg, 7870 Roslev
9498 Michael Rud Slot, Sdr. Fjandvej 66, Fjand, 6990 Ulfborg
9482 Anna Stouby, Rønnealle 2, Jebjerg, 7870 Roslev
9483 Søren Borch Svendsen, Skivevej 68, 7451 Sunds
9485 Søren Søndergård, Hogagervej 10, Skave, 7500 Holstebro
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9486 Ida Høgh Sørensen, Højgårdsvej 72, 9690 Fjerritslev
9487 Jeppe Sørensen, Engvej 25, Løvel, 8830 Tjele
94100 Rasmus Haislund W. Sørensen, Pilevænget 17, 7800 Skive
9488 Marianne Thejls, Skivevej 258, 8831 Løgstrup
9489 Stig Lund Thomsen, Brejninggårdsvej 14, 6971 Spjald
9491 Jakob Vestergaard, Krovej 3, Skonager, 6800 Varde
9492 Anne-Marie Worm, Bavnehøjvej 41, Østerballe, 9620 Aalestrup
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Elevliste 1993-94
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9392
9340
9322
9388
9323
9324
9325
9397
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9390
9332
9333
9334
9335
9337

Janne Andersen, Lyngbakken 21, Thise, 7870 Roslev
Sanne Bang Andersen, Vendbjerg 16, Nors, 7700 Thisted
Rasmus Ardahl Andreasen, Grønspættevej 5, Åbybro, 9440 Åbybro
Marianne Bak, Åbakken 42, Krejbjerg, 7860 Spottrup
Peter Bangsgård, Teglmarken 171, 8800 Viborg
Anne Bertelsen, Trængstrupvej 96, 9541 Suldrup
Christine Ring Bertelsen, Kapt. Undallsvej 1, 8800 Viborg
Gitte Biller, Nørskovvej 4, Truust, 8882 Fårvang
Peter Bitsch, Krakasvej 17, Voel, 8600 Silkeborg
Thomas Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Claus Ravnborg Bjerre, Holstebrovej 79, Vejrum, 7600 Struer
Janus Majgård Bjerre, Nørregade 69, 9700 Brønderslev
Marianne Bjerre, Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Thomas Bjerremand, Bakkedraget 21, 8783 Hornsyld
Marie Bjerring, Halvorsmindevej 109, 9800 Hjørring
Ann Katrin Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
Louise Vesterbo Buch, Hårevej 52, Håre, 5591 Gelsted
Poul Jakob Bønløkke, Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand
Casper Kabel Christensen, Vejlgårdvej 14, Rønbjerg, 7800 Skive
Lais Christensen, Karolinegade 13 B, 7800 Skive
Rita Panduro Christensen, Skibbyvej 69 ”Hald-gården”, Skibby, 8462
Harlev J
Thomas Christensen, Alslevvej 24, 6715 Esbjerg N
Daniel Dalsgaard-Jensen, Hasselvænget 1, 7800 Skive
Ole Lyby Damgaard, Vittrupvej 7, Vroue, 7800 Skive
Malene Dideriksen, Klosterhedevej 13, 7200 Grindsted
Christian Holst Dolberg, Høgholmsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg
Kathrine Eggertsen, Kongshedevej 4, 8600 Silkeborg
Birthe Lund Eriksen, Hørsøvej 4 A, Mollerup, 8830 Tjele
Nicolai Franzen, Boesensvej 25, Stubbum, 6070 Christiansfeld
Jakob Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
Anne Lindholt Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
Thomas Holbæk Gravesen, Håndelsvej 6, 7500 Holstebro
Jane Trautner Gregersen, Fyllasvej 8, 8600 Silkeborg
Bente Lundsby Hald, Stenildvadvej 11, 9600 Aars
Arne Bjerring Hansen, Røngevej 31, Hjorthede, 8850 Bjerringbro
Brian Bach Hansen, Skindergade 4, 8400 Ebeltoft
Helle Alsted Hansen, Vindelevvej 2, Vindelev, 7300 Jelling
Line Asp Hansen, Grubevej 18, Mønsted, 8800 Viborg
Morten Hansen, Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
Torben Hansen, Dalumvej 46, 9541 Suldrup
Christian Heltzen, Siggårdvej 5, Dommerby, 7800 Skive
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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
9380
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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 Spøttrup
Marianne Johannesen, Solvangsalle 10, Ramsing, 7860 Spøttrup
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 Vmderup
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, Haslevej 1, 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, Vindelewej 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
Thomas Stage, Langtoften 27, Lind, 7400 Herning

9381
9382
9383
9384
9385
9386
9389

Jacob Storgaard, Dølbyvej 156, Dolby, 7800 Skive
Per Storgaard, Præstegårdsvej 23, Jebjerg, 7870 Roslev
Jane Søiberg, Bredgade 19, Tørring, 7160 Tørring
Lone Jentzsch Sørensen, Kongehøjvej 8, Centrum, 7990 0. Assels
Thomas L. Malling Sørensen, Hemmersvej 62, 7800 Skive
Inge Agnete Tarpgaard, Strøget 22, Oddense, 7860 Spottrup
Jacob Vestergård, Risumvej 6, Åsted, 7870 Roslev
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