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Hvorfor drikker Jeppe?

Overskriften er et udtryk der ofte anvendes, og som tit bliver brugt 
når der skal findes en forklaring eller en undskyldning på et an
det menneskes umådeholdende drikkeri eller afhængighed af al
kohol.

Det er vel ingen selvfølge, at nutidens ungdom uden videre for
står overskriften, der hentyder til Holbergs “Jeppe på Bjerget”. 
Historien handler om en stakkels hovbonde Jeppe, som var i her
remandens varetægt og jævnligt måtte føle ridefogedens pisk, når 
arbejdet på hovmarken gik for langsomt.

I hjemmet måtte han døje med sin skrappe kone Nille, der svin
gede krabasken over hans rygstykker flere gange dagligt. 
Desuden gjorde hun ham til hanrej ved at ligge i med andre mand
folk.

På den baggrund var det vel forståeligt, at Jeppe måtte stive 
sig af med brændevin for at dulme lidt på den smerte, der for ham 
var livets virkelighed.

I april 1995 har Sundhedsstyrelsen gennemført en under
søgelse af unges drikkevaner. Den viser, at mere end halvdelen 
af alle unge har været fulde inden de fylder 14 år. Sammenlignet 
med en tilsvarende undersøgelse for 5 år siden afslører den, at 
antallet af unge på 9. klasse niveau, der drikker mellem 2 og 10 
genstande om ugen, er blevet næsten fordoblet i løbet af de 5 år.

Den voldsomme udvikling i unges drikkeri er overraskende. 
Men det kan næppe komme bag på offentligheden, at mange unge 
(og ældre) drikker voldsomt. Gade- og strandbilledet afslører dag
ligt, at åremålsafstanden mellem narresutten og ølflasken bliver 
kortere og kortere.

Lignende undersøgelser har ligeledes konstateret, at forældre
generationen også har haft et stærkt stigende forbrug af alkohol 
- men er der en sammenhæng? Er det forældrenes dårlige ek
sempel, der smitter af på børnene? Eller er det en kombination 
af, at alkoholiske drikke er blevet billigere og at de unge har fået 
flere penge mellem hænderne? Eller er drikkeri blevet det fore
trukne middel til at stive pubertetens usikkerhed af med?

Spørgsmålene trænger sig på ikke mindst på en efterskole, der
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En fire
hjulet vogn 
klarer 
Jakob 
nemt.

ser det som en opgave, at modne og selvstændiggøre de unge til 
selv at tage ansvar for deres handlinger og deres liv.

Vi har som skole ingen forestilling om - i større stil, at kunne 
ændre de unges drikkevaner. Men det er vor opgave - sammen 
med forældrene, at modne dem til at kunne sige fra. Det er altid 
lettest at flyde med strømmen og gøre som “de andre”, det kræver 
mod at sige nej.

Et gammelt ord siger “når øllet går ind - går forstanden ud!”. 
Det er en kendsgerning, at en druktur efterlader tomhed og livs
lede. Som skole er det vor opgave at lære de unge at feste på en 
måde, de kan være glade for - også dagen efter. At det ikke blot 
gælder om at være sammen, men at det i højere grad handler om, 
hvad de er sammen om.

Blandt alvorsdåd forsmå ej skæmt!
Skæmt så, at alvor ej bli’r glemt!

St. St. Blicher.

Ved juleafslutningen den 17. december 1994 kunne vi samtidig 
holde indvielsesfest som afslutning på årets byggearbejde. Et stort 
fremmøde af gæster, forældre og vennekredsmedlemmer gjorde 
dagen særdeles festlig.
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Mange af deltagerne gav indtryk for anerkendelse af det 
smukke og vel gennemførte byggearbejde. I bestyrelsen og ven
nekredsen føler vi da også, at det endelige resultat fuldt ud har 
indfriet forventningerne.

På længere sigt har vi et ønske om at forbedre parkeringsfor
holdene, men indtil videre arbejdes der med et vedligeholdelses
program og gerne en øget konsolidering.

Det glæder os, at skolen bliver godt udnyttet med max. elev
tal, mange kurser af forskellig art og af mange unge og lidt æl
dre fra lokal- og amtsforeninger.

Bestyrelsen sender hermed en hilsen til elever, forældre, for
standerpar og alle ansatte med tak for godt samarbejde i årets løb.

Vagn Aage Kjeldsen

Rengøring før indvielsen d. 15/12.
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Skolen - Samfundet - Demokratiet

Einars pejlemærker
Før sommerferien deltog Lisbet, Sune, Astrid og jeg i et familie
træf på Fur. Det blev holdt ved et gammelt hus skønt beliggende 
ned til Limtjorden. Huset havde tilhørt en håndværker, en maler 
Einar Immanuel Krogh, født i 1894. Han havde været indkaldt 
til infanteriet i 2 år p.g.a. 1 .Verdenskrig og havde så fra 1920 ned
sat sig som maler på Fur. Som sådan havde han arbejdet, til han 
blev pensioneret først i 1960’erne. Derefter var han begyndt på 
almuemaling af møbler samt at reparere ure.

I løbet af denne eftermiddag til familietræffet var jeg inde at 
se hans tidligere værksted, der stod næsten, som da han selv ar
bejdede der. Tingene på hylderne og det, der var sat op på 
væggene.

Da jeg kommer ind falder mine øjne straks på to ting på 
væggen. Øverst hang et billede af “Den Sidste Nadver” - neden
under et verdenskort. På den modsatte væg stod tre gammeldags 
vækkeure, som vi alle sammen kender dem. Disse store vidun
dere, der tikkede så højt man næsten ikke kunne falde i søvn og 
om morgenen kunne larme ubeskriveligt. Midt mellem dem stod 
arbejdsbordet, der hvor hans daglige arbejde blev udført, det han 
skulle leve af foregik.

På sin højre side havde han “Den sidste Nadver” og Verdens
kortet symboliserende, at han der havde den store fortælling, 
Kristendommen, det menneskelige i sin tilværelse, at vi levede 
ud fra noget, der var større. Han havde også udsynet - den store 
verden - han havde øje for det, som lå uden for ham selv.

På den anden side af bordet var der vækkeurene. Symbolet på 
den tid for et af menneskets store præstationer inden for teknik
ken. Ikke fordi urene i sig selv var noget særligt, men som sym
boler væsentlige.

Teknik og fremmedgjorthed
Jeg husker som dreng, hvor spændende det var at få lov at tage 
vækkeuret fra natbordet eller kommoden og så skille det ad, hvis 
noget var i uorden. Det man så indeni var til at fatte, hvis man 
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gav sig tid til det, og ofte kunne man også reparere det. Urene var 
til at finde ud af - teknikken og jeg hørte sammen. Vi forstod hin
anden. Det blev til en tro på teknikken.

Radioen med rør - der var stadig noget man kunne ordne selv 
- men det blev meget sværere. Fjernsynet skulle man ikke røre 
ved uden nærmere kendskab, men stadigvæk var det sådan, at 
man dog beherskede både radio og fjernsyn, man kunne tænde, 
slukke, finde de programmer, man ville tage. Der var nu også kun 
et program på fjernsynet på det tidspunkt, men kanalen skulle da 
findes blandt flere.

Radio og fjernsyn var til at betjene og er det for de flestes ved
kommende stadig, men med computerne er det straks sværere.

Du kan sikkert finde Power-knappen, for det hedder ikke 
start/stop eller tænd/sluk mere. Er man heldig tænder både skærm 
og CPU samtidigt. CPU, endnu et engelsk ord, som betyder Cen
tral Processing Unit og i normalt sprog ville jeg kalde den ma
skinen eller centralenheden, eller blot kassen man tænder for. Der
næst sker der en hel masse på skærmen for pludselig at slutte med 
at være sort på nær et C:\ med en blinkende streg bagefter. Jeg 
kan skrive mit navn, når jeg har fundet bogstaverne på tastaturet, 
men det sker der ikke så meget mere ved.

Det kunne også være, jeg havde været heldig, at der var et sty
resystem, så skærmen var fyldt med vinduer, farver og ikoner. 
Jeg trykker på returknappen og kommer ind i et program uden at 
vide, hvad jeg så skal. Det værste er, at jeg heller ikke ved, hvor
dan jeg kommer ud af programmet igen, hvorfor jeg hurtigst sluk
ker for hele molevitten.

Jeg føler mig helt fremmedgjort. Jeg har ikke styr på min til
værelse mere. Teknikken og jeg er ikke, hvad vi har været fra 
dengang med de gode gamle vækkeure. Teknikken har overhalet 
mig inden om - jeg føler mig svigtet.

Og i dag er der computerteknologi i næsten alt. De små chips 
sidder alle steder. Ure, biler, varmesystemer, vaskemaskiner m.m.

Ak ja, jeg husker som barn i bryggerset, hvor jeg på dette store 
monstrum af en vaskemaskine skulle dreje på håndtaget til rul- 
len/vrideren, der pressede vandet ud af tøjet, før det endnu en 
gang skulle skylles. Det var i bogstaveligste forstand håndgribe
ligt arbejde, men ikke altid sjovt!!!.

I dag er jeg erstattet af en mikrochip i vaskemaskinen. Arbejdet
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Foredragssalen i brug.
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kunne jeg nok undvære, men med funktionen/betydningsfuldhe- 
den, det at være nødvendig, med det er det straks værre. Jeg mi
ster mig selv ved ikke at have betydning mere - ved ikke at være 
nødvendig, min selvfølelse kan knap udfylde en mikrochips over
flade.

Skolen give uddannelse?
Hvis nogen for 25-30 år siden havde fortalt mig i skolen, at nu 
skulle jeg lære om computere, for det ville komme til at betyde 
meget for mig i 1995, havde det nok lydt spændende, men jeg 
havde vist ikke troet dem - for hvad var det i det hele taget for 
noget. Det var der ikke mange, der vidste noget som helst om 
dengang.

Man kunne sige. Viser dette ikke helt klart, at skolen alene skal 
give eleverne den viden og de færdigheder, der skal til for at de, 
når de forlader skolen, bliver i stand til at gennemgå den uddan
nelse, der er nødvendig for at udfylde en plads, og det vil sige en 
arbejdsplads, i samfundet. Skolen anses da for at være til for at 
give eleven de nødvendige forudsætninger for videre uddannelse. 
Altså så de kan få et godt job - blive godt stillede i kampen for 
et job?

Skolen burde have givet mig disse muligheder, da jeg var barn, 
så jeg f.eks. ikke blev fremmedgjort i forhold til teknikken.

Men samfundet og dermed skolen havde jo ikke muligheden 
for at forudse den udvikling, der ville ske. De få, som dengang 
vidste noget om sagen, regnede med at alt om data og computere 
ville blive noget for de få og på universitetsniveau.

Det kunne på dette tidspunkt være spændende at gå tilbage i 
historien og se på den egentlige betydning af ordet skole. Måske 
kunne vi der hente lidt inspiration, lidt hjælp til, hvad skolens op
gave er.

Skole kommer fra græsk og betyder »at have fri«, ikke at være 
besværet af noget som helst, men at have sluppet alle statsforret
ninger. Det betød ikke at sidde ubeskæftiget hen, tværtimod. Nok 
så ofte betød ordet at gå op i noget og hengive sig til betragtnin
gen af det. At finde ud af tingene - fordybelse.

Ordet skole og industrialiseringen
Jeg må her forklare lidt om den tid ordet skole opstod i.
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I Grækenland var arbejde dengang noget legemligt, og for 
grækerne var en fri mand en arbejdsfri mand. Hvis ikke man var 
arbejdsfri, kunne man ikke vie sit liv i visdommens tjeneste. 
Dengang havde man slaver til at gøre det legemlige arbejde.

I dag har vi jo et helt andet arbejdsbegreb, der både omfatter 
legemligt som intellektuelt arbejde. Skole kan vi derfor ikke be
stemme som modsætning til arbejde, dertil er vort begreb om ar
bejde alt for omfattende.

Men ordet “skole’s” oprindelige betydning var et fristed for fri 
mennesker til sammen at finde ud af tingene.

Jamen så skal skolen måske slet ikke uddanne eleverne, som 
jeg mente lige før? Jo, men det må ikke blive formålet med sko
len. Det er ikke skolens hovedopgave.

Dette vil jeg vise ved at se på vort arbejde eller job.
Industrialiseringen har ophøjet arbejdet til noget centralt i til

værelsen - næsten for meningen med tilværelsen. Vi ser og ken
der det til daglig. Forældrene der hæsblæsende afleverer børnene 
i børnehaven for at skynde sig på arbejde. Børnene får et hurtigt 
farvel “og nu skal far altså også skynde sig på arbejde. Tror du 
ikke i stedet pædagogen lige har tid til at høre på dig”. Men kam
meraterne på arbejdet bliver hilst med fattet ro og tid til at høre 
nyt, for nu er far i den virkelige verden. Børnene er jo kun i ven
tesalen inden den virkelige verden - den voksnes - arbejdets ver
den.

Men samtidig med at arbejdet er blevet så centralt i tilværel
sen, har industrialiseringen udhulet denne mening ved en speci
alisering af arbejdet, så menneskets kræfter og snilde slet ikke får 
mulighed for at udfolde sig.

Det betyder, at samtidig med at arbejdet kom til at spille den 
største rolle for den enkeltes selvforståelse, blev det uvedkom
mende i den enkeltes egen tilværelse. - Fremmedgørelsen har sne
get sig ind igen.

Forskellen fra grækerne dengang og til vort samfund nu er, at 
for dem var det en lykke at være arbejdsfri og for os er det en 
ulykke at være arbejdsløse. Ordene siger også, hvad de indehol
der - arbejdsfri og arbejdsløse.

Store fordele har vi haft af industrialiseringen. Arbejdstiden er 
f.eks nedsat til det halve af, hvad det var førhen. Det betyder mere 
og i fremtiden meget mere fritid. Hvor vi før har haft et arbejds- 
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samfund får vi i fremtiden sikkert et fritidssamfund. Lige nu kan 
det godt se ud som om, at de som arbejder skal arbejde hårdere, 
og de som ikke arbejder, heller ikke skal arbejde fremover, men 
et fritidssamfund bliver det for en meget stor del af befolkningen.

Oftest opdager vi i tænksomme øjeblikke en dagligdag, hvor 
arbejdslivet optager tanker, følelser og handlinger så meget, at 
manglen på mening i tilværelsen ikke når at røre på sig. Eller det 
sker i et arbejdes ensformighed.

Vi kender sikkert også alle den rastløshed, der kan opstå i os, 
når vi pludselig har fri. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal give os 
til. I større målestok kan den øgede fritid give samme problem.

Manglen på mening med tilværelsen kan give sig udslag i ked
somhed og lede. Jeg kunne spørge, om det er her weekendens 
mange videofilm skal træde ind. »Dræberen fra Hong Kong« i 
stedet for at søge tilværelsens mening.

Informationssamfundet
Men tilværelsens mening vil måske i stedet erstattes af compu
terens utallige og livagtige spil. Eller måske noget helt andet.

For arbejdssamfundet er i dag ved at gå over i Informa
tionssamfundet. Det betyder igen ændringer i vor tilværelse, 
endnu inden vi har fået hold på vor levevis i arbejdssamfundet. 
Vore fødder har ikke fået fodfæste, før de er tvunget til at flytte 
sig påny.

Vi står over for en helt ny tid, hvor hvemsomhelst kan få hvad- 
somhelst at vide nårsomhelst. Dette vil ske gennem det globale 
computernetværk. Måske er flere bekendt med betegnelsen 
“Internet”. Computernettet alle med en computer kan koble sig 
op på for mindre end et par tusinde kroner om året samt telefon
takst for den benyttede tid.

Gik det hurtigt fra min barndom med vækkeurene til compu
terne i dag, vil det gå endnu hurtigere de næste 25-30 år.

Hvem kan i dag forudsige, hvad skolen skal give børnene, så 
de får brug for det i deres voksenliv?

Tilværelsesoplysning
Her kommer vi nu ind på det centrale ved skolen, og jeg vil ci
tere noget K.E. Løgstrup engang har sagt:

»Til skole hører oplysning om den tilværelse vi har med og
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Jesper ordner foredragssalsfoyer før indvielsen.

mod hinanden, oplysning om samfundets indretning, og histori
ens gang, om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt og stof
skifte, om universet vi er indfældet i med vore sanser.« Med et 
enkelt ord kunne man kalde det tilværelses-oplysning.

Vi må stå fast på, at formålet med skolen, og for den sags skyld 
både folkeskolen og de frie skoler, er tilværelses-oplysning. Det 
hjælper ikke at tro, blot fordi vi i dag lever i et arbejds samfund, 
der hastigt flyder over i et informationssamfund, at så må skolens 
formål være uddannelse. Nej uddannelse er i skolen et afkast som 
tilværelsesoplysningen giver. Det betyder på ingen måde, at ud-
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Katrine klarer trapperne før indvielsen.

dannelsen skal være dårligere, blot at den ikke er hovedformålet. 
Til daglig benytter jeg mig af computerteknologiens utrolige 
frembringelser og er vist nok nogenlunde ferm til at arbejde med 
dem. Jeg har ikke de i starten af artiklen omtalte vanskeligheder 
ved at få noget frem på skærmen. Det ville for mig være nemt at 
ophøje uddannelse og undervisning i EDB til det væsentligste 
i skolen. Det ville være nemt og regelret at undervise i. 
Bjergsnæsskolen ville stå stærkt i kampen om eleverne, for hvem 
ville ikke gerne give sit barn et godt grundlag for et liv i infor
mationssamfundet.
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Men her forveksles middel og mål. Edb er og bliver et utroligt 
godt middel til at nå nogle mål i vor skole og vort samfund, men 
et mål i sig selv er det ikke. Edb er blot et uhyre raffineret red
skab, som man skal have et godt kendskab til at bruge.

Hvilke evner er de bedste?
Når Einar Immanuel Krogh, jeg startede med at fortælle om, sad 
ved sit arbejdsbord, kunne han se på det verdenskort, der kunne 
være symbol for oplysningen om det samfund, han var i, og hvor
dan historien havde udviklet sig. Og så han ud af vinduerne foran 
sig, kunne han på storslået vis ud over Limfjorden følge naturens 
gang. Han kunne ikke undgå at føle sig indfældet i denne natur 
med åndedræt og stofskifte. På bordet arbejdede han med den in
teresse der optog ham - urene.

Selv blev han på nært hold som maler bekendt med teknolo
giens farer. Sønnen, der fulgte i hans spor kunne ikke klare op
løsningsmidlerne og døde i en tidlig alder. Einar så med egne 
øjne, at teknologien kunne være farlig for naturens åndedræt og 
stofskifte - i dette tilfælde mennesket. Om han forstod det, ved 
jeg ikke.

Historiske enmedage om befrielsen 5. maj.
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En modsætning til Einars indfældethed i naturen var en ung 
pige, Lisbet og jeg havde i huset medens børnene var små. Hun 
kom som au pair pige til USA bagefter. Det første stykke tid bo
ede hun i et stort værelse uden noget større vindue, og på ingen 
måde nogen nævneværdig udsigt, men med telefon, stereoanlæg, 
fjernsyn og dobbeltseng. Allerede i dag vil dette værelse nok være 
udvidet med en computer. Du kan et sådant sted føle, at du er med 
i alt. Ringe til vennerne, få adspredelse og oplevelse ved at lytte 
til musik eller se en film. Følge med i nyhederne på TV. Men det 
hele bliver en “som om” virkelighed. Intet er jo rigtigt. Alt er på 
anden hånd.

Jeg er ikke ude på at idyllisere Einars virkelighed, som jeg på 
ingen måde ønsker mig tilbage, men jeg prøver at påvise, hvor vi 
i dag skal sætte ind for at få en bedre fremtid - en menneske
værdig fremtid.

Går vi ud fra en menneskeværdig fremtid, må menneskets per
sonlighed træde frem. Menneskets iboende evner skal have mu
lighed for at vise sig. Det kan ikke hjælpe, at det så kun er edb, 
matematik, dansk, engelsk eller tysk, m.v. som er eneste para
metre for skolen, så vigtige de end er. Skolen må også se på de 
kreative, praktiske og fysiske skabende evner. Hvad giver mest 
værdighed og livsduelighed - det første maleri eller at kunne be
viset for løsningen af andengradsligningen?

I folkeskolen har eleverne slet ikke denne mulighed i de ældre 
klasser. Hvor mange elever går i skolen i dag med følelsen af ikke 
at have fået lov at bruge sig selv, med alle de evner, de havde - for 
samfundet ønskede dem ikke? Hvordan kan samfundet vide, at 
netop i et fritids-og informationssamfund vil sådanne evner ikke 
have nogen relevans? Måske er det netop udviklingen af disse ev
ner, der kan give livet en anden dimension, når arbejdet ikke kan.

(Er skolens sats på boglighed skyld i den manglende søgning 
til håndværksfagene?)

Pluralisme og demokrati
Til denne før omtalte “som om” virkelighed må vi i skolen give 
eleverne oplevelser, der konfronterer dem med livets virkelighed. 
Som Grundtvig sagde “virkeligheden er altings prøve”. Eleverne 
må ud i og fastholdes i de oplevelser, vi har med og mod hinan
den. Og dette kræver holdning af læreren.
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Dette er ikke let i dag, hvor sammenhængsløsheden råder - det 
vi kalder et pluralistisk samfund. Alle skal have lov at have sin 
egen mening, som igen fører til sammenhængsløshed. Og kan 
man holde skole på det. Tilværelsesoplysning kan så ikke være 
formålet, men opdragelse til demokrati kunne måske træde ind i 
stedet. For at komme nogenlunde helskindede fra denne sam
menhængsløshed må vi være tålsomme over for hinanden, og det 
sørger det demokratiske sindelag for. Til at omgås hinanden på 
pluralismens vilkår skal der demokrati til.

Men lige så vigtigt det er at kunne omgås hinanden i et plura
listisk samfund, lige så vigtigt er det ikke at affinde sig med plu
ralismen, men gøre hvad man kan for at trænge igennem den til 
sammenhænge, som vi forsøger at overbevise hinanden om. 
Opgiver vi og accepterer pluralismen, accepterer vi sammen
hængsløsheden. Accepterer vi sammenhængsløsheden accepterer 
vi kommunikationsløsheden - eller som Grundtvig ville sige, 
samtalens mulighed. Affinde sig med pluralismen er åndelig do
venskab.

Resultaterne af en sådan misforstået demokratiopfattelse ser vi 
f. eks. når lærere kan berette om børn, der kommer fra hjem, hvor 
alt er til demokratisk debat. Sengetider, tøj- og madindkøb, leg 
m.v. Børnene får ingen fornemmelse af, at noget er vigtigere end 
andet. De får heller ikke muligheden for at opfatte en kollektiv 
besked, for måske skulle den lige til debat først.

Lad dette tilfælde være blandt yderlighederne, så er der dog i 
dag meget stærke tegn på, at det kan brede sig hurtigt.

At anfægte de unges meninger har altid medført reaktioner, 
med mulighed for en god samtale. Men det nye er den unges af
visning af, at man anfægter deres holdning eller mening “for jeg 
har da lige så meget ret til at have den mening, som du har ret til 
at have din”.

Og det er så rigtigt, som det er sagt. Men retten til at have me
ningen, gør ikke meningen mere sand af den grund. At have ret 
til betyder nu det samme som at have ret - altså at det er sandt. 
Denne utroligt egoistiske holdning stammer jo ikke fra den unge 
selv, men er kommet gennem oplevelser og prægning hos foræl
dre og kammerater - i det samfund den unge er vokset op. Men 
det er dog den unge selv, som må tage den på sig og tage ansvar 
for den.
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Følgende historie fortalt af et par Københavnske journalister 
er et godt men selvfølgelig ikke dækkende eksempel:

“Vi har talt med en velstillet dreng, der efter familiens skils
misse og ny skole har oplevet et kolossalt miljøskift, som til
trækker ham i sin rene aggressivitet. Han kommer med i en bande, 
hvor fællesskabet bygger på vold og hærværk. Han siger: “Jeg 
boede et stykke tid alene med min far, og i den periode var han 
den bedste far, man kunne tænke sig. Han tog mig med ud at løbe 
på skøjter, vi cyklede ture sammen, gik ud og så fodboldkampe 
og gik til Kim Larsen-koncert. Man så giftede han sig igen og 
flyttede sammen med sin nye kone. Jeg havde et stort behov for 
at være sammen med min far dengang. Men han var optaget af 
nyt arbejde, ny kone og nyt barn - et helt nyt liv. Så jeg holdt mig 
væk.”

Fraværet af de egoistiske forældre er himmelråbende.
Men det er ikke blot i skilsmisserne og i København dette sker. 

Også i Salling og på Mors - ja sågar i Viborg sker det.
Psykoanalytiker Cyril Lykkebo-Malka beskriver forholdet så

ledes:
“I løbet af 60’erne har vi nedlagt autoriteterne. Brændt ido

lerne. Skudt familiebilledet i sænk. Udraderet kønsforskellene. 
Afskaffet Gud. Og nu er der ingen, der rigtigt ved, hvad vi skal. 
Mens vi er i gang med at realisere os selv og dyrke positiv tænk
ning, bliver børn endnu en gang tabere af vores kamp. Vi har in
gen værdier at tilbyde dem, ingen ting, de kan se op til.”

Og jeg vil tilføje: Når Gud er død, er Fanden løs. Det plurali
stiske men også holdningsløse samfund har sejret, og mennesket 
lider under det.

Et andet forhold der sætter sig imod at gøre opdragelse til de
mokrati til skolens formål er, at der lægges en byrde på demo
kratiet som det ikke er skabt til at bære. Demokrati skal gøre det 
ud for en livs- og verdensanskuelse, og det er en overbelastning 
af det. Demokratiets opgave er mere beskeden, det er en skikke
lig måde at være uenig på.

Skolen må vise holdning og indføling
Derfor må skolen vise holdning, men også indføling. Det bety
der faktisk, at skolen må have lærere, der har en holdning og for
fægter den, så eleverne ved, hvor de har læreren. Samtidig må
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Julemiddagen er slut og mandelen er fundet.

læreren give plads til, at elevernes meninger kan komme frem. 
De to holdninger betinger hinanden. Forsvinder den ene, går der 
fordærv i den anden.

Derved får skolen både demokratisk sindelag men også ram
mer. Ikke alt kan man som elev komme afsted med at sige eller 
gøre. Lige som man ikke kan det i samfundet. Der må være ty
delige grænser, der er til at forholde sig til. Ikke dogmatiske reg
ler, men regler der i sig har den medmenneskelige holdning, der 
gør det til et godt sted at være i sine skoleår.

Denne holdning kan være vanskelig at praktisere med et tungt 
pensum hængende over hovedet, men lad det nu gå, det er nok 
muligt. Endnu værre vil det blive, hvis markedsøkonomiens frie 
kræfter også får frit spil i skolen. Så der hele tiden er frit valg 
mellem skoler, lærere m.v. Da vil ingen lærer turde stå med sin 
egen holdning af frygt for forældrenes og skolens reaktion. Ingen 
lærer ville give tid til de store samtaler ud over faglighedens af 
frygt for ikke at slå til i kvalitetskontrollen.

Ikke dermed være sagt, at læreren skal være fredet - tværtimod. 
Men kvaliteten skal ikke sikres på markedsøkonomiske vilkår, 
men ud fra skolens forudsatte formål som må være tilværelses
oplysning.
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På denne måde vil skolen bedst kunne være med til at videre
give det demokratiske sindelag. Jeg tror ikke så meget på effek
ten af det umiddelbart iøjnefaldende sted for demokratiets re
præsentation i skolen - elevrådene, det er kun formelle organer. 
Der, hvor tingene skal ske, er hos den enkelte, i samværet både 
på klassen og udenfor.

“Menneske først, kristen så”
Grundtvig sagde “menneske først, kristen så”.

I skolen som i samfundet må vi igen til at være menneske først 
og forholde os til det, som ligger der før al anden ideologi, kri
stendom m.fl. - og det er som K. E. Løgstrup siger livsytringerne, 
hvor nogle af de væsentlige er:

Tillid, talens åbenhed, medfølelse, barmhjertighed, indigna
tion, respekt for den andens urørlighedszone.

Vi må igen fastholde hinanden på livsytringernes værdi, for at 
vort samfund, demokratiet og især mennesket selv skal få kraft 
til også at fortsætte ind i det tyvende århundrede. Sådan vi igen 
får pejlemærker, der indeholder en etisk dimension.

Einar fra Fur havde pejlemærkerne omkring sig i sit værksted. 
Først på sine ældre dage så han, hvordan sammenhængsløsheden 
var kommet ind i vort liv.

Pejlemærkerne står nu støvede og hænger falmede deroppe i 
værkstedet. Vi kan ikke blot overtage disse, men må som enhver 
ny generation kæmpe os frem til vore egne.

Det er ikke den letteste tidsalder, vi er sat til at finde pejle
mærker i - men spændende er det.

Ole Mølgaard
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Gerds angstfor - Gerds glæde ved

Gerds angst for: 
roen, 
ensomhed, 
karakter, 
eksamen, 
forældres ambitioner, 
at dumme sig, 
brug af computer - f.eks. på biblioteket, 
brug og anvendelse af tekst-TV, 
indstilling af video - aflytning af beskeder på mobiltelefon, 
at være sammen med andre, 
at lære nyt, 
at miste rettigheder, 
ikke at følge med modens evige bevægelse, 
at blive for tyk eller for tynd, 
at blive forvirret på ukendte steder, 
at blive gammel, 
ikke at kunne bruges til noget, 
ikke at blive elsket, 
ikke at nå det hele, 
at blive syg, 
at dø.
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Gerds glæde ved:
at opleve naturens ro og dens lyde,
at kunne hvile i sig selv,
at kunne sige fra,
at prøve egne kræfter,
at forældre vil én det bedste, men fortæl dem, at jeg skal leve 
mit liv og ikke gennemføre noget - de ikke har gjort, 
at kunne grine af sig selv, 
at spørge om - og få hjælp, 
at vide mange kan hjælpe dig,
samværet med andre - for derved at blive klogere på sig selv, 
at få ro til at modtage noget ukendt stof, 
at rettigheder ikke altid er vejen til lykken, 
at tro på egen smag og behov,
at holde af sin krop - og vedligeholde den med glæde og besvær, 
at bevare roen - og give sig tid til at samle tankerne igen, 
menneskelige erfaringer og sinde viden, 
at være kreativ ,
at vise andre, at man holder af dem og interesserer sig for dem, 
at have oplevet og mærket livet på godt og ondt,
at kroppen giver besked og signalerer, så begrænsninger også 
kan blive til styrke og åbne for andre muligheder,
at vide, at der er en slutning på det hele, vi ikke selv kan styre.

Kender du Gerd?
Måske den Gerd du kender -
slet ikke har ledt
eller fundet behovet -
angsten for - eller glæden ved.

Lisbet Dalgaard Mølgaard
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Afslutningstalen 1995

Allerførst vil jeg takke jer elever for gymnastikopvisningen i dag 
- med overrraskelser. Tak for den fine udstilling, der viser det 
store arbejde, der er lagt i værkstederne. Tak for musik og sang 
her i dag - der har været arbejdet rigtig godt.

Imens I var på cykeltur, og jeg måtte arbejde herhjemme, hørte 
jeg i radioavisen om folkeafstemningen i Italien. Der var 12 for
slag, der skulle tages stilling til. Det lød fint, folkestyret blev 
brugt, og nogle beslutninger lagt ud til folket. Et af forslagene 
var, at man ville begrænse en persons mulighed for at eje mere 
end én landsdækkende tv-kanal. Tidligere ministerpræsident 
Silvio Berlusconi var meget interesseret i dette spørgsmål. 
Berlusconi ejer i øjeblikket tre kanaler, som dækker hele Italien. 
Desforuden var der et spørgsmål om begrænsning af TV-rekla- 
mer. Det blev et nej til begge.

Så nu ligger mulighederne åbne for enhver, der har penge nok. 
Ligesom Berlusconi, som har et landsdækkende tv-net og tre ka
naler at spille på. Derudover får han nu de muligheder, han kan 
ønske sig, for at reklamere. Og det gælder også under udsendel
serne ikke blot mellem dem. Berlusconi leder også et parti. Det 
hedder Forza Italia.

Hvorfor i alverden skal I nu have al den snak om Italien en 
sådan dag som i dag?

Jo, for de unge ønskede i overvejende grad reklamerne, lige
som de ikke så noget galt i at eje flere tv-kanaler.

Det betyder, at nu kan én mand gennem medierne påvirke en 
hel nation ja måske senere et helt kontinent, hvis han bliver stor 
og stærk nok.

Tidligere har vi set dette med multinationale selskaber, der blev 
næsten enerådende og kunne gøre, som de ville. Multinationale 
virksomheder, der har budgetter større end f.eks. Danmarks na
tionalprodukt.

Inden for computerverdenen har vi set det med firmaet Micro
soft, der faktisk er enerådende på styresystemerne dos og win
dows til PC’er. Microsoft kunne næsten styre tingene og nogle 
ville måske sige, at dette var en dårlig udvikling, på grund af den 
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manglende fri konkurrence, og priserne da ville blive for høje. 
Men det er en grov forenkling af problemet. Prisen er for høj, 
fordi der kun bliver én mening. En mening om, hvordan det skal 
være.

Det samme gælder tv-kanalerne. Selv om der er fire eller fem, 
ja om man kan få lov at eje ti kanaler, så bliver der sagt det samme, 
hvis det er den samme mand, der ejer det. Det er klart. Man vil 
da ikke eje et firma, her en tv-kanal der undergraver én selv. På 
samme måde med Microsoft. Firmaet laver utroligt flotte pro
grammer og også tilsyneladende uselviske, leksikaer om meget 
forskelligt. Det kan være nok så ideelle ting, men der kommer 
selvfølgelig ikke noget med om de dårlige sider af Microsoft, og 
dem har de så sandelig også. Det er nødvendigt med en nuance
ret og bred orientering.

Jeg vender tilbage til Italien. Det betyder nu, at Berlusconi får 
lov at give sin mening på to kanaler. Vi kan høre det i mono el
ler stereo, den vits kender vi. Men samtidig sagde de unge ja til 
reklamerne - også reklamer inde midt i udsendelserne. Det ville 
nemlig give økonomisk mulighed for mere populære film. Det er 
nok irriterende med reklamer midt i filmene, men hvad gør man 
ikke for at få mulighed for at se dem i tv. Det der sker i anden 
omgang er, at disse film presser de andre udsendelser ud.

Og man kan så sige. Jamen vi ser jo ikke det andet kedelige 
alligevel. Nej, men muligheden for nuanceret oplysning bliver da 
dårlig. Og når det er kedeligt at se f. eks. nyhedsudsendelser, for
søger journalisterne at ændre dem til det populære med vægt på 
de opsigtsvækkende emner som vold, mord, sex, krig og skan
daler, og samtidig med er det udsendelser, der i hvert fald ikke 
skal træde ejerens meninger for meget over tæerne. Dermed ei
den nuancerede nyhedsformidling udelukket.

Nu er det jeg kommer helt ind til jer i dette skoleår. Prøv at 
tænke på ytringsfriheden, som af skolen blev holdt i hævd uan
set, hvad der blev ytret. Ikke fordi vi kunne lide det som blev 
sunget eller sagt, og det blev også bagefter diskuteret, men det er 
et af demokratiets nervetråde, at modstanden mod noget sagt også 
nødvendigvis skal frem.

Tænk på, hvis ikke I havde haft den mulighed, den frihed her 
på skolen. Men at det alene var skolens mening, der måtte høres. 
Jeg tror, I havde været noget frustrerede.
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Men det, der er sket i Italien blot frivilligt og ved folkeaf
stemning, er, at lade én mand udsende sin mening. Hvor kan man 
da få sin egen frem, hvis den er modsat? Hvor hører man i me
dierne, om der er andre med den samme mening som en selv.

Hvor er den personlige frihed i sidste ende?

Udstilling i hallen til jul.
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Udstilling i hallen til jul..

Tænk før du taler, siger vi. Her skulle man lave det om til, 
“tænk før du stemmer”. Og I synes sikkert, det ligger langt væk 
fra jer. Nej for mange afjer er det kun et spørgsmål om måneder, 
før I er stemmeberettigede. Vælg ikke den nemme løsning.

Jamen har I da allerede noget at vælge ud fra? Har I en hold
ning til tilværelsens mange sider? Nej nok ikke til dem alle, det 
har de færreste. Men jeg tror og håber et år som dette har været 
med til at give jer erfaringer og skærpe og danne holdningerne 
hos jer.

Og nu vil jeg tage et langt spring - til min åbningstale til jer.
Jeg fortalte om Landsstævnesangen, og et lille genhør skal I 

også have:

»Drag ud og slå drager ihjel 
de bor inde i dig selv”

Og jeg sagde til jer:
“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 
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pludselig møder situationer, jeg ikke er tryg ved, og andre men
nesker er med til at sætte mig i disse situationer. En drage kunne 
være misundelsen over andres dygtighed, eller lysten til at drille, 
ja måske endda moppe, når andres udseende ikke lige passer til 
moden.

Men netop mødet med andre mennesker giver så også mulig
heden for at kæmpe med disse drager. Her på skolen giver døg
nets 24 timers samvær både rig lejlighed til at møde sine og an
dres drager, og lære dem at kende, men også hjælp til at slå dem 
ihjel. Kanterne bliver slebet lidt af.

Samtidig lærer du dig selv at kende, så du bliver lidt mere sik
ker og finder mere og mere af den personlighed, du er.”

Og personligheden må vise sig på den måde, at man har fået 
sammenhæng, overensstemmelse med sig selv, fået sammenkæ
det sine sider til en nogenlunde enhed med de uoverensstemmel
ser, det alligevel kan give.

I har gennem året skullet kæmpe med mange drager både i og 
uden for jer selv. I har i mødet med en så forskellig flok, som I 
og vi er, skullet tage stilling til mange ting, 1 ikke har tænkt på 
før. Jeres holdning er blevet prøvet kraftigt af. Det er den blevet 
i både lyst og nød.

Blev du ked af det, ja måske lidt bange, når andre ikke syntes 
din ide var god - måske endda meget dårlig. Eller kæmpede du 
videre for din idé, nu med modstanden som erfaring og mulig
heden for en mere nuanceret holdning til ideen.

Kunne du sige nej, når andre ville noget, du ikke syntes var 
rigtigt. Gik du med. Eller lod du det bare ske og grinede af det. 
For det var da ikke mig - vel?

Kunne du klare populariteten, når alle bare var med på din idé 
og roste dig?

Det var ikke altid I syntes, det var rart, når vi i samtalen med 
jer stillede spørgsmål som disse. Det var heller ikke altid, vi syn
tes det var rart.

Men samtalen mellem jer indbyrdes og mellem jer og os, den 
kan til tider være meget opslidende - men er livsnødvendig. Det 
er livet om at gøre.

Det er samtalen og troen på, at det kan nytte at tale sig til rette, 
der er livsnerven i folkestyret. Hvor vi mødes på grundlag af lig
heden og vokser på grundlag af forskelligheden.
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Det er I unge som skal ud og løfte og bære i et samfund, der 
har hårdt brug for jer.

Vort danske land har brug for jer - for det 1 står inde for. Det 
er let nok at kritisere, det giver intet ansvar. Men så snart I viser 
rent flag, er for noget, har I også taget ansvaret på jer.

Og jeg vil i den forbindelse fortælle jer en myte om

Fenrisulven
I Asgård, gudernes hjem, opvoksede de to største uhyrer der no
gen sinde har eksisteret, Fenrisulven og Midgårdsormen.

Men i starten var de jo bare ganske små og nuttede, og deres 
farlighed blev slået hen som barnestreger. Den som tog sig af dem 
var guden Tyr. Men nogle af guderne var betænkelige, og til sidst 
blev Midgårdsormen smidt ud i det dybe hav, som ligger om alle 
lande, og ormen voksede sådan, at den ligger midt ude i havet, 
rundt om hele verden og bider sig selv i halen.

Da Fenrisulven voksede til og den eneste som efterhånden 
turde gå hen til den var Tyr, der gav den mad, fandt guderne ud 
af at også den måtte de gøre noget ved. Den ville kun blive til 
ulykke for dem.

De rådslog og gjorde en overmåde stærk lænke, som de kaldte 
Løding, og bragte den til ulven, og sagde om ikke den ville prøve 
sine kræfter på den. Ulven mente ikke kæden ville holde til dens 
kræfter og lod dem gøre, som de ville. Kæden blev sat på ulven, 
men så snart ulven bare strakte sig, brast lænken.

Nu blev der lavet en lænke dobbelt så stærk Drome.
Igen bad de ulven prøve sine kræfter på lænken. Den ville få 

stor berømmelse og megen ære, hvis dette dygtige smedearbejde 
ikke kunne holde den.

Ulven tænkte lidt på det. Lænken var nok noget stærkere end 
den sidste kunne den se, men den var da også selv blevet stær
kere siden, og for at vinde berømmelse måtte den også udsætte 
sig for fare. Og den lod dem lægge lænken på sig. Da de var fær
dige med det, rystede ulven sig, slog lænken mod jorden rykkede 
og hev, stemmede imod med fødderne og brød lænken, så stum
perne fløj langt langt væk.

Aserne blev nu bange, for havde de ladet ulven gå for længe, 
så de nu ikke mere kunne styre den? Hvordan skulle de få den 
bundet?
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Alle var i gang før indvielsen.

Men Odin sendte bud til svartalfemes verden, til nogle dværge, 
og lod dem gøre en helt speciel lænke Gleipner.

Den var lavet af seks ting:
Larmen af kattetrin
Kvindens skæg 
Bjergets rødder 
Bjørnens sener 
Fiskens ånde 
Fuglens spyt.

Lænken blev glat og blød som et silkebånd, men pålidelig og 
stærk.

Da aserne fik lænken begav de sig ud på en holm og lokkede 
fenrisulven med.

De viste ulven silkesnoren, prøvede hver især at bryde den ved 
håndkraft, men det lykkedes ikke. Ja den er nok stærkere end vi 
er, men du vil nok kunne bryde den - eller hvad?

Da svarer ulven: ”Om denne strikke forekommer det mig, at 
jeg ikke vil vinde mig nogen berømmelse ved at slide så smalt et 
bånd over. Men hvis den er gjort med list og bedrageri så kom
mer den ikke på mine ben
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Da sagde aserne, at han hurtigt ville rykke et så smalt silke
bånd over, når han før havde brudt tykke jernlænker: “men hvis 
du ikke får det rykket over, så vil du heller ikke kunne skræmme 
guderne, og vi skal da nok løse dig

“Hvis 1 binder mig, så jeg ikke selv kan løse mig, vil det nok 
gå sådan, at det vil vare længe, før jeg får hjælp afjer. Jeg er me
get uvillig til at lade dette bånd komme på mig. Men for at I ikke 
skal laste mit mod, så kan jo en afjer lægge sin hånd i min mund 
til pant på, at dette er gjort uden svig. ”

Aserne så på hinanden. Nu var de kommet i dobbelt knibe, og 
ingen havde lyst til at lægge hånd til. Da pludselig strakte Tyr sin 
højre arm frem og lagde den i ulvens gab.

Ulven forsøger nu af alle kræfter at få båndet af sig eller rive 
det itu, men des hårdere den stemmer imod des mere strammes 
båndet og ligesom hærdes derved.

Da lo aserne - undtagen Tyr. Han mistede sin højre hånd. Men 
ulven var bundet og blev nu forsvarligt tøjret til stedet.

Tyr mistede sin højre hånd - den bedste. Den hånd han førte 
sværdet med. Han havde selv været med til at opfostre ulven og 
sige god for den, nu tog han konsekvensen. Han satte sin højre 
hånd som pant på, at fremtiden også skulle have sin mulighed. 
Han havde taget fejl.

Jeg håber også I er eller bliver stærke nok til at tage konse
kvensen. At har I fostret/fået sat noget dårligt i gang, så er I også 
de første til at vove det bedste for at standse det igen.

Det er eller bør være ungdommens kendemærke - vove sig for 
en god sag.

Som der står i de to sidste vers i den sang I kender så godt, og 
som vi også skal synge til sidst i dag

Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende!

Aldrig ræd for mørkets magt, 
stjernerne vil lyse!
Med et fadervor i pagt 
skal du aldrig gyse!
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Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært, 
døden ikke heller.

Christian Richardt 1867.

Melodi Grand Prix i foredragssalen.
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I tirsdags til den dejlige morgensamling, hvor nogle af jer selv 
tog initiativet, hørte vi en sang af Tøsedrengene fra deres CD “Det 
bedste” fra 1992. “Bruge - Bruges” hed sangen skrevet af Anne 
Dorthe Michelsen.

Vi har jo brug for hinanden 
hvorfor lade som om 
at vi kan klare os uden et smil 
- en hjælpende hånd

Hvorfor i alverden skal vi gå og være så hårde. Hvorfor skal vi 
se ud som om vi er “seje”, når vi godt ved, at vi indenfor har et 
lille menneske, der ligger og så gerne vil vugges. Et lille barn, 
der altid og til vor død vil være der - og heldigvis. Det barn fik 
måske udlevet barndommen, men barnet vil stadig være der og 
skal have lov at blive vugget en gang imellem.

Vi har jo brug for hinanden 
hvorfor lyve om det 
hvorfor skjule et savn 
vi ved alle folk kender til

Jeg er træt af at lyve og tie 
træt af altid at la ’ vær' at si ’ 
hvad jeg tænker på 
vise jer hvem jeg er

Trangen til at komme frem med sig selv -trangen til at kunne no
get - lysten til bare at få lov. Den sidder i os alle. Hvorfor tør vi 
ikke. Giver vi ikke hinanden lov?

For jeg vil bruge og bruges 
Ja, jeg vil gi ’ meget mere 
Jeg vil nå ind til en verden, 
hvor glæden og smerten 
lever her.

Det er ikke kun glæden, der nævnes. Det er glæden og smerten, 
for der igennem finder man det hele liv. Man får ikke den ene el
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ler anden side. Nej man får spændvidden. Og det er spændvid
den, der gør, at vi lever. Det er der, vi mærker, vi har os selv. 
Fordi vi kan mærke det, når vi bruger andre og bliver brugt. Og 
vi vil gerne bruge og bruges, fordi det liv vi har fået er så kort. 
Og vil også gerne give det bort - til dem, der tør tage det. Fordi 
det er ikke alle, der tør tage et liv i sine hænder, men det er væ
sentligt at kunne. For får du et liv givet, må du vugge det, passe 
og pleje det, sørge for at det liv får lov at leve. Men jeg giver det 
gerne bort, jeg sætter gerne mig selv ind, for vi har brug for hin
anden.

For jeg vil bruge og bruges 
fordi mit liv er så kort 
til alle dem der tør ta ’ det 
til dem der vil ha ’ det 
gir jeg det bort.

Vi har jo brug for hinanden, 
det er let nok at se.
Vi er alle sammen ens 
når det kommer til det.

Vi har jo brug for hinanden 
vi kan ikke lade vær
vi biir’nødt til at sige hvad vi tænker 
gi ’ hvad der er.

Jeg er træt af at tro noget andet 
træt af den afstand det kan gi’ 
at jeg holder ho ’det koldt.
At jeg holder ryggen fri

For jeg vil bruge og bruges 
Ja, jeg vil gi ’ meget mere 
Så vi når ind til en verden, 
hvor glæden og smerten 
lever her.

34



For jeg vil bruge og bruges 
Ja, jeg vil gi ’ meget mere 
Jeg vil nå ind til en verden, 
hvor glæden og smerten 
lever her.

Ja jeg vil bruge og bruges 
fordi mit liv er så kort 
til alle dem der tør ta ’ det 
til dem der vil ha ’ det 
gir jeg det bort.

Bruge og bruges 
fordi mit liv er så kort 
til alle dem der tør ta ’ det 
til dem der vil ha ’ det 
gir jeg det bort.

Ja jeg vil bruge og bruges 
Ja, jeg vil gi’meget mere 
Jeg vil nå ind til en verden, 
hvor glæden og smerten 
lever her.

Vi skal nu alle synge “Du skal plante et træ”.
Giv dit liv til andre og plant dermed et træ. Få sat et skud, få 

nyt liv til at vokse.
Lisbet har altid sagt til jer: “Få sat jer et spor, I holder af’.
Efter sådan et år, efter sådan en dag som i dag tror jeg, I har 

fået sat jer et spor, I holder af.
For en uge eller to siden var der nogle, som syntes, vi godt 

kunne slippe tøjlerne noget. For der var da ingen grund til, vi sta
dig holdt linjen. Der var kun så kort tid tilbage.

Prøv at tænke jer at den sidste tid og aften her på skolen var 
gået med fis og ballade. Alle regler var bare strøget. Nu var det 
lige meget, for I skulle jo hjem snart eller dagen efter. Vi kunne 
være ligeglade, for året var overstået. Man kunne smide med 
vand, drille de svage, rende over til det modsatte køn, drikke ba
jere eller ryge en fed, bare man havde det skide skægt.
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Tegning med farveblyant af Ole Stisen (90/92). (Her desværre 
uden farver).

Men hvilken betydning ville vi da have sat for dette skoleår? 
Hvad havde hele året haft at betyde, når intet alligevel gjaldt? Og 
vi skal også tænke på, at det er os selv, der er med til at sætte be
tydning i vort liv.

Så derfor er jeg glad for at kunne sige tak for en dejlig aften i 
aftes og tak for utrolig mange fine indslag. Jeg må sige, at der vi
ste I sandelig stil. Som jeg sagde til jer i aftes: “Der er stunder, 
hvor man bliver tømt indeni, og der er stunder, hvor man bliver 
fyldt op”. I aftes blev vi alle fyldt op af noget godt og vigtigt.

Fra gymnastikopvisningen kan vi nok alle se for os Louise 
komme gående, medens hun synger “Et vindstød vækker dig” og 
pigerne lave bevægelser dertil.

Dette digt - vil jeg slutte min tale tiljer med. Jeg håber, at selv 
om angsten kan få overtaget så blikket brister, selv om tankerne 
kører rundt i hovedet, og alligevel ingen steder kommer, så føler 
I nu og vil føle fremover, at der er kommet en dør, der åbnes lidt.
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Et vindstød vækker dig 
en sælsom ro 
en morgen drypper dig 
med stænk af nat.
Glemt er angsten for en dag 
hvor blikket brast 
og tanken trommed sejgt 
mod mur af glas.

En morgen tung og mat 
omkring din krop 
dug følger mørket ud 
du kan se igen.
Glemt er angsten for en dag 
hvor blikket brast 
og tanken trommed sejgt 
mod mur af glas.

En nat der hviskes ud 
solstrejf og duft 
en dør der åbnes lidt 
det er morgen igen.

Christian Alvad 1971

»Louises band« spiller«.
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Tak til jer forældre, fordi I havde så stor tillid til os, at vi måtte 
få jeres børn lidt til låns et stykke tid.

Tak til personalet for godt, trofast og loyalt samarbejde. Der er 
utroligt mange opgaver at løse, der er brug for alle, og derfor er 
det godt alle trækker sin del af læsset.

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

Tak skal I have for skoleåret 94-95.
God vind fremover.

Ole Mølgaard
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Afskedstale - eleverne 1995

Den 7. august 1994 rykkede den 96 mands store besætning om
bord på skibet. De første 14 dage blev brugt til at lære reglerne 
ombord, finde sin køje, og få ordentlig vind i sejlene. Skibet lagde 
fra kaj, alle var spændte: “Hvad ville turen hjemmefra byde os?”

Dagene gik, og vi fik mere og mere viden om skibet. Vi lærte 
hurtigt, at kun ved fælles hjælp kunne båden sejle. Det var ikke 
altid let, da sejlene til tider var tunge, og der derfor krævedes sved 
på panden for at få dem hejst. Ikke alle var lige søstærke, og en 
hjælpende hånd var ofte nødvendig, for at vi kunne holde os oven 
vande.

Hverdagen var begyndt, vi var næsten halvvejs, og skibet var 
nu på åbent hav. Vinden tog til i sejlene, og det viste sig, at det 
var en større storm, der ventede os.

»Bad« for de nyforelskede.
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Lancier øves.

November-stormen tog til, og to af besætningsmedlemmerne 
mistede balancen og røg over bord. Båden var ude af kurs efter 
tabet, og ikke alle fandt den rette plads. Kaptajnen gjorde sit for 
at få besætningen på rette køl, men igen tiltog stormen. En mast 
knækkede og ramte en af besætningsmedlemmerne. Han blev 
hårdt såret, og såret skulle heles ved fælles hjælp. Såret var dybt, 
men langsomt begyndte det at hele, alt imens vi alle vidste, at ar
ret altid ville være der. På båden havde hverdagen forandret sig. 
Der var ikke meget vind i sejlene, og mandskabet var så småt gået 
i stå.

Ferien var nær, og igennem de sidste 14 dage inden ferien kom 
der langsomt vind i sejlene. Der blev delt nye poster ud, og folk 
måtte arbejde sammen for at finde den rette rolle.

Efter ferien mødte folk op med nye kræfter - kræfter som skulle 
bruges i løbet af det sidste halve år. Skibets næste mål var at gå 
i land i Norge. Opholdet i Norge var en succes, og fik mandska
bet rystet sammen igen.

Da besætningen var tilbage om bord gik det støt fremad. Med 
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udfordringer for hver en mand begyndte det at lakke mod enden. 
Mange positive oplevelser havde alt for hurtigt passeret, og alle 
minderne indprentede sig på besætningen.

Nu står vi her på kajen og tænker tilbage på det forløbne år. 
Det er svært at sige farvel til hinanden og skolen. Vi vil gerne på 
elevernes vegne sige tak for et lærerigt og anderledes år, hvor vi 
alle fik afprøvet nogle grænser og flyttet andre.

Citat fra: Jeg elsker den brogede verden, af H.V. Kaalund.

Var livet en dans på roser, 
mon alt da var bedre end nu? 
Hvis ej der var noget at kæmpe for, 
hvad var da vel jeg og du?

Kamp må der til, skal livet gro, 
ej kamp blot for dagligt brød, 
med kamp for frihed i liv og tro, - 
thi evig stilstand er død!

Louise Schmidt, Michael Slot 
(AnneMarie Fog, Casper Gjørup 

og Karen Knudsen)
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En hilsen fra 2 hjemvendte

Når man siger farvel efter et år på efterskole, tager man ikke kun 
afsked med venner og lærere. Man siger også farvel til en hver
dag, hvor næsten alt er planlagt, og hvor man stort set ikke be
høver gøre andet end at følge med strømmen eller fællesskabet. 
Man siger farvel til det trygge og lune og går ud til den nye og 
ukendte hverdag.

Først når man er vendt hjem, finder man rigtigt ud af, hvor me
get der har været planlagt for én, og det kan være svært, pludse
lig at skulle tage sine egne initiativer. Det kan også være lidt 
svært, igen at skulle indordne sig efter sine forældre. Man opda
ger, hvor meget man har udviklet sig i løbet af efterskoleophol- 
det. Man er blevet mere selvstændig og har fået “pudset kanterne 
af’, så man har nemmere ved at affinde sig med andre.

Det er også nu minderne dukker op, og man virkelig ser, hvor 
hurtigt skoleåret er gået. Tit glemmer man helt at nyde det, mens 
muligheden er der. Fællesskabet og det, at der altid er mennesker 
omkring én, er noget, som man ind imellem savner meget. På den 
anden side er det også rart, nu at kunne planlægge sin tid som 
man vil.

Men alt i alt har det været en utrolig god oplevelse at gå på ef
terskole. Man har lært, hvad et fællesskab er værd, og vi tror, at 
man har nemmere ved at acceptere andre, der måske har en an
den holdning til tingene, end man selv har.

Johannes Juulsgaard og Louise Langelund
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Det svundne år

August 1994
7. august: Flaget til tops og åbningsmøde for elevholdet 1994/95. 
96 glade og forventningsfulde elever skulle nu begynde et skole
år på Bjergsnæs.

8. til 17. august: Introduktionsuger bl.a. med præsentation af 
valgfagene, de daglige pligter, Viborgtur, en snak om skolens for
mål. rollespil om at være på efterskole, EDB/tekstbehandling 
samt folkedans, gymnastik og kor.

12. august: Dagbogen fortæller: »Fredag formiddag var der for
tælletime med Ole i »Den blå« og bagefter var der orientering om 
fredagsrengøringen. Så var der pause, men desværre kun en halv 
time, for så skulle vi have gymnastik og kor, som var general
prøven på, hvad der senere skulle ske. Derefter var der værel
sesrengøring, som for nogle var et større kapitel. Efter at værel
serne var blevet godkendt lavede vi en miniopvisning. Det var 
virkelig et smukt syn - personalet var meget begejstrede. Efter

Afslapning.
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Raku-brænding er altid spændende.

den store succes var der en forfriskning i spisestuen, og så var det 
endelig weekend efter en hård men utrolig god uge.«

16. august: Personlige samtaler mellem elev og lærer om ele
vens svage og stærke sider, og om hvad han/hun gerne ville opnå 
med opholdet på Bjergsnæs.

17. til 20. august: Aktivitetsdage, hvor der blev arbejdet i grup
per med at bygge en beachvolleybane, petanquebane, streetba
sketbane, tarzanbane, en natursti, trapper til udsigtspunkter og op
stilling af bænke på disse, bålpladsen blev gjort større og endelig 
blev der lavet malerier og cementskulpturer, som nu også kan ses 
i området omkring skolen.

20. og 21. august: Skoleweekend, hvor lørdag formiddag blev 
brugt til at hvile ud i efter nattens vandrertur omkring Hald. Om 
eftermiddagen kom forældrene for afprøve alle de nye aktivi
tetsmuligheder samt nyde synet af malerier og skulpturer, mens 
de nød indholdet af den medbragte kaffekurv. - Søndag formid
dag var alle til gudstjeneste i Søndermarkskirken.

23. august: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
24. og 25. august: O-fagsdage om Viborg og omegn bla. med 

en cykeltur Hjarbæk Fjord rundt.
29. august: Lærerne havde diskussionsaften.
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September 1994
6. september: Dagbogen fortæller: »Kl. 10 skulle Vedersø 
Idrætsefterskole komme, det krablede en del i maven på nogle! 
Vi startede med enkelt fællessang, hvorefter det gik løs med fol
kedans som var mere kaos end dans, men alligevel en god måde 
at starte dagen på. Derefter blev sangstemmerne sat på endnu en 
prøve, inden vi blev delt ind på værelserne, hvor der var juice og 
rundstykker. Snakken gik livligt og efter en halv time måtte vi 
vise vores gæster rundt på skolen. Så kom tiden, hvor der skulle 
indtages føde i gymnastiksalen. Dagens menu: Kartoffelsalat, 
frikadeller, grøn salat og flute, for der skulle være næring til ef
termiddagens aktiviteter, som var alt lige fra hockey til at lave en 
sang og tarzanbane. Vi blev delt ind i grupper på kryds og tværs 
af skolerne og gik i gang. Herefter var der tid til en dukkert un
der bruseren, da mudderet skulle skylles af knæene og sveden af 
armene. Vedersøs besøg sluttede med fællessang og forfriskning 
i gymnastiksalen.«

9. september: Rejsegilde på nybyggeriet og derefter foræl- 
dre/vennekredsmøde, hvor Ole havde samlet lysbilleder og lidt 
film om Bjergsnæsskolen 1968 - 1994. Efter aftensmad var der 
foredrag: »Emigration Letland«, hvor Alex Rasmussen, en ung

Udstilling i hallen til jul.
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dansk hoteldirektør i Letland, viste lysbilleder og fortalte om sine 
oplevelser omkring omvæltningerne ved Letlands selvstændig
hed, og hvordan det nye land klarer sig. Et meget spændende fo
redrag.

13. september: Alle skulle fotograferes til elevbilledet, og det 
betød en vældig aktivitet på værelserne, for håret skulle sidde rig
tigt og ansigtet have de rette folder.

14. september: 9. klasse inviterede til »Høstfest« og alle skulle 
være klædt i bondetøj. Det var en god aften.

15. til 18. september: Lang weekend, hvor alle elever tog hjem, 
men 50 musiklærere overtog skolen til et kursus i sang og mu
sik.

20. og 21. september: O-fagsdage om folketingsvalget.
21. til 23. september: Kreative emnedage med emnerne: 

Smedning af lysestager og knive, spil og fløjter af træ, kosmetik, 
drager, musik, læder, maleri, hatte, marmorering.

24. september: Efterårsmøde for elevholdet 1993/94.
25. 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 eftersko
lerne, rundvisning, gymnastik, folkedans samt kor og samspil i 
gymnastiksalen, der i dagens anledning var lavet om til café. Ca. 
500 kiggede ind og fik et indtryk af, hvad der sker på en efter
skole.

27. september: Teatertur til Århus. Dagbogen fortæller:«Denne 
dag havde mange set frem til, for vi skulle i teatret og se »Blues 
Brothers«. Forestillingen begyndte kl. 19.30, og det var helt for
rygende fra start til slut. »Brødrene« måtte da også give adskil
lige ekstranumre inden vi kørte hjem igen. En oplevelse rigere. 
Mange fik smag for bluesmusik den aften.«

Oktober 1994
5. oktober: Besøg af lettiske gymnasielærere. Udeaktivitetsholdet 
prøvede en tiendedel Triathlon: 18 km cykling, 4,2 km løb og 400 
m svømning. Dog sluttede alle elever med en svømmetur.

6. oktober: Omegnsaften hvor Troels Kløvedal fortalte og vi
ste lysbilleder fra sit seneste togt i det indiske ocean.

7. oktober: Elev Karen Knudsen fortalte om Taiwan og om at 
bo, leve og gå i skole der.
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Opmærksomhed.

8. og 9. oktober: Udeaktivitetsholdet var på tur. De cyklede til 
Ritas sommerhus ved Strandet, sejlede videre i kano til 
Sundstrup, hvor de slog lejr på Terkel Hesselunds mark og havde 
en hyggelig og aktiv weekend.

11. og 12. oktober: O-fagsdage om miljø.
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14. oktober: Underholdningsudvalget arrangerede »Ud af ska
bet« en talentkonkurrence.

15. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gym
nastik og folkedans. Forældre og elever prøvede et valgfag og un
der kaffen var der kor, samspil og fællessang. En god dag for alle.

15. til 22. oktober: Efterårsferie for eleverne, men skolen sum
mede stadig af liv og humør, nu af unge på gymnastikinstruktør- 
kursus 1.

23. oktober: Dagbogen fortæller: «Endelig blev det den 23. 
oktober, og efterårsferien var slut. Vi kunne alle indtræde på 
Bjergsnæs igen. Så kom det spændende, hvem skulle man sidde 
og spise med det næste kvarte år? Vi havde aftensamling kl. 21, 
hvor der blev gået godt til den med snakketøjet. Hvad havde de 
forskellige lavet i ferien? Det blev gangtid og værelsestid, men 
snakken gik videre, for alle var udhvilede efter ferien.«

24. til 29. oktober: 9. klasse var i erhvervspraktik, mens resten 
af eleverne havde normalt skema. Desuden ankom praktikanter 
fra Haderslev Seminarium og Skals Håndarbejdsseminarium.

November 1994
7. november: Omegnsaften. Johannes Møllehave: »Menneske 
først«. Et levende foredrag om Grundtvig af en livets mand.

9. november: Efter nogle samtaler med eleverne og lærermø
der blev det konstateret, at to drenge havde overtrådt skolens reg
ler om euforiserende stoffer på skolen og de to drenge måtte der
for pakke deres ting og forlade skolen. Det var første gang i 
skolens historie.

10. november: Vesterhavstur med gåtur ved havet og besøg på 
museerne i Hanstholm.

10. november: Diskussionsaften for lærerne.
16. november: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
22. til 24. november: Emnedage med emnet »Danmark« belyst 

gennem medierne avis, video, radio.
25. til 27. november: Skoleweekend.
25. november: Hele skolen blev pyntet op til jul og matema

tikhold 13 havde travlt med at arrangere »Gallaaften«. Kl. 18.30 
samledes de festligt klædte gæster (drengene i smoking eller jak
kesæt og pigerne i lange kjoler, ja, man troede knap sine egne 
øjne) i »den blå salon« til en velkomstdrink. Derefter var der gal-
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Så er der Lancier.

lamiddag med tre retter mad, og så blev der danset lanciers i hal
len, et flot syn. Aftenen fortsatte med underholdning og dans i 
gymnastiksalen og til sidst natmad, inden vi efter sådan en flot 
og festlig aften sang »Altid frejdig«.

26. november: Skovtur, hvor der blev samlet materiale til ju
ledekorationer.
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Gallaklædte elever.

27. november: Første søndag i advent tog vi i Domkirken for 
at overvære gudstjenesten. Om eftermiddagen kom forældrene til 
en julehyggeeftermiddag med klip og dekorationer, gløgg og æb
leskiver samt fællessang. Eleverne overaskede forældrene ved at 
invitere dem i hallen og se den flotte lanciers. En rigtig familie- 
hyggeeftermiddag. Dette var også dagen, hvor to nye drenge be
gyndte deres ophold på Bjergsnæsskolen.

En dejlig dag, der sluttede på en tragisk måde, idet Bjarkes for
ældre på vej hjem blev ramt af en modkørende bil med en sådan 
kraft, at Bjarkes far og ene søster blev dræbt på stedet, mens hans 
mor og anden søster blev hårdt kvæstet. Det blev en hård tid for 
Bjarke, men han klarede det flot.

28. november: Besøg af Gudenådalens Ungdomsskole.

December 1994
2. december: Julefrokost for skolens bestyrelse og personale.

6. december: Elevernes forening arrangerede »Julebingo« med 
mange flotte præmier.

7. december: Elever og lærere startede arbejdet med juleun
derholdningen, som i år var en musical om H.C. Andersens even-
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Julespillet. Heksen og soldaten.

tyr med titelen: »Fantasiens Troldmand - H. C. Andersen« med 
tekst af Kirsten Lavrsen og Birthe Nørskov og musik af Rita 
Rasmussen. Der blev øvet flittigt med at lære replikker, sange og 
orkesterstemmer. 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,
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Julespillet. H.C. Andersen i kufferten.

som blev opført tre gange: for de mindste klasser på Søndre skole, 
for omegnen og for inviterede gæster og forældre til indvielsen 
af de nye bygninger sammen med juleafslutningen.

13. december: Et Luciaoptog vækkede blidt og smukt. En af 
drengene mente, at det ville være dejligt, hvis man kunne blive 
vækket sådan hver morgen. Men dertil var svaret: Nej!
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Julespillet. Ole Lukøje.

Julespillet. Når musikken blot spiller...
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Julespillet. Afslutning på omegnsaftenens forestilling.
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16. december: Julefrokost for elever og personale, juleguds
tjeneste i Asmild kirke for Bjergsnæsskolen, julemiddag for ele
ver og personale med ris’ala’mande og mandelgave til hvert bord.

Juleafslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder og 
opførelse af musicallen »Fantasiens Troldmand - H. C. Andersen« 
i gymnastiksalen. - Efter godnattid 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 alle i den blå opholdsstue omkring 
juletræet og sang alle de gode julesalmer og sange og hyggede, 
inden det atter blev sengetid.

17. december: Indvielse af de nye bygninger samt juleafslut
ning med udstilling af elevarbejder i hallen og opførelse af musi
callen »Fantasiens Troldmand - H. C. Andersen«. Dagen sluttede 
med kaffebord, taler og fællessang. Efter oprydning kunne per
sonalet så få en velfortjent juleferie.

Januar 1995
3. januar: Eleverne ankommer friske og veludhvilede efter jule
ferien.

12. januar: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.

Køkkenet i fuld sving.
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16. og 17. januar: O-fagsdage om Norge. Norsk historie, geo
grafi, fortællinger/noveller/digte, folkedanse, musik og sang.

17. januar: Musikstuderende fra Ålborg gav koncert.
20. til 28. januar: Norgestur (se artikel).
31. januar: Diskussionsformiddag for lærerne.

Februar 1995
1. til 3. februar: Gymnastikemnedage med træning af program, 
der skulle vises ved gymnastikopvisningen på Gymnastikhøj
skolen lørdag d. 4. februar.

4. og 5. februar: Skoleweekend hvor eleverne deltog i 
Viborgelevers og Gymnastikhøjskolens vinterstævne. Søndag var 
vi til gudstjeneste i Domkirken.

8. februar: »Alvor og smilerynker«. Omegnsaften med forfat
teren Benny Andersen som læste op af egne værker og spillede 
til egne sange.

10. februar: Vinterferie til 19. februar.
19. februar: Forældredag med mulighed for samtaler med 

lærerne om elevernes videre skolegang. Desuden oplevede for
ældrene fællessang og fortælling i den nye foredragssal, og ele
verne optrådte med kor og gymnastikopvisning.

På langrend med udsigt til slalomløjperne.
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22. februar: »H. C. Andersen«. Omegnsaften i samarbejde med 
foreningen »Krop og Kultur« med Bjarne Nielsen-Brovst. En le
vende og dygtig fortæller.

23. februar: Matematikhold 14 inviterede til fastelavnsfest. 
Dagbogen fortæller:

»Kl. 19.30 hentede klasse 14 os på gangene med deres sam
baoptog. Da kattekonger og kattedronninger var blevet kåret, fik 
vi chokolade og fastelavnsboller. Klasse 14 lavede underholdning 
og resten af aftenen gik med dans til musik leveret af Louise S.S.’s 
band hjemmefra:«Boggie Beans«.

Tak for god musik.«
25. februar: BS-dag. Gamle BS-elever var sammen med det 

gymnastikhold de leder inviteret til en gymnastikdag på Bjergs
næsskolen. Elevforeningen og skolens elever stod for afviklin
gen af dagen. Det var første gang et sådant arrangement blev af
holdt, og det lykkedes rigtig godt.

26. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1995/96.

Marts 1995
2. marts: Eleverne til gymnastikopvisning sammen med DGI- 
Midtjyllands repræsentationshold og Gymnastikhøjskolens ele
ver på Gymnastikhøjskolen.

2. marts: Årsmøde i Efterskolernes Lærerforening på Nyborg 
Strand.

3. og 4. marts: Årsmøde i Foreningen af Frie Ungdoms- og 
Efterskoler på Nyborg Strand.

9. marts: Gudenådalens Ungdomsskole inviterede til gym
nastikopvisning sammen med Hammerum efterskole.

10. marts: Eleverne gav opvisning ved Videbæk Gymnastik
forenings forårsstævne.

11. marts: Skolen deltog i D.G.I.-Midtjyllands forårsstævne i 
Silkeborg.

16. marts: Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikop
visning af eleverne som start på mødet.

20. marts: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
24. marts: Elevernes musikband i foreningen deltog i en Rock 

og Jazz Minifestival på Paletten i Viborg.
25. marts: Gymnastikforeningen »KVIK« havde forårsstævne 

i hallen.
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Eleverne som tilskuere i Fuglsø.

April 1995
2. april: Gymnastikopvisning i Hørning, Anjas lokalforening.

4. og 5. april: O-fagsdage om Sønderjylland. Dagbogen for
tæller: »Tirsdag forberedte vi os til turen den kommende dag. 
Kirsten fortalte historie om.....  ja....... Godnat og sov godt. 
Onsdag gik turen til Sønderjylland. Vi var delt op i to busser, hvor 
første hold var ved Dybbøl og andet hold på Sønderborg Slot. Til 
sidst kørte vi til Frøslevlejren, hvor vi fik et foredrag der mere 
mindede om en geværsalve end et foredrag. Derefter kørte vi hjem 
efter en udmærket tur.«

10. til 12. april: Foreningsemnedage tilrettelagt af elevernes 
forening. Dagbogen fortæller: »Mandag holdt Anne-Dorthe 
Tanderup foredrag. Hun skabte meget opmærksomhed, især hos 
drengene, men hendes Toyota Celica GT fulgte nu også godt med. 
Kl. 12.00 var starten på køkkenets middelhavsuge, som bød på 
rigtig god mad. Efter middag var der afrikansk dans, hvor det sjo
veste var de ombyggede olietønder. Nu var det Joan Löhnings tur 
til at holde foredrag om hendes gymnastikoplevelse i Thailand. 
Derefter var det Viborg Sportsdanser Forening som gav opvis
ning og prøvede at lære os Rock’n Roll. Tirsdag formiddag var 
der valgmuligheder og kl. 14.00 var det tid til en fodboldturne
ring mellem danskholdene. Om aftenen arrangerede musikud-
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* B111 Ull tg b tl

Bjergsnæsskolen med levende lys i vinduerne d. 4. maj.

valget koncert, som var en succes. Onsdag startede meget, meget 
tidligt med natløb med diverse overraskelser.«

12. til 17. april: Påskeferie.
18. april: Halvårsmøde i Århus Amts Region på Tjele Efter

skole.
19. april: Gymnastiktræf på Vesterlund Ungdomsskole for ef

terskolerne Brejninggård, Lægården, Bjergsnæs og Vesterlund.
24. april: Diskussionsaften for lærerne.

Maj 1995
3. til 5. maj: Emnedage om Danmarks befrielse. Eleverne arbej
dede dels i grupper med selvvalgte emner, dels var der fælles fo
redrag første time hver morgen med lærerne som fortællere, og 
lige efter middag, hvor tidligere efterretningsofficer, koncentra
tionslejrfange og oberst Carl Engholm samt tidligere modstands
mand i Viborg direktør Poul Kalhave meget spændende fortalte 
om oplevelser fra krigen og befrielsen. D. 4. maj om aftenen var 
vi alle til møde på Hjultorvet i Viborg med taler, alsang og fak
keloptog til Domkirkepladsen, hvor der var en mindehøjtidelig
hed. Ved hjemkomsten til Bjergsnæsskolen var der sat lys i alle 
vinduerne. Et smukt og tankevækkende syn.

6. maj : Elevmøde for gamle elever.
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Opvisningen til elevmødet følges med spænding.

10. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæs mødte fem andre ef
terskoler til en aktivitetsdag med følgende indhold: håndbold, 
fodbold, volleyball, basketball, beachvolley, petanque, rundbold, 
atletik, badminton, aerobic, dramatik, naturvandring, sæbekasse
biler og korsang.

11. maj: Matematikhold 12 (Kelds hold) vandt 2000,- kr. i Den 
Danske Banks investeringskonkurrence. Til lykke!

11. til 14. maj: Bededagsferie.
15. til 19. maj: Skriftlige prøver.
15. maj: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
22. maj: 9. klasse på Ungdommens Posthus.

60



Bjergsnæs scorer.

Bjergsnæs scorer igen.
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Og der klappes, piftes og hygges.

De dygtige ledere af BS-holdet.
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BS-holdet.

22. maj til 8. juni: Mundtlige prøver. I stedet for at gå til prøve 
valgte nogle elever en projekt- og/eller genbrugsopgave og med 
godt resultat.

25. maj: Kr. Himmelfartsdag. Koret sang ved jubilæet på 
»Skovly« Camping, Struer. Matematikhold 12 inviterede de 
øvrige elever på tidlig fugletur ved Hald. Morgenen sluttede af 
med rundstykker inden det atter gik hjem. Om aftenen arrange
rede matematikhold 11 Melodigrandprix.

26. maj: Boldspil og cykeleftersyn.
30. maj: Søndersøløb, hvor hele 50 elever deltog.

Juni 1995
2. til 5. juni: Pinseferie.

5. juni: Grundlovsdag. Skolens tre valghold i samspil, fore
ningens band og koret deltog i Vejle Amts Gymnastik- og 
Idrætsforenings Grundlovsfest i Mørkholtlejren. Ole holdt 
Grundlovstale på Svostrup kro, så skolen var repræsenteret flere 
steder i Jylland.

9. til 12. juni: Cykeltur til Silkeborg og omegn indeholdende:
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Skadet betyder ikke arbejdsløs.

Besøg på Elmuseet og Tangeværket, torvedag i Silkeborg, Asger 
Jorn museet, gymnastikopvisning ved byfest i Gjessø (en ople
velse for det var første gang holdet var udendørs med program
met), besøg på Øm Kloster og Himmelbjerget. Hjemtur med be
søg hos Morten Frost og hans forældre i Sjørslev præstegård.

13. til 17. juni: sidste uge med bogaflevering, træning af gym
nastik, samspil og kor, rengøring af hele skolen samt to efter
middage med elevplanlagte aktiviteter.

15. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbej
der i gymnastiksalen og gymnastik, folkedans, kor og samspil i 
hallen.

16. juni: Sidste aftens program bød på festmiddag, meget fin 
underholdning i spisestuen, fakkeltog og natmad. En del sad og 
snakkede sammen det meste af natten.

17. juni: Lærerne gik rundt med diverse »musikinstumenter« 
og vækkede eleverne med sangen »Op lille Hans«. Formiddagen 
blev brugt til den sidste oprydning, og kl. 11.00 var der frokost. 
Forældrene begyndte at komme ved 12.30 tiden for at pakke bi
ler. Nogle havde endda trailer med, fordi de vidste, at der var en 
del at transportere hjem.
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Opstilling til opvisning i G/essø.

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

Mens der blev drukket kaffe var det samspilsgrupperne og ko
ret, der udfoldede sig, og denne afdeling sluttede med. at alle ele
ver sang et potpourri af de sange, de havde sunget mest.

Ole holdt afslutningstalen og sagde tak for et godt år. På ele
vernes vegne sagde Louise Schmidt og Michael Slot tak for et 
godt år og overrakte skolen et ur til gymnastiksalen.

Flere forældre var oppe og takke for et godt år og det gode 
samarbejde.

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

afslutningsfest.
19. til 21. juni: Oprydning og lærermøder om året der gik og 

om det kommende, hvor vi har ansat nye kolleger. Ulla Sørensen 
har efter endt barsels- og forældreorlov fået et års orlov for at 
være folkeskolelærer på Søndre Skole i Viborg. Flemming 
Andersen bliver på Randers Private Realskole, Jørgen N. Peder
sen fortsætter i folkeskolen i Kølvrå, Søren Haubjerg starter på
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Opvisning i Gjessø.

Opvisning i Gjessø.
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Skive Seminarium, men fortsætter som timelærer i gymnastik og 
Hanne Mols fortsætter sit virke som lærer på Agård efterskole 
ved Egtved. Vi ønsker dem held og lykke med de nye gøremål. I 
deres sted er ansat Peder Kraack, nyuddannet lærer fra Silkeborg 
Seminarium, men har været timelærer i gymnastik hos os de sid
ste fire år, Niels Kristian Kjær Nielsen, gammel elev fra B.S. og 
nyuddannet lærer fra Den Frie Lærerskole, Dorthe Rasmussen, 
uddannet fra Silkeborg Seminarium forrige år ansættes på halv 
tid og Lisbeth Bjerre Damgaard fortsætter som vikar for Ulla.

22. til 25. juni: Hærvejsdeltagere boede og spiste på skolen. 
Efter oprydning og rengøring kunne det praktiske personale og 
forstanderpar så også i løbet at ugen få sommerferie.

Jeg ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Rita Rasmussen
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Norgesturen 1995

Det hele startede med en fantastisk modeopvisning, hvor Søren, 
Hans-Jørn, Niels og H.C. trådte frem og viste hvad for noget 
varmt tøj, der var godt at tage på, når vi skulle på skitur. Ugen 
inden vi skulle afsted havde vi en masse optakt til Norgesturen. 
Vi hørte en del om Norges kultur, sang norske sange og en aften 
lærte vi norske folkedanse.

Så da ugen var omme var vi godt forberedte på at komme til 
Norge.

Fredag d. 20. januar havde vi først to normale timer, men de 
blev ikke til så meget, fordi alle var så spændte. Resten af dagen 
gik med at pakke, hente de sidste ting ned i byen og midt på ef
termiddagen lavede Lisbet Mølgaard noget gymnastik med os.

Klokken 19.15 var busserne pakket og vi skulle afsted. Der var 
rift om pladserne, men da alle havde fået sig indrettet kørte vi af
sted.

Først på turen gik snakken højt, men efter et stykke tid kom 
trætheden, og derefter var der rimelig stille i busserne. Da vi kom 
til Frederikshavn viste det sig, at færgen var forsinket to timer på 
grund af uvejr, så vi måtte pænt vente. I mellemtiden kunne de, 
der ikke havde nået at sluge en søsygepille roligt tage fire-fem 
stykker.

Sejlturen gik meget planmæssig, selvom det ikke var nemt at 
få fodfæste. De fleste fik dog gjort deres indkøb, selvom der var 
høj søgang.

Turen gennem Sverige og Norge var meget smuk på grund af 
den storslåede natur og det hvide landskab. Vi nåede til Halling
skarvet Høyfjellshotel ca. klokken 14, og man kunne godt mærke, 
at temperaturen var faldet et par grader. Kort tid efter, at alle bus
serne var tømt for tasker og mad. stod alle eleverne nede ved ski
centret for at få udleveret langrendsudstyret.

Derefter gik turen hjem til hytterne på ski, og resten af dagen 
gik med at få styr på skiene. Det gik ikke så godt for nogle, men 
bedre for andre. De følgende dage gik med at stå på langrend. 
Hver dag var der arrangeret ture af forskellig sværhedsgrad. Den 
sidste dag på langrend var der nogle, der tog op med skiliften op
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Juhu, så går det nedad.

og derved nåede helt op på højfjeldet. Mange ville gerne have 
byttet den tur med noget andet, for det var meget koldt og hårdt. 
Da vi kom hjem gik mange op og tog et velfortjent bad i svøm
mehallen og en tur i saunaen.

Onsdag startede vi på slalom. Alle var meget spændte på at 
komme op på bakkerne, men der var også nogle nybegyndere, 
der var lidt nervøse - nok fordi bakkerne så så høje ud nedefra. 
Først på dagen fik vi undervisning, og resten af dagen måtte vi 
klare os selv.

Det gik simpelthen fremragende indtil en modig elev vovede 
sig op på den sorte piste, og det gik ikke så godt. Resten af sla
lomdagene gik fint bortset fra enkelte småskader.

Fredag var så den dag, hvor vi alle skulle tage afsked med sla
lombakkerne og alt det hvide sne. Der blev gjort grundigt rent i 
hytterne, pakket og smurt madpaklær til den lange tur, som ville 
vare ca. 13 timer. Busserne blev pakket, og så gik turen hjemad. 
Der blev snakket en del i starten, men der blev hurtigt stille, da 
man enten så film eller sov.
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Vi sejlede med færgen til Frederikshavn ved otte-tiden, og 
denne gang gik turen stille og roligt over havet. På båden blev 
der spist madpakker, og de fleste fik da også brugt en formue på 
slik og andet usundt.

Da vi kom i land og kørte i busserne fandt vi ud af, at vi ligeså 
godt kunne være blevet hjemme, for det sneede som aldrig før. 
Men vi tror ikke der er ret mange, der ville have undværet denne 
tur.

Hjemme på Bjergsnæs slæbte vi al vor bagage på værelserne 
og derefter blev der serveret varm suppe i spisestuen.

Efter måltidet blev eleverne hentet efterhånden, og alle glæ
dede sig til en lang weekend, hvor man kunne få slappet af og so
vet ud.

Vi tror, at alle vil huske denne dejlige Norgestur, fordi vi fik 
så mange sjove oplevelser og hyggelige stunder sammen.

Vibeke, Ann, Rikke L., Casper G.,
Mikael H., og Torsten
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Cykelturen 1995

Fredag d. 9. juni.
Bjergsnæsskolen drog afsted på den årlige cykeltur, og dette år 
gik turen til Ry nær Silkeborg. Alle så frem til denne tur, men in
gen vidste hvad der ventede os på Holmens Camping, nemlig 
oversvømmelse og insektstorm. Efter de første 25 km i modvind, 
gjorde vi en tiltrængt pause ved Tange Elværk. Der spiste vi først 
vores madpakke, og derefter blev vi delt op i hold og fik en rund
visning. Det lærte vi allesammen en masse af f.eks. Søren Dissing 
som opdagede, at en beskidt sø ikke er ren, og Anja fandt ud af, 
at hun kunne gemme sin fod i mudderet. Bagefter gik vi rundt og 
så de forskellige udstillinger. Omkring klokken to gik turen vi
dere til campingpladsen, som var vores mål. Dog var der et lille 
stop i Ry, hvor madgrupperne købte ind til aftensmad. Da vi langt 
om længe nåede campingpladsen, slog vi telte op, og så startede 
megakaos i køkkenet.

Klokken ni var der samling og derefter friaften, som mange 
brugte på hoppepuden. Nogle vovede sig også ud i det kolde vand, 
da de ikke havde penge til en badepolet.

Der skulle være ro på campingpladsen klokken ti, og klokken 
elleve var det godnat efter en hård dag i sadlen.

Lørdag d. 10. juni
Dagen startede med at alle madgrupperne spiste den morgenmad 
de havde bestilt dagen før, og klokken ni var der så afgang til 
Silkeborg, hvor der var lejlighed til at gå en strøgtur, hvilket 
mange også benyttede sig af. Dog var der allerede på det tids
punkt nogle, der måtte stå af cyklen og tage bilen i stedet for. Der
iblandt Lambæk, som var var blevet »brændt« af (i næsen), og 
hendes værelseskammerat Helle Alsted som ikke kunne klare 
mere tid i sadlen, da hun havde fået nok af hestene på camping
pladsen.

Klokken et mødtes alle de, som senere skulle lave en opvis
ning, ved Asger Jorn Museet. Gaaab sikke en oplevelse, resten af 
BS-eleverne blev vist rundt klokken to.

For nogle gik turen nu til Gjessø, hvor der var byfest, og vo- 
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res geniale opvisning skulle fremvises. Det var første gang, at vi 
skulle udføre den på græs, hvilket også kunne ses i sjippeserien, 
men publikum var glade og det var vi også, selvom sjippetovene 
kom ud af kurs....

I løbet af dagen havde nogle været på besøg hos Gitte og Søs, 
og det skulle de være glade for, for de blev fri for det kaos, som 
igen blev skabt under aftensmaden. Om aftenen var der igen fri
aften, som mange tilbragte inden døre på grund af myggestorm.

Klokken 23 var der godnat - men nej, campingfatter måtte op 
og markere, før der blev ro i lejren.

Søndag d. 11. juni
Søndagsturen var knap så lang, og det var vidst også godt, for der 
var flere, der havde fået mere eller mindre alvorlige skader. Der 
var jo f.eks. Anders D. og Anja, som havde smerter mellem be
nene og en vabel »var kommet bag på« Lisbeth B.D. Hvordan 
den var kommet havde vi ingen anelse om. Turen gik først til Øm

Kigges der i muleposen?
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Lærerfamilier er også med på cykeltur.

Kloster, som ikke var noget kloster mere, men bare en ruin og en 
masse skeletter. Derefter gik turen til Himmelbjerget, hvor 
»Bønne« var glad for, at hun stadig var i live efter at hendes »ben
muskler« havde svigtet hende utallige gange.

Vi spiste vores madpakke og gik en tur på bjerget for at nyde 
udsigten.

Ved tre-tiden gik turen så atter hjem til campingpladsen. Plud
selig efter en ellers solrig dag satte regnen ind, og samtlige BS- 
elever blev gennemblødte, hvilket endte med et kæmpe fælles
bad i søen.

Der var folkedans om aftenen, men på grund af de mange 
smådyr (insektstorm) måtte aftensamlingen fortsætte indendørs i 
Q-stalden. Der sang vi mange sange, og på opfordring fra Anne 
Tingager sang Michael Slot og René andenstemme, men de blev 
hurtig tysset ned.

Der var igen godnat klokken elleve, hvor mange telte havde 
afskedshygge med slik og kage.
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Mandag d. 12. juni
Nu skulle vi hjem, og inden klokken ni skulle alle telte og tasker 
være pakket sammen. Da klokken slog 9.30 forlod alle BS-ele- 
ver Holmens Camping.

Turen hjem var ikke nær så slem som turen derned, det reg
nede ikke, og orkanen var drevet videre. Der var dog nogen, som 
tog en ekstra tur, da det nu var så let. Cirka halvdelen för vild i 
Silkeborg og kom til at tage ringvejen hjem. Der var mange, der 
punkterede, men heldigvis kom super-Gademe og kompagni ba
gerst og reddede de fortabte sjæle. På vejen hjem holdt vi ind i 
Sjørslev præstegård, for at besøge fader Frost, og der fik vi både 
kage og sodavand. Det gav os den sidste energi, så vi kunne 
kæmpe os resten af vejen hjem.

Aldrig har skolen set smukkere ud i vores øjne.

Tanja S.O., Charlotte F.P, 
Marianne T. og Louise S.S.

74



Arrangementer på
Bjergsnæsskolen 1995/96

1995
Det første arrangement, som skulle have været med Morten Stig 
Christensen, sportschef på TV2, blev desværre aflyst p.g.a. hans 
arbejde, og i skrivende stund har vi endnu ikke haft nedenstående. 
Vi håber at se mange af årsskriftets læsere disse aftener.

Øvelse gør mester.
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Tilmelding nødvendig (undt. 15/12 1995 og 13/06 1996)

06/11 19.30 Tomas Møllehave. Hvad griner vi af? - “Vittig
heder og sjove historier, underholdning med hold
ning”. Arrangementet sker i samarbejde med 
“Krop og Kultur”. Entré: 50 kr.

15/12 18.30 Udstilling og juleafslutning for omegn (Ingen 
entré).

1996
15/01 19.30 Michala Petri og Lars Hannibal. “Musikalsk 

oplevelse”. Præsentation af disse 2 dygtige kunst
nere er vist ikke nødvendig, og denne aften vil vi 
forsøge at få til på alle måder at blive en 
oplevelse.
Arrangementet sker i samarbejde med “Krop og 
Kultur”. Entré 60 kr.

04/03 19.30 Erik Lindsø. “Med walkman på lidt endnu”. 
Portræt af ungdommen fra oprør til stilstand. 
Entré 40 kr.
Erik Lindsø er højskolelærer, anmelder, skribent, 
debattør.

13/06 18.30 Afslutning for omegnen (Ingen entré).
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Elevforeningen har ordet

Når regn og blæst huserer 
så uhyggeligt herude, 
så husker man, hvor hyggeligt 
man har det bag sin rude - 
og tanken på, hvor hyggeligt 
man kunne ha’ det inde, 
den gør det lunt og godt at gå 
i regn og vilde vinde.

Piet Hein har med dette digt sat mange tanker igang hos mig. Der 
er en form for romantik i digtet, som fremkalder nogle billeder i 
hovedet på mig. Billedet af at sidde i en dejlig varm stue og kigge 
ud på den klamme efterårsregn, de triste grene og den mørke jord. 
Eller fornemmelsen af at være en flok som går en lang tur, hvor 
vinden og regnen rusker i en og man bliver træt og får røde kinder.

Muligheden for at være sig selv, hvor man sidder og tænker 
forskellige ting lidt igennem, krydret med samværet af andre 
mennesker, hvor meninger og holdninger bliver diskuteret, er alt
sammen noget vi - som gamle elever - kan nikke genkendende 
til. Fordi et ophold på Bjergsnæsskolen i høj grad er holdnings
skabende og personlighedsdannende.

Vi har i elevforeningen haft et rigtigt godt år. Der er en god 
bred opbakning ved vores arrangementer, hvilket vi påskønner 
meget. Det giver os lysten til forsat at udvikle og afvikle for
skellige arrangementer i B.S. regi.

Vi er stolte over at kunne udbyde 4 mere eller mindre faste til
bud til vores medlemmer.

B.S. dagen
Lørdag den 24/2-96 er der B.S dag. Der er allerede udsendt til
meldingsblanketter sammen med nyhedsbrevet. Hvis du (som 
medlem af elevforeningen) har lyst til at komme op på skolen 
med dit hold den dag, så skal du rette henvendelse til skolen på 
tlf. 86 62 52 22.

Vi vil meget gerne høre fra dig!
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Elevmødet
Elevmødet 1996 er fastlagt til den 11. maj. Program og indby
delse følger først i det nye år til alle foreningens medlemmer.

Det er lykkes os at få en yderst interessant person til at komme 
og underholde om aftenen under cafeen - vi glæder os til at se 
dig-

GI. Elevhold
Elevforeningens gamle elevhold er nu for alvor en realitet. Der 
har været nogle problemer vedr. fremmødet af drenge. Dette er 
nu i orden. 10 drenge fra det nuværende elevhold er med, og det 
er vi i elevforeningen meget glade for, da vi ellers ikke havde et 
hold. Det skal dog siges, at det er sidste år, hvor dette skal være 
løsningen. Holdet skal fremover kunne bestå udelukkende af 
gamle elever. Kan det ikke det, må vi betragte det som manglende 
interesse for holdet.

Skitur
Elevforeningen har igen i år en skitur på programmet. Der er ef
terhånden tradition for, at vi laver en sådan, og vi håber på stor 
tilslutning.

Vi mener, at det er en god måde at mødes på, på tværs årgan
gene. Så snak sammen nogle stykker - ta’med - og få en god op
levelse.

Hvis du har nogle kammerater, som du gerne vil have med, så 
har du muligheden.

Der er ingen krav om medlemskab af elevforeningen.

Facts om turen:
- Afrejse fra Danmark den 27. december ‘95 I hjemkomst den 3. 
januar ‘95.

- Pris ca. 1.250,00 kr. incl. rejse og logi. Kost og liftkort er for 
egen regning.

- Turen går til Norge.
RING ALLEREDE NU OG HØR NÆRMERE.

Kontakt person:
Torben Østergaard, Stationsvej 8, 7330 Brande, telefon 
97 18 42 44
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Som det skrevet står, har vi en elevforening, som lever i bed
ste velgående. Vi mener, at vores arrangementer og aktiviteter er 
i overensstemmelse med elevforeningens målsætning, om at ved
ligeholde kontakten mellem skolen og dens tidligere elever. Og 
det er vores intention, også fremover, at kunne udbyde nogle at
traktive aktiviteter.

Jeg vil til slut gerne takke skolens lærere, samt skolens perso
nale for et godt og konstruktivt samarbejde.

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

Søren Haubjerg
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Hejsa!!

Overlevelsestur - til lands, vands og ikke mindst gennem luften...
Lørdag den 5. august mødte - få - men rå, ca 12 stk. BS’ere 

87/88 op i Tjørring til en uforglemmelig weekend med Torben 0. 
i spidsen.

1. punkt på programmet var klatning og rapelling - nogen kom 
helt til tops i tårnet, andre fik ondt i armene ....

Næste udfordring var en tur i Torbens hjemmelavede: sidde på 
numsen - smurt ind i brun sæbe - med sikkerhedshjælm på - 
trække - halvautomatiske - glide på jorden - vandrutschebane. Et 
syn, som vi sent vil glemme!!!

Årgang 87/88 på overlevelsestur.

Så hed det “byg en tømmerflåde” og utallige spejderknob og 
kællingeknuder senere var vi i 3 hold “de lærerstuderende”, “de 
p.t. arbejdsløse” og “dem som tjener penge” klar til at udforske 
en å i området....
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Årgang 87/88 på overlevelsestur.

Mange timer senere efter at ha’ sejlet, trukket, løftet og skub
bet tømmerflåderne, hejst dem op af åen, kørt en lastbil fast, fået 
den trukket op af en traktor - var vi ved 23 tiden klar til aftens
maden og noget grill-hygge!!

Tak til Torben for endnu en kanon-go’ week-end, vi håber, tra
ditionen fortsætter 1. weekend i august 1996.

Jette Kristensen og Susanne Lambæk

81



Nyt fra gamle elever

Bunken med breve fra jer er i år meget lille, faktisk har kun Bente 
Fisker Sørensen, årgang 82-83, skrevet et lille brev til årsskriftet. 
Vi har dog, som sædvanlig, fået mange hilsener i form af kort og 
lignende. Tak for det.

Men tilbage til brevene til årsskriftet. Det ville være rart for os 
alle, der læser årsskriftet at høre, hvad I har oplevet ude i den 
store verden. Få spidset blyanten og skriv til årsskriftet. Send bre
vet til skolen inden efterårsferien, så vil jeg redigere denne bunke 
og igen få en masse oplevelser videregivet.

Bente har skrevet til os hvert år. Det er fantastisk, hvad en po
litibetjent oplever i København. Bentes brev kommer her i sin 
fulde længde:

Hej Bjergsnæs
Jeg kan - trods formningstimer hos Lisbet - ikke tegne, at skrive 
digte er ikke lige mig ( i hvert fald ikke nogle, som skal offent
liggøres), og jeg har ikke nok på hjertet til, at det bliver til en ar
tikel til årsskriftet, men I skal - som sædvanligt - høre, hvordan 
jeg har det.

Jeg befinder mig fortsat i København på Bellahøj Politistation. 
Sidst jeg skrev, var jeg i Beredskabsafdelingen, men det afslut
tede jeg i februar måned. Så kørte jeg almindelig patrulje på vagt
holdet på stationen, og den 1. august 1995 startede jeg i en civil 
patrulje, “Bella” - vores lokale “uro-patrulje”.

Vi kører i politikredsens uroligste områder, og vores sidste 
“kendte” opgave var i sidste uge, hvor vi observerede mod de au
tonome i det besatte hus i baggården til Nørrebrogade. Vi var også 
med, da der var “Vikingfest” i Hells Angels - ja, ikke indenfor, 
men ved indgangen - man må jo kende sin besøgstid!

I februar måned var jeg oppe at slås med en kvinde fra 
Christiania, som bed mig i håndleddet, og i april under anhol
delse af en neger, blev jeg spyttet i øjnene og ansigtet, så her går 
det fint. Sidstnævnte episode blev i øvrigt af dommeren takseret 
til 3.000,00 kr. i bøde.

Så skulle vi snakke med en mand , som - trods politihold - 
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havde truet sin ex-kæreste, og det skulle jo være en rimelig ba
nal opgave. Men det er jo netop charmen ved dette job. Aldrig en 
dag, der ligner en anden! Aldrig ved man, hvad der nu skal ske! 
Vi prøvede at indlede en samtale med manden, men det var han 
ikke videre indstillet på, men syntes derimod, at døren skulle 
smækkes i hovederne på os. Så blev han anholdt, og nu gik det 
hele meget hurtigt. Han gik amok - vi prøvede at tale ham til ro 
- han gik endnu mere amok, skubbede og slog omkring sig og 
vækkede hele opgangen. Han trampede med bare fødder rundt i 
glasskår og sluttede af med at skubbe til min kollega, så kolle
gaens hoved ramte væggen. Så var det nok! Jeg trak min politis
tav og slog ham på låret. Han blev endnu mere vild, skubbede os 
væk og løb ind i sin lejlighed. Det skal tilføjes, at han var body
builder-type og - meter mellem øjnene. Vi satte vore politistave 
i klemme i døren, og hele episoden endte med, at han hev begge 
politistave ind i lejligheden, smækkede døren, vi kaldte assi
stance, assistancen kom frem, og nu “overgav” han sig. 
Politistavene fandt vi i 3. baggård. Nej, det er aldrig kedeligt på 
Nørrebro.

Men nu er hverdagen jo ikke kun røver og soldater. Vi har da 
også mange “kedelige” opgaver og dage, hvor der ikke sker så 
meget. Men som I sikkert kan læse, er jeg fortsat meget glad for 
mit job, som jeg naturligvis synes, er verdens bedste.

Jeg vil slutte min lille historie af nu og håber, at I alle har det 
godt. Her går det i hvert fald drøn-godt.

Bente Fisker Sørensen

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE

Niels Andreasen
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Personalia

Skolens personale i skoleåret 1995/96. (Rækkefølge efter dato for 
ansættelse/antagelse).

1. Anna Johansen, køkkenassistent 
ansat fra 29. august 1995.

2. Niels Kristian Kjær Nielsen, lærer 
ansat fra 1. august 1995, underviser i matematik, fysik, edb, 
foto og o-fag.

3. Peder Kraack, lærer
ansat fra 1. august 1995, underviser i matematik, fysik, 
gymnastik, udeaktiviteter, spring, idrætsteori og kursus 1.

4. Finn Sørensen, pedelmedhjælper 
ansat fra 2. januar 1995.

5. Lena Machon Harring, kontorelev 
ansat fra 1. januar 1995.

6. Dorthe Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1995, underviser i engelsk og gymnastik.

7. Søren Haubjerg, timelærer
ansat fra 1. august 1994, underviser i gymnastik, spring og 
kursus I.

8. Lisbeth Bjerre Damgård, lærer (årsvikar) 
ansat fra 1. august 1994, underviser i tysk, engelsk, hånd
bold, basket, foreningslære.

9. Karen Laursen, køkkenassistent 
ansat fra 1. august 1994

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

11. Henry Carsten Henriksen, lærer
ansat fra 24. august 1992, underviser i matematik, fysik, fod
bold, håndbold, idrætsteori og foreningslære.

12. Anne Tingager, lærer
ansat fra 1. september 1991, underviser i dansk, tysk, 
idrætsteori, gymnastik, rytmisk gymnastik, æskehåndværk 
og kursus I.

13. Grethe Kriegbaum, køkkenassistent 
ansat fra 1. februar 1991.
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14. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.

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

16. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter 
med have og bygninger, og har elever til praktisk arbejde.

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, keramik, drama og har fortælletimer.

19. Birthe Nørskov, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i engelsk, dansk, 
tekstilformning, batik og har fortælletimer.

20. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, musik, samspil, 
kor, spiller til sang og gymnastik og har fortælletimer.

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, kor, har fortælletimer og er 
skolevejleder.

23. Hans-Jøm Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i tysk, o-fag, volleyball, 
og er skolevejleder og tillidsrepræsentant.

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 og har fortælletimer.

26. Ole har fortælletimer og underviser i matematik, 
gymnastik og edb.
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Elevliste 1994-95

9499
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
94105
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
94104
9493
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
94101
9423
9424
9425
9426
9427
9429
9430
9431
9432
9433
9496
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441

90

Anne Kristine Aarestrup, Fyrvejen 58, 7900 Nykøbing Mors
Christina Ambrosius, Tolstrupvej 4, Tolstrup, 8832 Skals
Anders Dal Andersen, Bjødstrupmarken 3, Hammerum, 7400 Herning
Gitte Ancher Andersen, Jacob Paludansvej 18, 8600 Silkeborg
Iben Andersen, Søndervænget 46, Jebjerg, 7870 Roslev
Louise Kilsgård Andersen, Vester Trabjergvej 1, Borbjerg, 7500 Holstebro
Marianne Bjerre, Roenborgvej 1, »Roenborg«, Vejrum, 7600 Struer
Martin Ravnborg Bjerre. Holstebrovej 79, 7600 Struer
Mark Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
Maria Bønløkke, Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand
Bettina Rosengaard Christensen, Sundstrupvej 5, Ulbjerg, 8832 Skals
Anja Kallehauge Clausen, Brunhøj 18, 8362 Hørning
Lone Bjerre Damgård. Havbakken 12, Naur, 7500 Holstebro
Dorthe Davidsen, Østergade 31,7850 Stoholm
Maria Dyrberg, Langgade 62, Feldborg, 7540 Haderup
Maren Keldorff Eiler, Lars Eriksensvej 15, Lomborg, 7620 Lemvig
Hanne Hellerup Eriksen, Kvorning Møllevej 14, Kvorning, 8830 Tjele
Bo Lidsen Fabricius, Valdemarsvej 117, 7400 Herning
Morten Frost, Sjørslev Præstegård, Adelvej 3. 8620 Kjellerup
Kathrine Funch, Ballingvej 79. Hem, 7800 Skive
Anders Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
Jakob Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
Simon Galmar, Engbakkevej 15, 8800 Viborg
Anne Lindholt Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
Casper Gjørup, Sønderbyen 12, Harre, 7870 Roslev
Allan Klüver Hansen, Drosselvej 9, Hammerum, 7400 Herning
Cecilia Schmidt Hansen, Sdr. Rindvej 74, Sdr. Rind, 8800 Viborg
Helle Alsted Hansen, Vindelevvej 2. 7300 Jelling
Jesper Daubjerg Hansen, Solhøj 52, 9610 Nørager
Peder Hansen, Tapdrupvej 104, 8800 Viborg
Trine Lambæk Hansen, Rugmarken 14, Hammerum, 7400 Herning
Mikael Holgersen, Mysundevej 48, 7500 Holstebro
Anita Krogh Jensen, Blåhøjvej 70, Karstoft, 6933 Kibæk
Ann Huuse Jensen, Lindum Søvej 23, Sjørring. 8830 Tjele
Anne Marie Fog Jensen, Flarupvej 13, Mollerup, 8830 Tjele
Brian Jensen, Vesterlundvej 3, 7323 Give
Helle Nørby Jensen, Klapskovvej 15, Tinning, 8382 Hinnerup
Jan M. Jensen, Vesterled 11, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Morten Lundsby Jensen, Nissedalsvej 12, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors
René Tang Jensen, Ebeltoftvej 38, 8544 Mørke
Sofie Ringgaard Jensen, Virksundvej 58, Kvols, 8831 Løgstrup
Søren Dissing Jensen, Ørnehøjvej 16, Vind, 7500 Holstebro
Søren Westergaard Jensen, Hovedgaden 30, 8832 Skals
Johannes Juulsgaard, Gjellerupbakken 15, 7400 Herning
Lotte Jørgensen, Solbakken 8, Gjellerup, 7400 Herning
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 I. 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, JeppeAakjærsvej 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 Østergaard Pedersen, Selling Hedevej 1. Selling. 8370 Hadsten
9473 Niels Trads Pedersen. Bjerghedevej 2. Bjømstrup, 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, Rønneallé 2, Jebjerg, 7870 Roslev
9483 Søren Borch Svendsen, Skivevej 68, 7451 Sunds
9485 Søren Søndergård. Hogagervej 10, Skave, 7500 Holstebro
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, Nygade 20, 9620 Aalestrup
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Elevliste 1995-96

9501
9502 
95103
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9510
9511
9512
9513
9594 
95100 
95104
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9599
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9596
9538
9597
9539
9540 
95107
9542
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Anne Fogh Albertsen, Flarupvej 18 A, Mollerup, 8830 Tjele
Poul Nørgård Albrechtsen, Poul Gemessvej 18, 7430 Ikast
Rune Shik Als, Enghaven 13, Simested. 9620 Aalestrup
Thomas Bindslev, Bågøvej 25, 9990 Skagen
Majbritt Bisgaard, Engvej 10, Tapdrup, 8800 Viborg
Trine Bisgaard, Stærkærvej 85, Gerning-Ulstrup, 8850 Bjerringbro
Espen Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Jakob Majgård Bjerre. Nørregade 69, 9700 Brønderslev
Lisbeth Bjerre. Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Mark Brahms, Grønningen 32, Smedeby, 6340 Kruså
Anna Hejslet Bruun, Søndermarken 20, Hammerum, 7400 Herning
Anders Bruus, Vindumvej 112, Vindum. 8850 Bjerringbro
Lise Christensen, Lyngbakken 3, Thise, 7870 Roslev
Rasmus Christensen, Rybjergvej 37, llbjerd. 7870 Roslev
Helga Gøtke Christiansen, Nørregade 5, Balling, 7860 Spøttrup
Carsten Dahl. Brårupvej 127, 7800 Skive
Heidi Tønning Dalsgaard, Katrinevej 45, 7800 Skive
Nina Bangsbo Dissing, Karolinegade 4, 7800 Skive
Kerstin Bro Egelund,Vestergade 16 A, 8860 Ulstrup
Anna Keldorff Eiler, Lars Eriksensvej 15, Lomborg, 7620 Lemvig
Kristina Espersen, Rønnebærvej 26, Mejdal, 7500 Holstebro
Bo Udsen Fabricius, Valdemarsvej 117, 7400 Herning
Charlotte Fog, Bjerregårds Bakke 16, 7884 Fur
Anders Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
Nikolaj Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
Malene Grønbæk, Sdr. Thisevej 8, Thise, 7870 Roslev
Lene Gudiksen, Bakkedraget 8. Rødding, 7860 Spøttrup
Lene Lundsby Hald, Stenildvadvej 11,9600 Aars
John Halkjær, Røddingvej 21, Batum, 8830 Tjele
Frederik Buus Strøjer Hansen, Blåkildevej 32, Nakke, 5592 Ejby
Peter From Hedegaard, Vesterbro 65, Stjær, 8464 Galten
Lene Heshe, Valmuemarken 92, 9690 Fjerritslev
Helena Hareskov Hvidbjerg, Agerbjerg 98, Snejbjerg, 7400 Herning
Lars Høgh-Olsen, Kildemosevej 12, 4293 Dianalund
Anne Vestergård Jensen, Yttrupvej 14, 7870 Roslev
Brian Jensen, Vesterlundvej 3, 7323 Give
Klaus Huuse Jensen, Lindum Søvej 23, Sjørring, 8830 Tjele
Nikolaj Lindhardt Jensen.Vesterled 6, 7470 Karup
Sofie Ringgaard Jensen,Virksundvej 58. Kvols, 8831 Løgstrup
Mette Seidelin Jeppesen, Elsdyrvej 11,7160 Tørring
Annette Kjærgård Jepsen, Hedevej 14, 8850 Bjerringbro
Rasmus Høyberg Jepsen, Bilstrupvej 75, 7800 Skive
Søren Sehested Johannessen, Borrevej 16, Borre, 8850 Bjerringbro
Stig Bech Jørgensen, Nørrehedevej 27, Tange, 8850 Bjerringbro
Susanne Jørgensen, Klejtrupvej 93 B, Hvornum, 9500 Hobro
Lasse Kalsgaard, Haubakken 4, Sir Lyngbjerg, 7500 Holstebro



9543
9544
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9529
9553
9554
9555
9556
9558
9559
9560
9562
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570 
95105
9571
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587 
95106
9588
9589
9590
9595
9591
9592
9593

Klara Kjeldsen. Østergade 91. Mollerup, 8830 Tjele
Ryan Kjærsgaard, Meldgårdsvej 95, Rødding, 8830 Tjele
Iben Nørgaard Kristensen, Munkgårdkvarteret 67, Snejbjerg, 7400 Herning 
Karen Korshøj Kristensen, Fælledparken 7 B, 8830 Tjele
Kristian Kristensen. Kvorupvej 69, 9490 Pandrup
Jacob Krog-Andersen. Hovedvejen 92. 5771 Stenstrup
Charlotte Kuhr. Møllegårdsvej 19, Elsborg, 8840 Rødkærsbro
Kristian Goul Lambæk. Helvegshøjen I, 8800 Viborg
Peter Langballe, Kastanievænget 54. 7800 Skive
Henrik Have Larsen. Vadgårdvej 21. Haubro. 9600 Aars
Gitte Lund, Teglmarken 36, 8800 Viborg
Steffan Lyngsø, Fjeldsted Søvej 16. Broløs. 9550 Mariager
Helle Søndergård Madsen, Faurholtvej 34, Faurholt, 7430 Ikast
Joan Madsen. Birkevej 13. 8783 Hornsyld
Troels Markussen, Tulipanvej 15 Øster Bjerregrav, 8900 Randers
Martin Juhl Mathiassen. Hvejselvej 30, Hvejsel, 7300 Jelling
Christina Mikkelsen, Sinding Bygade 3, Sinding, 8600 Silkeborg 
Mette Mølgård Mogensen. Vindelevvej 7, Vindelev, 7300 Jelling 
Mette Gert Nielsen, Solhøjen 1, Bjerregrav, 8900 Randers 
Morten Aarestrup Nielsen, Lisedalvej 26, Lyby, 7800 Skive
Rasmus Trads Møller Nielsen, Egebjergvej 27, Vridsted. 7800 Skive
Rune Vad Nielsen, Kisumvej 20, Rønbjerg, 7800 Skive
Uffe Lunddorf Nielsen, Orholmvej 4. Gerning, 8850 Bjerringbro
Henriette Weinreich Olsen. Kongemosevej 42, 7470 Karup
Louise Mølgaard Olsen. Haurisvej 15. Løvel, 8830 Tjele
Helene Ottzen. Østervangen 46. Skovby, 8464 Galten
Esben Volshøj Pedersen, Volshøjvej 25, Gerning, 8850 Bjerringbro 
Michael Wang Pedersen, Mejrup Skolevej 31, Mejrup, 7500 Holstebro 
Helle Petersen, Møltrupvej 60. 7480 Vildbjerg
Joan Kramer Rasmussen, GI. Århusvej 244 F, 8800 Viborg
Jon Bøgedal Rasmussen, Ahomvænget 106, 7800 Skive
Anette Riis. Eveldrupvej 173, Testrup, 9620 Aalestrup
Kaja Sort, Mælkevejen 26, Rønbjerg, 7800 Skive
Morten Spanggaard, Tingvej 14, 0. Doense, 9500 Hobro
Elisabeth Strandby. Højskolen 7, 5856 Ryslinge
Christian Strebel. Grønnevang 7, Skave, 7500 Holstebro
Søren Borch Svendsen, Skivevej 68, 7451 Sunds
Anne Biller Sørensen, Vestergårdsvej 6, Gerning, 8850 Bjerringbro
Esben Juul Sørensen, Tranebærvej 16, Vind, 7500 Holstebro
Sine Thejls, Skivevej 258, 8831 Løgstrup
Paul Christen Thomsen, Ølstrupvej 5, 6971 Spjald
Sara Thordal-Christensen, Rørgårdsvej 2, Smollerup, 7850 Stoholm
Inger Tikjøb, Hvejselvej 67, Hvejsel, 7300 Jelling
Niels Trads, Smorupvej 13, Mejlby, 9610 Nørager
Jens Trærup, Kastanievænget 50, 7800 Skive
Helle Tønsberg. Højvangen 118, 8800 Viborg
Jacob Vang Vejvad. Dunhammervej 11 B, 8600 Silkeborg
Jacob Rune Vestergaard, Skovbrynet 29, 8800 Viborg 
Lise Vind, Skovbøllingvej 4, Pjedsted. 7000 Fredericia 
Anne-Marie Worm, Nygade 20, 9620 Aalestrup
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