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Løft dit hoved - og tak for livet
af Vagn Aage Kjeldsen

Overskriften er hentet fra J. C. Hostrups digt »Julebudet til dem, 
der bygge«, vel nok en af Hostrups mindre kendte sange og 
næsten den eneste der har salmepræg.

Hostrups sange er gennem de sidste 130 år sunget igen og igen. 
Mange blev skrevet til indvielser af forskellige højskoler, de var 
derfor skrevet til og om ungdommen, med særlig appel til de un
ges mod og vilje til dygtiggørelse og modning til den voksentil
værelse, der lå forude.

Mange citater er gennem tiderne hentet ud af den store pro
duktion. - De er tidløse og kan bruges igen og igen.

»Øjet opladt hånden øvet 
tanken på flugt over støvet«.
fra »Vi fik ej under tidernes tryk.«

En anden af hans sange »Der hvor vi stred og sang«, sætter de 
frie skolers formål og arbejde i relief.

»Tag goten under tugt, 
retled hans frie flugt, 
hold igen på kraften den rebelske, 
ku ’ ej det stærke mod, 
køl ej det varme blod, 
lær ham blot, hvad der er værdt at elske!

En del af Hostrups produktion er formet i et ret kringlet sprog, 
der ikke lever op til nutidens krav om letforståelige tekster. Det 
er vel hovedårsagen til at højskolesangbogens 17. udgave kun 
rummer 7 numre, mens der i 15. udgave var hele 21.

For mig at se er meget værdifuldt sigtet fra, men til gengæld 
kan vi glæde os over nye sangskrivere, som med sjove, under
fundige og lødige tekster rammer nutiden og bærer sangglæden 
videre.
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Når jeg har valgt Hostrups verselinie til overskrift er det p.g.a. 
det enkle og stærke budskab, som uanset tid kan forståes af alle.

De fleste (alle) mennesker har perioder i deres liv, hvor der er 
meget, der trækker nedad, da kan det være godt med enkle bud
skaber.

»Julebudet til dem, der græde 
det er vældet til evig glæde. 
Glæd dig da kun, du menneskesjæl, 
stinger end ormen endnu din hæl! 
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet 
løft dit hoved og tak for livet!

En hilsen til fremtiden.

Sagen om Tvind skolerne har i sommerens løb optaget meget 
spalteplads i aviser og tidsskrifter og er jævnligt kommenteret i 
både TV og radio.

Det er naturligt, at vi også i Bjergsnæsskolens ledelse har været 
meget optaget af dette drama, der beklageligvis har givet megen 
negativ omtale af skoleformen.

Samarbejdet mellem ministeriet og de frie skoler har altid 
været præget af tillid og respekt. Det er nu afløst af lovændrin
ger og opstramning af regelsæt og skærpet revision.
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Mange af Tvind skolerne vil genopstå, men nu som enkelt sko
ler med selvstændige ledelser. Vi kan kun håbe på, at de sammen 
med andre frie skoler fremover vil bestræbe sig på at overholde 
regler og love, så vi alle beviser, at vi er i stand til at forvalte den 
frihed, som hører skoleformen til.

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

Sommerferien er slut - en helt speciel - tid, livsform, familie
mønster - ophører.

Vi har startet skoleåret igen. Livet foregår nu i en »have« med 
gange - regler - timer - forberedelse, arbejdstid og fritid.

I »Sommerferie haven« var det livet - naturen - tiden til tin
gene, som gav indhold.

Tiden til at glædes over og mærke vores lille families forskel
lighed, samt dens evige genkendelige udsving og svingninger.

Det er godt i en ferie at komme meget tæt på hinanden - det 
kan binde os mere sammen i den ellers hektiske - men også dej
lige hverdag.

For andet år i træk havde vi lejet sommerbolig i Løkken.
Netop Løkken skyldes blandt andet - Molen - hvor fiskein

teressen kan få muligheder. Badestranden - som bare er skøn - 
og helt fantastisk. Butikkerne - som på samme tid er tillokkende 
og afskyelige.

Også i ferien viste Vesterhavet sin kraft og styrke - dejligt og 
voldsomt - meget blev skyllet op på strandbredden. Stormen var 
go’ - derefter stilheden. Ravfindere var det næste at opleve på 
stranden, endda ret tidligt på dagen.

Blandt mange ravsøgende turister var der en ung pige, med en 
lille plastikpose i den ene hånd.

Uden at tænke over det kom mit spørgsmål: »Har du selv fun
det de stykker rav, du har i posen?« Der blev svaret på meget ty
deligt sjællandsk: »Ja, det har jeg såmænd.«

»Hvordan gør du? Hvorledes får du øje på det?«
Pigen bukkede sig forover, så det rødfarvede hår faldt ned om

kring hovedet og skjulte alle hendes øreringe. Hun skrabede med 
sin pegefinger, hvor den blå perlemorsneglelak stadig kunne for
tælle, den havde været der. - Pigens ord var blot: »Jeg skraber 
bare lidt i sandet, og når sollyset rammer ravet - er man ikke i 
tvivl.«

Morgensolen var utrolig skøn. Lidt senere og 10-15 meter læn-
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gere henne på stranden blev mit ønske om ravfund til virkelig
hed.

Pludselig var der 3 stykker. - Ingen tvivl - et syn som aldrig 
glemmes, en stund der fører dig mange år tilbage i tiden, og sam
tidig fyldes du af en »glædesrus«. - Netop i dette øjeblik ople
ves, ses og mærkes solens skin.

Glæden ved synet skulle nydes fuldt ud. Fundet blev ikke grib- 
bet - men istedet betragtet intenst inden »gulddråberne blev skilt 
fra deres rette element.

Den unge pige - som jeg ikke andetsteds ville kontakte - gav 
mig en oplevelse, en iagttagelse, en rigdom, som jeg forhåbent
lig aldrig vil miste igen.



Når ansvar skal placeres!
af Hans-Jørn Bergmann

Som sædvanlig, fristes man til at sige, kunne vi igen i år i den i 
skrivende øjeblik nys overståede sommerferie, i de danske me
dier læse og høre om, hvor dårlige de danske skoleelever er - i 
år var det så læsefærdigheden, der stod for tur, og sædvanen tro 
skal et ansvar for noget sådant jo placeres.

Som sædvanlig, fristes man igen til at sige, bliver ansvaret en
sidigt placeret hos lærerne.

Lærerne er for dårlige, lærerne tænker mere i u-tid og ø-tid end 
de tænker på eleverne, lærerne er ikke deres opgave voksen, 
lærerne gider ikke efteruddanne sig, lærerne tænker kun o.s.v., ja, 
rækken af beskyldninger mod lærerne er alenlang. Det letteste er 
jo også at placere ansvaret hos lærerne. De får jo deres løn for bl. 
a. at lære eleverne at læse, og kan eleverne ikke læse, ja, så må 
læreren jo have svigtet eller ikke gjort sit arbejde godt nok. 
Færdig, punktum, så er den historie ikke længere.

Alle eleverne synger til forældredagen efter 2 uger.

10



Musikere til julestykket.

Ikke et ord om de manglende bevillinger til efteruddannelse af 
lærerne, der generelt meget gerne vil på kursus for at kunne klare 
de krav, der stilles i de nye love. Ikke et ord om at den nye skole
lov skal gennemføres stort set uden ekstrabevillinger. Ikke et ord 
om de mange nye opgaver, der er blevet og stadig bliver pålagt 
lærerne uden ekstra timer, ikke ekstra timer til læreren men ek
stra timer til eleverne. Lærer og elev skal nå meget mere på kor
tere eller samme tid. Ikke et ord om at lærerne skal lave emne
undervisning, projektopgaver , ja, så mange nye ting, at der 
næsten ikke er plads til den traditionelle danskundervisning, d.v.s. 
f.eks. litteraturundervisning, læsning af bøger. Skolen pålægges 
af det omgivende samfund så mange nye og ekstra opgaver, at 
der næsten ikke er tid til at opfylde læseplanernes krav.

Hvornår har du som forældre sidst læst højt for dit barn, hvor
når har du sidst været med dit barn på biblioteket for at hente en 
god bog - og ikke bånd eller video? Hvornår har du sidst ladet 
dit barn læse højt for dig? Siger du ligesom nogle af eleverne: 
»Hvorfor læse bogen, når du kan leje filmen?« Kontrollerer du 
som forældre, hvad det er, dit barn læser? Sådan lige kort be
mærket findes der på elevværelserne, især hos drengene, ikke me
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get læsestof, der i sværhedsgrad overstiger et Anders And-blad. 
Ikke ligefrem udviklende for elevernes læsefærdighed. Vidste du, 
at du som forældre efter den nye skolelov har ligeså stort et an
svar for, at dit barn lærer noget, som læreren har?

Har du tænkt over, at det, som i medierne kaldes lærernes 
manglende evne til at lære eleverne noget, måske også dækker 
over elevernes manglende evne til lære det, som læreren forsøger 
at lære dem. Vi er heldigvis fra naturens hånd ikke udstyret med 
de samme evner, men det er som forældre ikke let at indse, at mit 
barn måske ikke helt har de boglige evner, der skal til for at op
fylde de ambitioner, jeg har for mit barn. Lærer barnet ikke det, 
der skal til, så er det lærerens skyld. Ved en censorfrokost til 
prøverne i juni måned hørte jeg det udtrykt på denne måde: »Er 
det ikke sjovt: alt hvad eleverne får af karakterer under 8, det er 
lærerens skyld, men får de 8 eller derover, så er det, fordi de har 
arbejdet godt og lært noget til trods for den lærer, de har haft.« 
En hård udtalelse men måske alligevel med et gran af sandhed i 
sig, for når nu andre skælder ud på lærerne, så tør ingen ikke rig
tig tage dem i forsvar eller i det mindste prøve at placere en del 
af ansvaret andre steder.

Mens jeg sad i skolebestyrelsen på mine børns folkeskole, blev 
der indført mange nye og spændende ting, der skete store æn
dringer i skolen, men hvert år lød kravet fra kommunen: »Der 
skal spares ca. 2 % i budgetterne.« Der renoveres i den gamle by
del, der bygges svømmehal og opvisningshal, men der spares sta
dig på skolerne, ikke bare på undervisningsbudgettet, men med 
renoveringen og vedligeholdelsen står det også sløjt til. Og føl
ger du lidt med i medierne, så er det vist ikke specielt for Viborg 
Kommune, at der prioriteres på denne måde, det gælder vist for 
mange af landets kommuner.

Så når og hvis der skal placeres et ansvar for et eller andet i 
skoleregi, så tror jeg nok, det er nødvendigt med et lidt mere nu
anceret syn på tingene end det, vi oplever i medierne, og måske 
også hos nogle forældre. Vil man ikke selv være med til at tage 
et ansvar, er det letteste da helt sikkert også at skubbe det over 
på andre. Hvis vi hver især tager den del af ansvaret, der er vo
res, alvorligt og ikke skubber den fra os, så tror jeg også, vi kan 
opnå bedre og mere tilfredsstillende resultater.

Det er helt bevidst, at jeg ikke har nævnt eller kommenteret 
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elevens ansvar, da jeg håber, at vi i det daglige arbejde på sko
len lærer og viser eleverne, at de selv har en stor del af ansvaret 
for, at de lærer noget og at tingene fungerer, så vi alle kan være 
her.
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Kom igen...
af Niels Kjær

Jeg kører rundt med min barnevogn 
her i det mørke Jylland
og tænker, hva mon de har så travlt med 
disse rigtige mænd?

Jeg kører rundt og er lykkelig 
for så vidt jeg ved 
jeg har alt hvad jeg tør ønske mig 
i min uvidenhed.

Jeg ved at jeg sandsynligvis går glip af noget 
og tænk hvis jeg nu ikke får det hele med. 
der gik livet forbi med klar besked 
mens jeg selv var væk, et øjeblik, et helt andet sted.

(Steffen Brandt, TV2-Århus)

Opmærksomhed af børnene.
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Heldigvis har man lov til at være dum! Men har man lov til, ikke 
at gøre noget ved det...

Ud over at lytte til TV2, Gnags o.m.a. ynder jeg at citere Tor 
Nørretranders, der ved udgivelsen af bogen »Mærk Verden« red
dede mit liv. Han sagde: »Vi mennesker skal være mere bevidste 
om, ikke altid at være så bevidste«. Den mand er jo en sand fi
losof, for der er da ikke noget bedre end at smide sig foran flim
meren og labbe »Blæver Bakkerne«, »Mo-dullerne« og mysti
ske x og y filer i sig. Så slipper man oven i købet for at spille 
»Monopoly« (det der engang hed »Matador«) med venner og fa
milie. Jeg husker det som øjeblikke, hvor vi storskrydende kunne 
tillade os at grine af hinandens ulykke. Bare vi kunne få »Mata
dor« igen.

Kender I iøvrigt Lise Nørgaards udgave?
Men der er vel ikke noget at sige til, at vi kaster os ud i umå

deholden omgang med den lette garde. Bivirkningerne ind
skrænkes vel kun til at omfatte sure opstød og anorexi. Og så har 
vi da det at snakke om!

Vi er vant til at vente, så hvorfor ikke gøre det henslængt. Vi 
venter på afskaffelse af sygehusenes ventelister, venter i super-

Anne og Niels optræder den sidste aften.
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markedet, der til stadighed effektiviseres med længere og læn
gere køer ved kassen tilfølge, køer er kedelige, folk synes man 
er mærkelig, hvis man begynder at snakke med dem ud over al
mindelighederne som vejret og trængslerne på parkeringsplad
sen. Og vi venter med at vedkomme hinanden og vores omgi
velser.

Jeg er ikke spor bedre end andre, men hvor føler jeg mig pri- 
viligeret af, at jeg i min dagligdag, igen (jeg var elev på BS i 82- 
83, det år hvor vi så Dallas), er en del af det forpligtende fælles
skab, der dagligt udspilles på en efterskole som Bjergsnæsskolen.

Der er også for mig tale om »Værdier i hverdagen«.
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Jeg holder af hverdagen
af H. C. Henriksen 

»Jeg holder af hverdagen«. Det lyder da simpelt, for det gør vi 
vel alle. Men er der ved nærmere eftertanke, nok af os, der skøn
ner tilstrækkelig på alle de glæder en helt almindelig dag giver 
os. Er der f.eks mange af os, der skønner på det at vågne hver 
dag. Det mest korrekte ville jo nok være at springe op af sengen, 
udbringe tre hurraer for dagen for så derefter at lave en hyldest
dans ude i baghaven (forhaven kan evt. også benyttes). For hvil
ken glæde er det ikke, at livet har givet os endnu en dag. Jeg ved 
godt, de fleste af os ikke tænker sådan. Det, at vækkeuret ringer, 
synes vi jo er en pinsel, og at en ny dag venter os, kan vi absolut 
ikke se noget positivt i. Det kræver mindst otte og fyrre minut
ter, to stykker franskbrød med solbærmarmelade og fire kopper 
kaffe.. Og alt dette fordi vi tager det som det naturligste i verden, 
at vi vil vågne hver eneste morgen. Og det på trods af, at vi alle 
ved, det en dag - og vi ved ikke hvilken - vil være slut, og vi vil 
aldrig vågne mere. Man kan godt få den tanke, at fordi vi ikke 
ser døden i øjnene, kan vi ikke forstå at nyde livet.

Hov, hov, opdækning i feltet.
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HC hjælper med at finde vej på kortet.

Sådan noget som det glade smil er vi også bange for at bruge. 
Tænk på hvor mange gange man kunne bruge det i løbet af en 
helt almindelig dag, men for ikke at lave alt for meget opmærk
somhed, smiler vi uhyre sjældent til fremmede personer. Ja selv 
til folk vi kender, kræver det lidt af en overvindelse før vi kom
mer med et smil. Og det på trods af vi alle ved, at et smil kan 
varme en del mere end selv det største oliefyr.

Passer ovenstående så? Holder vi ikke af de helt almindelige 
dage, og forstår vi slet ikke at vise glæde og varme over for an
dre mennesker. Selvfølgelig holder vi af vores hverdag, men 
mange af os fokuserer for meget på de få begivenheder, der sker 
i årets løb. Mange fokuserer f.eks. meget på ferien, hvilket man 
bestemt ikke kan fortænke dem i, men for de fleste varer ferien 
altså kun 1/15 af et helt år, og det er da ret vigtigt, man også skøn
ner på den resterende tid, og at dette ikke blot bliver »fyld-tid«.

Det vi skal gøre, er simpelthen at stoppe mere op - lige meget 
hvor, og nyde livet.

Tænke lidt mere over hvert øjeblik, der flyver forbi, for der vil 
måske komme et nyt, der ligner, men netop det samme vil aldrig 
komme igen. Vi skal lære at nyde hver alder, vi har. Når man er
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10 år, vil man gerne være 14 og blive konfirmeret. Når man er 
14, vil man gerne være 16 og færdig med skolen. Når man er 16. 
vil man gerne være 18 og ha’ kørekort, og sådan kan man blive 
ved. Men det vigtige er, at man nyder netop den alder, man har, 
for hver alder rummer fantastiske muligheder - muligheder vi 
bare selv skal lære at udnytte, mange tror måske nu, det gælder 
om hver dag at lave små mirakler. Men nej. Det, det gælder om, 
er at skønne på de værdier hver dag indeholder. Lad livet være 
en udfordring, men brug det som en medspiller.

Det, at man skal udnytte livet, betyder ikke, det er et »must«, 
at man er i godt humør hver eneste dag. Det, at nogle mennesker 
mener hver eneste dag skal være en solstrålehistorie, er noget 
vrøvl. Nej hver dag skal leves og opleves. Man skal glæde sig 
over det positive og acceptere det negative. Det, at hvert sekund 
ikke er en dans på roser, gør jo netop den øvrige tid værd at leve. 
Problemet for mange afos danskere er måske netop, at det er ble
vet »for let« at være dansker. Mange ting er os givet, og vi skal 
ikke kæmpe for noget, hvilket betyder, det bliver for let at »glide« 
gennem livet på en fribillet. Vi oplever for sjældent, vi skal vende 
et nederlag til sejr, da vi uden kamp får uafgjort.

Et af Piet Hein’s lyder: »Når du la’r dit ansvar ligge, tror du 
vist, du har det ikke«. Med vores eget liv (og egen hverdag) gæl
der det, at der er måske nogle, der gerne vil hjælpe, men ansva
ret er helt ens eget. En dårlig dag kan man undskylde med ens 
nabo, lærer, kæreste etc.

Men med et helt liv kan man kun skyde tilbage til en selv. Nyd 
sekunderne, hold af hverdagen og lev livet.
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Foredragssalen egner sig til Melodi Grand Prix.

Når ungerne bliver unge
af Vibeke Olesen

Inspireret af »Sæt ord på din verden«

Vi vil gerne have de unge til at fortælle og skrive historier.
Det har de sikkert altid gjort.
Mere eller mindre.
Nogle historier bliver det rene digt.
Andre ligner hverdagen mere.
Nogle historier blander det hele sammen.

Historier bliver ikke nødvendigvis bedre af at være selvoplevede.
De er mere sande på den måde, at de beskriver noget, der er sket.
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Men en opdigtet historie kan måske sige os mere end en selvop
levet.

De unges tanker om, hvordan verden kunne være, er vigtige.
De unge har også længsler og drømme..
Men netop i de ældste klasser er der mange, 
der holder op med at digte historier.
»Det er for barnligt«, siger de, der har så travlt med at blive voksne.
Det er vigtigt at kunne fantasere.
Hvis man kun kan se og opleve det, som er, 
indskrænker vi vores egne muligheder.
Fantasien skal holdes levende.

Der er brug for unge med fantasi.

Lille del af udstilling til jul.
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Lidt om at lave æsker - 
et gammelt håndværk
af Anne Tingager

»At samle på æsker 
er en frygtelig mani 
forjofler’man har 
jo flere må man ha’ 

til at ha ’ dem man samler på i«.

Langt tilbage i historien var det et udbredt håndværk at lave æsker. 
Det var et kendt håndværk allerede i middelalderen, hvor munke 
i klostre både bandt bøger ind og lavede æsker .

Pappet blev et almindeligt kendt materiale i det 16. århundrede. 
Klostrenes bogbindere havde jo i forvejen det nødvendige værk
tøj og materiale til at lave stærke og dekorative æsker, og be
gyndte nu at lave æsker i pap. Den tids æsker var præget af den 
dekoration, man kendte fra bogbindingen - stof, læder og bro
gede papirer. Det var æsker, der var mere til pynt end til nytte.

Lille del af udstilling til jul.
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Flot arbejde.

Senere i 1700-tallet lavede bogbinderne æsker som anvendtes 
til mange formål: syskrin, spejlæsker, rejseskrin, hatteæsker, 
smykkeæsker, æsker til breve, parykæsker m.m. Det var æsker, 
som havde en funktion.

I 1800 - årene var det ligefrem eftertragtet at lave æsker i pap 
både herhjemme og i udlandet. Flere lærebøger vidner herom. 
Det var især blandt borgerskabets fine fruer en yndet fritidssys
sel, og det skyldes især Kamma Rahbek (1775-1829), der var en 
dygtig æskemager. Hun lavede mange smukke æsker til alver
dens formål i Bakkehuset på Frederiksberg. Hun lærte kunsten 
af sin far og sine brødre, som menes at have været meget 
fremragende til dette håndværk. Kamma Rahbæk lavede over tu
sind smukke æsker - hver æske var et lille kunstværk. Æskerne 
lavede hun helt fra bunden - de blev formet i pap og klistret sam
men, malet og dekoreret. Bakkehuset på Frederiksberg eksiste
rer stadig den dag i dag med en lille samling af hendes smukke 
æsker.

Det var altså bogbindere som stod for æskehåndværket, og det 
var et selvstændigt fag helt frem til slutningen af 1800-årene, hvor 
det ophørte, da industrialiseringen begyndte. Det blev nu almin
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deligt at købe æsker i butikkerne og ikke nødvendigt at gå til en 
æskemager for få sine æsker fremstillet.

Siden gik »æskekunsten« lidt i glemmebogen.
Men i starten af 1980 erne begyndte Arne Holstborg fra Viborg 

at genopfriske og undervise i det gamle håndværk, »støve« det 
af og tilpasse det en lidt mere praktisk nutid, i såvel form og funk
tion som materialer og farver. Æskerne laves dog stadig efter de 
gamle bogbindermetoder.

1 dag findes der to forretninger på henholdsvis Als og i Vegger 
ved Nibe, som forhandler materialer - pap, stof og papir til det 
at lave æsker!

Her på skolen er det et valgfag, hvor eleverne lærer det gamle 
håndværk at kende og skaber deres egne personlige æsker og an
dre paparbejder til den funktion, de nu har brug for.

Æskerne/paparbejderne laves i pap og limes sammen, beklæ
des med bogbinderlærred, bogvelour eller papir og dekoreres.
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Spil eller spild
af Peder Kraack

Et slag kort er altid hyggeligt.

Leg og forsøg er så stærke sider af selve menneskets væsen, at vi 
finder tegn på sådanne aktiviteter i enhver kultur, som vi har blot 
rimelige spor efter. Men det, at mennesket altid har spillet, er jo 
ikke en direkte grund til at bringe aktiviteten ind i skolestuen, fra 
de første år i skolen husker du sikkert legene, man dengang havde 
tid til, disciplinlege, stillelege, ordlege, regnelege osv. Du husker 
sikkert også alle de spil, I havde tid til, dengang du var barn, skak, 
mølle, dam, terninger, kort,ja selv tændstikker og små sten kunne 
bruges til et utal af forskellige spil. I dag finder vi kun de store 
familiespil frem til jul, og det har producenterne luret, for der 
kommer mindst et nyt dyrt familiespil på markedet i november 
måned.

Hvorfor skal vi bruge tid på at spille, og hvilke værdier er der 
i spil? Der er selvfølgelig mange især sociale værdier i spil, men 
matematiklæreren kan også se noget værdifuldt i at bygge videre 
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på de erfaringer, eleverne har med spil, selvom der er stor forskel 
på deres erfaringer.

Det handler om lysten til at lære, at skabe variation i under
visningen, at skabe sammenhæng mellem hverdagen og skolen 
(matematikken)? Skolefagene dækker ikke alle sider af vores til
værelse, der skal også være plads til de sider af livet, som ikke 
kan og bør udsættes for denne form for systematisering. Vi skal 
også kunne fantasere, håbe, drømme og udtrykke følelser i fuld 
tillid til os selv og vores eget værd.

Det er matematik, når vi skal beskrive spil og forklare regler, 
og især hvis vi selv skal udtænke regler. Det er svært men givtigt 
at skulle forklare sine spillestrategier til andre. Spil kan visuali
sere, øve antalsbestemmelse, træne almindelig regning, erkende 
sammenhænge, lave undersøgelser og ræsonnementer, og give et 
mere fortroligt forhold til sandsynligheder.

Hvilke spil er relevante i denne sammenhæng og under hvilke 
forhold?

Simulationsspil: (modelverden) Landbrugsspil, Familiespil. 
Tuborgspillet, Bankspil, Simcity, Simfarm. Sandsynlighedsspil: 
Sænke Slagskibe, Snyd, Giraf, Meyer, 10000, Opvaskespillet, 
Backgammon og Minestryger.

Strategiske spil: (spil hvor man overvejer sine træk, uden tilfæl
dighedsfaktor) fx Stratege, Skak, Kalaha, Othello, Fire på stribe, 
Mastermind, Kinaskak, Kryds og bolle.

Dansk Tipstjeneste og Casinospil: (hasardspil) Tips, Lotto, 
Oddset, V6 og Roulette.

Der findes en iderigdom i mennesket, som har gjort det muligt 
at skabe en næsten uendelig mængde af levedygtige spil, i mange 
forskellige kategorier. Derforuden er der i de senere år opstået et 
helt nyt medie, hvor spillene står stærke, især hos børn og unge. 
Det er naturligvis computerspil, der er tale om. Mange af de spil, 
der er præsenteret for os via PC, Amiga, Nintendo etc., er spil der 
i forvejen findes som fx skak, diverse kabaler etc. Værdien ved 
at kunne spille disse spil på en skærm er begrænset, dog undta
get de tilfælde, hvor en eller flere modstandere savnes. Ved an
dre spil er fordelene mere åbenlyse. Her kommer mediets store 
regneevne til gavn. Det bliver fx muligt at skabe meget komplekse 
mini-verdener, ( fx Sim city ), der ville være meget omstænde
lige og tidskrævende at udføre som brætspil. En særlig kategori
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De spændstige drenge.

indenfor computerspil, eller rettere maskiner er de specielle spil
lemaskiner, fx Sega og Nintendo. Disse vurderes både pga selve 
spilleudvalget og maskinernes opbygning, ikke at kunne bidrage 
nævneværdigt til en øget matematisk forståelse, og kan derfor 
ikke anbefales i netop denne sammenhæng.

Strategiske spil. Hvis vi her tænker på spil uden åbenlyse præg 
af tilfældighed, spil med »træk« er det klart, at man straks er i 
overvejelser om, hvorledes man kan komme til at vinde. For at 
nå dertil må man først erkende spillets struktur, dernæst formu
lere for sig selv, hvori ens problemer består og til sidst løse pro
blemet: Hvorledes vinder jeg fra denne position ? Et eksempel, 
der sikkert vil være kendt for mange, er undersøgelsen af kryds 
og bolle, hvor man hurtigt opdager, at der kun er få muligheder 
i spillet, og hvis begge spillere kender disse, så vil ingen kunne 
vinde spillet. Den, der kender spillets muligheder, kan ikke tabe 
det, hvis han ellers kan holde sig vågen. Der er stor forskel på 
elevernes forhold til sandsynligheds begreberne statistisk, per
sonlig og teoretisk sandsynlighed ligesom deres billede af gevinst 
chancerne i Tips og Lotto ikke altid stemmer med virkeligheden. 
Det er derfor oplagt at bruge matematiktimer til undersøgelse af 
de forskellige spil.
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En oplevelse for livet
af Esben Juul Sørensen - årgang 95/96

Efter ti år på skolebænken var jeg efterhånden ved at være godt 
træt af skole og lektier. Derfor syntes det uoverskueligt at gå 
endnu tre år i skole - denne gang i gymnasiet. Samtidig havde 
jeg lyst til at komme lidt væk fra den vante gænge - møde nye 
mennesker og få nye kammerater under helt andre forhold end 
de, jeg var vant til. Kort sagt: Jeg ville på efterskole.

Jeg var i den heldige situation, at min far og mor havde været 
så forudseende at skrive mig op på Bjergsnæsskolens venteliste, 
så jeg var sikker på en plads der. Efter at have været på besøg på 
Bjergsnæsskolen var jeg ikke i tvivl: Her ville jeg tilbringe mit 
tiende skoleår. Jeg glædede mig meget til, jeg skulle begynde på 
skolen, og jeg havde store forventninger til skoleåret.

Det var herligt at kunne konstatere, at mine forventninger til 
skoleåret bestemt var blevet opfyldt. Tiden på Bjergsnæsskolen 
har simpelt hen været den bedste i mit liv. Især hen mod slutnin
gen af året havde vi et ufatteligt fællesskab og sammenhold.

Så er det afsted.
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Derfor var det selvfølgelig også uhyggeligt svært at skulle sige 
farvel til hinanden den sidste skoledag. Heldigvis havde pro
grammet op til slutningen været så »tæt«, at man egentlig slet 
ikke kunne nå at fatte, det var ved at være slut. Derved begyndte 
man ikke »at tage sorgerne på forskud«.

Den første uge efter man var kommet hjem, gik da også med 
lige at få tingene til at falde på plads, hvorefter det langsomt gik 
op for én, at det uigenkaldeligt var slut. Det var bestemt ikke 
særligt rart at indse. Når man i et år havde været vant til at fær
des blandt hundrede mennesker et sted, hvor der altid var liv og 
glade dage - ja så følte man altså et utroligt tomrum og en enorm 
ensomhed, når man nu pludselig var »alene«. Jeg havde heldig
vis fået arbejde ^sommerferien, så jeg ikke fik så meget tid til at 
tænke over, hvor frygteligt det hele nu var blevet. Der var dog 
også arrangeret en god fest og en rigtig vellykket campingtur til 
Løkken i sommerferien, hvor vi alle med glæde genså hinanden. 
- Så helt slemt var det nu ikke at komme hjem.

I den senere tid er jeg dog begyndt at savne skolen igen. De 
sidste måneder på efterskolen var meget, meget hårde, derfor var 
det altså tiltrængt med en lang pause. Den er nu overstået, og 
længslen melder sig. Man har nu også overstået de første spænd
ende uger på gymnasiet, hvor man jo igen har fået nye venner, 
og langsomt er man nu inde i den nye trædemølle, i hvilken man 
igen længes efter efterskolelivet.

Af den grund var det spændende nok en gang at mødes med 
sine kammerater til gammel elevdag. Det var selvfølgelig ikke 
det samme som »i gamle dage«, da man jo må huske på, at vi alle 
hver især er begyndt på noget nyt og spændende og har fået mange 
nye oplevelser. Fællesskabet bliver derfor aldrig det samme igen. 
Dermed er der dog ikke sagt, at man ikke kan mødes og havde 
det rart sammen. De venskaber, man stifter på efterskole, er nok 
også mere holdbare end såkaldte normale venskaber.

Desværre må vi nok i fremtiden indse, at vi alle langsomt gli
der lidt længere bort fra hinanden. Men sådan er livet: Det går 
ubønhørligt videre. Og vi (og det nuværende og de kommende 
hold) må huske på, at bare fordi vi nu er færdige med et efter
skoleophold, stopper livet ikke - tværtimod. Det er først lige be
gyndt, og vi har helt sikkert alle rigtig mange gode oplevelser i 
vente.
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Afslutningstalen 1996
af Ole Mølgaard

Tak til jer elever for udstillingen, for opvisningen med overra
skelser - og tak for folkedansen, sang og musik - det var flot.

I dagligdagen bliver vi bombarderet med udsagn som »Pas nu 
på...« - »det er det værste siden...« »Aldrig har det været så galt 
som...« »Svindel i toppen...«

Positive udsagn bruges sjældent eller skal jeg sige sælger ikke 
så godt som de negative og dårlige. Altså, vi vil hellere købe de 
dårlige nyheder end de positive. Som Willy Sørensen siger i de 
første linjer af sit digt.

»Sadisme«:
Den enes nød kan gøre den anden helt blød.

Man kan få så ondt af dem der lider ondt 
at det gør én godt 
at man føler sig god.

og han slutter:
Megen ondskab er ulykkelig kærlighed til det gode.

En lidt anden synsvinkel på dette har jeg fra forfatteren Bjarne 
Reuter, som vi vist allesammen kender. Jeg læste endnu en gang 
en kronik, han skrev i avisen Politiken i 1989. Den hedder 
»Humoren der blev borte«, og jeg kom her til at tænke på alle 
vore velmenende formaninger og gode råd, og ligeså miljøde
batten, hvor vigtig og rigtig den end er. Kronikken er skrevet på 
Bjarne Reuters dejligt ironiske måde. Jeg må lige indskyde, at 
kronikken er skrevet før Greenpeace lavede sagen med boreplat
formen Brent Spar og Sovjetunionen blev opløst. Jeg vil læse den 
første del op:

»Humoren der blev borte«
Halleluja, hvor går det skidt og hosianna, hvor er vi blevet adva
ret og tre gange amen, inden jeg lukker mine øjne to, taknem
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melig for den daglige dosis, den stabile medieinjektion, der no
torisk frituresteger mit korte liv i et sandt rædselskabinet af ulyk
ker.

Jamen, så se Dem dog om, menneske: Gå ind i den nærmeste 
børnehave, hvor ligene flyder. Ja, ikke de små. Jeg taler om dy
rene. Ole Lukøje-lampen er for evigt slukket over fortidens glade 
giraffer, runde bamser og muntre elefanter. Adjø til Peter Pedal, 
Strudsen Rasmus og Peter Kanin. Hvis man vil købe et tøjdyr til 
sin pode, er der kun de truede tilbage, og de er selvsagt udstop
pede.

Da jeg var dreng, læste jeg om den sidste mohikaner. Nu lyder 
gongongen for pandaen, sneleoparden, silkeaben.... De kan 
spørge enhver fire-årig, hun kan blive ved i timevis. Engang sad 
vi stakåndede til fire-forestillingen og skreg ligesom Tarzan i den 
tro, at junglen eksisterede. (Tarzan har vi godt nok aldrig troet 
på). I dag får man kun øje på ekspeditionen Greenpeace, der hæn
ger som ulykkesfugle fra pol til pol eller prutter rundt i en gul 
gummibåd, iført fuldskæg og redningsvest, i et vellykket forsøg 
på at holde enhver optimists urealistiske hoved under vandskor
pen. En kættersk tanke slår somme tider ned i mig. Gud ved, hvad

Hygge i madgruppen.
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Har vi det ikke bare godt?

Opvisning ved elevmødet.
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denne stenrige organisation egentlig udretter? Sidst jeg så dem 
var, da en af dem plantede et flag på en russisk ubåd. Fem se
kunder efter blev flaget pillet ned igen, og alting var, som det ple
jede. Men Greenpeace havde vist flaget. Begivenheden var op
højet til tv-avis-plan. Formålet er, at vi mennesker via dårlig 
samvittighed og almindelig livslede skal ændre kurs. Jeg tror ikke 
på denne metode, så er det sagt! Ethvert angreb på livsmoralen, 
hvad enten det kommer fra ulykkesstatistikkerne eller fra fanati
ske religioner, får - tror jeg - den stik modsatte virkning. Mordet 
på glæden over tilværelsen begynder i den vestlige verden (hvis 
skyldpukkel også er den største) meget tidligt. For nylig over
værede jeg en ganske rutinepræget scene, da jeg - dum som jeg 
er - stod ved Bagsværd Sø og nød solen, luften, fugleflokkene 
og livet. Du godeste, hvor var det smukt. Bag mig kom en bør
nehave marcherende. Jeg følte lykken som et knæk i knæhasen. 
Børnene var anført af en nydelig ældre dame, der så både myn
dig og kærlig ud. Kan man forlange mere? Kort sagt: Praktisk 
fodtøj. Fremtidens danskere slog sig nu ned i græsset, og ligeså 
gjorde jeg, opfyldt af rørstrømske idealer om den kommende ge
neration. Nu startede imidlertid foredraget om forureningen af 
vandet, de syge fisk, blyindholdet i luften og de vanskabte træer, 
der stønnede i den svovlfarvede luft. Jeg er lykkelig for, at kani
ner ikke kan læse, og at måger ikke forstår menneskesprog. 
Omvendt modtog børnehavebørnene de nedslående kendsger
ninger med ophøjet ro. Jeg går ud fra, at de allerede er blevet del
vis immune. De ser vel også tv-avis. Timenyhederne slår dem 
skrutryggede fra morgen til aften.

Jeg vaklede hjem på ømme fødder, idet jeg ihukom mange 
sort/hvide tv-programmer med en vis dr. Lieberkind - en pin
gvinlignende herre, der trofast mod sit emne, vraltede rundt og 
tegnede og fortalte, som om verden stadig så ud, som dengang 
Gud lige havde malet den. Udsendelser om dyr, fauna og miljø 
er bestemt ikke, hvad de har været. Det vrimler med lig eller sid
ste eksemplar. Problemet er selvfølgelig, at udsendelserne ikke 
lyver. Jeg spørger bare: Hvad fører de til?

Men traumet er ikke begrænset til zoologien. Jeg mener: 
Tingene hænger jo sammen, ikke sandt. Hver gang jeg forvent
ningsfuldt binder servietten under hagen, begynder en lille rød 
klokke at kime i baghovedet. Som en uafladelig båndsløjfe bim-

33



34



ler den døgnet rundt. Jeg og De er i gang med det store, kolde 
mord. Selvmord underforstået. Kort sagt: Dør vi ikke af depres
sioner, så skal vi sgu nok komme ned med nakken via det, vi prop
per i munden. Grøntsagerne er sprøjtede, kødet pumpet med køns
hormoner, og dioxinen flyver i flasken. I fjor døde en kvinde i 
Kolding efter at ha" spist en kylling. Børn får blyforgiftning af 
dåser med plukmakrel, og teenagepiger får overskæg af hakke
bøf.

Tjener: Må jeg bede om et stykke knækbrød med diætmar
garine, tak!

Til større selskaber, muntert anbragt forventningsfuldt smi
lende, jeg havde nær sagt i et paulun af glæde, sidder vi side om 
side med vore kære venner, en stor glad kreds, der kender til bor
dets glæder - da en tør røst høres: - Hvad er egentlig dit kole
steroltal, Kaj?

Man fornemmer det kollektive gisp. Man hører det taktfaste 
klap, for ikke at sige kollaps fra talrige defekte hjerteklapper, su
get fra de mosgroede vener og arterier, det læsper i bronkierne, 
der bøvses i galdeblæren, nyrerne hikker og leveren går i koma. 
Kort sagt: Man mister appetitten. Folk går tidligt hjem. Nogle ral
ler mærkbart. Pilleglassene åbnes allerede i taxaen. Men engang 
sad vi ved det selv samme bord. To pilsnere i en snor efter en båd. 
Vi var kålhøgne af glæde. Vi sang. Vi skålede, vi spiste, vi nød, 
og vi var. Hvis vi synger i dag er det »Vi voksne kan også være 
bange«! Bange? Vi er lammede af skræk!

På skolerne går de til den. Den ene planche afløser den anden 
med arbejdsløshedskurver, dødsulykker på værfter, afskårne lem
mer i elementkøkkener, selvmord blandt spædbørn og procenten 
af sniffere inden for EGV. For ikke at tale om AIDS! Misforstå 
mig ikke. Det er sundt med oplysninger. Men hvorfor ikke tage 
skridtet fuldt ud. Hvorfor ikke give de nyfødte drengebørn en 
flexibel gummidut på cocktailpølsen med det samme. Så kunne 
den rare doktormand - for en kort stund - fjerne hylsteret, når det 
ægteviede par mente sig klar til avl.

Stillet over for al denne dårligdom, er det karakteristisk, så 
usårbare især børn og unge er. Der hersker, jeg havde nært sagt, 
en ulykkes-nihilisme. Ja, mange af dem går om bord på denne li
vets dødsejler med krum hals.

Jeg tror, at noget må være perverteret. Og nu kommer vi om- 

35



sider til det: Ærindet, om De vil. Undskyld eller jomfruelighe
den. Glæden over ingenting er, for at sige det ligeud, ikke så vel
begrundet mere. Lykken ved blot at sidde og glo på en eng får 
først mening, hvis man har sin Walkman ved øret. Skulle den kon
stante musak ikke slå til, så findes der stærkere midler. 
Narkomanien er bestemt ikke begrænset til piller og alkohol. 
Livet slår ikke til. Jeg mener, hvad var Rude Skov uden Vivaldi? 
Eremitagesletten!... ludkedelig uden Albinoni. Kunne man fore
stille sig en søndags-køretur uden Jean Michel Jarre i radioen? 
For slet ikke at tale om Lars E. Christiansen? Gider De tage på 
skovtur uden deres Barolo?

Nej vel. Som at række tungen ud ad vinduet.
Som en dag uden fjernsyn.«

Ja kære elever. I det år der er gået, har vi diskuteret og snakket, 
leet og grædt, skændtes og grint. Men glæden blev aldrig borte i 
det nu snart svundne år. Glæden over det vi kunne sammen, nem
lig at skabe skole.

Jeg føler, der har været en god sammenhæng mellem det pres, 
der skal til, for at man lærer mere og så friheden til sig selv. - 
Der har ikke altid været tid til det hele - det vil der aldrig være. 
Men vi har glæden, og I har haft glæden til at finde hinanden - 
ikke overdænge hinanden med ulykkesstatistikker - vi har ikke 
ladet andre tage ansvar, vi har selv fået det prøvet - taget det på 
os.

Når jeg ser ud af vinduerne i hallen, sådan en dag som i dag, 
ser igennem åbningen ud til marken og over på træerne og 
buskene på den anden side, tænker jeg på i vinter, hvor de stod 
næsten nøgne - vi kunne næsten se gennem træerne. Det kan vi 
ikke i dag, hvor træerne har blade og alt står i fuldt flor, og der 
er liv.

Vi kan ikke se igennem alt. Hvis alt skal være så gennemsku
eligt bliver det måske for nøgent. Det frugtbare ligger måske mere 
i det mindre gennemskuelige. Livet viser sig i sin pragt, og det 
liv må vi tage som det er her og nu.

Det er som malerierne her i hallen. Vi kan se de mere konkrete 
malerier - vi kan forholde os til præcis, hvad det er. På nogle af 
dem har vi endda navnet på, hvem der er på billederne - det kunne 
være Morten Frost. I den anden side af hallen ser vi straks mere
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Lancieres til gallaaften.

abstrakte malerier. De er mere det ubevidste - noget vi ikke kan 
finde ud af, før vi har set godt på det og tænk lidt over det. Ganske 
som livet, det liv som vokser op mellem det konkrete og det ube
vidste. Ingen af delene kan vi undvære, men midt imellem må vi 
stå ligesom træet her på hallens gavl.

Hallen kan også bruges på anden vis. Vi har set jeres opvis
ning, jeres volleyball, ja og håndbold, og så kunne det være fri
stende et sådant år virkelig at sætte ind, nu I er så dygtige til det. 
Det kunne egentligt være spændende engang, måske allerede 
have gjort det i år. Vi sløjfer nogle af de timer, der ikke er så »nød
vendige«, fx. de timer vi har i foredragssalen, fortælletimer, 
idrætsteori, aktuelt eller lignende. Så kunne I blive gode til det 
der med boldspil og gymnastik - så kan vi tage ud og vise andre, 
hvordan det bare skal gøres - så dygtige er eleverne på 
Bjergsnæsskolen, eller også bliver de det.

Men sådan gør vi ikke.
For så skal vi bygge det hele op om sportsånden, og virkelig 

lave det til en rigtig sportsskole. Men hvilken ånd er det. »Tab og 
vind med samme sind, - men det er nu sjovest at vinde« - det 
ved vi godt.
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Sørgmodige minder den sidste aften.

Samvær og glæde.
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Hvor får vi respekten for det anderledes? Hvor får vi troen på 
hinanden på trods af forskellighed. Hvor får vi den åndelige di
mension med - for at få mig selv med - for det er os der er de 
dygtigste - og livet går videre, uden os.

Jeg sagde til jer i starten af året:
Det livgivende samvær, som I nu skal til at bygge op med an

dre fra alle egne af Danmark, håber jeg kan være med til også at 
skabe respekt og forståelse for andre.

For netop samtalen og troen på, at det kan nytte at tale sig sam
men, at tale sig til rette er livsnerven i folkestyret. Det har vi også 
lært i løbet af året. Der, hvor vi ikke kunne blive enige, måtte vi 
alligevel finde ud af det. Vi mødes på grundlag af ligheden, den 
lighed der ligger bag os alle, uanset hvilken farve vi har, og hvor
dan vi ellers ser ud. Vi er alle mennesker sat i denne sammen
hæng. Vi er sat i samme vilkår - menneskets vilkår. Man kan sige, 
det er den fælles folkelige identitet, det er det, der gør, at vi kan 
finde sammen, og så kan vi vokse på grundlag af forskellighe
den.

Det er dejligt at se, når I laver nogle ting sammen. Vi kan godt 
se, at I er forskellige, men der bliver alligevel sammenhæng - vi 
får enheden med. 1 er ikke ens, og det skal I heller ikke være, men 
I får en enhed ud af det - det gælder uanset om 1 laver gymnastik, 
spiller bold eller lignende - der er en enhed i det.

Den anden dag var der en dame der sagde til mig:
»Det er så dejligt at se så frie, de er!«

Sådan lød det den anden dag om jer elever. Det er dog utro
ligt. Efter at have gået på en skole med så strenge rammer. Ingen 
øl, spiritus eller euforiserende stoffer, drenge/pigegange adskilt 
og kun en besøgsaften om ugen, morgenløb, krav om at skulle 
yde sit bedste både i boglige, musiske, idrætslige, kreative fag 
o.s.v.

Det væsentlige er at kunne få nogle rammer om tilværelsen, og 
inden for de rammer få friheden - friheden til at være sig selv. 
Friheden til at få lov at være sig selv - blive det menneske, man 
er. Vi så det også i aftes, hvor nogle, der ikke var vant til det, stod 
op alene og sang. Det skal der mod til, men der skal også være 
kammerater, der giver friheden til det.
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Synge: At kende sig selv
At kende sig selv er at finde et lys 
og flakke som møl i spiraler, 
at føle et sug mod det fjerne, et gys 
i flugt med kometernes haler 
- sprænge sig ud 
gennem knogler og hud 
og glide mod himlen som svaler.

At ville sig selv er at bane sig vej 
i krattet, hvor tornene flænser, 
at vække sin Tornerose til leg 
og ride i spring over grænser 
- træffe et sted 
på en kærlighed 
til det, som du slet ikke ænser!

For kærlighed buldrer i celler og væv 
og bølger fra græs og til hvaler.
Den dirrer i dunet om dammenes siv 
og blikket, når kæresten taler 
- slynger sig op, 
til den finder en krop, 
og elsker mod alle moraler.

At finde sig selv er at røbe sit skjul 
og finde sig i at blie fundet, 
at råbe »hér er jeg« og træde i sol 
- for før var du blindet og bundet! 
Frit komme frem 
som en ven mellem dem, 
der troede, du var forsvundet.

Til kæmper biir de, der vil gribe det blå 
og kende sig selv og hinanden;
dog større er du, som tør famle og nå 
med hænderne over forstanden.
Fandt du en ven, 
ved du - kender kun den 
sig selv, som ved af en anden.

(Tekst: Jesper Kallesøe - Musik: Erik Sommer)
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Opmærksomhed.

Denne sang siger så mange ting. At kende sig selv er også at sætte 
sig et mål og følge det. Elever, I skal føle suget på det nye ukendte, 
når I drager ud herfra. Det sug, I sikkert i foråret har følt, når I 
syntes, det var hårdt, og nu kan det være nok - nu skal jeg væk 
-jeg skal hjem - jeg skal ud - jeg skal noget andet!

Det har været betydningsfuldt at få sat sig det mål, og fundet 
det lys man har at gå efter.

I skal sprænge jer ud - jeres forældre vil gerne holde på jer, og 
det er der andre, der også vil. I skal finde jer selv, men I skal også 
ville jer selv for at bane vej. Det er det krat, hvor tornene flænser 
- det er ikke nemt at bane sig vej selv, og det ved I godt efter 
sådan et år. Lisbet sagde til mig den anden dag: »Det er egentlig 
mærkeligt, at vi som forældre er så gode til at fortælle vore børn, 
hvad de ikke kan - i stedet for at sige til dem: Hvor er du dog 
god til det der - det må du gøre noget ved.« Her er også en vej, 
der skal banes.

Det er også mærkeligt, når man overskrider sine grænser - mø
der noget ukendt og pludselig møder kærligheden til noget. Det 
kan være kærligheden til et andet menneske, men det kan også 
være noget, man aldrig har prøvet før. Pludselig møder man 
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kærligheden til noget, man har syntes var mærkeligt, det kunne 
ikke være rigtigt, at det kunne ske. Og kærligheden finder der sin 
genstand. Når man har fundet den genstand, der er så elskelig, 
man ikke kan lade være med at elske den og give sig hen, så 
elsker man pludselig imod alle moraler.

Skal I prøve jer selv, og skal I finde jer selv, bliver I nødt til at 
prøve jeres mod. I bliver nødt til at træde frem - I kan ikke lade 
de andre.

Det, I har prøvet i det år her - det jeg har rost jer for - ja det 
jeg har rost jer for mange gange, det skal I bringe videre nu. Det 
er jer, det er ikke de andre, når I kommer hjem. Det er jer, der 
står og siger: Næ nu skal du høre - prøv at komme med. - Det 
har I styrken til.

I skal finde jer i at blive fundet, og så skal I råbe: JA, HÉR ER 
JEG! - I skal turde det.

Det er ikke nok at træde frem - for vil I videre, så må I række 
længere væk. I må række så langt, at I rækker længere end det, I 
rigtigt fatter nu. At I tør famle jer frem - tør satse jer selv, også 
selvom det kan ske, I falder. Den kender kun sig selv, som ved af 
en anden.

I dag er det en festens dag - selvom der ryger en tåre hist og 
her, men det er en festens dag. Det er en glædens dag, og det er 
det fordi, vi kan sige - at så mange dejlige unge mennesker kan 
komme videre. De har en ballast med fra året her, den skal de ud 
at bruge.

Synge: Vågne op og gribe dagen

Vågne op og gribe dagen 
søge lyset, hvor det er 
ikke dyrke suk og klagen 
leve livet nu og her.
For der er en verden til forskel 
på at haste afsted efter tiden 
eller lade tiden komme, 
komme til dig af sig selv.
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Få et kys af forårsvinden 
lytte til dens melodi.
Føle, hvor den rødmer kinden 
før det hele er forbi.
For der er en verden...

Lad dig rive med i strømmen 
øjeblik for øjeblik.
Leve livet - leve drømmen 
bruge evnerne, du fik 
For der er en verden...

Jorden drejer, alt står stille 
i et lysende sekund.
Fik du gjort alt det, du ville 
skelnet mellem godt og ondt. 
For der er en verden...

(Tekst: Kis Holm — Musik: Hans Holm)

Det er vigtigt, når man tager en dag som denne, at man også la
der sig gribe og sætter betydning i den.

Der var for flere år siden nogle drenge, der sagde: »Hvorfor 
skal vi have fint tøj på, når der er fest - vi er dog allesammen al
mindelige mennesker, hvorfor skal vi nu alt det.«

Men det skal vi, fordi der er forskel på dagene, og der er kun 
os selv til at sætte betydning i de dage. Hvis vi ikke gør det, er 
der heller ikke andre, der gør det, og dagene vil ikke kunne skil
les fra hinanden. Der skal være hverdage og festdage.

Derfor grib den tid I er i, grib det nu I er i, og få det med i den 
fremtid, I skal til.

I morges var vi sammen ude at hejse vort danske flag, 
Dannebrog. Det var en skøn solbeskinnet morgen, lidt meget søv
nige elever men alligevel med opmærksomheden rettet op mod 
flaget. Jeg fortalte jer i min åbningstale for 10 måneder siden om 
Dannebrog, der som sagnet siger, faldt ned fra himlen under sla
get ved Lyndanise d. 15. juni år 1219. Altså i dag, Valdemarsdag, 
lige præcis 777 år siden.

43



»Kære Anna« — Mindebøger skrives.

Til åbningsmødet blev I også fortalt om det symbol, flaget er 
for os. Og at det er os selv, der er med til at give det betydning. 
Jeg kan kun sige: I har været med til elever, at give vore to faner, 
der står dernede samt det flag, der blafrer udenfor, en stor betyd
ning.

I aftes havde vi en utrolig god aften - sammen kunne man 
spille, man kunne grine, der blev grædt, og vi sluttede med at gå 
med faklerne - ned til GI. Arhusvej, rundt og op igen.

Vi tog afsked nede ved bålet - vi satte faklerne ved bålplad
sen, og så stod vi helt stille og lod minderne passere. Der var ikke 
en lyd - der var kun vindens susen, og os selv. Der kunne man 
mærke, året passerede. Der sagde vi tak til hinanden - uden at 
der egentlig var nogen, der sagde noget. Vi er selv med til at sætte 
betydning i vores liv.

Lyset fra faklerne er for mig symbol på det lys, der blev tændt 
engang, og som brænder i det tusmørke, der trods al ydre frihed 
omgiver os alle.

1 har i løbet af året, og især i den sidste tid, lyst op på skolen 
her. Ligesom faklerne lyste op i aftes, skal I også, når I kommer 
herfra, søge at skabe lys, hvor 1 kommer frem, så vi kan blive 
hinandens lys i mørket.
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TAK ELEVER, TAK SKAL I HAVE FOR 
SKOLEÅRET 95/96
Tak til jer forældre, fordi I havde så stor tillid til os, at vi måtte 
få jeres børn lidt til låns i de 10 måneder. Det er jo det bedste, 
man giver fra sig, og vi håber, I får dem tilbage med livsmod og 
mange oplevelser rigere. At det vi har kunnet give, er blevet en 
del af jeres børns liv - en del som de vil have gavn af resten af 
deres liv.

Elever, de fleste afjer skal nu hjem. Jeres forældre har måske 
vænnet sig til, at nu var der ikke en »stor knægt« derhjemme mere 
- nu går det ret fredeligt. Eller der er måske ikke en pige, der ren
der rundt og vimser- sådan har det været nu i en 10 måneder. De 
har fyldt meget på toilettet og badeværelset - sommetider fylder 
drengene, eller også får de det til at fylde mindre i køleskabet - 
men i hvert fald er der ting, der skal ændres for begge parter.

For ligesom jeg har sagt til eleverne nu - og håbet, at de kunne 
give sig selv og være den de er hver især - så kommer det jo også 
til at betyde noget. De vil være sig selv.

En anden ting kære elever - den tomhed der kommer nu, at I 
ikke er så mange - den skal I tage som det tegn på, at alt det, der 
har fyldt jer, det kommer igen - det vender tifoldigt tilbage. 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 stun
der, ingen kan tage fra jer.

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.

Der er en som har været her lige siden vi startede, ja faktisk 
før - siden april 1981. Det er Sara Ullerup, og hun holder faktisk 
op i dag - »nu syntes hun, det kunne være nok« - hun går på ef
terløn. Det er mange år, at skulle holde ud - især på sådan et sted. 
Det er jo ikke ligesom hvis vi siger noget forkert nede i fore
dragssalen. det kan vi jo altid rette - men går det galt i køkkenet 
en dag, kan man ikke »bare« rette det kl. 12.00. Tak Sara.

Endnu en gang tak for skoleåret 
God vind fremover!
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Sara i fuldt vigør.
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Afskedstale ved eleverne 1996

Der er stille over alt. En mærkelig og uvant stilhed. Alligevel 
summer det et sted, ligesom at høre havets brusen i en konkylie, 
men der ér tomt.

Klaras afslutningsprojekt.
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Det hele startede i august. Noget nyt skulle til at opbygges - 
en udfordring for dem alle. Den første usikkerhed blev brudt af 
det begyndende fællesskab. Et fællesskab hvor man skulle give

Frugtbart.
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for at få. Enkelte magtede det dog ikke. Det satte fællesskabet på 
en prøve, men da hullerne atter var fyldte, havde det styrket de
res sammenhold.

Den første store oplevelse uden for de trygge rammer, var da 
de samlet festede. En fest hvor mange nye sider af dem blev set, 
og hvor nogles hjerter begyndte at banke for hinanden. Nu var 
fællesskabet for alvor begyndt, og det gik stærkt. Dagene var ikke 
altid lange nok, og nætterne blev derfor taget i brug, hvilket den 
ældre generation ihærdigt prøvede at forhindre.

Som tiden dog gik, når de hyggede sig, og julen nærmede sig 
med hastige skridt.

Julemåneden satte stor præg på deres fællesskab. Den krævede 
både samarbejde og tillid, og de kendte nu hinanden så godt, at 
de turde stille sig op og vise, hvad de kunne for andre.

Nu var det første halve år gået, og der kom en pause, hvor de 
i længere tid skulle væk fra hinanden. En pause, hvor fællesska
bets betydning gik op for de fleste.

Kort tid efter de atter var samlet, kom et af de højdepunkter, 
som de havde set frem til længe. En tur, hvor nogle blev sat på 
en prøve, andre allerede havde bestået. Forholdet til den ældre 
generation blev på turen styrket, p.g.a. en anderledes form for 
samvær, end den daglige.

Gennem hele året havde bevægelsen spillet en stor rolle. De 
skulle nu alle give deres del til, at en større enhed kunne skabes. 
Igen et spørgsmål om samarbejde, tillid og viljestyrke. Ligesom 
bevægelsen var musikken med til at præge hverdagen. Et punkt 
hvor nogle udviklede sig og andre blot fulgte med strømmen.

Sommeren var vendt tilbage. Et ophold hvor så meget nyt var 
afprøvet, nye bekendtskaber for livet var gjort og et uforglem
meligt kapital i deres liv, nærmede sig nu slutningen. De var kom
met forventningsfulde fra hver deres verden, og sammen havde 
de skabt et fællesskab, som de alle havde del i. Noget de i frem
tiden kunne brug.

Men nu er der stille overalt. En mærkelig og uvant stilhed. 
Alligevel summer det et sted, ligesom at høre havets brusen i en 
konkylie. De er alle fyldte med oplevelser fra fællesskabet og ti
den de sammen delte, så helt tomt er der ikke.

På vegne af elevholdet årgang 95/96, vil vi gerne sige tak for 
et uforglemmeligt år her på BS.
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Rimfrost på tage og træer.

Afslutningsaftenen.
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Hoppe stemning...
af Anne Mogensen, årgang 92/94

Hoppe stemning hoppe hoppe stemning...... stemningen var helt 
i top, da vi (B.S. holdet) mødtes ved Trianglen i København for 
at gå stjernemarch - en lille march, der tog et par timer - ind til 
Rådhuspladsen, hvor alle aktive sportsfolk mødtes og åbningen 
af K-96 løb af stablen.

Weekenden før havde vi været samlet på Bjergsnæs og fået op
frisket ... øh ...beskederne og uddelt bykort, madbilletter, buskort, 
diverse rabatkuponer, taske, kasket og for ikke at glemme VO
RES lilla sweatshirt med det grønne tryk, som mere eller mindre 
blev vort kendetegn. For kendt det blev vi - på den ene eller an
den måde, f.eks. når seks piger kommer gående ind på en bar med 
ens trøjer på, så falder der nogle kommentarer af hist og her! Men 
én af de bedste oplevelser var selve gymnastikopvisningen, hvor 
vi var så heldige af få det rette tidspunkt, nemlig kl. 13.00 på Kgs. 
Nytorv fredag middag, og vejrguderne var i skinnende humør.

Den nye elevforeningsbestyrelse.
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Det velarrangerede opvisningsprogram, som vores ledere havde 
kæmpet for at lære os, kørte der ud af med kæmpe smil (vi fik 
solen lige i øjnene!) Publikum var ellevilde, men her skal der vist 
også rettes en tak til en masse »eks-B.S.’ere«, der gav stemnin
gen et ekstra pift. Efter denne middagsforestilling havde vi endnu 
et arrangement på 4 min. til en gallaaften i Rådhushallen, hvilket 
var sammen med hold som: pensionister, rope-skipping, pensio
nister og bl. Hulby drengene.

Kulturby 96-programmet for »De Tre Folkelige Døgn« var 
proppet med opvisninger, teater m.v. i København og omegn (for 
ikke at glemme andre festlige begivenheder som Europride!) og 
når vi trængte til en lille lur foregik det ofte på Lundehusskolen, 
hvor de fleste af os var indkvarteret under stævnet. Flere var også 
med på andre hold, og det var derfor svært at følges som et helt 
hold, men set fra min synsvinkel, klarede vi det helt godt! Ikke 
mindst i nattens mylder og gadelys, men også (især) vores vel
lykkede aften, hvor vi alle (der ville) mødtes i Tivoli og morede 
os gevaldigt, så det snurrede i kroppen af den ene eller anden 
grund.

Det var tre dage til mindebogen, præget af hygge, gymnastik 
og fest. Jeg har langt fra fortrudt mit valg at bo og være sammen 
med GI. elevhold fra Bjergsnæsskolen til K-96, men dertil skal 
siges, at weekend træningerne på skolen var et godt tilløb.
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Det svundne år
v/ Rita Rasmussen

August 1995.
3. august: Skolens bestyrelse og personale drog om eftermidda
gen på udflugt til Brusgård Produktionshøjskole, som ligger i 
smukke omgivelser i nærheden af Randers. Dernæst til Hvidsten 
Kro, hvor vi fik en fin rundvisning, inden vi satte os til mid
dagsbordet.

6. august: Flaget til tops og åbningsmøde for elevholdet 
1995/96. 96 glade og forventningsfulde elever skulle nu begynde 
et skoleår på Bjergsnæs.

Dagbogen fortæller: »Mellem kl. 13 og 15 ankom vi med vo
res forældre. Nervøse spændte og temmelig generte - vi turde 
ikke sige meget. Kl. 18 skulle vi spise og der var næsten ingen, 
der snakkede. Det var som om tallerkenerne på bordet blev me
get spændende. Bagefter var der gymnastik og folkedans, og nok 
var alle lidt spændte og nervøse og vidste ikke, hvad vi skulle 
gøre med vore arme og ben. Men det gik bedre, da man fandt ud 
af, at man ikke var den eneste, der ikke var elitegymnast. Så kom 
den første prøve på hurtighed: 15 min. til bad og så skulle vi være 
klar til aftensamling, hvor der var en anelse mere snak.«

7. til 17. august: Introduktionsuger bl.a. med præsentation af 
valgfagene, de daglige pligter, en Viborgtur, en snak om skolens 
formål, rollespil om at være på efterskole, EDB/tekstbehandling, 
Olympiade (Ryans højdespringstalent sås tydeligt) samt folke
dans, gymnastik og kor.

15. august: Personlige samtaler mellem elev og lærer om hvad 
den enkelte elev gerne vil opnå/opleve med et ophold på 
Bjergsnæsskolen og en snak om elevens stærke og svage sider.

16. august: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
19. og 20. august: Skoleweekend, hvor fredag aften blev brugt 

til forskellige aktivitetslege på boldbanen.
Dagbogen fortæller: »Lørdag formiddag cyklede mange til 

Viborg og spiste is, gik rundt og en del så »Løvernes Konge« 
udenfor FON A i Set. Mathias marked. Kl. 14 kom vores foræl-
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Når bare vi er sammen.

Når bare vi er sammen.
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Kreative emnedage.

Udstilling.
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dre. Vi skulle starte med at synge to sange for dem. Efter det var 
der arrangeret nogle forskellige aktiviteter bl.a. beachvolley, fod- 
og håndbold. Til sidst blev indholdet af den medbragte kaffekurv 
indtaget. Da forældrene var taget afsted var der kæmpe vand
kamp. Om aftenen havde vi underholdning. To borde skulle sam
men lave et eller andet med de rekvisitter, der var lagt frem til 
dem i et klasseværelse. Det blev så vist i foredragssalen og var 
ret sjovt. Bl.a. så vi en gravid Rasmus, som fødte Espen med p.« 

Søndag var alle til gudstjeneste i Søndermarkskirken.
23. og 24. august: O-fagsdage om Viborg og omegn bl.a. med 

by vandring, besøg på Stiftsmuseet for at se særudstillingen om 
Dannebrog samt en cykeltur til Hald Hovedgård, Dollerup 
Bakker, Mønsted Kalkgruber og Kongenshus Mindepark.

September 1995
1. september: Forældre- og vennekredsmøde, hvor Ole fortalte 
om skolen, Niels A. og Rita havde sang og højskolelærer Hans 
Kelstrup holdt foredrag om »Grundtvig og skolen«.

6. september: 9. klasse inviterede til høstfest i gymnastiksalen 
og underholdt med »Husk lige tandpastaen« inden diskoteket 
startede.

7. til 10. september: Lang weekend, hvor alle elever tog hjem, 
mens 80 musiklærere overtog skolen til et kursus i sang og mu
sik.

11. september: Lærerne havde diskussionsaften.
12. september: Alle skulle fotograferes til elevbilledet, og det 

gav anledning til megen aktivitet foran spejlene.
18. til 20. september: Kreative emnedage med følgende valg

muligheder: bogbinding, papirudsmykning, pudesyning, hatte
værksted, udsmyking af skolen, lave spil i træ og metal, drage
bygning og skulpturer af cement og gasbeton.

23. september: Efterårsmøde for elevholdet 1994/95.
24. september: Efterskolernes dag med åbent hus kl. 13-17. På 

Bjergsnæs havde vi lavet et program med arbejdende værksteder, 
video og lysbilleder om efterskolen, rundvisning, boldspil, gym
nastik og folkedans i hallen samt kor og sammenspil i gym
nastiksalen, der i dagens anledning var café og informationscen
ter. Godt 640 kiggede indenfor og fik et indtryk af, hvad der sker 
på en efterskole.
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Dagbogen fortæller om weekenden 29/9-1/10: »Fredag aften 
blev der vist gyserfilm på storskærm. Her lykkedes det Mette M. 
at skræmme livet af de resterende elever, da hun pludselig ud
stødte et meget højt og meget frygteligt SKRIG! - Et lagen kan 
også se meget farligt ud i mørke! Lørdag formiddag var en del i 
Viborg, og om eftermiddagen gik vi en tur til Forstbotanisk have 
ved Gymnastikhøjskolen. Søndag sov en del meget længe, og om 
eftermiddagen var der biograftur, hvor vi så »Brave Heart«. Her 
fik pigerne brug for lommetørklædet, for hvem kan holde tårerne 
tilbage, når helten Mel Gibson dør?«

Oktober 1995
4. og 5. oktober: O-fagsdage om menneskerettighederne.

7. oktober: Udeaktivitetsholdet på weekendtur.
12. oktober: Anne Mølgaard Mogensen (tidligere elev) fortalte 

om at rejse som udvekslingsstudent med Rotary i Australien.
13. oktober: Klasse 11 arrangerede en »Talentkonkurrence« og 

mange talenter kom frem.
14. oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gym
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nastik og folkedans. Forældrene prøvede et af valgfagene, og un
der kaffen var der kor, samspil og fællessang. En god dag for alle.

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

23. oktober: To lærerpraktikanter, Lars Jørgensen og Carsten 
Christensen fra Frederiksberg Seminarium, startede i tre ugers 
praktik.

Dagbogen fortæller: »Søndag d. 22/10: Så er vi alle tilbage ef
ter en tiltrængt efterårsferie. Det var godt at være tilbage og snak
ken gik lystig om alt det, vi have lavet i ferien. Trængslen var stor 
ved opslagstavlen, hvor den nye bordplan var sat op. For at for
virre os totalt havde Niels A. moret sig med at vende den om
vendt, så der opstod fuldstændig kaos inde spisestuen. Til af
tensamlingen var der også to nye hoveder. Nogle troede, det var 
nye elever, men det var såmænd to praktikanter fra København - 
de skyndte sig dog at sige, at de begge kom fra Jylland. Mandag 
d. 23/10: Den søde nattesøvn blev sprængt i tusinde stykker da 
vækkeuret ringede. Folk var ikke så morgenfriske, og ferien 
havde sat sit præg på os, for løbeturen føltes ekstra lang. I gym
nastiktimen prøvede Ole og Lisbet ihærdigt på at lære os at danse 
boogie, det lykkedes dog bedre for nogle end andre, men Lisbet 
forsikrede os om, at det skulle vi nok få lært. Til idrætsteori for
talte Ole gymnastikkens historie, og vi så en film.«

23. til 27 oktober: 9. klasse i erhvervspraktik.
23. oktober: Halvårsmøde for ungdoms- og efterskolernes per

sonale på Vivild Ungdomsskole.
28. oktober: Skolens indkøb af ti nye computere blev installe

ret. Dagbogen fortæller: »Lørdag: De fleste stod op til morgen
mad, hvorefter folk inddelte sig i tre grupper: de der tog i byen, 
de der tog i svømmehallen og de der valgte sengen som formid
dagens beskæftigelse. Samme dag blev computerne stillet op til 
stor fornøjelse for alle,og det blev hurtigt weekendens samlings
punkt. Søndag: Computerspillet var nu på sit højeste.«

30. oktober til 3. november: Emnedage: »Skriv til avisen«. 
Eleverne var delt op i fire grupper, hver bestående af journalister, 
fotografer og en redaktion med en ansvarshavende redaktør i 
spidsen. Hver gruppe skulle så i løbet løbet af ugen producere en 
avis med livsværdier som fælles tema. Og nu blev der rigtig brug
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for computerne. - Aviserne blev indsendt til en konkurrence, hvor 
en gruppe vandt 1000 kr. og en anden blev nummer to. En uge, 
der sydede og boblede af aktivitet.

November 1995
6. november: Omegnsaften med forfatteren Thomas Møllehave 
som fortalte historier og vittigheder.

Dagbogen skriver om ugens forløb:

»Når det regner en mandag morgen, 
så regner vi lige lidt matematik 
med en rød lommeregner, 
så Jens han bliver bange 
for at tømme alle de spande 
når vi andre spiser morgenmad - 
må han ikke gøre det
for Lisbeth Bjerre Damgaard?
Om aften kom Thomas (Møllehave) ind og 
han fortalte en vittighed og 
sådan endte dagen.

Jeg er så glad for min cykel 
det siger Lisbeth Bjerre selv. 
Løbe ind i en mur af sten 
Ja, det er noget Joan kan.
Og larm det laves ikke når vi har stilletime 
men lyset det skal slukkes 
husk det værelse 4.

Kom og løb en enkelt gang om Søndersø 
meld dig frit så får du kun en tur ellers får du to. 
Ja, det være surt 
men de lærere er træt af vor snyd.

På det dumme engelskhold var Lisbeth (B.D.) træt 
hun gav os det forkerte ark 
det med facit på, hun ville være kvik 
men det hele endte med en H.C.-vits.«
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8. november: Lærerne havde diskussionsaften.
16. til 19. november: Lang weekend.
22. november: Skals Efterskole på besøg.
23. november: Forfatteren Lars-Henrik Olsen fortalte spænd

ende og meget levende om sit liv og forfatterskab bl.a. om bogen 
»Dværgen fra Normandiet«, som handler om Bayeux-tapetets til
blivelse. Lars-Henrik Olsen beskrev meget fint det store arbejde, 
der danner baggrund for bogen.

24. november: Julefrokost for skolens bestyrelse og personale.
28. november: Elevernes forening havde arrangeret julebanko 

med mange flotte præmier.

December 1995
1. december: Hele skolen blev pyntet op til jul og klasse 13 havde 
travlt med at arrangere »Gallaaften«. Kl. 18.00 samledes de i jak
kesæt klædte herrer i salonen (opholdsstuen) for at få en rose ud
leveret. Med den i hånden gik de gennem de lange slotsgange for 
at hente og bringe de i lange kjoler klædte damer til salonen til 
en velkomstdrink. Det var et meget flot syn.... Derefter var der 
gallamiddag med tre retter mad, og der blev danset lanciers i hal
len. Aftenen fortsatte med underholdning og dans i gymnastik
salen og til sidst natmad, inden vi alle efter en fin og festlig af
ten sang »Altid frejdig«.

2. december: Skovtur, hvor der blev indsamlet materiale til ju
ledekorationer.

3. december: Første søndag i advent, hvor vi var til gudstjene
ste i Domkirken. Om eftermiddagen kom forældrene til hygge- 
eftermiddag med orientering om Norge, uddannelsesvalg, gløgg 
og æbleskiver, små lege ved bordene samt korsang og fællessang. 
Eleverne overraskede forældrene ved atter at trække i det fine tøj 
og danse den flotte lanciers. Det blev en rigtig god og hyggelig 
fam i 1 ieefterm i ddag.
6. december: Elever og lærere startede arbejdet med juleunder
holdningen som i år var en musical med titlen »Striden om jule
freden« med tekst af Kirsten Lavrsen, sangtekster af 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, kulisser og i gymnastiksalen 
blev der arbejdet på at få det rigtige lys sat op. Det hele mundede
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Dejlig morgenvækning!

ud i en forestilling, som blev opført tre gange: for de mindste 
klasser fra Søndre skole, for omegnen og for forældrene ved ju
leafslutningen.

13. december: Et Luciaoptog vækkede blidt og smukt.
15. december: Julemiddag for elever og personale med ris’

ala’mande og mandelgave til hvert bord.

Juleafslutning for omegnen med udstilling af elevarbejder i 
hallen og opførelse af musicallen »Striden om julefreden« i gym
nastiksalen. - Efter godnat tid er der tradition for, at alle står op 
igen og løber skolen rundt, mens der synges »Nu er det jul igen«. 
Til sidst samledes vi i opholdsstuen omkring juletræet og sang 
alle de gode gamle julesalmer og sange og hyggede, inden det at
ter blev sengetid.

16. december: Julegudstjeneste i Asmild kirke kl. 9.30, gåtur 
til Bjergsnæs og kl. 11 serverede køkkenet julefrokost.

Juleafslutning for forældrene med udstilling af elevarbejder i 
hallen og opførelse af musicallen »Striden om julefreden« i gym
nastiksalen. Dagen sluttede med kaffebord og fællessang. Efter 
oprydning kunne alle få en velfortjent juleferie.
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Michala Petri og Lars Hannibal.

Januar 1996
2. januar: Eleverne ankom friske og veludhvilede fra juleferie.
2. januar: Lærerne Lisbeth Damgaard og Dorthe Rasmussen 

fortalte, at de stoppede som lærere på Bjergsnæsskolen d. 1. fe
bruar. Lisbeth havde fået job som seniorsekretær ved KFUK i 
London og Dorthe ventede tvillinger. Lotte Holst, Ålborg, over
tog Lisbeths skema og Hans-Jørn og Birthe overtog Dorthes 
sproghold.

8. januar: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
12. januar: Foredrag om genteknologi.
15. januar: Omegnsaften hvor Bjergsnæs i samarbejde med 

Krop og Kultur havde engageret Michala Petri og Lars Hannibal 
til at give de mange fremmødte tilhørere en meget flot og meget 
smuk musikoplevelse.

17. og 18. januar: O-fagsdage om Norge. Norsk historie, geo
grafi, fortællinger/noveller/digte, musik og sang.

19. til 27. januar: Norgestur.
Dagbogen fortæller: »Lørdag ankom vi til Hallingskarvet ef

ter en lang bustur. Smed bagagen ind i de enormt hyggelige hyt-
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ter og gik over til skicentret for at få udleveret ski. På med ski
ene, og der lød bump og skrig fra børnebakken. De »snobbede 
blærere« (dvs. de øvede) holdt mange hvil for at få sig et billigt 
grin. Favoritten var Peter L. og han var også nem at få øje på i 
sin lysegrønne skidragt.

Efter en sjov dag tog mange i svømmevandpytten, hvor vi godt 
ville have set alle 96 elever på en gang. Vi morede os med det 
kolde gys ved at rulle os i sneen og bagefter ind i poolen igen. 
Dagen første varme måltid blev indtaget, og de mange styrt blev 
ivrigt diskuteret.

Søndag skulle begynderne møde til instruktion allerede kl. 
9.30, og det show var der ingen, der ville gå glip af. Det var her 
Anne V. fik sit første møde med sin drømmeinstruktør. Alle 
løjperne var åbne, og Peter L. var som den første på Super-G’en. 
Det var her, han ødelagde sit første par ski. Lise C. scorede en 
advarsel for at lege styrtløber med åben mund og polypper.

Mandag var der igen skiskole, og mange var blevet meget 
bedre, især Anne V. som gjorde sig ekstra umage. Over middag 
var Peter L. blevet overmodig og ødelagde sit andet par ski. 
Mandag aften var der disko på hotellet og Poul T. udøvede sine 
hip-hopste dansetalenter som sprællemand.

Tirsdag åbnede liften kl. 9.30 og det lykkedes Peter L. at øde
lægge sit tredje par ski. Martin fandt et rensdyrhoved, som 
Rasmus m. fl. tog med hjem til H.C.’s hytte som et slags trofæ, 
mums.... Til besøgsaften gjorde Poul T. et ihærdigt forsøg på at 
få folk med ud at køre i rensdyrkane.

Onsdag var sidste dag med slalom og dermed et sidste blik på 
skilæreren, så der blev taget mange billeder. Lærerne m.fl. viste 
sig som nogle fremragende eksempler på, hvordan man ikke 
skulle køre på pisterne. De kørte »lidt« hurtigt og gav andre sne, 
hvilket Søren H. var suveræn til. Onsdag var der fællesaften i ho
tellets diskotek, hvor Jan og Søren B.S. bragte budskaber fra 
Christiania og gav os et godt grin. Vi sang nogle fællessange in
den diskoteket gik i gang, og denne hyggelige aften sluttede kl. 
23.30.

Torsdag var dagen på langrend, hvor vi blev delt op i hold, og 
begynderne kørte med bus til købmanden og startede turen der
fra. Om aften var der langrendstur på en lysløjpe, og det var en 
sjov oplevelse.
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Fredag kunne vi vælge mellem langrendstur med Peder K. el
ler forskellige aktiviteter på langrendsski (ishockey, køre tan
demski, lave flyvehop og bruge traktordæk som slæde) ved ski
centret. Selvom aktiviteterne var morsomme viste alvoren sig, da 
Lasse kørte ned i en grøft siddende i en gummiring. Han havde 
fået et kæmpe trælår og måtte køres væk i ambulance, da man 
mente, at der kunne være brækket noget. Resten af eftermidda
gen blev brugt til pakning, rengøring og kl. 19.30 kørte vi fra 
Hallingskarvet. Vi holdt pause på en tankstation og fik Lasse med 
ombord (ingenting brækket). Lørdag eftermiddag blev vi modta
get på BS med varm suppe. Der blev taget afsked med en uforg
lemmelig uge.«

27. til 30. januar: Lang weekend.
30. januar: Diskussionsformiddag for lærerne.

Februar 1996.
31. januar til 2. februar: Gymnastikemnedage, hvor eleverne og 
lærerne arbejdede ihærdigt med træning af opvisningsprogram
met.

8. februar: Klasse 15 arrangerede fastelavnsfest. Dagbogen for
tæller: »Kl. 19.30 skulle pigerne mødes i aulaen for at trække et 
drengenavn. Bagefter skulle de så over og hente den udvalgte 
dreng. Festen forløb godt, og det var sjovt at se folk klædt ud. 
Nina B., Lene H. og Mette M. var klovne, men de manglede vist 
deres sløjfer. Lisbet M. lignede faktisk en posedame hentet fra 
Århus. Ole M. og Niels A. ville hellere fiske og Keld Simonsen 
ville hedde fru Simonsen for en dag (tror vi da). Bedste udklæd
ning var Trine B. i en sort affaldssæk. Sjoveste udklædning var 
Rasmus C. som var klædt ud som snemand.«

9. februar: Forældredag med mulighed for samtaler med 
lærerne om elevernes videre skolegang, og eleverne optrådte med 
kor og gymnastikopvisning. Dagen sluttede med kaffe og fælles
sang.

9. til 18. februar: Vinterferie.
18. februar: Masser af sne.
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Dagbogen skriver: »Det er hvidt derude 
søndag, to nye piger ankom 
nu er 40 ikke tom.
Helle Tønsberg sneed’ inde 
Thomas kunne ikke finde 
toget for den hvide sne.

Mandag sov vi længe 
alle nød deres varme senge 
men vi skulle altså op.
Sløjfet, det blev gymnastikken 
og istedet så gik den 
rutehende ned ad bakken«.

21. februar: Eleverne til gymnastikopvisning på Gymnastikhøj
skolen sammen med DGI-Midtjyllands repræsentationshold og 
højskolens elever.

24. februar: B.S.-dagen, hvor gamle elever kunne komme med 
deres gymnastikhold, havde desværre fået så få tilmeldinger, at 
stævnet måtte aflyses, men der prøves igen næste år.

25. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1996/97.
26. februar: Tre praktikanter fra Håndarbejdets Fremme star

tede tre ugers praktik.
27. februar: Samværsaften med Houlkærkoret.
28. februar: BS-koret til korstævne på Galtrup Efterskole.
29. februar: Metha Mølgaard (Oles mor) fyldte 80 år.

Dagbogen fortæller: »Torsdag var den dag, da Metha havde 
fødselsdag. Et af hendes ønsker var at vise sine gæster Bjergs
næsskolen og se vores gymnastikopvisning. Det fik hun opfyldt, 
og som afslutning på opvisningen sang alle elever fødselsdags
sang for hende. Efter at Metha og hendes gæster havde spist mid
dagsmad sang skolens kor. Til aftensmaden fik vi en sodavand af 
Metha, som tak for det vi havde lavet.«

Marts 1996
1. marts: Årsmøde i Efterskolernes Lærerforening på Nyborg 
Strand.
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2. og 3. marts: Årsmøde i Foreningen af Frie Ungdoms- og 
Efterskoler på Nyborg Strand.

4. marts: Omegnsaften med højskoleforstander Erik Lindsø 
med emnet: »Fortælling«.

5. marts: 9. klasse på Ungdommens Posthus.
7. marts: Danskdag med gymnasielektor Ebbe Krogh, som for

talte om gys, splat og Freud og viste forskellige filmklip. Meget 
interessant og spændende dag, som sluttede med at alle så Ole 
Bornedals film: »Nattevagten«.

7. marts: Diskussionsaften for lærerne.
9. marts: Eleverne deltog med stor bravour i DGI-Midtjyllands 

forårsstævne i Silkeborg.
12. marts: Gudenådalens Ungdomsskole på besøg.
14. marts: Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikop

visning af eleverne og i en pause i mødet sang skolens kor.
16. marts: Eleverne gav gymnastikopvisning i Års.
17. marts: Eleverne gav gymnastikopvisning i Balling.
18. til 22. marts: Projektuge med fællesemnet »Livsformer«, 

hvor alle elever arbejdede med en selvvalgt opgave, der mundede 
ud i et produkt bestående af såvel skriftlige som praktiske ting. 
En ny, spændende og rigtig lærerig uge.

22. marts: Eleverne gav opvisning i Vridsted.
23. marts: Gymnastikforeningen »KVIK« havde forårsstævne 

i hallen.
24. marts: To elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup startede 

en uges praktik.
26. marts: Gymnastiktræf på Brejninggaard Efterskole for ef

terskolerne Vesterlund, Lægården, Brejninggaard og Bjergsnæs- 
skoien.

27. marts: Foredrag om det tidligere Jugoslavien.
30. marts: Eleverne gav opvisning i Ulstrup.

April 1996
1. til 3. april: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.

Dagbogen fortæller: »Alle var spændte på at komme i gang 
med foreningsemnedagene, som startede med streetbasket. 
Bagefter var der fodboldturnering, hvor nogle mødte udklædte 
op. Efter frokost kom så hypnotisøren Viggo, som alle havde glæ
det sig meget til at se. Louise, Lise C., Poul T. blev de heldige
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forsøgskaniner. Under hypnosen blev der sagt sjove ting såsom 
»jeg er brandmand«, Louise forsøgte forgæves at sælge is og Poul 
T. havde heller ikke meget held med sin fiskeforretning. - Om 
aftenen var der undervisning i Rock’n Roll, som mange blev po
sitivt overraskede over. Nogle blev faktisk bidt af det. - Anden 
emnedag startede med en hockeyturnering og førstehjælpskursus. 
Efter middagsmad kunne man vælge mellem bowling og spring 
i Gymnastikhøjskolens springgrav. Om aftenen var der koncert 
med guitaristen Gary Schneider, og det blev en kæmpesucces. 
Den blev efterfulgt af ca. en times ekstranumre.«

9. april: Halvårsmøde for ungdoms- og efterskolernes lærere 
og personale på Bjergsnæsskolen.

10. , 12. og 15. april: Prøve/prøve for eleverne.
11. april: Besøg på Vedersø Idrætsefterskole med diverse ak

tiviteter og sluttende med gymnastikopvisning af begge skoler.
22. april: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
29. og 30. april: O-fagsdage bl.a. med tur til Vesterhavet.
Dagbogen fortæller: »Lørdag morgen (27/4) var vi blevet in

viteret til morgenkaffe hos H.C. Der kørte de fleste ned og det 
var rigtig hyggeligt. Bagefter tog mange ind til byen. Om efter
middagen spillede vi alle kricket nede i hallen undtagen de, der 
var faldet i søvn, og her nævnes ingen navne. Søndag var en rig
tig »slap af dag«. Helle P., Lene Hald, Helena og Jakob K. kedede 
sig så meget, at de gav sig til at sætte alle Trivial Persuit kortene 
i nummerorden!! Hvad gør man ikke, når man keder sig? - 
Mandag mødtes alle til en række foredrag af Kirsten, Hans-Jørn 
og 2 gange Niels i foredragssalen. De fortalte om Vestjylland og 
vestjyderne. Tirsdag tog vi alle på bustur. Første stop var Stran
dingsmuseet Set. George i Thorsminde. Derefter gik turen ned 
langs den jyske vestkyst. Målet var efter Lottes mening: Den dej
ligste by af alle, nemlig Hvide Sande. Der var havnerundvisning 
af Lottes far og besøg på det lokale fiskerimuseum, hvor burger
bollerne, vi havde medbragt, blev spist. Derefter gik turen til det 
berømte Vesterhav, hvor vi skulle gå nogle kilometer. Da vi nåede 
til Lyngvig fyr var der en velfortjent forfriskning, og mange be
nyttede sig af den lille kiosk ved fyret«.

Maj 1996
8. til 14. maj: Skriftlige prøver.
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Sune som konfirmand.

5. maj: Sune, Ole og Lisbets søn, blev konfirmeret og holdt en 
fin fest i skolens spisestue.

11. maj: Elevmøde for gamle elever.
13. maj: Eleverne på aftenbesøg hos lærerne.
16. maj: Kr. Himmelfartsdag: Vores køkkenchef Sara Ullerup 

fyldte tres år og inviterede til åbent hus.
Dagbogen fortæller: »Vi sov en time længere, da det var hel

ligdag. Efter morgenmad sang vi alle fødselsdagssang for Sara, 
som fyldte tres år. - Fra kl. 9 til 12 var det klasse 13, som stod 
for arrangementet. Først blev vi delt ind i små grupper, og deref
ter cyklede vi over til Gymnastikhøjskolen. Der var der først en 
svømmestafet, som hold 6 vandt. Andet punkt på turen var en 
klatremur, hvor man skulle klatre så langt man kunne. Mette S. 
havde dog misforstået noget, for hun kørte ind i muren og øde
lagde Joan K’s cykel. Det næste vi skulle var at komme over på 
en lille ø i en gummibåd, men det var ikke så ligetil, og mange 
faldt i vandet og Anette R. tabte sin cykelnøgle ned i den mud
rede sø. Da de trætte BS’ere kom forventningsfulde hjem til sko
len, var der endnu fire poster tilbage. Den sjoveste var Joan M’s 
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og Uffes sæbebane, hvor mange blev sæbet rigtig godt ind. Efter 
middag var eftermiddagen fri til at øve og slappe af.

Alt imens dette var sket, havde klasse 12 knoklet med at af
tenarrangementet skulle lykkes. Kl. 20 løb det hele af stablen, 
nemlig årets Melodi Grandprix. Der var mange gode, flotte og 
dygtige bands med, og det var en sjov aften. Henrik H. løb med 
sejren, da han optrådte med sit flotte solonummer.«

21. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæsskolen mødte fem an
dre efterskoler til aktivitetsdag med følgende indhold: morgen
sang, håndbold, fodbold, volleyball, basketball, beachvolley, pet
anque, rundbold, atletik, rulleskøjter, terrænløb, badminton, 
kricket, naturvandring, bordtennis, backgammon, afrikansk dans, 
lancier og kor.

20. maj: Matematikholdene havde deltaget i Den Danske 
Banks investeringsspil og fik overrakt to førstepræmier på hver 
2000 kr. og en andenpræmie på 1000 kr.

22. maj: Lise og Majbritt (tidligere elever) og elever på Gerlev 
Idrætshøjskole kom sammen med dramaholdet fra skolen og vi
ste deres kunnen.

23. til 5. juni: Mundtlige prøver.
25. til 27. maj: Pinseferie.
28. maj: Søndersøløb. Dagbogen fortæller:«Efter aftensmaden 

var der så det berømte Søndersøløb, hvor BS stillede med 25 del
tagere. Niels Trads overraskede alle med en førsteplads blandt 
BS’erne. 9. klasse og Henrik vandt suverænt stafetten, men H.C. 
- den gode mand - ville spille efter løbets regler, så han meddelte, 
at BS trak sig ud af stafetten på grund af, at en af stafettens del
tagere ikke gik i 9.klasse. Mange elever var taget ned for at heppe 
på deltagerne. Deriblandt var også Martin, Thomas og Rune, men 
de foretrak at leje en jolle på Borgvold og sejle lidt rundt i den.«

Juni 1996
7. til 10. juni: Cykeltur til Lisbjerg Camping ved Århus.

Dagbogen fortæller: Fredag d. 7. juni var der ingen morgen
løb, da lærerne mente, at vi skulle være friske og udhvilede til 
den lange cykeltur. Endnu engang fik de heldige BS-elever lov 
at smøre sig en lækker madpakke til at tage med i bagagen. Da 
tingene var pakket og formaningerne givet tog alle afsted ti og ti 
ad gangen, så vi ikke jordede hinanden nedad BS-bakken.

78



Grill er godt på cykelturen.

Hvordan var det nu stængerne skulle slå?
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Typisk for en cykeltur.

Efter ca. 20 km. var Trines forældre så søde, at de gav en so
davand i varmen, hvilket var hårdt tiltrængt. Derefter gik turen 
videre til Lisbjerg Camping. Undervejs blev der holdt mange pau
ser, hvor BS’erne kunne nyde deres madpakker, som var blevet 
ekstra lækre i solen.

Der var heldigvis ikke de store uheld, men Jens klarede dog at 
styrte efter kun 2 km. Frederik og Henriette var heller ikke så hel
dige. Frederik klarede endda at punktere to gange på 1 km.

Efter et par timers cykling ankom Jakob V., Ryan, Peter K. og 
Kristian L. til den fantastiske tre-stjernede campingplads. I løbet 
af dagen ankom resten af flokken og skyndte sig staks op i svøm
mepølen for at køle af. Campingmutter var ikke sent ude med ka
meraet, da hun så en chance for at tage billeder til næste års som
merkatalog, - aldrig har der været så mange besøgende.

Ved aftenstid var de sidste telte slået op, og de fleste startede 
på tilberedningen af aftensmaden, for de fleste stod den på spag
hetti! Det var ikke kun BS’erne der var sultne, myrerne tog også 
godt for sig, især i telt 17, hvor de havde adskillige uheld med 
deres medbragte kager!

Lørdag var der kommet liv på pladsen omkring kl. 7.30. Alle 
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havde overlevet natten uden at blive spist af myrerne, dog mang
lede Lisbeth, Anna og Lotte en leverpostej, som var blevet spist 
af en kat. Mange fik en morgendukkert og morgenmaden blev 
fortæret.

Turen gik til Strøget i Århus, hvor mange spiste sig mæt i sof
tice på Jensens Bøfhus. Andre købte sig mætte i H & M. Ved mid
dagstid gik turen til den Gamle By, hvor mange slappede af i 
skyggen på trods af, at Ole mente, at det er godt at lære gamle 
huse at kende. Næste punkt var Tivoli Friheden, hvor alle fik ud
leveret 5 tivoletter samt en lodseddel til campingmutters lodt
rækning senere på aftenen.

Inden længe blev Tivoli Friheden dog et farligt sted at være, 
da et uvejr brød løs og megahagl hærgede stedet. Alle trak i sik
kerhed og benyttede chancen til at besøge udstillingen »Film gen
nem 100 år«. Nogen optog video sammen med Bamse, mens an
dre satte lyd til Olsen-banden. Da haglene var væk blev det atter 
tid til forlystelserne. I »Ranger« mente Kristian K. og Rune V. 
dog, at Lise V. skulle holde kæft, da hun spøgte med at karrusel
len faldt ned. Aftensmaden indtog de fleste i byen. For 34 kr. 
kunne man spise alt, hvad man ville og det fristede de fleste.

Ved 20 tiden var stort set alle tilbage på campingpladsen og kl. 
22.00 var der fællessang med Niels A. inden lodtrækningen af 
præmierne, som var gratis overnatning i en hytte med venner el
ler familie i en til fem dage. Campingmutter fik assistance af 
Astrid Mølgaard, der dog senere selv vandt hovedpræmien ud
trukket af Anne Grethe.

Søndag gik turen til Rosenholm Slot, hvor »Jul på slottet« er 
optaget. Efter en rundvisning, som der var delte meninger om, 
begav vi os mod stranden. De fleste cyklede dog forbi og kørte 
hjem til Lisbjerg, da vejret ikke lige var til en dukkert. Esben V. 
havde dog hørt, at mudder skulle være godt for huden. Så han tog 
sig en lille dukkert og tjente 100 kr. Hjemme på campingpladsen 
hoppede folk i poolen, mens andre gik i gang med madlavnin
gen. Om aftenen var der aftensamling. Til lejligheden havde Rita 
medbragt et lille digitalklaver, som vi sang og dansede folkedans 
til inden der blev stormløb på fjernsynsstuen for at se Danmarks 
første fodboldkamp ved EM. Efter godnattid begyndte det at 
tordne og lyne, hvilket resulterede i voldsomme skrig fra nogle 
af pigeteltene.
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Rengøring af halgulv — alle er med.
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Mandag morgen begyndte vi at pakke og forberede os på den 
lange tur hjem. Lastbilen blev pakket, og cykelturen hjem be
gyndte. Den gik dog noget lettere end turen op, da det var lidt 
køligere. Alle havde en god tur hjem og nød at komme hjem til 
en gang varm mad og en dejlig seng. Aftenen gik med udpakning 
og afslapning, men der var mange, der gik tidligt i seng. Alt i alt 
en utrolig god cykeltur.«

11. til 15. juni: Sidste uge med bogaflevering, træning af gym
nastik- og folkedanseopvisning, samspil og kor, rengøring af hele 
skolen samt elevplanlagte aktiviteter.

13. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbej
der i gymnastiksalen samt gymnastik- og folkedanseopvisning, 
kor og samspil i hallen.

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

15. juni: Lærerne gik rundt på alle værelser med diverse »mu
sikinstrumenter« og sang »Op lille Hans« for at vække eleverne. 
Formiddagen blev brugt til de sidste gøremål inden afslutningen, 
og kl. 11 var der frokost.

Forældrene ankom ved 12.30 tiden for at pakke biler, og nogle 
havde endda trailer med, fordi de vidste, at der var en del at trans
portere hjem.

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

Under kaffen var det samspilsgrupperne og koret, der udfol
dede sig, og denne afdeling sluttede med, at alle elever sang et 
potpourri af de sange, de havde sunget mest.

Ole holdt afslutningstalen og sagde tak for et rigtigt godt år.
På elevernes vegne sagde Klara Kjeldsen og Esben Juul tak for 

et oplevelsesrigt og spændende år på Bjergsnæs og overrakte sko
len tre vægplatter med gruk af Piet Hein.

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

afslutningsfest.
18. til 20. juni: Oprydning og lærermøder om året der gik og 

om det kommende, hvor vi har ansat nye kolleger. I lærerstaben 
stopper Ulla Sørensen og fortsætter som folkeskolelærer på 
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Søndre skole, Lotte Holst fortsætter som korrespondent i Ålborg, 
Birthe Nørskov har et års orlov for at prøve et lærerjob i Viborg 
Ungdomsskole. I deres sted er ansat: Tina Mærsk, nyuddannet 
lærer fra Silkeborg, Anette Bode Overgaard, nyuddannet lærer fra 
Ålborg og Vibeke Olesen, lærer på Taarupgaard Ungdoms
kostskole.

I køkkenet stopper køkkenchef Sara Ullerup efter femten ak
tive år for at gå på efterløn, køkkenassistent Grethe Kriegbaum 
stopper på grund af dårlig ryg og i deres sted er ansat økonoma 
Lisbeth Heimann og køkkenleder Susanne Skovby. Vi byder de 
nye velkommen til samarbejdet.

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

Rita kan spille alle steder.
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Nyt fra elevforeningen
af Søren Haubjerg, formand

Den, der vil være lykkelig én dag, drikker.
Den, der vil være lykkelig i en uge, slagter et svin.
Den, der vil være lykkelig et år, gifter sig.
Men den, der vil være lykkelig hele livet, tager på efterskole.

Dette citat er taget - næsten- direkte fra en kinesisk filosof, som 
hvis han så den lille ændring, garanteret ville give mig ret heri. 
Det er selvfølgelig nogle store ord at sætte i forbindelse med et 
efterskoleophold, men hvis man har turdet at opleve og lade sig 
rive med af et efterskoleophold, så mener, jeg at ovenstående ikke 
er helt forkert. Det handler ikke blot om at være lykkelig en dag 
eller en uge. Det handler om at tage stilling til og blive tilfreds 
med ens egen personlighed, således at man er lykkelig hele livet. 
Og på en efterskole har man alle muligheder for at blive »dan
net«. I løbet af et skoleår kommer man som et ungt og uerfarent 
menneske stort set hele det menneskelige følelsesregister igen
nem. Eksempelvis alt fra den største glæde ved kærlighed, troen 
på ens egne evner, til sorgen og tvivlen på ens eget værd.

Mit ønske med denne indledning er, at du som gammel elev 
ind imellem sætter dig ned og tænker tilbage på den gode tid, du 
- forhåbentlig - havde på Bjergsnæsskolen. Og dermed også mit 
ønske, at du engang imellem sender elevforeningen en lille tanke. 
Vores arbejde bliver mere interessant og spændende, når vi for
nemmer, at vores medlemmer tænker på os og bakker vores ak
tiviteter op.

Aktiviteter er efterhånden kodeordet i foreningen. Vi forsøger 
at holde gang i de mest attraktive af dem, men kan desværre ori
entere om, at det gamle elevhold ikke længere eksisterer. Der var 
17 drenge og 10 piger til den 3. træning, og da det var aftalen 
mellem instruktørerne, bestyrelsen og gymnasterne, at der skulle 
være 14 springere og 14 rytmer for at fortsætte, valgte vi at lukke 
holdet. Det er meget beklageligt, for vi mener, at der er så mange 
potentielle gymnaster blandt gamle elever. Men vi vælger at tro, 
at de har for travlt på andre hold.
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Elevmøde -10 års jubilarer.

Elevmøde - 5 års jubilarer.
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Morten S. Jørgensen og Charlotte Pedersen skal have en stor 
tak for at have startet i en optimistisk og positiv ånd.

B.S. dagen lørdag d. 22 feb.1997
Elevforeningen udbyder nu igen i samarbejde med skolen dette 
helt enestående tilbud til dig. Vi håber, at rigtig mange vil komme 
op på skolen denne dag og møde gamle kammerater og lærere, 
men hvis dagen skal blive en realitet, kræver det, at du tilmelder 
dit gymnastikhold. Selv om du ikke er aktiv på et hold, er du al
ligevel meget velkommen til at komme op på skolen.

Gi ’ dit hold en oplevelse og tilmeld dig.
Læs yderlig herom andetsteds i årsskriftet.

Elevmødet 1997
Vanen tro, afholder elevforeningen elevmødet den første week
end i maj. Vi glæder os til dagen, så reserverer dagen allerede nu.

Vi vil som noget nyt afvikle »generalforsamlingen« på en helt 
anderledes måde. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt, at alle er 
med, så vi håber nu, at det vil få fleres interesse. Ordet generalfor
samling erstattes med »Nyt siden sidst«.

Underpunkter kunne så lyde:
- sang og fortælling.
- kaffe m.m.
- nyt fra skolen.
- nyt fra elevforeningen.
- årgangsoptælling.
Man kunne med rette kalde denne form for et alternativ til den 

traditionelle generalforsamling.
Jeg vil gerne afslutningsvis takke skolens lærere, alt personale, 

og alle elever for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år.
/ ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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B.S. dagen

Så er det atter tid for B.S. dagen. Vil du være med til at skabe en 
god dag på Bjergsnæsskolen, så tilmeld dig. Som altid er alle slags 
gymnastikhold velkomne. Det være sig børnehold, ungdomshold, 
efterskolehold, amtshold osv. - det eneste krav, vi stiller, er, at du 
er gammel elev.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du skal blot ringe til skolen og bede om yderligere informatio
ner. (86 62 52 22 mellem 8.00 og 15.30).

Hvornår er sidste tilmeldningsfrist?
Vi skal have hørt fra dig senest d. 16 december.

Hvad koster det pr. gymnast?
Prisen for dette arrangement: kun 10,- pr. gymnast (til dækning 
af frugter, saftevand, kaffe og kage).

- Hele arrangementet bliver arrangeret af elevforeningen i 
samarbejde med skolens nuværende elevhold, som en del af de
res foreningslære.
- der vil være mulighed for at købe forskellige »søde« ting i div. 

kiosker på dagen.
- der er fællesaktiviteter og rundvisning for evt. interesserede, ef

ter alle opvisningerne.
- efter opvisningerne er der et kort ledermøde i spisestuen, hvor 

vi får os en snak over en kop kaffe.

Ring og tilmeld dit hold allerede i dag.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen 
Elevforeningen
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BS-holdet.

BS-holdet.
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Årgang 1987-88 har gjort det igen
af Jørgen Lund og Peder Bjerregård

For 3. år i træk har elevholdet fra 1987/88 afholdt sit årligt tilba
gevendende »sensommerarrangement«. Efter de to foregående år 
at have prøvet kanotur, tømmerflådesejlads, klatring, rapelling og 
elastiktrukket vandrutchebane, var temaet i år: »Hygge- og akti
vitetsweekend i landlige omgivelser«.

Den 3. weekend i august var 1/4 af holdet samlet på Hans 
Jakobs nyerhvervede nedlagte landbrugsejendom, der ligger ved 
Skals nord for Viborg, og går under navnet: »Ejstrupgård Gods«.

Vi mødtes lørdag over middag og fik hurtigt gang i den første 
aktivitet: Kaffe og kage på terrassen. Som det hører sig til ved et 
rigtigt kaffebord, blev der sludret og sladret i den helt store stil 
(især om dem, der ikke var til stede). Da den sidste kaffetår var 
skyllet ned, og alle var »up-to-date« med, hvad de andre går og 
laver, og hvad der var sket siden sidst, gik vi igang med anden 
aktivitet: »Garden-volley«, der er en afart af den mere velkendte 
sportsgren beach-volley. Som navnet måske antyder, er alt hvad 
der kræves: En have, et volleynet og en bold. Vigtigst af alt er, at 
der absolut ikke bør være en dommer til stede (derved forløber 
spillet ligesom lidt lettere).

I løbet af 3 timer havde vi mange gode, sjove og forholdsvis 
retfærdige kampe, der alle blev spillet under følgende motto: »Det 
gælder ikke om at vinde, men om ikke at blive skadet!«. Selvom 
det ikke var alle, der slap helt ubeskadigede gennem turneringen 
(især ikke græsplænen og staudebedet - undskyld Anne og Hans 
Jakob!) havde vi en sjov eftermiddag.

Efter de mange hårde kampe tog samtlige deltagere sig et vel
fortjent bad - i Skals A. Der blev svømmet, sprunget på hovedet 
og lavet vandakrobatik, så det var en »ren« fornøjelse.

Ved aftensmadstid indtog vi den til lejligheden anlagte fest
plads. Den efterhånden traditionsbundne bålfest skal ikke kom
menteres i detaljer, blot vil vi nævne nogle få stikord: Bålhygge, 
grillmad, fællessang, guitar-, trompet- og mundharpespil samt ly
stig snak - alt sammen under åben himmel.

Til dem fra årgangen, der ikke var med, vil vi minde om, at der
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Henning 
Toft Bro 
(Tørfisk) til 
elevmødet.

for fremtiden kun bliver sendt indbydelser ud til dem, der har del
taget det foregående år og til dem, der selv henvender sig til vo
res koordinator, der p.t. er Torben 0. Vi vil understrege, at alle 
fra årgangen selvfølgelig er yderst velkomne. Vi håber, at endnu 
flere vil deltage i næste års sensommerarrangement.

Som afslutning på dette indlæg vil vi opfordre andre årgange 
til at stjæle vores idé med at mødes en gang om året til lignende 
arrangementer. Vi syntes, det er en herlig måde at være sammen 
på, der både giver mulighed for at genopfriske gamle minder samt 
udveksle drømme for fremtiden.
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Nyt fra gamle elever

I år er der kommet en del breve fra »de gamle«. Vi starter med at 
høre nyt fra Bente Fisker, der som sædvanlig skriver til årsskriftet:

Bente er siden sidst flyttet. Fra 4. år i København har hun fået 
job hos Århus politi (så pas nu på i det østlig Jylland). Bente er 
med sin kæreste flyttet til Silkeborg, og arbejder som sagt i Århus. 
Hun er efterhånden faldet godt til, og har nok at se til med rockere 
og så videre. I fritiden er Bente stadig aktiv med bl. a. volley. 
Bente bor Grønnegade 19.1 i Silkeborg.

Trine Klarsø er igen ude at se sig om. Denne gang i forbindelse 
med uddannelsen. Trine er igen i Australien, og har fået 6 måne
ders ansættelse på generalkonsulatet i Sidney. Hun arbejder med 
alt, fra import/export til turisme og oversættelse. Hun bor midt i 
byen, men får set sig om, når hun har fri i week-enderne. I friti
den synger Trine i kor, og har været med til en stor optræden i 
operahuset i Sidney. Til jul kommer familien for at fejre højtiden, 
så Trine kan få vist dem hele? Australien.

Mange hilsner fra Trine

Mette Rygaard Pedersen er atter hjemme i Danmark, efter 13 
måneders au-pair ophold i USA. Nu arbejder hun på TOMS 
Chokoladefabrik, og kører hver dag turen til København (ca. 4 
timers transport hver dag). Til januar starter hun på en norsk høj
skole i 5 måneder med natur og friluftsliv. 1 USA oplevede Mette 
en masse. Boede hos en sød familie hvor hun havde fri til at se 
noget. Den sidste måned af opholdet rejste Mette rundt i det halve 
USA, hvor hun red, sejlede, vandrede, boede hos indianerne, spil
lede i Las Vegas og meget mere.

Mange h ilsner fra Mette, og 
hendes bror Morten, der er lærer i Århus.

Det sidste brev i år lader jeg ucensureret gengive. Det er fra 
Henrik Have Larsen, der er i Japan på High School ophold. En 
omvæltning af de større. Her er nogle af Henriks oplevelser fra 
de første måneder:
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I skrivende stunder sidder jeg blandt 44 fuldstændig ukendte 
drenge i en klasse på en japansk High School. Det er første dag 
på skolen, og jeg har konstant 80 øjne i nakken.

Jeg er endt i Japan gennem Rotary International Youth 
Exchange Program, som hvert år udveksler unge mellem 16-18 
år. Så unge fra hele verden kan lære om et andet lands sprog, kul
tur og almindelig levemåde. Man bor ved 4 forskellige familier.

Efter en ansøgning, et interview og et week-endmøde, var jeg 
klar til at tage afsted. Jeg pakkede mine 20 kilo + min guitar og 
tog med flyveren den 5. august 1996. 2 dage efter var jeg 15.000 
km fra alt, hvad jeg havde taget som en selvfølge: Rugbrød, saf
tevand, matador mix og Lykkehjulet. Det mest danske, jeg kunne 
finde, var coca-cola og McDonald.

Jeg ankom midt i de japanske børns sommerferie, så de første 
3 uger gik med at lege turist. Min familie tog mig med til 
Disneyland, Kejserpaladset, Tokyo Tower og Ginca. Den første 
tid kunne til tider godt føles lidt ensom, da jeg endnu ikke var be
gyndt på sproget og alle var ukendte og ikke i stand til at snakke 
engelsk - for japanerne kan intet eller meget lidt engelsk, hvad 
vi jo ikke tror herhjemme. Så da jeg den første september be
gyndte på 1 måneds sprogskole med 9 andre.

Selve sproget var meget sværere, end jeg havde regnet med,

En af grupperne til afslutningsaftenen.
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men det hjalp heller ikke, at det var typisk japansk undervisning: 
Læreren snakker og skriver på tavlen, imens os elever tager no
tater. Vi har skoleuniform, bukker for læreren og er 40-45 elever 
i klassen.

Jeg fik dog det mest grundlæggende, og kan nu forstå, hvad 
min familie snakker om, men selv snakke er stadigt svært.

Der er stor forskel på hvad piger/drenge - kvinder/mænd gør 
og må.Mange kvinder har høje uddannelser fra anerkendte uni
versiteter, men kun for at gå hjemme, når de er blevet gift.

På pigeskolerne må håret sættes på 4 måder: Helt kort, page
hår, rottehaler eller hestehale - ingen smykker og make-up.

På drengeskolerne kan man have øreringe eller grønt hår.
Piger på 20 år skal være hjemme kl. 23.00, hvorimod drenge 

på 15 år selv må bestemme. Men det er selvfølgelig naturligt for 
dem. Her er en sjov blanding af nyt og gammelt - japansk og vest
lig kultur. De fleste danskere tænker nok på Japan som et utrolig 
konservativt land. Men når man kommer ind bag mandens hvide 
skjorte, ser ham uden slips og bliver en del af hverdagen er det 
noget ganske andet. Han kan lide at pusle i haven (på 2 x 5 m) og 
vaske bil - og få en lille én i ny og næ, som bliver til mange i løbet 
af dagen. De fleste voksne mænd drikker meget mere end de 21 i 
DK anbefalede. Og alle over 17 år ryger også meget.

Pigerne kan gå i kimono, men også det nyeste nye fra Paris. 
Drengene kan gå i læderbukser og støvler fra Dr. Marten's og 
samtidig lave matematik med en kugleramme.

I Shinjuku-bydelen ligger 30 etagers bygninger side om side 
med kæmpe neonreklamer og TV-skærme som viser MTV. 200 
m derfra sidder der en gadesælger med tang, rejer og blæksprut
ter og ved siden af en traditionel Sushi-bar. En blanding der på 
samme tid virker komisk og charmerende.

Men a'propos Sushi-bar, så er maden næsten den største om
væltning. Man skal ikke være bange for hverken kogalskab eller 
salmonella - for råt kød - rå æg er helt almindeligt - og selvføl
gelig rå fisk, ris og tang. Men det er spændende, og jeg lever godt 
endnu.

Indtil nu har vi haft 3 små jordskælv og en tyfon. Det var mær
keligt at se 8-10 etages huse ryste/vippe, som var de bygget af 
lego. Tyfonen var en stor storm og regnvejr. De værste steder faldt 
der 260 mm.
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Henrik vandt Melodi Grand Prix.

Resten af året vil gå med High School fra man-lørdag og vol
leyball 4 gange om ugen. Og forhåbentlig en masse ture i »the 
land of The Rising Sun«.

Mine adresser (må meget gerne bruges, det er utroligt dejligt 
at høre nyt hjemmefra).

Indtil 1. februar er: 
c/o KATO 
1-1-27 Sakae-cho 
Hamura-city 
Tokye 205 
Japan

Fra februar - ca. 1. maj 
c/o Mr. Fujita 

3-9-4 Tsurukawa 
Machida 

Tokyo 194-01
Japan

Jeg er i Danmark igen 23. juli - og jeg glæder mig til at se jer 
igen næste år.

En stor hilsen til jer alle - knus fra
Henrik Have Larsen, Tokoy - tidl. Haubro

Alle tidligere elever og andre læsere ønskes en glædelig jul og et 
godt nytår.

Frederik, Folke, Kirsten og Niels
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Personalia

Skolens personale i skoleåret 1996/97. (Rækkefølge efter dato for 
ansættelse/an tagelse).

1. Lisbeth Heimann, økonoma, leder af køkkenet 
ansat fra 1. august 1996

2. Susanne Skovby, køkkenleder 
ansat fra 1. august 1996

3. Vibeke Olesen, lærer (årsvikar)
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, dansk, 
tekstilformning, batik og har fortælletimer.

4. Anette Bode Overgaard, lærer
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, tysk, hånd
bold, o-fag, badminton og idrætsteori/foreningslære

5. Tina Mærsk, lærer
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, tysk, volley
ball, gymnastik, kursus 1, idrætsteori/foreningslære og har 
fortælletimer

6. Niels Kristian Kjær Nielsen, lærer 
ansat fra 1. august 1995, underviser i matematik, fysik, EDB, 
foto, o-fag og har fortælletimer

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

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

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

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

11. Allan Brims, pedelmedhjælper 
ansat fra 26. juli 1993.

12. Henry Carsten (HC) Henriksen, lærer
ansat fra 24. august 1992, underviser i matematik, fysik,
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fodbold, håndbold, idrætsteori/foreningslære og har
fortæl leti mer

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

14. Grethe Amsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.

15. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, engelsk, mate
matik, o-fag, historie, spring, aktuelt og har fortælletimer

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 
samt underviser i fodbold

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

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

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

22. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i tysk, o-fag, basketball, 
og er skolevejleder og tillidsrepræsentant.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar 
ansat fra 1. august 1981.

23. Lisbet underviser i gymnastik, formning, maleri, tegning/ 
akvarel og har fortælletimer.

24. Ole har fortælletimer og underviser i matematik, edb og 
gymnastik.

97



86

Nässa ^39 ^3 yVlS sia30
MaH0S °3 .„^3^9 “ ^mlS 3 ™

661 
ara

M3 a“*® M -rm ^>g'1i,0A^ xs-ff’iss'/'1 rrt^^ns glls



66



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

Anne Fogh Albertsen, Flarupvej 18 A, Mollerup, 8830 Tjele
Poul Nørgård Albrechtsen, Poul Gernessvej 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, Geming-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, Ilbjerd, 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
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9542
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

Lasse Kalsgaard, Haubakken 4, Sir Lyngbjerg. 7500 Holstebro
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 Gen 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
HeleneOttzen, 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, Gl.Århusvej 244 F, 8800 Viborg
Jon Bøgedal Rasmussen. Ahornvænget 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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Elevliste 1996-97

9601 Mette Adamsen, Sarpsborgvej 3, 7600 Struer
9602 Rune Shik Als, Enghaven 13, Simested, 9620 Ålestrup
9603 Christina Brødsgaard Andersen, Posthusvej 20, Balling, 7860 Spøttrup
9604 Jeppe Dahl Andersen, Skaunvej 29, Sdr. Rind, 8800 Viborg
9605 Martin Popp Andersen, Fuglebakken 1. Strib, 5500 Middelfart
9606 Jens Bang-Jensen, Nørremøllevej 8. Lomborg, 7620 Lemvig
9607 Espen Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
9608 Jakob Majgård Bjerre, Nørregade 69. 9700 Brønderslev
9609 Lisbeth Bjerre, Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
9610 Daniel Børsen, Vestertorp 103, 7400 Herning
9611 Christian Christiansen, Astrup Allé I. Breum, 7870 Roslev
9612 Lene Christophersen, Kongehøj 13, Brunshåb, 8800 Viborg
9613 Berit Dahl, Præstegårdsmarken 17, Lem, 7860 Spøttrup
9614 Heidi Tønning Dalsgaard, Katrinevej 45, 7800 Skive
9615 Michael Donby. Bygmarksvej 12, 6500 Vojens
9616 Lene Kirkholm Engkebølle, Gabelsvej 12, 6740 Bramming
9617 Tore Folkerman, Granlidevej 22 A, Hornum, 9600 Års
96100 Olaf Frandsen-Thorlacius, Moesgaardvej 14 C, 8270 Højbjerg
9618 Marie Føgh. Rolfsgade 160, 6700 Esbjerg
9619 Kirstine Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
9620 Nikolaj Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
9621 Marianne Alcoholado Gil. Møllevej 3. Overlund. 8800 Viborg
9622 Mads Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
9623 Lene Gudiksen, Bakkedraget 8, Rødding, 7860 Spøttrup
9624 Anne Asp Hansen, Grubevej 18, Mønsted, 8800 Viborg
9625 Henning Regnvald Hansen, Buen 23, 7321 Gadbjerg
9626 Kenneth Holm Hansen, Søndre Fælledvej 19, 7160 Tørring
9627 Kenneth Venø Hansen, Hans Egedesvej 24, 7400 Herning
9628 Marck Baj Hansen, Rindsbækvej 53. Sdr. Rind, 8800 Viborg
9629 Sine Myrup Hansen, Gunderstedvej 20, LI. Ajstrup, 9600 Aars
9630 Hanne Traberg Hedegaard, Ådalen 2, Mogenstrup, 7800 Skive
9631 Emil Heerwagen, Brårupparken 9, 7800 Skive
9632 Michael Heltzen, GI. Skolevej 5, Dommerby, 7800 Skive
9633 Mette Høgsbjerg, Vesterlundvej 42, Vesterlund, 7323 Give
9634 Thomas Alby Jacobsen, Rønnebakken 4, 8620 Kjellerup
9635 Gitte Neergaard Jakobsen, Resedavej 7, 8240 Risskov
9699 Marcus Martin Lindegaard Jemer, Haugårdsvej 43, 8220 Brabrand
9636 Linda Kyed Brill Jensen, Hvejselvej 23, 7300 Jelling
9637 Lisa Fonnesbæk Jensen, Agertoften 15, 8340 Malling
9638 Lisbeth Øgaard Jensen, Teglmarken 89, 8800 Viborg
9639 Mette Krogh Jensen, Langkærvej 31, 7330 Brande
9641 Sine Worm Jensen, Kobberupvej 109, 7500 Holstebro
9642 Mette Seidelin Jeppesen, Elsdyrvej 11, 7160 Tørring
9643 Gita Frendrup Johannessen, Uhrevej 9, Uhre, 7330 Brande
9644 Trine H. Justesen, Vesterled 36, 8832 Skals
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Elevliste 1996-97
9601 Mette Adamsen, Sarpsborgvej 3, 7600 Struer o
9602 Rune Shik Als, Enghaven 13, Simested, 9620 Alestrup
9603 Christina Brødsgaard Andersen, Posthusvej 20, Balling, 7860 Spottrup
9604 Jeppe Dahl Andersen, Skaunvej 29, Sdr. Rind, 8800 Viborg
9605 Martin Popp Andersen, Fuglebakken 1, Strib, 5500 Middelfart
9606 Jens Bang-Jensen, Nørremøllevej 8, Lomborg, 7620 Lemvig
9607 Espen Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
9608 Jakob Majgård Bjerre, Nørregade 69, 9700 Brønderslev
9609 Lisbeth Bjerre, Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
9610 Daniel Børsen,Vestertorp 103, 7400 Herning
9611 Christian Christiansen, Astrup Allé 1, Breum, 7870 Roslev
9612 Lene Christophersen, Kongehøj 13, Brunshåb, 8800Viborg
9613 Berit Dahl, Præstegårdsmarken! 7, Lem, 7860 Spottrup
9614 Heidi Tønning Dalsgaard, Katrinevej 45, 7800 Skive
9615 Michael Donby,Bygmarks vej 12, 6500 Vojens
9616 Lene Kirkholm Engkebølle, Gabelsvej 12, 6740 Bramming
9617 Tore Folkerman, Granlidevej 22A,Hornum, 9600 Års
96100 Olaf Frandsen-Thorlacius, Moesgaardvej 14C, 8270 Højbjerg
9618 Marie Føgh, Rolfsgade 160, 6700 Esbjerg
9619 Kirstine Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
9620 NikolajGade, Vesterled 64, 8832 Skals
9621 Marianne Alcoholado Gil, Møllevej 3,Overlund, 8800 Viborg
9622 Mads Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
9623 Lene Gudiksen, Bakkedraget 8, Rødding, 7860 Spottrup
9624 Anne Asp Hansen, Grubevej 18, Mønsted, 8800 Viborg
9625 Henning Regnvald Hansen, Buen 23, 7321 Gadbjerg
9626 Kenneth Holm Hansen, Søndre Fælledvej 19, 7160 Tørring
9627 Kenneth Venø Hansen, Hans Egedesvej 24, 7400 Herning
9628 Marck Baj Hansen, Rindsbækvej 53, Sdr.Rind, 8800 Viborg
9629 Sine Myrup Hansen, Gunderstedvej 20, LI. Ajstrup, 9600 Aars
9630 Hanne Traberg Hedegaard, Ådalen 2, Mogenstrup, 7800 Skive
9631 Emil Heerwagen, Brarupparken9, 7800 Skive
9632 Michael Heltzen, GI.Skolevej 5, Dommerby, 7800 Skive
9633 Mette Høgsbjerg, Vesterlundvej 42, Vesterlund, 7323 Give
9634 Thomas Alby Jacobsen, Rønnebakken 4, 8620 Kjellerup
9635 Gitte Neergaard Jakobsen, Resedavej7, 8240 Risskov
9699 Marcus Martin Lindegaard J, Haugårdsvej 43, 8220 Brabrand
9636 Linda Kyed Brill Jensen, Hvejselvej 23, 7300 Jelling
9637 Lisa Fonnesbæk Jensen, Agertoften 15, 8340 Malling
9638 Lisbeth Øgaard Jensen, Teglmarken 89, 8800 Viborg
9639 Mette Krogh Jensen, Langkærvej31, 7330 Brande
9641 Sine Worm Jensen, Kobberupvej 109, 7500 Holstebro
9642 Mette Seidelin Jeppesen, Elsdyrvej 11, 7160 Tørring
9643 Gita Frendrup Johannessen, Uhrevej9, Uhre, 7330 Brande
9644 Trine H. Justesen, Vesterled 36, 8832 Skals
9645 Birgitte Gram Jørgensen, Sensommervej 50, 8600 Silkeborg
9646 Marc Sivebæk Jørgensen, Rindsholmvej 88, Almind, 8800 Viborg
9647 Susanne Jørgensen, Klejtrupvej 93B, Hvomum, 9500 Hobro
9648 Thomas T. Hede Jørgensen, Vibevej 29, Bremdal, 7600 Struer
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549 Kasper Kjeldsen, Østergade 91, Mollerup, 8830 Tjele
550 Rasmus Kjærsgaard, Ugelrisvej 20, 8832 Skals
651 Jacob Klausen, Gl.Aalborgvej 92, Hverrestrup, 9620Aalestrup
652 Martin Klode, Søndergårdsvej 36, Hammerum, 7400 Herning
653 Lars-Ole Vad Kristensen, Monradsgade 51, 7400 Herning
654 Lene Brandborg Krogh, Nygårdsvej 2C, 9700 Brønderslev
655 Line Krogh, Skyttevej 2, 8950 Ørsted
656 Heine Kuhr, Bredmosevej 31, Elsborg, 8840 Rødkjærsbro
657 Camilla Goul Lambæk, Helvegshøjenl, 8800 Viborg
658 Anders Reimers Larsen, Dømmestrupvej 49, Dømmestrup, 5792 Årslev
659 Lars Lyngholm Larsen, Haugevej 21, Hammerum, 7400 Herning
660 Viviann Larsen, Flintevej2, Mønsted, 8800 Viborg
661 Jesper Laustsen, Marktoften3, Fredsø, 7900 Nykøbing
662 Gitte Blak Lisby, Grønsmøllevej 8, 7660 Bæksmarksbro
663 Jens Steen Madsen, Grøndalsvej 26 C, 8600 Silkeborg
664 Lotte Katborg Madsen, Tranevej 6, 6960 Hvidesande
665 Tina Bødker Madsen, Stoholmvej 23, 7840 Højslev
666 Rasmus Berndsen Matthiesen, Østerled 7, 6510 Gram
667 Mette Mølgaard Mogensen, Vindelevvej7, Vindelev, 7300 Jelling
668 MetteMortensen, Sallingsundvej 69, 7870 Roslev
669 MetteMortensen, Tangesøvej 83, Tange, 8840 Rødkærsbro
670 Henrik Hoberg Munk, Blodbøgen 30, 8620 Kjellerup
672 Mai Young Nielsen, Nørregade 39, 7860 Spottrup
673 Peder Lykkegård Nielsen, Hedevænget 70, 8800 Vibofg
674 Simon Lykke Nielsen, Egevej 16, Nr.Lyndelse, 5792 Årslev
675 Marianne Nyborg, Ågade 14, Farre, 7323 Give
676 Jakob Nørgaard-Petersen, Rindsholmvej 104, Rindsholm, 8800 Viborg
677 Karin Kragsig Olesen, Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
678 Louise Kjelsmark Olesen, Kirkevej 39, Handbjerg, 7830 Vinderup
679 Henrik Overgaard, Højen 1, Vrold, 8660 Skanderborg
680 Bjarke Aagaard Pedersen, Sofienlundparken 57, 8860 Ulstrup
681 Bjarne Kriegbaum Pedersen, Silkeborgvej 28, 8620 Kjellerup
6102 Claus Skjøth Pedersen, Pilevænget 36, 8990 Fårup
682 Joan Kramer Rasmussen, Gl.Århusvej 244 F,8800 Viborg
683 Merethe Schjøth Raundahl, Ndr.Donnersvej 1, 7323 Give
684 Jutta Kloppenborg Heick, Skovgårdvej 15, Hammelev, 6500 Vojens
685 Marianne Hjorth Skorstenga, Sleipnersvej 12, 8600 Silkeborg
6101 Carina Ditte Stentoft, J.P.Jakobsensvej 25, 7430 Ikast
686 Anders Søndergård, Hogagervej 10, 7500 Holstebro
687 Roald Sølager Sørensen, Nørremarkvej 16, Låstrup, 8832 Skals
688 Sine Thejls, Skivevej 258, 8831 Løgstrup
689 Lene Buhl Thomsen, Lildfrostvej 3, Lildfrost, 7182 Bredsten
690 Martin Hofmann Thomsen, Romlundvej 1, 8831 Løgstrup
691 Bo Thorgaard, Kærsangervej 19, Balling, 7860Spøttrup
692 Emma Merete Toft, Larixvej 6, 8471 Sabro
693 Lene Toft, Kobberupvej 161, Mejrup, 7500 Holstebro
694 David Ventzel, Storhøjen 3, 8800 Viborg
695 Anni Voxnæs, Kongåvej 55, 6600 Vejen
696 Søren Worm, Nygade 20, 9620 Aalestrup
697 Søren Bak Østergård, Ågade 78, 8620 Kjellerup
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9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9680
9681
96102
9682
9683
9684
9685
96101
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697

Birgitte Gram Jørgensen. Sensominervej 50. 8600 Silkeborg
Mare Sivebæk Jørgensen. Rindsholmvej 88. Almind, 8800 Viborg
Susanne Jørgensen. Klejtrupvej 93 B. Hvornum, 9500 Hobro
Thomas Terpager Hede Jørgensen, Vibevej 29, Bremdal, 7600 Struer
Kasper Kjeldsen, Østergade 91, Mollerup, 8830 Tjele
Rasmus Kjærsgaard, Ugelrisvej 20. 8832 Skals
Jacob Klausen. GI. Aalborgvej 92. Hverrestrup, 9620 Aalestrup
Martin Klode. Søndergårdsvej 36. Hammerum. 7400 Herning
Lars-Ole Vad Kristensen, Monradsgade 51.7400 Herning
Lene Brandborg Krogh, Nygårdsvej 2 C. 9700 Brønderslev
Line Krogh, Skyttevej 2, 8950 Ørsted
Heine Kuhr, Bredmosevej 31. Elsborg, 8840 Rødkjærsbro
Camilla Goul Lambæk, Helvegshøjen 1. 8800 Viborg
Anders Reimers Larsen, Dømmestrupvej 49, Dømmestrup, 5792 Årslev
Bjarke Aagaard Pedersen. Sofienlundparken 57. 8860 Ulstrup
Bjarne Kriegbaum Pedersen, Silkeborgvej 28. 8620 Kjellerup
Claus Skjøth Pedersen, Pilevænget 36, 8990 Fårup
Joan Kramer Rasmussen, GI. Århusvej 244 F, 8800 Viborg
Merethe Schjøth Raundahl, Ndr. Donnersvej 1,7323 Give
Jutta Kloppenborg Heick Skau, Skovgårdvej 15. Hammelev, 6500 Vojens
Marianne Hjorth Skorstengaard, Sleipnersvej 12, 8600 Silkeborg
Carina Ditte Stentoft, Grønnegade 5. 7430 Ikast
Anders Søndergård. Hogagervej 10, 7500 Holstebro
Roald Sølager Sørensen, Nørremarkvej 16, Låstrup, 8832 Skals
Sine Thejls, Skivevej 258, 8831 Løgstrup
Lene Buhl Thomsen, Lildfrostvej 3, Lildfrost, 7182 Bredsten
Martin Hofmann Thomsen, Romlundvej 1. 8831 Løgstrup
Bo Thorgaard, Kærsangervej 19. Balling. 7860 Spøttrup
Emma Merete Toft, Larixvej 6, 8471 Sabro
Lene Toft, Kobberupvej 161, Mejrup. 7500 Holstebro
David Vcntzel, Storhøjen 3, 8800 Viborg
Anni Voxnæs, Kongåvej 55, 6600 Vejen
Søren Worm, Nygade 20. 9620 Aalestrup
Søren Bak Østergård. Ågade 78, 8620 Kjellerup
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