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ORD som skaber MENING OG
VIRKELIGHED
af Lisbet D. Mølgaard

Tid - år - årstider - måneder - uger - dage - dag - minutter øjeblikke.
Opdragelse - skikke - religion - traditioner - holdninger - etik.
Minder - oplevelser - kriser - sorger - glæder.
Tanker - fantasi - drømme - håb.
Liv - fødsel - barn - voksen - ældre - gammel.
Døden.
Kærlighed - tro.
Virkelighed - kamp.
VI ER I DAG ALT FOR MANGE, DER IKKE VIL LADE VIR
KELIGHEDEN FÅ PLADS.

Verdens og naturens egen virkelighed er så styret af den måde, vi
mennesker lever på.
Mennesket i dag styrer sit liv efter eget behov. Udnytter de
resurser der fanger den enkeltes interesser og behov.
Mennesket vil selv bestemme og dermed have sin ret og ret
tigheder. Ønsker ikke moral eller etik.
Vi mennesker har forladt kampen i os selv, forladt det at op
leve og mærke menneskelivets virkelighed.
De indre strømninger , som løber inden i os, som vi ved er en
del af os, og som ser virkeligheden, vil vi ikke give plads. Vi er
blevet utroligt gode til at lukke øjnene for virkeligheden.
Vi vil ikke
Vi tør ikke
Vi magter ikke at tage kampen op for vores egen virkelighed.
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Vi vil hellere på film se, eller læse om , andres virkelighed ,
end mærke og tage fat på vores egen virkelighed.

Vi lader os sande til
Alt skal bare gå og helst være, som det plejer. Vi ser tilstandens
stilstand, men får ikke gjort noget.
Er der mulighed for egen gevinst og måske udsigt til forbed
ring af økonomisk art så arbejdes der, og virkeligheden har endnu
engang ikke fået plads.
At flytte noget i sig selv - eller tro på - at gribe virkeligheden
og starte i virkeligheden, er der ikke mange, der vil gøre.
DET KOSTER
DET KRÆVER
AT HOLDE VED
AT HOLDE UD
TØR TRO,
OG MENE ,
AT HAVE HOLDNING OM MENNESKELIVETS
VIRKELIGHED.
Vi forældre skal turde tro, at vi er de bedste opdragere for vore
børn.
Vi skal turde sige - nej, når vi mener nej, og - ja, når vi me
ner ja. Og være klar til den eventuelle kamp med vore børn, der
måske måtte opstå.
Vi skal forlange noget af børnene, og give respons på det, vi
modtager, og det vi ikke modtager fra vore børn. »Vi er de
voksne«.
At være sammen, at tale sammen, at få ordene til at give me
ning - nærhed - og virkelighed.
At vise kærlighed og følelser begge veje - barn / forældre forældre I barn - er den bedste opdragelse, barnet kan få. (dette
gælder oftest forældre ligeså).
At være afhængige af hinanden - og samtidig blive selvstæn
dig.
At vide, man er en del af nogen - som vil én noget - så det
ikke kun bliver til det, man selv vil. - er den bedste »livsven«
man af andre, kan få med sig.
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Nærhed.
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Sang og samvær til forældredag.

Hvordan er det nu lige, vi gør det her?
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En sund og opdragende samværsform
af Vagn Aage Kjeldsen

Denne sætning er hentet fra Bjergsnæsskolens formålsparagraf,
og selv om det måske er kontroversiel for nogen, så vedkender
vi os gerne, at der sættes ind med opdragelse på mange områder.
Opdragelse kan jo nemlig være mange ting, - at eleverne lærer
at danse folkedans, lancier m.v. er om ikke opdragelse så en ind
læring i, hvordan man opfører sig på et dansegulv, og hvordan
man omgås det modsatte køn på en naturlig måde.
Bjergsnæsskolen er begunstiget af, at flertallet af eleverne
kommer fra velfungerende hjem. Men i en elevflok på 99 afspej
les trods alt tidens tendens med ændrede familiemønstre og ar
bejdsvaner. Hvad enten børnene kommer fra hjem med 2 fuld
tidsjob eller fra hjem med en enlig forsørger, så levnes der
undertiden små mængder af tid til samtale og omgang med børn
og unge.
Det er måske en af grundene til, at efterskolerne fortsat har
stigning i tilgangen af elever. Trods små årgange er der i dette
skoleår det højeste antal elever nogen sinde - 20.439 på landets
240 efterskoler. De unge ønsker at prøve sig selv i nye sammen
hænge, og forældrene ved, at det sker under betryggende former.
Efterskolernes særlige pædagogiske miljø - kostskoleformen er en udfordring af de unges opfattelse af, hvad det vil sige at gå
i skole, og hvordan indlæring finder sted, men samstemmende er
de unge og deres forældre enige om, at det primære udbytte af
efterskoleopholdet er en udvikling af de unges personlighed, de
res evne til at vælge og handle selvstændigt, og at denne ballast
har stor betydning for deres fremtid.
Der stilles store krav til personalet på vore efterskoler. Det er
absolut nødvendigt med et godt samarbejde og enighed om hvilke
normer og ordensregler, der skal gælde på den enkelte skole. Vi
har på Bjergsnæsskolen brugt en del ressourcer på temadage, hvor
efterskolernes historie, sigtepæle i undervisningen, de forskellige
fags formål, fremtidens efterskole har været emner i en fælles de
bat. Ved forældre- og vennekredsmøde blev det indledende fore
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drag holdt af lektor og samfundsforsker v. Aalborg Universitet
Johannes Andersen. Han gav et ganske godt billede af, hvordan
hverdagen former sig i vore hjem og dermed hvilke baggrunde
de unge har, når de møder på skolen.
Det er ingen selvfølge, at de normer og værdier ledelsen på vor
skole sætter højt og forsøger at videregive til de unge - uden vi
dere bliver accepteret. Der skal undertiden kæmpes en hård kamp
og holdes fast i målet. - Afdøde forstander på gymnastikhøjsko
len - Mads Nielsen sagde det på denne måde: »Den populære le
der bringer folk derhen, hvor de helst vil være. - Den folkelige
leder bringer dem derhen, hvor de bør være«.
Det nuværende elevhold har frivilligt i stort tal meldt sig til at
deltage i Landsstævnet '98. Der er et stort folkeligt stævne, der
afholdes hvert 4. år af D.G.I. (De Danske Gymnastik- og Idræts
foreninger). Deltagerantallet i Silkeborg vil ligge på omkring
40.000, som viser gymnastik, dyster i alle idrætter, viser amatør
teater, danser folkedans m.v.
Dette folkelige stævnemøde er en fantastisk oplevelse, som alle
unge bør opleve, det glæder os meget, at så mange af vore elever
har meldt sig.
Bestyrelsen sender hermed en hilsen til elever, forældre, for
standerpar og alle ansatte med tak for godt samarbejde i årets løb.

Indmarch til afslutningen.
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Efterskrift
Alle der besøger Bjergsnæsskolen nyder den storslåede udsigt
over søerne og Viborg by. At denne placering blev mulig skyld
tes stor velvilje fra Kristian Winsløw, som nu i en alder af 84 år
er død efter længere tids sygdom.
Kristian Winsløw var født på Øster Teglgaard og boede i Viborg
næsten hele sit liv. Som ung gennemgik har en landbrugsuddan
nelse bl.a. på Asmildkloster Landbrugsskole. I 1948 overtog han
Øster Teglgaard.
Kristian Winsløw var fortsat ejer af Øster Teglgaard ved sin
død. Gennem årene gjorde byudviklingen og således også Bjergs
næsskolen indhug i gårdens jordtilliggende, og resten blev for få
år siden opkøbt til byudvikling.
Som ung var Kristian Winsløw aktiv håndboldspiller og i en
periode formand for Viborg Håndboldklub. Hans interesse for
Bjergsnæsskolen og arbejdet med ungdommen var meget stor.
Han var med i skolens vennekreds fra 1970 og så længe kræf
terne slog til.
Æret være hans minde.

Søndersø i september.
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Fri skole i tiden
Af: Laust Riis-Søndergaard.
Free-lance. Tidl, højskoleforstander

En af forudsætningerne for at holde nutidig fri skole er, at den in
terne debat om skole- og livsspørgsmål bliver holdt levende.
Spørgsmål som: Hvorfor holder vi Grundtvig/Koldsk skole, og
hvordan udmønter vi det? Hvordan kom skolen i gang og hvor
dan udvikler den sig? Hvordan modtager unge efterskoleelever
skolens holdninger og ideer? Hvordan modtager og ser vi ele
verne? Bliver vi modløse over tidens normer og sprog? Trækker
vi opgivende på skuldrene over deres utidige adfærd, deres tøj,
ringe i næser, ører- og andre steder? Det er blot nogle af de spørgs
mål bestyrelse, forstander, lærere og medarbejdere må stille sig
selv og give et bud på med jævne mellemrum. Det er ikke blevet
mindre vigtigt i disse år, hvor samfunds- og livsvilkårene foran
drer sig hele tiden. Det var også nogle af disse spørgsmål, der var
på dagsordenen ved en pædagogisk dag på Bjergsnæsskolen i au
gust. Jeg var inviteret til at komme med et oplæg, der skulle pejle
ind i nogle af disse områder. De efterfølgende tanker er i kon
centreret form hentet fra mit foredrag.
Jeg talte om noget af det, der sker i tiden, og hvordan en
Grundtvig/Koldsk efterskole kan forholde sig til det. Forinden
havde Ole Mølgaard og Vagn Åge Kjeldsen fortalt om Bjergs
næsskolens historie og dagligdag.

Nyamerikanske tendenser
Til at belyse nogle tidstypiske tendenser tog jeg udgangspunkt i
3 bøger som jeg er optaget af. Det er »Generation X« skrevet af
den amerikansk/canadiske forfatter Douglas Coupland og »Hi
storiens afslutning og det sidste menneske« skrevet af den Japansk/amerikanske forfatter Fukuyama, samt endelig »American
Psycho« af Breat Easton Ellis. Især den sidste bog vil jeg advare
imod. Det er barsk kost og den er uhyggelig i sit perspektiv. Nu
kan man måske ryste ubehagelighederne af sig og sige, at de bøger
er skrevet med baggrund i amerikanske erfaringer. Men den går
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Fællesskabet skal
rumme de enkelte.

Fællesskabet skal
rumme de enkelte.
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ikke. Netop amerikaniseringen af vores egen kulturkreds er tæt
tere på end nogensinde. I USA kan man i øjeblikket iagttage en
kulturtendens, som griber mere og mere om sig. Den kan bedst
karakteriseres som en flugt ind i åndløsheden.
Vi er så atomiserede, at vi næsten ikke reagerer på samfundet
mere (...) mange efterlyser en samfundsdebat, men den kan
ikke længere føres, fordi samfundet som centralnervesystem,
som fællesnævner og modstand er væk. Centralkulturen er er
stattet af sidegadecafeer og tilbudskultur, med Buddha på det
ene gadehjørne. Hitler på det andet og fugtighedscreme på
det tredje. Man er altid på flugt fra massemedierne, for man
har ikke anden centralnerve end flugten fra kedsomheden.
(Suzanne Brøgger, forfatter)

Denne åndløshed ytrer sig i selve dette, at man lever ved siden af
sig selv som sin egen stedfortræder. Man undsiger sig sin egen
skyld. Skyldfriheden i denne nyamerikanske kulturaftapning har
vel at mærke ikke karakter af tilgivelse eller syndernes forladelse.
Den optræder derimod som kronisk forfølgelsesvanvid, - som be
skyldning af andre. Det er altid de andre, der har skylden. Det er
de andre, der er de ansvarlige. Man er forfulgt af de problemer,
som andre har skaffet en. Selv er man bare et uskyldigt offer.

Moderne frigørelse
En del af forklaringen på denne udvikling kan findes i det mo
derne menneskes frisættelse fra autoriteter, traditioner, ritualer,
ideologier, historie og sociale bånd. Det er den moderne frigørel
sesproces fra historien, som vi bøvler med. Frisætteisen skulle jo
egentlig betyde mere bevægelighed, fantasi, nye muligheder og
fremfor alt færre bindinger og undertrykkelse af mennesker.
Denne grænseløse frihed har mennesker åbenbart svært ved at
forvalte. Friheden har vi fået og spørgsmålet er så, om vi kan be
gribe følgevirkningerne på det eksistentielle plan af dette udvik
lingsskred. Jeg vil give et par bud i det følgende.

The center is missing
Centrum er væk eller Gud er død. Det betyder bla. at vi har sagt
farvel til nogle fælles orienteringspunkter og til et symbolsprog,
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Køkkentjans.

der kunne udtrykke grundlæggende forhold og forskelle i vores
tilværelse. F.eks spørgsmål om sandhed, nåde, synd, næstekærlig
hed, skyld, samvittighed, ondt og godt. Alle værdier og ord er
blevet relative. De er lige-gyldige. Den absolutte forskel på det
gode og det onde synes at være opgivet, og der er opstået et tom
rum, hvor »det ensomme massemenneske« svæver rundt. Reli
giøst ser vi store græshoppesværme af søgende mennesker på jagt
efter nye marker. Åndelige posedamer. Denne situation bliver
hele tiden udnyttet af forskellige substansløse trendretninger.

Et menneske, der kun repræsenterer sig selv, som kun får iden
titet ved det, det kan præstere, er på nåde og unåde udleveret
til forfængelighed. Det må leve sit liv på tidens vilkår — uden
historie og derfor i troløshed.
(Frederik Christensen. Tidl. Højskoleforstander, Kerteminde)
Især psykologien og forskellige terapiformer nyder stor popula
ritet. Tv-mediet har også grebet chancen med udsendelser, der
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kan mætte de sultende sjæle. De mest attraktive udsendelser i øje
blikket, er de såkaldte talk-shows, hvor folk for åben skærm, får
lov til at leve deres helt private liv og følelser fuldt ud. Vi har
endnu ikke fået hele regningen for den accelererende og stres
sede kultur, vi lever i. Men den rå og kyniske verden bliver vi
dagligt præsenteret for. Ikke kun i form af synlig krig og vold
mod sagesløse. Men i lige så høj grad ved at vi er blevet dårlige
til at lytte, se og være åndelig og fysisk tilstede i det nærværende
konkrete liv vi lever. Flere og flere mennesker mister de helt
grundlæggende netværk. Interessen for det politiske og fælles
skaber er forsvindende lille. Mange unge mangler rygrad og iden
titet, fordi de sjældent har mødt modstanden i synspunkter og
holdninger. Det har forældre og voksne ikke haft tid til.

Efterskolerne er holdningsskoler
Udover at en efterskole giver eleverne en god faglig undervisning
er det også en holdningsskole, og det bør man ikke lægge skjul
på. Heller ikke i krisetider, hvor det er nærliggende at give køb på
værdier og tilpasse sig. På en Grundtvig/Koldsk efterskole kan
forældre, elever, medarbejdere og bestyrelse mødes under den for
udsætning, at alt ikke har samme gyldighed. Hvis det forholdt sig
sådan, var al form for samtale omsonst og meningsløs, og eleverne
kunne lige så godt være på en hvilken som helst anden skole.
Det er en stor udfordring for en efterskole at styrke den per
sonlige udvikling hos eleverne og inspirere til en større omver
densforståelse og ansvarlighed for det, der ikke kun vedrører den
enkelte .

Lærerpersonligheden
Jeg har ikke nogen endelig opskrift på, hvordan en efterskole
pædagogik kan udmøntes i dag for at være en god replik til tids
ånden. Men det står klart, at alt ikke er, som det har været. Der
er indenfor pædagogik og psykologi meget modetrælleri. I øje
blikket hedder det »ansvar for egen læring«. Eleverne »skal lære
at lære.« Der er meget godt i en del af de nyere pædagogiske over
vejelser, men der er også grund til at være kritisk. Jeg er et langt
stykke af vejen enig med Lars Henrik Schmidt i den opfattelse
han har af de nye lærings- og dannelsesbegreber. (Se nogle af
boksene i artiklen).
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Bliver man kærester, må man »døbes«.

Små egoistiske individer. Det er, hvad vi får ud affolkeskole
loven; og hvad værre er, effekten slås fast medforslaget til den
nye læreruddannelse. (...) Læreren reduceres til en personlig
vejleder i at stimulere barnets ego - i stedet for at videregive
viden (...) Alle vil vejledes, ingen vil undervises. Fordi så er
man reduceret til et publikum. Det skal handle om mig. Ikke
om de erfaringer og den faglige viden eleven får i mødet med
læreren og undervisningen. (...)
Det er sådan set ikke den personlige relation mellem lærer
og elev, jeg kritiserer. Men at den relation tager udgangspunkt
i individet og ikke ifaglig viden og lærerens erfaringer. Konse
kvenserne er, at børnene mister evnen til at etablere nye for
mer for fællesskaber, som er fremtidens vigtigste projekt.
(Lars Henrik Schmidt, Direktør for Danmarks
Pædagogiske Institut)

En lærer kan ikke bare være holdningsløs og lade som om, hun
ingenting ved og kan. En lærer kan ikke bare reduceres til en kon
sulent eller en vejleder. Alle, der har undervist og modtaget un
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dervisning, ved, hvor meget det betyder, at der er liv, lidenskab
og personlighed i undervisningen. Liv i undervisningen opstår i
optagetheden af det, man beskæftiger sig med. I fordybelsen,
samtalen, opmærksomheden bliver mennesker smukke, fordi de
er selvforglemmende.

Historie og poesi
En lærer er et menneske, der beskæftiger sig med undervisning

Skovtur og friske elever.
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og opdragelse. Der findes mange forskellige opfattelser og teo
retiske systemer indenfor undervisning og opdragelse. Det
Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn adskiller sig fra den
pædagogiske systemtænkning ved ikke at være et system eller en
ideologi. Med mindre vi altså selv udvikler en moralsk sprog
kode. der gør Grundtvig og Kold til nogle ideologiske læresæt
ninger og teorier. Det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn
er først og fremmest et bærende livssyn, der ikke vil gøre ele
verne til et eftertryk af en ideologi og lærerens meninger og an
skuelser. Men det fritager ikke læreren for at have en mening og
øse af den viden, hun er i besiddelse af. En Grundtvig /Koldsk
pædagogik er ikke en »rør mig ikke pædagogik« eller » nu laderjeg som om ».
God undervisning er beslægtet med kunst. Læreren er en kunst
ner. Det kan bla. begrundes ud fra en forståelse af Grundtvig og
Koids skole- og menneskesyn, og det vi med et flot udtryk kal
der for historisk - poetisk undervisning. Al kunst drejer sig om
mennesker og kunstneren må være dybt optaget af mennesker og
tilværelsen. Kunstneren må kende så meget til samtiden, fagene,
metoderne og pædagogiske retninger, at hun kan anvende det, der
i den givne situation er det rigtige over for de børn og unge, hun
er betroet. Der kræves et stort menneskeligt overskud at være en
god lærer. Forfatteren Martin A. Hansen udtrykte noget lignende
i et foredrag i 1949: » En lærer må også eje fasthed, have et prin
cip over sig, men hvad han fremfor alt skal være, det er et men
neske, der lever og kender menneskets ansigt.«
Hvis hele vort læ ring s univers bygger på, at ansvaret ikke
alene flyttes fra systemet til læreren, men også fra læreren til
den enkelte elev, så mener jeg, at vi har nået et punkt, hvor
der ikke findes et samlende ansvar for hele undervisningssy
stemet, og jeg er meget bange for den ansvarsforflygtigelse.
(...) Der er ikke længere tale om nationens overindividuelle
dannelse, men om selvdannelse. (...) autoriteten erforsvundet
fra fællesskabet og ligger hos den enkelte, (...) I den enkeltes
selvdannelse er samfundsperspektivet væk. Eleven skal ikke
have det bedre med de andre, men have det bedre med sig selv.
(Lars Hen rik Schm idt, om ansvar for egen læring)
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Livskvalitet og livsduelighed
Der skal laves mange overvejelser over mål og midler, for at et
skolearbejde kan blive værdifuldt. Et par af målene kunne være,
at eleverne får blik for livskvalitet og livsduelighed, så menne
sker kan leve et værdigt og aktivt liv til glæde for sig selv og an
dre. Det kaldes også for livskompetence. Det er fint udtrykt af de
to næste forfattere, som jeg vil slutte denne artikel med og sam
tidig ønske Bjergsnæsskolen held og lykke med at møde efter
skoleeleverne .
Forfatteren Tage Skou-Hansen lader en af personerne i roma
nen » Det andet slag »udtrykke: »Jeg vil leve et væsentligt liv«.
Hvad vil det sige? Ja, det vil bla. sige, at man engagerer sig i til
værelsen, så det bagefter kan siges, at det ikke var ligegyldigt,
om man var her eller ej. Et væsentligt liv er et liv, hvor man gør
en forskel. Hvor man har så meget livsappetit og styrke, at man
er i stand til at sige til og fra i situationer. Et liv, hvor man er le
vende til stede og trækker en kølstribe af afgørelser bag sig. Et
liv, man går ind i og tager på sig og fylder ud så godt man kani stedet for at holde det på afstand og flygte ind i ensomhed eller
ind i en pseudo- eller cyberspaceverden.
Det er de færreste mennesker, der kan udrette noget alene. Vi
er hinandens verden - dybt afhængige af den forståelse, omsorg
og opmærksomhed vi får fra andre mennesker- og som vi selv
kan bidrage med.
Jeg
Jeg
Jeg
der

frygter ikke for sjælen.
frygter ikke for kødet.
frygter kun det tilfældige ord,
bringer forvirring i verden.

Jeg frygter ikke for livet.
Jeg frygter ikke for døden.
Jeg frygter kun den bedøvende rus,
som gør mig tilfældig i verden.
(Tom Kristensen)
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Afslutningstalen 1997
»At blive sig selv og sætte et værdigt spor«

I åbningstalen til jer for 10 måneder siden fortalte jeg om forfat
terinden Karen Blixen, der døde i 1962. I kender hende sikkert
fra bogen »Den Afrikanske Farm« eller filmen om den.
Jeg vil gerne drage noget af talen frem igen, da indholdet på
mange måder har været meget aktuel for skoleåret.

At leve ud fra det inderste i sig selv
Karen Blixen siger, at hvis man skal leve et vellykket liv, da må
man leve ud fra det inderste og dybeste i sig selv, ud fra sin na
tur.
At leve ud fra sin natur er ikke det samme som at sige, at det
naturgivne får lov til at styre mennesket. Altså at jeg blot skal
lade mine lyster få frit spil - være i mine lysters vold. Det natur
givne, det jeg inderst har i mig skal gives form, jeg må forholde
mig - have holdning til det naturgivne. Man kan sige, at jeg vej
ledes af de kulturelle mønstre, af de måder vi har at leve på her
i samfundet.
I året, der er gået, har vi taget mange livtag om flere af vore
daglige regler. Flere afjer har ikke altid kunnet forstå, at vi mente
noget med reglerne, og blev ved med det. »For det plejer da ikke
at være sådan.«
Hvis man skal bygge et fællesskab op, hjælper det ikke vi har
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100 forskellige måder at ville gøre det på og 100 forskellige må
der at ville være sammen på. Det er nødvendigt at vælge nogle
regler, et menneskeliv kan trives i. Som skole har vi valgt disse
regler.
På samme måde som når I evt. skal ud at være instruktør eller
leder for et hold - tage jer af noget - eller til sin tid stifte fami
lie. Der er det jer, som må udstikke nogle regler. I større måle
stok kan man sige, der må være nogle kulturelle mønstre vi kan
leve på, for at vi kan være fælles.
Du sætter altså form og stil på dig selv godt hjulpet af de skikke,
vi har i vort samfund (de kulturelle mønstre).
Men det er da også svært for jer at forstå, der skal tages hen
syn til andre, når I lever i en tid, hvor et stort fagforbund, HK,
fører sig frem med et slogan som: »Vær solidarisk med dig
selv«.

Den levende udveksling med verden og andre
Men her går Karen Blixens mening anderledes ind og siger »Hvis
man skal leve et vellykket liv, da må man stå i en levende udveks
ling med verden og de andre. Man må være involveret i verden.«
Tiden i dag: Jeg er nu bedst alene - medfører ensomhed. Single
tilværelsen som det hedder i dag. Man vil ikke udholde de besvær
ligheder omgangen med en anden eller flere giver.
For kan man ikke bedst være sig selv, når man er uafhængig
af de andre, når man er sig selv nok?
I har mærket, hvordan fællesskabet kræver, at man skal ind
rette sig på mange forskellige personer, hvis fællesskabet skal
fungere. Kunne du holde sammen på dig selv, bevare dig selv, be
vare din identitet? Prøv at tænke på værelset, hvordan 1 har været
nødt til at indrette jer på hinanden.
I har i dette år sikkert prøvet, hvordan det er at sidde alene på
værelset og være nødt til at lave lektier, skrive en stil el. lign..
Først er det temmelig rart. Ingen irriterende værelseskammera
ter, man er bare sig selv. Men efter kort tid kommer man til at
tænke på alt det, de andre er i gang med, og man bliver lidt rast
løs. Der skal ske noget. Man føler et savn eller en længsel, der jo
netop udspringer af ensomhed, og det er en belastende tilstand.
For i ensomheden kan du jo netop ikke være dig selv. For hvem
skal du udfolde dig for, ingen har du at vise, hvem du er. For det
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er kun i forholdet til andre, at man er involveret med de fleste si
der af sig selv.
Det, at være sig selv, er altså det stik modsatte af at være sig
selv nok.
Men ensomheden er også en belastning, fordi du konfronteres
med dig selv.
Kierkegaard siger om Æstetikeren (ikke at forveksle med nu
tidig brug af dette ord) der aldrig griber alvorligt fat i sig selv,
men flagrer fra oplevelse til oplevelse og fra maske til maske.
»Jeg mangler overhovedet tålmodighed til at leve«. - »Jeg kan
ikke se græsset gro, men når jeg ikke kan det, så gider jeg ikke
se derpå.«
Ofte har jeg hørt, at det er godt med de mange oplevelser på
efterskolen. Det er jeg glad for - men kun når jeg også hører, at
der var holdning bag - en mening med de oplevelser.
Flagre fra oplevelse til oplevelse. Rodløs tilværelse, hvis ikke
der er noget til at binde sammen - ånd. Tilværelsen vil til sidst
blive tom, for oplevelserne vil til sidst blive kedsommelige. Som
mennesker kræver vi mere.
Mennesket er skabt af ånd. Den dobbelttydighed der er i hi
storien, at Gud pustede ånde i mennesket - gav det både fysisk
og åndeligt liv.
I har netop haft muligheden for her at få jeres ideer og tanker
afprøvet. Få den levende vekselvirkning med andre, som er så
væsentlig for, at man får dannet sin identitet.
For det er i omgangen med andre, at du gennem denne af
prøvning af dig selv får organiseret din indre verden og får sat
skik på dig selv, sådan du har nogle normer og værdier, du kan
følge og derved få retning og struktur ind i dit liv.
Fællesskabets værdi viser sig ved, at samtidig med du får sat
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struktur på dig selv sker accepten af andre. Vi har muligheden for
at se mennesket i andre, så vi kan hjælpe hinanden på hver vores
måde. Det er i nærheden/nærværet, du bliver forpligtet af det an
det menneske.
Hvordan skal samfundet fortsætte, hvis vi alle vil vores eget,
og der intet fælles er tilbage. Vi må sørge for at efterskoleophol
dets lærerige fællesskab føres med videre i livet.
Den frihed, I har haft her, må I skønne på. Hvilken frihed, er
der måske nogle som tænker. Den åndelige frihed. At I har mu
lighed for i en evaluering frit at sige, det I ønsker. Eller kan gå
rundt med håret som levende reklamesøjle for gymnastikhadere,
selv om skolen netop lægger vægt på gymnastikken. Men re
spekten for jer som enkelte mennesker skal være der - derfor, og
ikke fordi vi billiger det. Drag herfra og giv på samme måde fri
heden, respekten for det enkelte menneske og demokratiet samme
vilkår, når I har ansvaret.

Det hele menneske
I dag vil man helst holdes ved og holdes af. Det er langt sværere
at holde ved og holde af.
For det kræver, at man skal sætte hele sig selv ind - intet min
dre.
Gennem året har det været uundgåeligt at se, hvordan jeres
skabe har set ud indvendig.
Hvilken orden.
Hvilket tøj.
Hvilke sko.
Det er af og til noget skab med de skabe. Ligesom at feje no
get ind under gulvtæppet, kan ting gemmes væk i skabet.
Venskab - ægteskab - fjendskab - ondskab - fællesskab kundskab - troskab - budskab - kendskab.

Skabe kan indeholde mange ting og til mange lejligheder
Har I fået ballast nok, så I har mange forskellige dragter at tage
på. Ikke for at 1 skal være som kamæleonen, der skifter kulør ef
ter omgivelserne. Nej, for at I skal kunne have hverdagstøjet, fest
tøjet m.v. parat til både glæde og sorg. At I er blevet i stand til at
iklæde jer en ordentlig dragt og kan se livets nuancer.
Nogle afjer har virkelig fået fyldt skabet op og fået blik for li-
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vets rige facetter - andre må vente nogle år endnu, før deres skab
helt når den fylde.
Nogle af jer elever kan stadig sige, vi er en idrætsefterskole.
Det er ikke helt rigtigt. Vi er en efterskole, der også lægger vægt
på gymnastik og idræt. Mennesket blev skabt først. Dernæst har
vi så selv skabt gymnastikken for at udvikle vores krop, men dette
må ske i sammenhæng med ånden. Det Hele Menneske.
Derfor vægter vi udover de åndelige og boglige fag, de krea
tive, musiske og gymnastiske fag. Vi vil søge at få det iboende
frem i jer.
10 måneder er gået, og vi står ved afslutningen af skoleåret.
Et rigtig godt skoleår og elevhoid er ved at slutte af. I har hyg
get jer og haft det godt med hinanden. 10 måneder er for så vidt
ikke lang tid, men tænker vi på alt det, som er sket, kan man un
dre sig over, det ikke har taget længere tid. Når man i aftes på
video så, hvordan I klarede jeres første gymnastiktime her, er der
en stor forskel til i dag - dog alt efter arbejdsindsats - sådan må
det være.
Tak elever for gymnastik- og folkedanseopvisningen. En æste
tisk nydelse er det at se op i gymnastiksalen med allejeres kunst
neriske og kreative arbejder. Og hvor glæder det mig at lytte til
jer, når I spiller og synger. Vi vælger ikke disse ting til afslutning,
fordi det præsenterer sig. Nej vi ønsker, I skal have en værdig af
slutning, som vi alle vil mindes med glæde og respekt. Få sat jer
et spor (som Lisbet ofte har sagt), som I er stolte af og vil ken
des ved.
Tak også for i aftes. Det er utroligt så meget I fik stablet på be
nene. Her viser fællesskabet sin værdi. Vi kan i vores forskellig
hed glæde hinanden og blive til et.
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Karen Blixen skrev i 1961, året før hun døde, dette lille vers:
Vi må præge livet
mens vi har magt over det,
at det ikke skal lukke sig,
når vi flås ud af det,
uden spor.

Tak for et rigtig godt skoleår.

Del af projektopgave for Marianne.
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Du skal plante...
af Anette Bode Overgaard

Jeg har altid fået at vide, at det at være lærer er et personligt
krævende job. Det vigtigste redskab, man har til at mestre job
bet, er én selv og sin personlighed.
- Og jeg kan let stå ved dette udsagn: at være lærer er krævende,
men samtidig også det mest udfordrende og sjoveste arbejde man
kunne tænke sig. Mit første år på Bjergsnæsskolen har netop
krævet noget af mig, men har samtidig givet mig utrolig mange
sjove og spændende oplevelser. Ikke mindst mødet med eleverne,
der kræver så meget af én. men til gengæld giver så mange gode
oplevelser, har været alle strabadserne værd.
Allerede på seminariet var jeg klar over, hvilken vej jeg ville
gå. - Efterskolen, med dens mange muligheder for at udfolde sig
og skabe plads til det enkelte individ, var dér jeg ville arbejde.
På Bjergsnæs har jeg fundet den rette skole for netop mit tempe
rament, - her har jeg, som nyuddannet lærer, fundet netop min
personlighed som lærer. For efter at have gået uddannelsens lange
vej i tillid til, at den kunne give mig den nødvendige ballast til
lærerjobbet, har jeg først i mødet med Bjergsnæsskolen, fået den
ballast der kræves af mig. - Det er først i mødet med eleverne, at
man lærer at være lærer!
K.E. Løgstrup siger i sin bog »Den etiske fordring«:
At have med et andet menneske at gøre indebærer, at man mere
eller mindre holder dets liv i sin hånd.
Deraf rejser sig fordringen om at tage vare på det liv, som til
liden lægger i vore hænder. Vi skal tage vare på de unge, som
kommer til efterskolen i tillid til, at de her får alle muligheder for
at blive hele mennesker. Vi skal give plads og rum til dem, - få
eleverne til at vokse. Vi har et stort ansvar overfor disse unge
mennesker. Vi skal opmuntre deres tro på livets muligheder, og i
fællesskabet med andre, såvel lærere som elever, udvikle hold
ninger og værdier, der for den enkelte giver selvværd.
»Du skal plante et træ« - vi skal plante tanker og ideer i de
unge, der giver dem lysten til og troen på livet. Det må være én
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af efterskolens vigtigste opgaver i vores samfund i dag. - Sangen
»Du skal plante ...« står for mig som lærer, som noget af det cen
trale i min lærergerning. Jeg skal via min undervisning, min per
sonlighed, bidrage til små spirer eller frø, der (forhåbentlig) vil
vokse i eleverne og hjælpe dem på en videre vej. Mit håb er så,
at med mit bidrag, vil eleverne få del i en fremtid, som de er for
beredt på, og som vil give dem glæden til livet!

28

Livet i det fri - friluftsliv som valgfag
af Thomas Søbye

De seneste I OO års udvikling har haft en stor betydning for dan
skernes natursyn. Tidligere levede man i og af naturen, der var et
samhørighedsforhold. I dag bor 80% af danskerne i byen, hvil
ket betyder, at de sjældent er i berøring med naturen. De fleste
danskeres berøring med naturen er i dag blevet til noget rent re
kreativt, hvilket desværre har betydet en fremmedgørelse af na
turen for mange danskere. Denne udvikling giver os som efter
skole en stor mulighed men samtidig en stor forpligtigelse. Vi må
præsentere naturen for eleverne og vise mange af de kvaliteter,
der ligger i at færdes i naturen. Efter min opfattelse er det vig
tigste i friluftsliv fællesskabet under primitive vilkår. Desværre
er fællesskabet sat lidt i baggrunden, hvis man ser på den slags
friluftsliv, der er blevet en trend. Det er der, hvor den personlige
interesse er mere værd end det menneskelige møde. Det at fær
des i naturen bliver nu til et selvtillidskursus, hvor naturen bliver
anvendt som kulisse. Fokus bliver sat på det udfordrende, adre-

Der sker noget i fodbold.
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nalinkicket, på hvad den enkelte kan præstere. Her ligger en stor
faldgrube for undervisning i friluftsliv, for eleverne vil elske un
dervisning i netop den slags friluftsliv. At der ligger store vær
dier i at prøve grænser, finde ud af hvad man kan, skal jeg ikke
negligere, men efter min overbevisning er det ikke det væsent
lige i friluftsliv.
Den store mulighed ligger i at leve i naturen under primitive
vilkår, bruge naturen uden at sætte sine spor. Her tænker jeg på
at affald fjernes, brænde skal sankes og ikke saves af træerne, bå
let skal brænde helt ud og stenene rundt om bålet skal fjernes.
Ideen med dette er, at de næste der kommer får samme følelse
som vi, nemlig at her er der aldrig nogen, der har slået lejr før.
En anden effekt er, at vi undgår ideen om, at når der er spor ef
ter en lejrplads »behøver« man ikke selv rydde op, for der var
også spor/affald fra de foregående. Når man lever primitivt i na
turen, er man selv nødt til at arbejde for, at der »sker« noget.
Havregrøden koger ikke sig selv, og kanoen flyder ikke den rig
tige vej uden hjælp fra padlen. Der vil også hurtigt komme en re
aktion fra andre i gruppen, hvis man forsøger at lurepasse og for
venter, at andre arbejder for en. Her synliggøres det forpligtende
fællesskab, kravet til al yde før man kan nyde bliver på en pæda
gogisk og let forståelig måde præsenteret. Når vi arbejder i grup
per vil samarbejdsdimensionen være en væsentlig del af fælles
skabet, grupperne vil hurtigt lære at bruge hinandens ressourcer
positivt, hvilket giver styrke. Den stemning, som naturen skaber,
virker afsmittende på os, det hektiske dagligdags liv bliver skub
bet i baggrunden til fordel for det roligere og afstressende ude
liv. Tænk, at det der tidligere var et krav for at overleve, nemlig
at være i naturen, nu skal tilbydes som valgfag. Hvis ovennævnte
kvaliteter: mødet mennesker imellem, samarbejde, forpligtende
fællesskab og afstressende udeliv kan krydres med lidt kendskab
til og samspil med naturen, tror jeg, at valgfaget friluftsliv er kom
met for at blive.
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Musik? Ja, selvfølgelig!
af Lars Bjerregaard

Med et eksamensbevis, der knapt er tørt, flotte visioner og en
mave fyldt med nok sommerfugle til at fylde en pæn del af zoo
logisk haves insektbure, startede jeg den 6. august som lærer på
Bjergsnæsskolen. Nu skulle en helt ny æra i L. Bjerregaards liv
til at starte. Dejligt ville det blive endelig med Arne og Thomas,
min barndoms rigtige lærere og nuværende idoler, in mente at
komme til at udføre det, der resten af mit liv skal blive min pro
fession: LÆRERGERNINGEN.
Selv om ordet lærergerning (eller lærerkaldet som nogle har
valgt at kalde det) uden problemer kan fremkalde stof til en læn
gere epistel, har jeg i det følgende valgt at koncentrere mig om
faget musik. Dels fordi det er et emne, jeg altid har beskæftiget

Pigerne synger.
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mig med, dels fordi min viden udi algebra, bølgelængder og tyske
verber nok indeholder et par (store) huller. Og lad os så komme
i gang med det væsentlige.
Tiden er august 1997, stedet er musiklokalet på Bjergsnæssko
len og temperaturen er høj. Alligevel er stemningen i top hos de
12-14 stykker, der har valgt sammenspil som valgfag i perioden
indtil jul. Lidt mukken i krogene, da jeg uddeler det fantastiske
nummer »I Feel Good«, men det forsvinder (tror jeg), da først vi
kommer i gang. Vi starter med en »summefase«, hvor hver elev
sidder med sit eget instrument eller går sammen med nogle an
dre og spiller nummeret igennem. Her er det dejligt som lærer at
vide, at eleverne kan og også gerne vil spille. Nogle hjælper hin
anden, andre kigger ud af vinduet, og alt dette kan synes uover
skueligt, men i den tro, at der efter kaos kommer kosmos, tager
læreren det efter omstændighederne roligt. Og ganske rigtigt. Da
jeg efter 20 minutter kalder eleverne sammen, og de prøver at
spille nummeret, går det ikk’ så ring’ endda. Enkelte er måske lidt
usikre, laver et par fejl eller hører ikke efter, men ud over det...!
Sådan forløber de følgende gange, og langsomt tager numrene
(jo, de kan flere!!) form. Al denne øven og alle disse timers hårdt
slid (!?) udmønter sig så til sidst i en af årets store begivenheder:
koncerten. Vi slæber instrumenter, stiller op, stemmer, laver lyd,
stemmer igen, og endelig er vi klar. »Tok, tok«, siger dirigen
terne, og så spilles og synges der, så Mamas & Papas, James
Brown og hvem der ellers har leveret »efterskolenumre«, ville
frydes. Alt klapper (næsten) - de har aldrig spillet bedre.
Og hva’ så, kunne man spørge. Jo, ved sammen at lave noget,
det være sig gymnastik, skuespil, musik eller noget helt fjerde,
opnår man et fællesskab, hvor de involverede oplever en for
nemmelse af samhørighed og afhængighed. Uden at lytte til og
se på hinanden vil produktet ikke blive af den høje kvalitet, som
tilfældet ellers kunne være.
Og det er netop en vigtig del i musikundervisningen. Når ele
verne er sammen om noget, der bare »kører«, får de en »flowoplevelse« som dels kan bruges til at give dem endnu mere lyst til
den pågældende disciplin, men måske også inspirere og motivere
dem i andre sammenhænge. Små hjul, mange bække små og hvad
man ellers kan komme på af floskler, kommer virkelig til deres
ret her.
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Tro nu ikke, det er den selvtilfredse, rygklappende lærer, der
her udtaler sig. Uden interesserede elever var dette aldrig blevet
til noget. Vel er der forskel på, hvor udpræget musikaliteten er
hos de forskellige, men det, at alle har lyst til at spille musik, gør,
at de ovennævnte små bække vitterligt bliver til store åer.
Eleverne formår på den helt rette måde at bidrage med deres del
til helheden. Måske lyder et trut i trompeten eller lidt raslen med
rytmeægget ikke af meget alene, men sammen med de andre in
strumenter...! Dét er noget der giver os musiklærere lyst til endnu
mere musik!!
Lars

Heine med guitaren.
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I midnatssolens land
af Thomas Søbye og Tina Mærsk

Kender I det, at man kan trænge til sommerferie, så det gør helt
ondt. Komme væk fra telefonen derringer, tv’ets uendelige sæbe
operaer og familie og venner der kræver ens tilstedeværelse. Bare
man kunne være sig selv, disponere over sin tid, som man havde
lyst til og ikke bekymre sig om morgenhår og poser under øjnene.
Det var lige nøjagtig sådan Thomas og jeg fik det i foråret 1997.
Vi trængte til at få luft, efter et hektisk forår med hhv. afsluttende
lærereksamen og det første år som lærer. Bidt af en gal opdagel
sesrejsende besluttede vi os for, at vi ville nord for polarcirklen
og vandre under midnatssolen, nærmere betegnet Sarek National
Park i den svenske del af Lapland.
Det er utroligt så hurtigt, man i drømmene kan planlægge sin
sommerferie, det gik i hvert fald let for os, vi vidste, at det skulle
være en vandretur og havde fået anbefalet området, der hedder
Sarek. Så vi bestilte en togbillet til byen Gällivare og retur 18

Tina Mærsk.
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Thomas Søbye.

dage senere. Vores vennekreds syntes det lød spændende, men
langt de fleste mente dog, at vi ikke var rigtig kloge at tage nord
på, hvor det ikke var varmt, men myg i millionvis. Vi var fast be-
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sluttede på vores ødemarksprojekt. Det meste af foråret gik med
at studere kort og lave en nøje madplan. Hvor mange kalorier skal
vi have om dagen? Hvor mange dage skal vi have ris til frokost?
Skal vi kun tørre porrer og gulerødder på terrassen i solen eller
skal vi også have løg med osv.
Søndag d. 13.07. 1997 var vi klar til at tage afsted med 31 kilo
i Thomas’ rygsæk og 23 kilo i Tinas . Det var meget, men det var
primært mad, aldrig har Tina skullet indskrænke sig så meget
hvad tøj og toiletsager angår, men hvor var det dog befriende.
Efter 1 V2 døgn i toget og et par timers buskørsel stod vi ude på
en øde landevej og så bagenden af bussen forsvinde, mens myg
gene stimlede sammen om os, de vejrede frisk blod.
Den første aften gik vi kun et par timer, så var vi midt i Sveriges
vilde natur, og vi slog lejr for natten. Nogen egentlig tidsplan
havde vi ikke, vi vidste bare at 18 dage senere skulle vi stå på to
get, og at vi til den tid skulle have gået ca. 100 km.
Sarek National park er et kæmpeområde med meget vekslende
natur, og foran os havde vi dage med vandring i både gran- og
birkeskov, klippefyldte stigninger, snevandring og storslåede ud
sigtspunkter. I det valgte område var der ingen stisystemer og der
med sjældent andre mennesker. Bare være sig selv og opdage nye
veje som en anden Fridtjof Nansen. Vi indledte vores tur med klar
blå himmel og en bagende sol, hvor temperaturen sneg sig op på
de 26-27 grader, hvilket er meget varmt, når man har meget op
pakning med, men vi var ved godt mod og nød livet i fulde drag.
Efter et par dages vandring måtte vi sande, at godt vejr ikke al
tid er godt. Efter en vinter med masser af sne i fjeldene og der
efter varmt vejr er der meget smeltevand, iskoldt vand og rivende
strøm. Ved en strid foss mødte vi en samer, han skulle over på
den modsatte side for at fiske i en sø fyldt med fisk. Vi kunne se
den, hvorfra vi stod, og Thomas fik et længselsfuldt blik i øjnene
og egentlig også jeg, for det var en af de få chancer for, at vi skulle
nyde et måltid som ikke var vegetarisk. Sameren kunne ikke
komme over, han havde opgivet og mente, at det måtte vi også
hellere gøre. Efter en kop varm suppe og en snak om området,
fik vi en flaske myggeolie blandet efter samisk recept, hvorefter
han trissede tilbage til landsbyen, og vi kravlede i soveposen,
mens vi drømte om, at vandstanden ville falde i løbet af natten.
Vi måtte vende om efter 5 dage, en rivende foss satte brem-
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serne i for vores tur i den virkelige ødemark, men vi var ikke klar
til at tage til Danmark og kortet blev igen studeret. Vi besluttede
os for at gå tilbage til busstoppestedet og tage bussen et par ti
mer øst på igen og slå ind på Sveriges mest kendte ski- og vandrerute, Kungsleden. Vi var klar over, at her ville vi møde men
nesker, men vores alternativer var få og at skulle vende om igen
orkede vi ikke. Kungsleden er ikke mindre smuk og afvekslende
end området vi først var i. Ruten var ikke til at tage fejl af, og de
mennesker vi mødte var enten hyggelige folk af alle slags natio
nalitet eller, hvis man ikke ønskede kontakt gik man videre.
Vi gik fra Saltoluokta Fjälstation til Kvikkjokk Fjällstation på
kun 7 dages. Det var ikke planen, at vi skulle være gået turen så
hurtigt, men vi må indrømme at vi blev jaget ud af Sarek National
park, af myg. Thomas er jo en erfaren vildmarksfarer og havde
advaret mig om, at der ville være mange myg. Thomas og Lars
var sommeren 1996 på vildmarkstur til Canada og herfra vidste
han, hvordan det kunne være. Skæbnen ville, at netop 1997 var
myggeår i Lapland. Det var faktisk så slemt at selv samerne be
klagede sig. Jeg var klar over, at der ville være mange myg, men
der var så mange myg at man ikke tror, det kan lade sig gøre. I
skal lige huske at temperaturen var omkring de 26-27 grader, og
hvis man ikke vil miste alt for meget blod, var der dømt langær
mede trøjer og bukser, det blev os for meget. Konstant summede
de omkring hovedet, skulle man puste lidt på den varme suppe,
var der op til flere lig på den næste mundfuld, og konstant så man
dovne myg flyve væk fra ens hud med bagenden fyldt med blod
til bristepunktet, velvidende at der nu var et stik mere, der skulle
kløes på næste nat.
Efter i alt 15 dage i Sverige ændrede vi vores billet og vendte
næsen mod Danmark. Vi havde haft en skøn tur i et enestående
område med vild natur, læst en masse bøger, fået vendt verdens
situationen op til flere gange og drømt om fremtiden, vi er over
hovedet ikke i tvivl, vi vender tilbage til Sarek. Man kan spørge
sig selv om, hvad der får os til det. Det er svært at svare på, men
når man ser elgkoen svømme over søen en tidlig morgen, når man
på sin morgenbade tur i søen ser sig omgivet af nysgerrige fisk,
ser tjeldrypen spankulere rundt med sine kyllinger eller bare ny
der midnatssolen, mens man sidder højt på et fjeld og drømmer.
Thomas og jeg er enige, det er et perfekt sted af stresse af.
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Oplevelsen af efterskole
af Karin K. P. Olesen, Thomas Lassen og
Sarah W Lauritsen - 1997/98

»Det er søndag den 28. september 1997. Jeg står her på toppen
af Bjergsnæsbakken for her på Bjergsnæsskolen holder de nem
lig - som på alle andre efterskoler - åbent hus.
Jeg er bare en af de 480 besøgende på Viborgs skønne bakke
top. Her vrimler afliv! Eleverne er i fuld sving rundt omkring på
skolen. Mange af dem viser de måske kommende elever rundt,
de arbejder flittigt med fremstilling af æsker, er kreative med pen
sel og maling, ælter og former i ler, nyder friluftslivet, kører på
rulleskøjter eller spiller bold og springer i hallen.
Men hvad er det nu, jeg hører?
Jeg bevæger mig ned mod gymnastiksalen, hvor eleverne kraftigt opildnet af en energisk musiklærer - nu spiller og synger
med hver sit næb.
Næste punkt på programmet er gymnastik og folkedans i hal
len. Nu er det med at være hurtig. Alle maser for at se om ele
vernes og lærernes anstrengelser i gymnastiktimerne har givet et
godt resultat. Egentlig ganske imponerende, når jeg tænker på, at
kun 13 drenge og 26 piger ud af en flok på 99, har lavet gym
nastik før. Ja, og endnu færre har danset rundt i en polka....
Lige en hurtig kop kaffe inden jeg vender næsen hjem igen.
Hvorfor ikke prøve et år på efterskole?«
Sådanne tanker tumlede også rundt i vores hoveder, da vi for
et par år siden skulle vælge, om efterskolen var noget for os. Nu
har vi været her på skolen i næsten to måneder. Hvis vi tænker
tilbage, til ugen før vi startede, føles det nu, som lang lang tid si
den. Åh, vi var så spændte... - Hvordan mon det ville gå? - Havde
vi alt det, vi skulle have med? - Mon reglerne var meget strenge?
- Ville det gå hurtigt med at lære folk at kende? - Hvem skulle
man bo sammen med? - Mon vi ville savne det derhjemme alt
for meget?
Mens vi sidder og skriver dette, kan vi sige, at det er gået utro
ligt godt. Selvom det kunne være svært i starten, med næsten hun
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diede nye mennesker omkring os som vi skulle fungere sammen
med, var det alligevel spændende og udfordrende.
Vi tog på efterskole, fordi den kunne give os nye udfoldelses
muligheder i både kreative og sportslige fag. Havde vi været der
hjemme, havde vi nok aldrig haft mod på dette. Lige nu, hvor vi
står midt i det, er vi bare så glade for, at vi tog afsted.
Oplevelser, oplevelser, oplevelser - hvor er vi vilde med det.
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Anti-Janteloven

Det er herligt at synge en aften på cykelturen.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Du skal tro på, at du er noget.
Du skal tro på, at vi - du og jeg er ligeværdige.
Du skal tro på, vi er kloge og kan noget hver på vore felter.
Du må gerne tro, at du ved mere end jeg - jeg kan sikkert
lære af dig, det er jeg overbevist om, og det vil jeg gerne.
Du skal tro på, at du dur til noget, så du kan bygge på dine
ressourcer og naturlige reserver, - dine livsenergier
Du skal tro på, at nogen bryder sig om dig. Kniber det, så
tænk dig lidt mere om.
Lad os lære noget sammen.
Lad os gøre arbejdet sammen - nogen gange. For meget må
vi gøre alene.
Lad os le og lege sammen.
Lad os være sammen
Læst af Lisbeth Øgaard og Gitte N. J. den sidste aften.

Naturen er dejlig
af Rasmus Kjærsgaard, årgang 96/97

Naturen er dejlig, hvor er det skønt
mellem asfalt og beton gror der noget grønt
vi giver det et ekstra pift
ved at tilsætte sprøjtegift.
Der bliver givet gødning og græsslåmaskinen vil skære
nu skal naturen noget om vores kultur lære.
Naturen er jo til for os.
Desværre er den foranderlig og vil gøre trods.
Den vil ej i kolonner og rækker stå
og ukrudt vil man altid få.
Mange ser naturen i have og park
mens få ser den i skov og på mark.
Mit råd til noget, der virkelig dur
er ikke den indendørs syntetiske plastik-natur.
Paddehat som springvand. (Elevarbejde).

Afskedstale ved eleverne 1997

Vi kom alle fra nær og fjern for at starte den lange rejse ved bjer
gets fod. Alle var usikre på, hvad der forude på stigningen ville
vente dem. De første skridt blev taget, nogle for fuld udblæsning,
andre var mere tilbageholdende. Efter kort tid sakkede nogen
bagud, og få faldt helt fra, og vi så dem ikke mere. Nye indhen
tede os hurtigt, og vi fortsatte samlet.
For de fleste var denne måde at rejse på en omvæltning, og for
alle en overvindelse. Vi bevægede os mod bjergets top i et stærkt
fællesskab. Alle kom vi med hver vores rejsegrej, nogen bedre

Jakob sprang højt til Fuglsøstævnet.
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end andres, men vi indså hurtigt, at det ikke gjorde nogen for
skel, alle var lige. Pludselig gik det stejlt opad og fællesskabet
stod sin første prøve.
Alle måtte hjælpe, nogen havde mere overskud end andre, men
en ting var klar, ingen blev ladt tilbage.
Rejsen begyndte for alvor, og vi skulle nu selv til at tage an
svar for det vi gjorde for at komme til tops, vi skulle selv tænke.
Alle regler var klare, og foruden dem ville rejsen ikke kunne blive
gennemført.
Vi faldt til tider tilbage, når en regel alligevel blev brudt. Men
ved fælles hjælp kæmpede vi os op igen.
Årstiden skiftede, og der kom sne. Vi gjorde holdt og tumlede
og legede i sneen, men for nogen få endte legen med skrammer,
og de skulle have en hjælpende hånd i et stykke tid.
I den mørke tid holdt vi sammen på tværs af sange og fortæl
linger fra anførernes munde.
Vi mærkede, hvordan fællesskabet voksede i styrke, og at vi
alle var en stor del af det. Vi var allerede halvvejs oppe ad bjer
get nu, men alle følte vi, at det var som i går vi stod ved bjergets
fod, fremmede for hinanden.
Vi var så langt væk nu og følte os trygge sammen, med rebet
som sikkerhed. Men alligevel skete dét, ingen troede kunne ske.
To mistede for en stund grebet og faldt brat tilbage. Det var en
hård tid for alle. Venskabet og hjælpsomheden stod sin prøve,
disse ting var vigtige for at alle igen kunne fortsætte samlet.
Dagene blev længere, nætterne lysere. Foråret var på vej. Alt
begyndte at spire, og kærligheden blomstrede for hinanden og for
livet.
Tiden gik hurtigere og hurtigere, og nu kunne vi skimte top
pen. Vi ville med alle kræfter sætte farten ned, men lige meget
hjalp det. Toppen var vores mål, og vi måtte gennemføre det.
Den sidste del af turen blev nydt i fulde drag. Vi står nu på top
pen og kigger ned ad bjergets stejle side, som vi besteg med sor
ger og glæder.
Vi kan nu kun mindes alle de gode og lærerige oplevelser, vi
har måttet gå igennem sammen, og vi har vist overfor hinanden
og os selv, at med ærlighed og sammenhold kommer man længst.
Turen vil være en brik i vores hukommelse til evig tid, og når
vi mødes, vil vi genopleve rejsen igen.
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Alle må vi videre til hvert vores bjerg, hvor vi igen må starte
fra bunden, men denne gang med gode erfaringer i rygsækken.
Dog vil ingen at disse bjerge være så store og prægtige som det,
vi står på nu.

Tak for et godt år.
Elevholdet 1996-97

Når enden er god er edting godt.
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Det svundne år
v/ Rita Rasmussen

August 1996
5. august: Personalet samledes til fællesaktiviter og grillaften for
at byde velkommen til nyansatte i køkken og lærerstab.
7. august: Skolens bestyrelse og personale drog på udflugt og
besøgte Brunkulslejerne i Nr. Søby, hvor en engageret mand for
talte levende om stedet. Senere gik turen til Den Midt-Vestjyske
Idrætshøjskole i Ikast, hvor vi hørte om skolens tilblivelse og
virke. Dagen sluttede i Viborg med en god og dejlig middag på
restaurant »Den Gyldne Okse«.
11. august: Flaget til tops og åbningsmøde for elevholdet
1996/97. 99 glade og forventningsfulde unge mennesker skulle
nu begynde et skoleår på Bjergsnæs. Elevdagbogen skriver:
»Ankomst og indkvartering
alt blev sagt som orientering.
Masse nye hoveder,
nogle man kendte,
men det måtte vente.«

En af de hyggelige bålaftener.

45

12. til 22. august: Introduktionsuger bl.a. med præsentation af
valgfagene, de daglige pligter, Viborgtur, en snak om skolens for
mål, rollespil om at være på efterskole, edb/tekstbehandling, basketturnering, projekt om værdier i hverdagen, gymnastik, fol
kedans og kor.
21. august: Personlige samtaler mellem elev og lærer om hvad
den enkelte vil opnå/opleve med et ophold på Bjergsnæsskolen
og en snak om elevens stærke og svage sider.
21. august: Eleverne på aftenbesøg hos personalet.
23. august: Eleverne præsenterede gymnastik og kor for per
sonalet.
24. og 25. august: Skoleweekend, hvor fredag aften blev brugt
til forskellige aktiviteter. Lørdag formiddag var der mulighed for
bytur eller en tur i svømmebadet.
Om eftermiddagen kom forældrene og kunne deltage i aktivi
teter såsom beachvolley, streetbasket, petangue, gåtur, fodbold,
eller håndbold inden det blev tid til at nyde den medbragte kaf
fekurvs indhold og lytte til, hvordan deres børn kunne synge.
Lørdag aften skulle tolv elever sammen forberede underholdning
med de rekvisitter, de var blevet udstyret med. De forskellige ind
slag blev fremført i foredragssalen og gav anledning til megen
brug af lattermusklerne. Aftenen sluttede med forfriskning og
sang.
Søndag formiddag var alle til gudstjeneste i Søndermarks
kirken, og eftermiddagen stod på en dejlig gåtur Søndersø rundt.
27. august: Elevernes forening »Slambert« blev oprettet.
29. august: O-fagsdag om Viborg og omegn bl.a. med byvan
dring, besøg i Domkirken, cykeltur til Hald Hovedgård og
Dollerup Bakker.

Elevdagbogen skriver:
»Det startede med regnvejr
den dag vi cykle sku’.
Men efter et par timer
så kom solen frem igen.
Til Dollerup og Hald
vi cyklede i flok,
en del fik dog punkteringer
og no’en ku’ ej find’ vej.«

46

Lad os få noget »dunk«.

På rulleskøjter ned ad trapperne i Fuglsø.
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September 1996
4. september: 9. klasse inviterede til »Høstfest« i gymnastiksalen.
5. til 8. september: Lang weekend, hvor ingen elever ønskede
at være her og 80 musiklærere overtog så skolen til et kursus i
sang og musik.
10. september: Vesterhavstur. Elevdagbogen fortæller: »Tirs
dag skulle vi til Vesterhavet og Hanstholm for at samle sten og
andre ting til vores kreative emnedage. Vi var også inde i en bun
ker fra 2. verdenskrig og se, hvordan sådan en ser ud. Det var den
bunker, hvor »Olsenbanden i Jylland« blev optaget. Bagefter blev
vi kørt ned til havet, hvor vi skulle spise vores madpakker.
Derefter gik vi fem kilometer langs stranden og fandt mange un
derlige og stinkende ting. På hjemvejen kørte vi forbi
»Frøstruplejren«, hvor en lettere beruset mand bød os velkom
men. Han viste bl.a. et lysestøberi, hvor de selv arbejdede.«
11. til 13. september: Kreative emnedage med temaet »Havet«,
hvor de indsamlede ting fra stranden indgik bl.a. til et fællesbil
lede om fisk og til individuelle kreative udtryk ud fra emnet.
Kirsten læste digte om havet, og Lisbet fortalte om en oplevelse
med rav.
9. september: Forældre- og vennekredsmøde med sangtime ved
Ole og Rita og spændende fortælling af Herdis Toft, lektor i dansk
ved Danmarks Lærerhøjskole i Skive.
18. september: Lærerne havde diskussionsaften.
28. september: Efterårsmøde for elevholdet 1995/96.
29. september: Efterskolernes dag med åbent hus kl. 13-17. På
Bjergsnæs havde vi sammensat et program med arbejdende værk
steder, lysbilleder om skolen, rundvisning, boldspil, gymnastik og
folkedans samt kor og samspil i gymnastiksalen, der i dagens an
ledning var omdannet til café og informationscenter. Ca. 500 kig
gede indenfor og fik et indtryk af, hvad der sker på en efterskole.
30. september: Ole, Lisbet, Sune og Astrid rejste sammen med
Sara til Argentina for i en måned at opleve det spændende land,
og hvor Sara stammer fra.

Oktober 1996
7. til 9. oktober: O-fags dage med emnet »Danmark før og nu.«
11. oktober: Klasse 11 arrangerede »Talentaften«, og mange
afslørede gode evner for skuespil, sang og musik.
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Familien
Mølgaard på
vej hjem fra
Argentina.

Buenos Aires.
9. juli gaden.
Verdens bre
deste gade.
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Den flade og frugtbare argentinske Pampas.

Græssteppernes overgang til bjergene.

50

12.oktober: Forældredag med samtaler, fremvisning af gym
nastik og folkedans. Forældrene drak kaffe på elevværelserne, og
alle samledes derefter i gymnastiksalen for at lytte til koret og
samspilsgruppen. Dagen sluttede med en sang- og fortælletime
med Niels A. og Rita. En god dag for alle.
12. til 20. oktober: Efterårsferie, men skolen summede nu af
unge mennesker, der var i gang med instruktørkursus 1 i gym
nastik.
21. oktober: Tre lærerpraktikanter fra Ålborg Seminarium star
tede tre ugers praktik.
21. til 25. oktober: 9. klasse i erhvervspraktik og tiendeklas
serne kunne vælge mellem at komme i erhvervspraktik eller
skrive projekt om et selvvalgt emne.
21. oktober: Midt- og Østjyske region afholdt halvårsmøde for
ungdoms- og efterskolernes personale på Djurslands efterskole.
30. oktober: Ole, Lisbet, Sune og Astrid vendte hjem efter en
måneds oplevelsesrig tur til Argentina.

November 1996
2. november: Udeaktivitetsholdet på weekendtur.
11. november: Lærerne havde diskussionsaften.
14. til 17. november: Forlænget weekend.

Talentaften.
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14. november: Lærerne diskuterede næste års budget.
16. november: Miniårsmøde for regionens efterskoler på Ung
domskostskolen Taarupgaard.
18. november: Praktikanter fra Gymnastikhøjskolen ved Vi
borg.
20. november: 9. klasse på Ungdommens Posthus i Viborg.
22. november: Bjergsnæs inviteret til musical på Kongenshus
Efterskole.
25. november: Eleverne træner flittigt for at lære de svære trin
i lancieres.
26. november: Konference om »Informationsteknologi« på
Bjergsnæsskoien.
26. november: Bjergsnæs besøger Gudenådalens Ungdoms
skole.
28. november: På Viborg Teater så alle forestillingen »Sne
hvide - eller drømmen om at være til«. Et musikeventyr for
voksne af Bdr. Grimm og Hans Rosenquist opført af skuespillere
fra Det Danske Teater.
29. november til 1. december: Skoleweekend.
29. november: Hele skolen blev pyntet op til jul, og klasse 15
havde travlt med at arrangere »Gallaaften«. Kl. 18.00 samledes
de i jakkesæt klædte herrer i salonen (opholdsstuen) for at få en
rose udleveret. Med den i hånden gik de ad de lange slotsgange
for at hente de i lange kjoler klædte damer til salonen. Det var et
flot syn.... Derefter var der gallamiddag med tre retter mad, og
der blev danset lancieres i hallen. Aftenen fortsatte med under
holdning i gymnastiksalen og sluttede med natmad, inden vi alle
efter en fin og festlig aften sang »Altid frejdig«.
30. november: Skovtur, hvor der blev indsamlet materiale til
juledekorationer.

December 1996
1. december: Første søndag i advent, hvor vi om formiddagen var
til gudstjeneste i Domkirken. Om eftermiddagen kom forældrene
til hyggeeftermiddag med juleværksteder samt orientering om
Norgesturen og uddannelsesvalg. Køkkenet serverede lune æble
skiver og varm gløgg mens koret sang julesange, og alle sang ad
ventssange inden den gode familieeftermiddag sluttede med lan
cieres, og ikke et forældreøje var tørt.
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2. december: Kirsten og Rita præsenterede julespillet.
2. december: 50 elever var i Silkeborg og se de verdenberømte
japanske gymnaster fra Kokushikan universitetet.
3. december: Besøgsaften hos personalet.

Et flot par til Gallaaften.
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Luciapigerne beundres.

Drengene synes nu det er lidt tidligt.
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12. december: Elever og lærere startede arbejdet med julespil
let, som i år var en musical med titlen »Kravlenissernes bogop
levelser« med tekst og musik af Kirsten Lavrsen, Rita Rasmussen
m.fl. Der blev øvet flittigt med at lære replikker, sange og orke
sterstemmer. I værkstederne blev der fremstillet rekvisitter, ko
stumer, kulisser, og i gymnastiksalen blev der arbejdet med at få
det rigtige lys sat op. En reportagegruppe sørgede for med væga
vis og video at holde alle orienteret om dagens gang. Hele arbej
det mundede ud i en forestilling, som blev opført tre gange: for
de mindste på Søndre skole, for omegnen og for forældrene ved
juleafslutningen.
13. december: Et Luciaoptog vækkede blidt og smukt.
20. december: Julemiddag for elever og personale med flæske
steg, ris’alamande og mandelgave til hvert bord.
20. december: Juleafslutning for omegnen med udstilling af
elevarbejder i hallen og opførelse af musicallen »Kravlenissernes
bogoplevelser« i gymnastiksalen. - Efter godnattid er der tradi
tion for, at alle står op igen og løber skolen rundt, mens der syn
ges »Nu er det jul igen«. Til sidst samledes vi i opholdsstuen om
kring juletræet og sang alle de gode julesalmer og sange og
hyggede, inden det atter blev sengetid.
21. december: Julegudstjeneste i Asmild kirke kl. 9.30 og kl.
11 serverede køkkenet julefrokost.
Juleafslutning for forældrene med udstilling af elevarbejder i
hallen og opførelse af musicallen »Kravlenissernes bogoplevel
ser« i gymnastiksalen. Dagen sluttede med kaffebord og fælles
sang. Efter oprydning kunne alle få en velfortjent juleferie.
Skolens bestyrelse og personale mødtes om aftenen til jule
frokost.

Januar 1997
4. januar: Eleverne ankom friske og veludhvilede fra juleferie.
7. januar: Koncert med »Duo Concertante« alias Kim Sjøgren
og Lars Hannibal. Det blev en meget festlig aften og en stor op
levelse at høre og se ,hvor virituost de behersker henholdsvis vio
linen og guitaren, samt at opleve deres indbyrdes samspil og per
sonlige udstråling koncerten igennem.
8. januar: Alle skulle fotograferes til elevbilledet, og det gav
anledning til megen aktivitet foran spejlene.
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Professionelt samspil. Lars Hannibal og Kim Sjøgren.

Kim Sjøgren giver autografer.
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Elevdagbogen fortæller om uge 3: »Mandag fik vi et rimeligt
godt indtryk af, hvor socialt det er at gå på efterskole, for bacil
ler og virus var blevet delt ud til alle, så de fleste havde fået en
god gang influenza. De få rå, der ikke var blevet smittet, besøgte
Skals Efterskole. Tirsdag måtte de få raske erkende, at dette var
alvorligt, for antallet af syge blev ved med at bevæge sig i en
uheldig retning. Lærerne indså også, at smittefaren var alt for stor,
og de erklærede undtagelsestilstand. Ja, de opfordrede ligefrem
syge elever til at tage hjem. Intet var, som det plejede at være.
Det var, som om den daglige slåskamp om først at få mad ved
ta’selvbordet manglede, og til timerne var der en vis ro. Denne
uge syntes blot at være lang og kedelig. Onsdag skulle vi have
haft fagformiddag, men det var vi for få til, så i stedet arbejdede
vi i grupper med at lave hørespil. Epidemien havde bredt sig og
skabt frygt for, om man nu også ville være rask nok om freda
gen, når vi skulle på skitur. En læge kunne konstatere, at der var
tale om »strippende« baciller, de såkaldte streptokokker og at
disse skulle have penicillinbehandling. Fredag strømmede det ind
med raske elever, klar til at komme på skitur.«
13. januar: Bjergsnæsskolen på besøg på Skals Efterskole, som
havde tillrettelagt et godt program for dagen.
16. januar: O-fagsdag om Norge.

Langrend på Norgesturen.
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En pause er godt på Norgesturen.
19. til 25. januar: Norgestur. Elevdagbogen fortæller: Klokken
var 18.30 og hytte 40 begyndte at pakke busserne. Ombord på
færgen fra Frederikshavn var der fest og farver og diskoteket blev
godt udnyttet af BS-eleverne. Efter en lang nats kørsel med hold
i nakken, et par videofilm, to liter cola, forfrosne og med mor
genhår var vi endelig på den tankstation, hvor vi skulle spise mor
genmad. Efter at »Finn og Jacob« var blevet set et par gange an
kom vi til Hallingskarvet Høyfjellshotel. Nu var tiden inde til at
langrendskiene blev udleveret, og vi skulle stifte bekendtskab
med disse lange tynde brædder. Dog var der nogle, der hurtigt
blev trætte og smed sig i snedriverne. Da vi endelig var kommet
hjem og havde fået børstet det værste sne af begyndte madlav
ningen. Det var for nogle et nyt og udfordrende fænomen:
Hvordan skulle gryderne vende, og hvor tændte man for det skide
komfur. Efter opvasken var der sneboldkamp, og klokken 23 var
de fleste hytter gået i seng. Torsdag var alle klar ved liftene og til
skiskolen. Det var en dag med mange strabadser. Marck var så
uheldig at forstrække en muskel i låret og måtte se på skiløb de
sidste dage. Der var andre småuheld bl.a. Kasper og Claus som
smadrede deres ski, Lars Ole havde dog ikke været alt for heldig
i køb af skidragt, så efter et sammenstød med skiliften endte den
hos Vibeke og hendes medbragte symaskine. Heine syntes selv,
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at han var god til slalom, så han valgte styrtløb helt fra toppen af,
hvilket han aldrig skulle have gjort.... Den benhårde Niels Kjær
tog nemlig hans liftkort til fredag. Da liftene lukkede kl. 16.00
gik det hjemad, og da det blev aften, blev der rigtig hygget, spil
let kort og drukket kakao, for det var jo den sidste aften. I den
anledning var der en flok piger fra hytte 43 og Lene C., som la
vede deres eget udendørs disco-show. De løb rundt i deres mest
grimme tøj og skrålede Elvissange. Efter showet søgte folk ind i
hytterne og genoptog hyggen til langt ud på natten. Fredag: Selv
om det var blevet rimeligt sent aftenen før, var folk alligevel fri
ske og klar til for sidste gang at komme over på bakkerne og vise,
hvad de duede til. Desværre gik det meste af dagen med at sidde
inde i varmestuen, for det var bidende koldt. Fire elever og Peder
K. havde lejet snowboards og fandt ud af, at det var lettest at
komme ned kurende på bagen. Dagen gik hurtigt, og vi skulle
hjem for at pakke. Der var sørgelig afsked med Hallingskarvet,
men til sidst sad vi i busserne. De fleste med en færgebillet, men
der var dog et par stykker, der havde ladet deres pakke ned i ba
gagerummet. Der blev igen vist videofilm, og før vi vidste af det,
var vi i Göteborg. På færgen blev der købt slik til de næste tre år,
og resten af turen gik stille og roligt. Klokken 13 ankom vi til
B.S., hvor Lisbet stod for en kærlig velkomst til alle. Vi siger tak
for en uforglemmelig, hyggelig, sjov, underholdende og fanta
stisk dejlig tur til Norge.«
25. til 28. januar: Forlænget weekend.

Flot boldserie.
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27. januar: Lærerne havde diskussionsformiddag om næste
skoleår.
29. til 31. januar: Gymnastikemnedage, hvor elever og lærere
arbejdede ihærdigt med træning af opvisningsprogrammet.

Februar 1997.
5. februar: Elevdagbogen fortæller:
»Onsdag havde vi engelsk formiddag
der var værksteder for næsten alles smag
Fik besøg fra Irland
spille, synge - ja, det ku' han
på sin guitar og sin mundharmonika.«
6. februar: Klasse 12 arrangerede fastelavnsfest. Elevdagbogen
fortæller:
»Fastelavnsfesten, den gik jo rigtig godt
allesammen var klædt ud, det var så flot.
Der var bi, tampon og grønsag.
Der var konfi, ko og føs’dag
og en masse andre rigtig sjove ting.
7. februar: Besøg af Felix Pedersens tegnehold fra Silkeborg.
Holdet skulle forsøge at tegne mennesker i bevægelser, så de sad

Lærerne kan også.
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Så er der fastelavnsfest.
i to timer og så på at eleverne trænede gymnastik samtidig med
at de tegnede og tegnede.
7. februar: Forældredag med mulighed for samtaler om ele
vernes erhvervsvalg. Eleverne optrådte med gymnastikopvisning
og kor og under kaffen fortalte fem elever om oplevelserne i
Norge. Dagen sluttede med fællessang. Elevdagbogen fortæller:
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»Hen a’ dagen kom så vores mor og far.
Norgesvideoen i opholdsstuen var.
Der blev grinet af de »tumper«
som faldt på deres rumper
imens andre var til lærersamtaler.

Og vi skulle også vise gymnastik
og vi tror da, at det nogenlunde gik.
Der var mad og der var sange
snart var alle folk i gang med
at få pakket ned og vende hjem.«

Så skal katten ha

8. til 16. februar: Vinterferie.
18. februar: Omegnsaften med højskoleforstander og forfatter
Bjarne Nielsen-Brovst, som fortalte om H.C. Andersen.
20. februar: Eleverne på personalebesøg.
22. februar: B.S.-dagen, hvor gamle elever kunne komme med
deres gymnastikhold. Vi havde desværre fået så få tilmeldinger,
at stævnet for andet år måtte aflyses. Indtil videre er stævnet ta
get af elevforeningens aktivitetskalender.
23. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 1997/98.
24. februar: Besøg af en 7. klasse fra Frederiks skole.
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Udstilling til juleafslutningen.

26. februar: Korstævne på B jergsnæs for kor fra efterskolerne
Levring, Skals, Galtrup, Salling og Bjergsnæs.
28. februar: Årsmøde i Efterskolernes Lærerforening på
Nyborg Strand.

Marts 1997
1. og 2. marts: Årsmøde i Foreningen af Frie Ungdoms- og
Efterskoler på Nyborg Strand.
8. marts: Eleverne deltog i DGI-Midtjyllands forårsstævne i
Silkeborg.
12. og 13. marts: Historiske emnedage om Sønderjylland.
13. marts: Årsmøde i skolens vennekreds med gymnastikop
visning og kor og samspil ved eleverne.
14. og 15. marts: Bustur til Sønderjylland med besøg på
Vikingemuseet og Domkirken i Ribe, Højer sluse, gåtur gennem
Møgeltønder, indkøb i en grænsekiosk inden turen gik til
Danebod Højskole, hvor vi skulle overnatte. Lisbeth RiisSøndergaard bød velkommen og viste rundt. Lørdag gik turen til
1864-museet og en gåtur på skanserne ved Dybbøl samt et besøg
i Frøslevlejren, hvor en ældre dame spændende fortalte om lej
rlivet. Turen fortsatte til Nordals, hvor vi lavede gymnastikop-
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Slotsgaden i Møgeltønder.

Schackenborg.
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»Mal et digt«.
visning i den lokale forening, inden turen atter gik nordpå efter
en god tur med mange spændende foredrag og oplevelser.
16. marts: To elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup startede
en uges praktik.
20. marts: Omegnsaften med »Familien på farten«, som viste
meget flotte lysbilleder og fortalte levende og spændende om de
res tur jorden rundt.
21. marts: Samspilsgruppen deltog i DGI-Midtjyllands Galla
aften i håndboldhallen i Viborg.
24. til 26. marts: Foreningsemnedage tilrettelagt af eleverne.
Elevdagbogen fortæller:
»Mandag startede med morgensang, som normalt, men den
var ikke normal. Vi var nemlig gået i gang med foreningsemne
dagene og ikke mindst »MORDERLEGEN«. Derefter startede
det med en aflysning af kosmestologerne. Andre havde spring,
hockey eller basket. Men en aflysning var ikke nok til, at mor
derne kunne holde sig tilbage... Efter at have fyldt maverne,
kunne vi så slå mave til en god gammeldaws retssag mod Tange!
Hvor Terpager intenst prøvede at forsvare hende, og vi må in
drømme, at det lykkedes at få den helt klart skyldige Tange fri
fundet! Derefter blev der gået til den i hallen med et slag bad
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minton. Om aftenen holdt Ulrik fra Verdensholdet foredrag om
sit år i Japan.
Tirsdag startede med en gang volley mellem danskholdene, fi
nalen blev afviklet mellem danskhold 11 og lærerne, og gad vide,
hvem der vandt..... ? Bagefter tog vi ud og bowle, ikke Mors?
Hvad alle BS’ere kan li’ er at cykle, især ser vi frem til en be
stemt bakke, så vi klappede alle i vores små hænder, da vi skulle
have parløb efter middag! Efter aftensmaden holdt vi en af de
store retssager mod Tore, og den endte som forventet: Tange...
gys.... Tore dømt, men Tange var fri igen.... Hvad kan vi bruge
det til? Banko, og derefter i seng! Men som vi lå i vores lyserøde
senge, TIL TIDEN, og næsten sov ringede gonggongen!
Gudstjenesten kunne begynde...
Onsdag morgen holdt håndboldspilleren Mette Klit foredrag.
Og rengøringen sneg sig ind mellem mordene og bagefter. Før
middag kom hypnotisøren Willy og fortalte om hypnose.
Fantastisk godt. Efter middag samledes vi til den sædvanlige fre
dagssamling, som idag blev til onsdag. Her blev morderlegen af
sluttet, kun få havde overlevet, hovedsageligt piger, og alle blev
atter levende og kunne drage på påskeferie.«
27. til 31. marts: Påskeferie.

Weekendmaleri.
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April 1997
1. april: Halvårsmøde på Eriksminde Efterskole for efterskoler
nes personale i Midt-og Østjyske Region.
1. 2. og 4. april: Prøve/prøve for eleverne.
3. april: Firkantstævne i gymnastik på Bjergsnæs for eftersko
lerne Vesterlund, Brejninggaard, Lægaarden og Bjergsnæs.
6. april: Gymnastikforeningen »Kvik« havde forårsstævne i
hallen.
7. til 11. april: Projektuge med fællesemnet »Livsværdier«,
hvor alle elever arbejdede med en selvvalgt opgave, der mundede
ud i et produkt bestående af såvel skriftlige som praktiske og kre
ative ting. Opgaverne fremlagde eleverne for hinanden i mindre
grupper fredag formiddag, hvorefter det var hårdt tiltrængt med
en weekend til afslapning.
14. april: Eleverne på personalebesøg.
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Projektsamarbejde.
16. april: Taarupgaard Ungdomskostskole inviterede til Melodi
Grand Prix. 50 elever tog med og lyttede til musikgrupper fra
Kongenshus Efterskole, Taarupgaard og Bjergsnæsskolen.
Bjergsnæs-gruppen »GrovGoe med Spege« vandt konkurrencen
med deres hjemmekomponerede sang.
19. april: Samspilsgruppen deltog med tre numre på Paletten i
Viborg i en rock- og jazz minifestival.
24. april: Alle lærere fra Bjergsnæs deltog på Østhimmerlands
Efterskole sammen med kolleger fra Onsild Idrætsefterskole og
Østhimmerlands Efterskole i et møde omkring udvikling af lærer
samarbejde.
28. og 29. april: O-fags dage om kloning og genteknologi samt
cykeltur til Foulum Forsøgscenter og Tjele Gods.

Maj 1997
3. maj: Elevmøde for gamle elever.
6. maj: To orkestre fra Den Rytmiske Højskole besøgte Bjergs
næs og spillede til stor glæde for alle i hele to timer.
7. maj: Eleverne deltog i en gymnastikopvisning på Gymna
stikhøjskolen sammen med DGI-Midtjyllands Repræsentations
hold og Gymnastikhøjskolens elever.
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5 års jubilarer (årg. 91/92).

10 års jubilarer (årg. 86/87).
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Koncert med studerende fra Århus.
7. maj sent på aftenen: klasse 14 arrangerede en form for
Stratego, og det gav oplevelser med megen spænding.
8. maj: Klasse 13 arrangerede med succes Bjergsnæs Melodi
Grand Prix.
12. til 15. maj: Skriftlige prøver.
15. maj: Natløb med mange spændende forhindringer og op
levelser.
16. maj: Koncert med et big band bestående af 20 studerende
fra musikkonservatoriet i Århus.
16. til 19. maj: Pinseferie.
22. maj: Onsild Idrætsefterskole, Levring Efterskole og
Bjergsnæsskolen samlet til boldspilsdag på Bjergsnæs.
27. maj til 11. juni: Mundtlige prøver.
27. maj: Søndersøløb med rigtig mange BS’ere som deltagere.
28. maj: Fuglsøstævne, hvor Bjergsnæsskolen mødte fem an
dre efterskoler til en aktivitetsdag med følgende indhold: mor
gensang, håndbold, fodbold, volleyball, basketball, beachvolley,
petanque, rundbold, atletik, rulleskøjter, sæbekasseløb, natur
vandring, klatring, badminton, skak, aerobic, salsadans og kor.
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Fuglsøstævnet. Væske skal der til.

Juni 1997
13. til 16. juni: Cykeltur til Mariager, hvor Susanne og hendes
forældre undervejs stod klar i Hvornum med sodavand og kage,
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inden turen gik til campingpladsen. Her skulle de mange telte stil
les op, og aftensmaden forberedes. Aftenen blev brugt til et be
søg på Mariager Museum og Mariager kirke. Lørdag gik turen
fjorden rundt med første stop i Hobro, hvor der var havnedag.
Alle besøgte Ibsens kunstsamling for nyere kunst, og det gav an
ledning til mange snakke om, hvad kunst er. Turen fortsatte rundt
i Hobro for at se de mange skulpturer, der er placeret forskellige
steder i byen. Eftermiddagen begyndte med en hård tur op ad bak
ken til Fjordparken, hvor Jørgen og Rita stod parat med en for
friskning, inden det ad små veje gik til det gamle fiskerleje
Stinnesminde. Videre gennem Hadsund og forbi Saltværket in
den alle atter var på campingpladsen, hvor tiden var inde til at
forberede aftensmaden. Sidst på aftenen var der aftensamling med
folkedans og sang. Søndag fik alle en tur med veteranbanen fra
Mariager til Handest og fjordtur ombord på Svanen. Mandag gik
turen hjemad med et forfriskningsstop hos Claus og hans foræl
dre.
17. til 21. juni: Sidste uge med bogaflevering, træning af gym
nastik- og folkedanseopvisning, samspil, kor, sang- og fortælle
time, rengøring af hele skolen samt elevplanlagte aktiviteter.

En aften på cykelturen.
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Udstilling til afslutningen.

Udstilling til afslutningen.
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19. juni: Afslutning for omegnen med udstilling af elevarbej
der i gymnastiksalen samt gymnastik- og folkedanseopvisning,
kor og samspil i hallen.
20. juni: Sidste aftens program bød på festmiddag, meget fin
underholdning, fakkeloptog og natmad. En del sad og snakkede
sammen det meste af natten.
21. juni: Lærerne gik rundt på alle værelser med diverse »mu
sikinstrumenter« og sang »Op lille Hans« for at vække eleverne.
Derefter var der morgensang og flaghejsning og resten af for
middagen blev brugt til de sidste gøremål inden afslutningen.
Forældrene ankom ved 12.30 tiden for at pakke biler, og nogle
havde endda trailer med, fordi de vidste, der var en del at trans
portere hjem.
Afslutningsprogrammet startede med gymnastik- og folkedan
seopvisning i hallen. Dernæst hurtig kaffebordsdækning ved
hjælp af forældrene.
Under kaffen var det samspilsgruppen, vinderne af BS-Melodi
Grand Prix og koret, der udfoldede sig, og denne musikalske af
deling 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 Henrik og Mette M. tak for et ople
velsesrigt og spændende år på Bjergsnæs og overrakte skolen et
ur, der skal hænge i opholdsstuen.
Der blev taget afsked, og mange tårer faldt.
Så var det tid til oprydning og bagefter samledes personalet til
afslutningsfest.
23. til 26. juni: Oprydning og lærermøder om året der gik samt
det kommende, hvor to nye lærere er ansat. Birthe Nørskov
fortsætter sin orlov endnu et år, Niels Kjær skal være IT-konsulent i FFUE på deltid, Niels Andreasen har fire måneders orlov i
efteråret, Vibeke Olesen stopper efter sit årsvikariat, og en del af
lærerne skal på kursus. Det giver plads til Thomas Søbye og Lars
Bjerregård Thomsen begge nyuddannede lærere fra Silkeborg
Seminarium. Vi byder jer velkommen til samarbejdet.
26. til 30. juni: Hærvejsmarchdeltagere bor på skolen.
29. juni: Foreningen Norden, Viborg, var vært ved årets ven
skabsbysstævne og afholdt festmiddag for 120 deltagere i gym
nastiksalen. Under middagen var forskellige underholdningsind-
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Sidste fælles serie for elevholdet 96/97.

slag: en springgalla med DGI-Midtjyllands herrerepræsenta
tionshold i hallen, Ole Mølgaard fortalte om malerierne i hallen,
Marie Føgh (elev 96/97) opførte flot sit selvskrevne skuespil i fo
redragssalen og Louise S. Smidt (elev 94/95) tryllebandt alle med
sin smukke sang.
30. juni til 4. juli: Lisbet og Ole samt det praktiske personale
sørgede for, at 50 meget friske pensionister fra Amager fik et godt
kursus.
Jeg ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Lidt nyt fra elevforeningen
af Anne Hartvig, formand

Ja, så er det vist igen blevet den tid på året, hvor årsskriftet skal
til at sendes ud, og jeg må som formand hellere komme med en
lille rapport om, hvordan det står til i foreningen, men først no
get lidt andet.
Jeg vil fortælle, hvorfor jeg både blev glad for og selvfølgelig
tog imod tilbuddet, om at blive formand for skolens elevforening.
Jeg har, som forhåbentlig de fleste andre, der læser det her, haft
et forrygende år på B.S. Ikke nok med, at man fik nogle rigtig
gode venner og at vi hele tiden lavede fis og ballade. Men det,
som jeg til stadighed vender tilbage til, når jeg tænker på B.S., er
de ting, som jeg har lært om mig selv. En af de væsentlige ting,
som efterskolen handler om, er at udvikle sig og lære mere om,
hvem man egentlig er. Og det gør man, hvor sjovt det end lyder,
åbenbart bedst blandt ca. 100 andre elever. Man afprøver grænser,
både med hensyn til kærlighed, venner, sit selvværd og ikke
mindst det at være en del af det team, som får skolen til at køre.
Det er simpelthen den bedst mulige måde at forberede de kom
mende år for et ungt menneske, for man er jo ikke helt overladt
til sig selv, men er hele tiden omgivet af et sikkerhedsnet, nem
lig lærerne, som altid er klar til at hjælpe og give råd og vejled
ning. Det er kontakten med det miljø og en del nysgerrighed, som
har gjort at jeg har sagt ja til at blive formand.
Indtil videre må jeg sige, at forventningerne har holdt stik. Det
har været rigtig spændende, hyggeligt og ikke mindst sjovt at
være en del af bestyrelsen. Jeg var kort med til elevmødet i fo
råret, ellers havde vi den første søndag i september det første be
styrelsesmøde med både de nye og gamle medlemmer af besty
relsen, og det kom der bestemt noget godt ud af.

Elevmødet
Vi vil som noget nyt afholde elevmødet på Kristi Himmelfartsdag
- dvs. torsdag d. 21 maj 1998. Vi har også prøvet at lave en lille
skitse over, hvordan dagen skal forløbe - og tilsyneladende bli-
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Elevforeningens formand, Anne Hartvig som elev (94/95).

ver det noget anderledes end de foregående år, men det vil I få
mere at vide om, når vi nærmer os datoen.

B.S. dagen
Der har de sidste par år ikke været tilslutning nok til arrange
mentet for tidligere elevers gymnastikhold. Enten for få tilmel
dinger eller at interessen helt udeblev, så vi har besluttet at lade
det ligge et år eller to, og så tage det op igen.
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B.S. holdet
Med hensyn til B.S. holdet må vi også her erkende, at der ikke
har været tilslutning nok, så derfor vil vi også lade det ligge et
års tid og så prøve igen.
Det var vist alt for denne gang, men hvis I har forslag til, hvad
bestyrelsen kan beskæftige sig med, eller andet I vil fortælle os,
er I meget velkomne til at slå på tråden, eller skrive et lille brev
til et af medlemmerne - ( se adresseliste )
I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.

P.S. Husk - hvis I stadig kender nogen, som ikke er medlem af
foreningen, så fortæl dem, at de bare kan ringe til mig - så kan
de hurtigt blive medlem.

Bestyrelsen:
Formand: Anne Hartvig
Mammenbyvej 1
8850 Bjerringbro
Tlf. 86685010

Morten Svane
Juelsgade 28
5000 Odense C
Tlf. 65906193

Kasser:
Ivan Bjerrum
(+1. supp.) Anna Ankersvej 94
7500 Holstebro
Tlf. 97401092

Karen H. P. Knudsen
Fjordvænget 52
8832 Skals
Tlf. 86694024

(2. supp)

Torben Østergaard
Prinsensgade 34 st. tv.
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Canada/Alaska sommeren ‘97
af Elise og Rigmor Olesen - årgang 91/92/93 - 89/90/91

Livet er at bage en »solskinstærte« med vilde bær på trangia i
øsende regnvejr, med en bjørn til nabo og en smilende søster ved
sin side.
Med denne lille indledning vil vi tage jer med til de store
Canadiske skove og Alaskas uendelige vildmarker.
Det blev til knap 272 mdr., hvoraf jeg (Rigmor) de første 3 uger
besøgte byen Kelowna i British Columbia, der hvor jeg for 5 år
siden, året efter 10. klasse på B.S., tilbragte et år som udveks
lingsstudent. Hernæst blev det til 6 ugers eventyr, hvor vi sam
men tog på tur op langs Stillehavets kyst til Alaska og derefter
rundt i British Columbia.
Når man rejser tilbage for at møde venner og bekendte, efter
5 års adskillelse, er det en helt ubeskrivelig gensynsglæde der op
står, når man bliver modtaget med åbne arme, som var det kun et
halvt år siden, jeg sidst havde været der. Det værdifulde ligger i
oplevelsen af, at den fysiske afstand bestemt ikke er nogen hin
dring for venskaber.
Gensynsglæden oplevede jeg igen, da min søster ankom til
Vancouver lufthavn, der er ikke noget så skønt som at modtage
sin søster, der blot 2 dage efter endt højskole, rejser langt væk fra
det hele for at sige: »Hej her er jeg, - skal vi så tage på even
tyr?!«
Med rygsæk, telt, trangia og dagbog var vi klar til at opleve,
uden faste planer om, hvor turen egentlig skulle gå hen.
Springet fra den forholdsvis trygge højskoleverden til dyrenes
og stilhedens verden var for os begge en meget berigende ople
velse. At campere i Canada og Alaskas vildmark, hvor man til en
hver tid kunne få besøg af en bjørn, gav en helt speciel oplevelse
af, at der er noget i naturen stærkere end os selv, og som vi blot
må indordne os under.
Stilheden var for os speciel værdifuld og især mærkbar efter
livet på højskolerne. - Det kunne næsten ikke blive stille nok!
Mødet med fotogale japanere, amerikanere i deres rullende huse
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Glaciértoppen er nået efter '/2 dags vandring.

med alt fra A-Z og folk der steg i land fra enorme krydstogtskibe
for at købe souvenirs, fik os nærmest til at føle os endnu mere
hjemme i vores lille telt midt i naturen. Forestil jer en hel dag i
et øde landskab med gletscher og vildtet der fanger øjet, for til
sidst at slå teltet op midt i det hele, kravle i soveposerne og nyde
himlens smukke farver, der ikke forsvandt før solen igen stod højt
på himlen. - Oplevelsen af midnatssolen var så energifyldt, at vi
næsten følte en dag blev forlænget til to. - Sent vil vi glemme en
aften, hvor vi havde slået teltet op tæt på en flod med de sne
klædte bjerge i horisonten og solen der stadig lyste kl. 24:00, mens
vi sad og nød lune pandekager efter et forfriskende dyp i floden.
Snakken gik om den vandretur op langs en gletscher, der lå foran
os næste dag.
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Selvom vi havde regnvejr 3 ud af de 6 uger, vi bevægede os
rundt fra udsigtspunkter til kløfter med brusende vandfald, fra in
dianernes efterladte totempæle og vilde jagtmarker til gamle
guldgraver samfund, hvor nogle stadig levede ganske primitivt,
ja så betød dråberne næsten ingenting. Egentlig var regnen blot
med til at fantasien af og til slap løs og vi foretog os små hygge
lige ting med regnjakken på. Bl.a. var det i en sådan situation vo
res tidligere nævnte solskinstærte blev til. - Utroligt, hvad man
kan få ud af lidt honning, pandekagemel, vilde bær og et par en
kelte kiks.
Der er mange værdifulde oplevelser at se tilbage på, men de 3
vigtigste som afslutningsvis skal fremhæves, er oplevelsen af ti
den, venskabet og spontaniteten.
Da vi stod ved rælingen på færgen, som sneglede sig op langs
Canada og Alaskas kyst, var begrebet tid overhovedet ikke no
get, vi følte trang til at forholde os til. Det var skønt blot at stå
der og fornemme nuet. Det var et blikstille hav, der ind imellem
blev levende af delfiner, hvaler og søløver, - et fascinerende land
skab der blev dobbelt så meget værd, når man havde en at dele
det med.
Spontaniteten var ret styrende for vores tur og førte os steder
hen, som vi slet ikke havde overvejet at besøge. Vi mødte nogle
fantastiske mennesker, som var med til, at spontaniteten blev en
succes. Kort sagt var det lysten, der drev os.
Så hvis du tænker på at udforske Nordamerikas uendelighed
kan ovenstående måske være et par gode råd på vejen.
- En »verden« der er værd at besøge!
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Hej alle BS’ere!
af Dorthe Lambæk, årgang 1991/92

Afrikanere, bananpalmer, kakerlakker, solskin, basemad, venlige
smil og gæstfrihed, gymnastik og boldspil - ja, efter snart en må
ned her i Uganda er det ved at være hverdag.
Efter et 5 måneders ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup
i foråret er jeg altså havnet i Uganda, som DGI-udsendt sammen
med min kæreste Morten. Vi har arbejde hernede fra den 1. sep
tember til den 4. december 1997, altså 3 måneder, hvor vi skal
introducere dansk gymnastik, lidt boldspil samt »foreningsånd«,
Eventyrlysten trak dog i os, så vores tur startede allerede den
5. august med 3 ugers backpacking i Israel og Egypten, hvilket
var en stor oplevelse, bl.a. fordi Egypten ikke er det nemmeste
land at rejse i. Vi fik den ene overraskelse efter den anden p.g.a.
egypternes evige trang til at snyde turister, ubrugelige køreplaner
og ulæselige skilte på arabisk. Vi slap dog for uheld, selvom det
nemt kunne have gået galt den dag vores taxachauffør vendte tax
aen og kørte over på den forkerte side af midterrabatten. Der er
vi så på vej til zoologisk have i Cairo, kørende frontalt mod alle
andre vilde bilister. Da de første 4-5 biler havde undveget os i
sidste øjeblik, kørte vores kære chauffør ind til siden for at spørge
sine venner om vej - men der havde vi ikke nerver til mere, så vi
sprang ud og fandt en ny taxa.
De tre uger bød altså på mange oplevelser: Blå badeferie ved
Rødehavet, Cairo og pyramiderne, 2 dages sejltur på Nilen (ikke
luksuslinier), Det døde Hav og Jerusalem, som virkelig er en an
derledes og interessant by - der mødte jeg pludselig Anne Mogen
sen (årg. 92/93), hun arbejder på et hospital i Jerusalem.
Den 25. august landede vi i Afrika, og pludselig befandt vi os
i en helt anden verden. Vi oplevede straks det, som vi forstod ved
Afrika, inden vi tog hjemmefra. Lerklinede hytter, røde lerveje,
køer, høns og geder i landsbyerne, små beskidte børn og grønne
palmer og træer.
Vi blev modtaget af formanden for Uganda Dance Academy,
en organisation, der v.h.a. samarbejde med DGI prøver at få unge
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ugander til at dyrke sport og danne fore
ninger. Da vi tog hjemmefra hed det sig, at
vi skulle assistere 2 ugandere (som har
været 272 måned på Ollerup) i at undervise
på forskellige skoler om eftermiddagen,
men vi blev klogere. Vi blev privat ind
kvarteret hos en familie 2 km udenfor ho
vedstaden Kampala, og der blev vi præs
enteret for et program, som fuldstændig tog
pusten fra os. Et 3-ugers kursus med 8 ti
mers sport næsten hver dag afløst af et par
diskussioner og udflugter 6 dage om ugen
- værsågod!
Ikke nok med det - vi var også pludselig hovedinstruktører i
både gymnastik og kurvebold, det havde måske været rart at vide
på forhånd, for så havde vi da nok tjekket kurvebold-reglerne
hjemmefra! Efter lidt snakken frem og tilbage fik vi frie hænder
til at undervise i gymnastik og boldspil, som vi ville.
Den første time vi skulle have, startede rigtig afrikansk, for der
var ingen strøm, eleverne kom dryssende 15-30 min. for sent og
de fleste var iført alt andet end sportstøj. Det med tiden har vi
næsten vænnet os til for alt hernede er forsinket, når en afrikaner
siger kl. 13.00 så mener han egentlig kl. 14.00!
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Vi har nu afsluttet de tre uger, og det har været nogle hårde
,men meget gode og lærerige uger. Den første dag vi mødte de
50 unge fra 14-23 år (40 drenge, 10 piger) ankom mange af dem
med et noget cool look, og vi blev lidt betænkelige - hvordan
skulle vi få dem til at lave sprællemænd og vejrmøller. Vores be
kymring var dog unødvendig, for allerede under den første op
varmning tøede isen op, og derefter var de bare utrolige. De er
vilde med rytmisk gymnastik og utrolig gode til det, for de har
rytmen i kroppen. Spring er lidt sværere, for det har foregået ude
på græsplænen uden et eneste redskab, ropeskipping, ultimate og
kurvebold var derimod også en succes — især kurvebold, da vi fik
lavet lo stolper med gamle basket-ringe på!
Det, vi har kæmpet mest med, er deres
engelske disciplin og kommunens renden
KKI fra deres aftaler. Mange af de planlagte ting
måtte aflyses, fordi kommunen trak penMH| gene til sig igen - det er åbenbart »normalt« hernede, når det gælder ungdommen. Med hensyn til disciplinen, så har vi
RywwjSS
prøvet at overbevise dem om. at man ikke
v.*g
nødvendigvis lærer bedst ved hjælp af pi'....................... sken, og at vi ikke støttede deres udvæl■ St. -,,.i gclsc af elever midt i kurset. Del lykkedes.

Dejlig morgenstund med eleve^
'
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k*’
L_
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for vi fik alle med til »afslutningsshowet«, men det holdt hårdt,
for de kunne ikke forstå, at alle eleverne ikke kunne nå at lære
alle øvelser perfekt på tre uger.
Vi var privat indkvarteret i alle tre uger, så vi er blevet vant til
afrikansk mad: Matoke (grønne bananer), bønner, ærter, ris, aim.
og søde kartofler , altså basemad i lange baner tilsat lidt kød og
fisk. Det er ensformigt, men det mætter og vi har kun fået et mål
tid, som vi ikke kunne spise - det var komave, der måtte vi stå
af. Den sidste aften lavede vi dansk middag for familien, bøf med
løg og kartofler, det var de vilde med - og så fik vi også prøvet
at sidde udenfor og kokkerere på små »kul-komfurer«.
Nu er vi så blevet indkvarteret på en Boarding School med
1000 elever fra 14-20 år, hvoraf vi skal undervise 60. Først mødte
vi et program med 6 timers undervisning hver dag, men det er
blevet ændret til timer fra kl. 6.30-8.00 og fra kl. 16.00-18.00.
Efter 1 måned her skal vi videre vestpå til Masaka, hvor vi også
skal tilknyttes en skole, men igen privat indkvarteres og derefter
er vores job ved at være forbi. Det er en stor oplevelse at rejse/arbejde hernede, og alle er utroligt søde, men det er anstrengende
hele tiden at vække opsigt. Selvom børnene i området havde set
os utallige gange, blev de ved med at råbe »Muzungu« (hvid
mand), og det skete flere gange, at der stak 2-3 par mørke øjne
op over vindueskarmen til vores værelse. Hvis vi kan vænne os
til det, så bliver vi i Afrika et stykke tid for at se Tazania og
Zimbabwe, inden vi vender tilbage til Danmark.
Jeg håber, at I alle har det godt - en speciel stor hilsen til år
gang 91/92 - vi ses til Elevmødet 98.
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Rejsebrev fra en »gammel« BS’er
af Anja Astrup Nielsen årgang 1992/93

Jeg sidder her ved mit skrivebord, og ud gennem vinduet kan jeg
se de falmende træer. Det undrer mig egentlig ikke, at der engang
i sin tid var nogle danske immigranter, der slog sig ned her. Skri
vebordet står på et kollegieværelse på DANA-College i Biair Ne
braska.
For første gang i næsten 14 dage har vi en fridag, det vil sige,
at vi først skal lave opvisning i aften, og det bliver flittigt udnyt
tet. Når man sådan er på jordomrejse, oplever man en utrolig
masse, og hvis man skal kunne huske det hele, er man nødt til at
skrive dagbog. Desuden har man jo en masse venner og en fami
lie derhjemme, som skal holdes orienteret om, hvad der sker.
Og hvad laver jeg så egentlig her i dette ekstremernes-land. Jo,
det hele startede med en hård og ubarmhjertlig udtagelse i april
måned 1997, hvor skæbnen ville, at jeg blev udtaget til at komme
med på DGI's National Danish Gymnastics Team.
1. august gik det så for alvor løs, forude ventede der os (14
drenge og 14 piger) et stort stykke arbejde og en kæmpe ople
velse. De første 14 dage tilbragte vi på Gymnastikhøjskolen i

Hyggesnak i glasstuen.
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Viborg, hvor det dagligt bød på 8 timers træning. De følgende 14
dage bød på næsten lige så meget træning, men nu var stedet
Alicante i Spanien. I alt blev det til næsten lige så meget træning
på 1 måned, som et rep-hold har på 2 år. Så var programmet ind
lært, men det betyder langt fra det perfekte resultat.
Med udgangspunkt fra Spanien begynder vi vores lille Europa
turne. Den bragte os godt rundt i Frankrig, og en lille tur i Schweiz.
En af de store oplevelser var vores ophold i Euro Disneyland i
Paris. I slutningen af september var vi tilbage i Danmark. I løbet
af den uge vi var her, ventede der 4 opvisninger foran det kritiske
danske publikum. Vi havde vist alle så mange sommerfugle i ma
ven, at der kunne være blevet en til hver af de fremmødte tilsku
ere. Opvisningerne gik godt, og vi nød alle de 3 dages ferie, vi
havde hjemme hos familien, inden vi igen skulle afsted , og denne
gang følte vi virkelig, at nu var det alvor.
Første stop på den store tur var USA. Og næsten som immi
granterne, for godt 100 år siden, var New York også den første
by vi kom til. En af oplevelserne i New York var at lave opvis
ning og workshop for nogle børn fra et af byens dårligste områ
der. Det var i en slags fritidsklub, som om formiddagen blev brugt
af ældre og gamle mennesker, og om eftermiddagen af børn, hvis
valgmuligheder i fritiden enten er gaden med kriminalitet og nar
kotika eller Jacob A. Riis Settlement House, som stedet hed. Der
var også tid til sight seeing, så vi fik set de ting, man skal se, for
at man kan sige, at man har været i New York.
Herfra gik turen med fly til Washington D.C. Selvom det er re
geringsbyen og præsidenten bor der, er det en af de byer i USA,
der har mest kriminalitet. Her havde vi den kæmpe oplevelse at
lave opvisning lige foran The Capital Budding. Det var helt spe
cielt og noget jeg aldrig vil glemme. Efter et par dage gik turen
videre syd på til staten Texas. Her var vi en uge i Dallas, hvor vi
boede på Dr. Cooper's Arobies Center. Og Dr. Coopers, ja, det er
ham der har opfundet Cooper-testen. Næste uge var vi Fort Woth.
Her var vi privat indkvarteret, og det er altså meget spændende.
Hvordan er familien man skal ud til? Kan man tillade sig at
spørge, om man må få vasket noget tøj? Osv. osv. Som reglen går
det altid godt, og man får en god oplevelse ud af det.
Det sidste stykke tid har vi kørt rundt i vores 5 lejede van’s. Vi
har bl.a. været i staterne lova, Nebraska og South Dakota, og alle
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Opmærksomhed den sidste aften.

steder har vi besøgt byer og skoler, der er startet eller opbygget
af danskere. Der er selvfølgelig ikke så mange dansk talende til
bage, men de er alle meget bevidste om og stolte af deres rødder.
De var alle meget begejstrede for at få besøg fra Danmark, og
havde stablet fine arrangementer på benene for os.
Turen rundt i USA fortsætter frem til midten af november, og
derefter er det Mexico, der står for døren. Første uge af decem
ber tager vi 1 uge hjem til København for at deltage i åbningen
af den nye DGI-by i Københavns Centrum. Men dermed er turen
ikke færdig. De efterfølgende 5 mdr. skal vi tilbringe i så for
skellige verdensdele som Sydamerika, Asien og Afrika. Det ly
der næsten alt for godt til ar være sandt, og nogle gange er jeg
næsten nødt til at knibe mig selv i armen for at finde ud af, om
det hele er en drøm.
At være med på sådan et hold er næsten som at være på efter
skole igen. Til tider ønsker man sig, at man kan gå ind på sit eget
værelse og gøre lige, hvad der passer en. Det kan man ikke, men
til gengæld får man så mange fælles oplevelser, som man aldrig
glemmer. Og så er der kammeratskabet, som i løbet af sådanne
10 mdr. bliver noget helt specielt.
Hermed slutter jeg mit rejsebrev og ønsker alle en rigtig god
jul og et godt nytår.
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Nyt fra gamle elever
Kære alle lærere m.m. på B.S.!
Så er det igen blevet efterår, jeg kan ikke forstå, hvordan tiden
kan flyve så stærkt? Endnu et år er gået, og der er igen i år sket
en masse i mit liv.
Fra januar til maj var jeg i Norge på Seljord Folkehøjskole. Det
var et meget lærerigt 1/2 år, med store udfordringer til mig selv.
Med friluftsliv på linje og en masse kreativt ved siden af (Niels
-ja, selv træ-arbejde, hvor jeg har drejet flere skåle) der er også
blevet vævet, men telemarksskiløb var nu det, der blev brugt mest
tid på.
Fra maj og til sommerferien var jeg lærervikar i en 1. klasse,
resten af ferien gik med andre jobs, indtil den 25. august - hvor
jeg startede på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg nu læser
samfundsvidenskab. Ja, hvem ville have gættet, at det var det, jeg
ville studere, men jeg er indtil nu utrolig glad for at studere det.
Jeg må dog sige, at det er hårdt at komme i gang med at læse
igen, det er jo et par år siden sidst. Og RUC er ikke helt det samme
som HF!!

Bollerne gøres klar til firkantstævnet.
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På denne måde er 500 burgerboller snart klar.
Ellers er jeg jo også flyttet til København, hvor jeg nyder by
livet. Alt i alt har jeg det godt. Jeg håber stadig, at gymnastikken
igen bliver en del af hverdagen, i hvert fald inden Landstævnet.
Kærligst Mette Rygaard (91/92)
PS: Morten er stadig lærer i Århus.
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Tulles Kolonihavehus

Traditionen tro samledes den hårde kerne fra årgang 87/88 endnu
en gang til et spændende og udfordrende arrangement den tredje
weekend i august. Tulle og Trine med hjælp fra Maria havde in
viteret til CITYRACE i Århus.
Herlighederne begyndte i Tulles kolonihavehus, hvor der efter
en god frokost blev bygget forrygende flotte og frække sæbekas
sebiler i bedste formel 1 stil, alt imens der blev jamet til »mor
mors (Tulles) kolonihavehus«, gamle Shubiduaklassikere osv. En
suveræn afslappet og hyggelig stemning fyldt med gamle klichéer
og primitive jokes bredte sig lynhurtigt på en dejlig varm som
merdag.
Efter at de toptrimmede formel 1 vogne havde været igennem
deres testkørsler, begav vi os ud på en tur, som uden tvivl over
steg de værste bjergetaper i Tour de France - flere af stigningerne
faldt helt udenfor kategori!!
Over stok og sten gik det igennem Århus midtby med indlagte
pointspurter, opgaver som skulle løses undervejs, og den indbyr
des provokerende kørsel som Jørgen Lund, Torben m.fl. mente
der nødvendigvis måtte til. Flere århusianere troede, at vi alle var
medlemmer af en nyreligiøs bevægelse, som nu stod overfor et
bunkebryllup, og derfor valgte at holde en gigant polterabend.
Efter adskillige pitstop og en dukkert i Århusbugten ankom vi
til Trine, hvor aftenarrangementet skulle foregå. De praktiske op
gaver blev fordelt; madlavning, teltopsætning, bålplads osv, så
der var lagt op til god gedigen aftenhygge, hvor den obligatori
ske runde om, hvad folk går rundt og får tiden til at gå med, blev
taget. Flere af folks beretninger var meget interessante, men Hans
Jakobs fortælling om, hvordan han var blevet far siddende i sin
Ford Sierra med ca. 140 km/t og Anne fødende ved siden af, over
gik dog de fleste historier. Efterhånden som stjernerne viste sig
på himlen over Århus i tropenatten, gamle minder var genopfrisket, og nye sider af livet var blevet diskuteret, faldt folk til ro
efter en meget dejlig dag.
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Efter en god gang morgenmad og en hurtig oprydning var folk
klar til afrejse. En stor tak til Tulle og Trine og et »vi ses til elev
mødet« - vi bliver jo tiårsjubilarere - blev afslutningen på en her
lig week-end.
Dette års deltagere: Michael M., Søren H., H.J., Erik J., Trine
L.J., Peder B., Peter F„ Lars K., Henrik M., Tine BL., Jørgen L.,
Maria, Morten S., Laura, Tulle og Torben.

Drengene klar til 2. omgang pølser.
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Bestyrelse og personale.

Bjergsnæsskolens folkelige bagland
Vennekredsen for Bjergsnæsskolen:
Er skolens folkelige bagland og vælger bestyrelse samt formand
for skolen. Årsmødet ligger i marts måned. Vennekredsen må
ifølge fundatsen højst være på 60 medlemmer samt 15 indvalgt
af elevforeningen.

Formand:
Vagn Aage Kjeldsen, Ørum (A)
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Bestyrelse:
Birthe Pedersen, Viborg (næstformand) (B)
Jan Bisgård, Samsø (C)
Terkel Hessellund, Sundstrup (D)
Peder Byskov, Viborg (E)
(A-E henfører til bestyrelses- og personalebilledet).

Forældrekredsen:
Mange forældre ønsker at holde forbindelsen til skolen ved lige,
når barnet er færdig med opholdet. Derfor er der oprettet en fo
rældrekreds, man for et beskedent beløb (150 kr.) kan komme
med i. Andre interesserede kan også optages i forældrekredsen.
Man vil som medlem få tilsendt indbydelse til arrangementerne
på skolen samt skolens årsskrift. Der afholdes hvert efterår fo
rældre- og vennekredsmøde, hvor aktuelle emner bliver taget op
og en samtale mellem forældre- og vennekreds foregår.
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Personalia

Skolens personale i skoleåret 1997/98. (Rækkefølge efter dato
for ansættelse/antagelse).
1. Lars Bjerregaard Thomsen, lærer
ansat fra 1. august 1997, underviser i dansk, engelsk, mu
sik, o-fag, aktuelt, samspil og kor
2. Thomas Søbye, lærer
ansat fra 1. august 1997, underviser i matematik, fysik,
idrætsteori/foreningslære og friluftsliv
3. Dina Bjerrekær Nielsen, kontorelev
ansat fra 30. december 1996
4. Lisbeth Heimann, økonoma, leder af køkkenet
ansat fra 1. august 1996
5. Susanne Skovby, køkkenleder
ansat fra 1. august 1996
6. Anette Bode Overgaard, lærer
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, tysk, hånd
bold, o-fag, badminton og idrætsteori/foreningslære
7. Tina Mærsk, lærer
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, tysk, volley
ball. gymnastik, kursus 1, idrætsteori/foreningslære og har
fortælletimer
8. Niels Kristian Kjær, lærer
ansat fra 1. august 1995, underviser i matematik og IT
9. Peder Kraack, lærer
ansat fra 1. august 1995, underviser i matematik, fysik,
gymnastik og spring
10. Søren Haubjerg, timelærer
ansat fra 1. august 1994, underviser i gymnastik, spring og
kursus 1.
11. Karen Laursen, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1994
12. Allan Bruus, pedelmedhjælper
ansat fra 26. juli 1993.
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13. Henry Carsten Henriksen, lærer
ansat fra 24. august 1992, underviser i matematik, fysik,
fodbold, håndbold, idrætsteori/foreningslære og har for
tælletimer
14. Anne Tingager, lærer
ansat fra 1. september 1991, underviser i dansk, tysk,
musik, gymnastik, rytmisk gymnastik og æskehåndværk.
15. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
16. Keld Simonsen, lærer
ansat fra 1. august 1985, underviser i dansk, matematik,
o-fag, historie, spring, aktuelt og har fortælletimer
17. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter
med have og bygninger, og har elever til praktisk arbejde
18. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra I. juni 1983.
19. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, historie,
o-fag, aktuelt, keramik, drama og har fortælletimer.
20. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, musik, sam
spil, kor, spiller til sang og gymnastik og har fortælletimer.
21. Gudrun Berthelsen, rengøringsdame
ansat fra 15. juli 1981.
22. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i sløjd, matematik,
historie, o-fag, kor, har fortælletimer og er skolevejleder.
23. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i tysk, engelsk, basket
ball. og er skolevejleder og tillidsrepræsentant.
Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
24. Lisbet underviser i gymnastik, billedkunst, maleri,
tegning/akvarel og har fortælletimer.
25. Ole har fortælletimer og underviser i matematik, IT og
gymnastik.
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Elevliste 1996-97
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
96100
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9699
9636
9637
9638
9639
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
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Mette Adamsen, Sarpsborgvej 3, 7600 Struer
Rune Shik Als, Enghaven 13, Simested, 9620 Ålestrup
Christina B. Andersen Posthusvej 20, Balling, 7860 Spøttrup
Jeppe Dahl Andersen Skaunvej 29, Sdr. Rind, 8800 Viborg
Martin Popp Andersen Fuglebakken 1, Strib, 5500 Middelfart
Jens Bang-Jensen, Nørremøllevej 8, Lomborg, 7620 Lemvig
Espen Koldkur Bitsch, Marsvinslundvej 2, Almind, 8800 Viborg
Jakob Majgård Bjerre. Nørregade 69. 9700 Brønderslev
Lisbeth Bjerre, Roenborgvej 1, Vejrum, 7600 Struer
Daniel Børsen, Vestertorp 103, 7400 Herning
Christian Christiansen, Astrup Allé 1, Breum, 7870 Roslev
Lene Christophersen, Kongehøj 13, Bruunshåb, 8800 Viborg
Berit Dahl, Præstegårdsmarken 17, Lem, 7860 Spøttrup
Heidi Tønning Dalsgaard, Katrinevej 45, 7800 Skive
Michael Donby, Bygmarksvej 12, 6500 Vojens
Lene Kirkholm Engkebølle, Gabelsvej 12. 6740 Bramming
Tore Folkerman, Granlidevej 22 A, Hornum, 9600 Års
Olaf Frandsen-Thorlacius, Moesgaardvej 14 C, 8270 Højbjerg
Marie Føgh, Bjerggade 24, 7600 Struer
Kirstine Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
Nikolaj Gade, Vesterled 64, 8832 Skals
Marianne Alcoholado Gil, Møllevej 3, Overlund, 8800 Viborg
Mads Ginnerup, Viborgvej 19, 7800 Skive
Lene Gudiksen, Bakkedraget 8. Rødding, 7860 Spøttrup
Anne Asp Hansen, Grubevej 18, Mønsted, 8800 Viborg
Henning Regnvald Hansen, Buen 23, 7321 Gadbjerg
Kenneth Holm Hansen, Søndre Fælledvej 19, 7160 Tørring
Kenneth Venø Hansen, Hans Egedesvej 24, 7400 Herning
Marck Baj Hansen, Rindsbækvej 53, Sdr. Rind, 8800 Viborg
Sine Myrup Hansen, Gunderstedvej 20, LI. Ajstrup, 9600 Aars
Hanne Traberg Hedegaard, Ådalen 2, Mogenstrup, 7800 Skive
Emil Heerwagen, Brårupparken 9, 7800 Skive
Michael Heltzen, GI. Skolevej 5, Dommerby, 7800 Skive
Mette Høgsbjerg, Vesterlundvej 42, Vesterlund, 7323 Give
Thomas Alby Jacobsen. Rønnebakken 4, 8620 Kjellerup
Gitte Neergaard Jakobsen, Resedavej 7. 8240 Risskov
Marcus M. L. Jemer, Haugårdsvej 43, 8220 Brabrand
Linda Kyed Brill Jensen, Hvejselvej 23, 7300 Jelling
Lisa Fonnesbæk Jensen. Agertoften 15, 8340 Malling
Lisbeth Øgaard Jensen. Teglmarken 89, 8800 Viborg
Mette Krogh Jensen, Langkærvej 31, 7330 Brande
Sine Worm Jensen, Kobberupvej 109, 7500 Holstebro
Mette Seidelin Jeppesen, Elsdyrvej 11,7160 Tørring
Gita Frendrup Johannessen Uhrevej 9, Uhre, 7330 Brande
Trine H. Justesen, Vesterled 36, 8832 Skals
Birgitte Gram Jørgensen, Sensommervej 50, 8600 Silkeborg
Marc Sivebæk Jørgensen, Rindsholmvej 88, Almind, 8800 Vibor
Susanne Jørgensen. Klejtrupvej 93 B. Hvornum, 9500 Hobro

9648
9649
9650
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9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9669
9668
9670
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
96102
9682
9683
9684
9685
96101
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9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697

Thomas T. 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
Lars Lyngholm Larsen, Haugevej 24, Hammerum, 7400 Herning
Viviann Larsen. Flintevej 2, Mønsted, 8800 Viborg
Jesper Laustsen. Marktoften 3, Fredsø 7900 Nykøbing
Gitte Blak Lisby, Kikkenborgvej 24, 7570 Vemb
Jens Steen Madsen, Grøndalsvej 26 C. 8600 Silkeborg
Lotte Katborg Madsen. Tranevej 6. 6960 Hvidesande
Tina Bødker Madsen. Stoholmvej 23, 7840 Højslev
Rasmus B. Matthiesen, Østerled 7, 6510 Gram
Mette Mølgaard Mogensen, Vindelevvej 7, Vindelev, 7300 Jelling
Mette Mortensen (Tange) Tangesøvej 83, Tange, 8840 Rødkærsbro
Mette Mortensen, Sallingsundvej 69. 7870 Roslev
Henrik Hoberg Munk. Blodbøgen 30. 8620 Kjellerup
Mai Young Nielsen. Nørregade 39. 7860 Spøttrup
Peder Lykkegård Nielsen, Hedevænget 70, 8800 Viborg
Simon Lykke Nielsen, Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev
Marianne Nyborg, Ågade 14, Farre, 7323 Give
Jakob Nørgaard-Petersen. Rindsholmvej 104, Rindsholm, 8800 Viborg
Karin Kragsig Olesen, Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
Louise Kjelsmark Olesen, Kirkevej 39. Handbjerg, 7830 Vinderup
Henrik Overgaard, Højen I. Vrold, 8660 Skanderborg
Bjarke Aagaard Pedersen. Sofienlundparken 57, 8860 Ulstrup
Bjarne Kriegbaum Pedersen. Liseborgvej 33 A, 8800 Viborg
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 K. H. Sku, Skovgårdvej 15, Hammelev, 6500 Vojens
Marianne H. Skorstengaard. Sleipnersvej 12. 8600 Silkeborg
Carina Ditte Stentoft. J.P. Jakobsensvej 25, 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 Ventzel, 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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9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
97102
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9799
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
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9730
9731
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9734
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9740
9742
9743
9744
9745
9746
9747

102

Helene Aarslev, Børglumvej 68. Tjørring, 7400 Herning
Rie Soon Als, Enghaven 13, Simested, 9620 Aalestrup
Casper Hjorth Andersen, Sdr. Thisevej 37, Sdr. Thise, 7870 Roslev
Louise Asp, Vestergade 7, 66 d, 8850 Bjerringbro
Jens Bang-Jensen, Nørremøllevej 8, Lomborg, 7620 Lemvig
Helle Bendesen, Gyvelvej 3, 66740 Bramming
Viggo Bjerring, Halvorsmindevej 109 A, 9800 Hjørring
Frederik Bjørn. Solhøj 35, Nørager. 9610 Nørager
Simon Bonne, Nybovænget 36, Møldrup, 9632 Møldrup
Mette Nørris, Borved Trinbrædtvej 6. Hald Ege, 8800 Viborg
Anne Brønnum. Landlyst 16, 7330 Brande
Steffen Brusgaard, Byrialsen Olgavej 2, 57800 Skive
Mette Byskov, Lilleskovvej 7. Thorup, 9320 Hjallerup
Christian Hennecke Clausen, Uglbjergvej 10, Dejbjerg, 6900 Skjern
Anne-Sofie Dahl, Frederiksdal Allé 8. l.s, 7800 Skive
Rikke Bangsbo Dissing, Karolinegade 4, 7800 Skive
Michael Donby, Bygmarksvej 12, Skrydstrup, 6500 Vojens
Asbjørn Drechsler, Klydevej 22, 7650 Bøvlingbjerg
Anne Kristine Erhardsen. Refshammervej 30, 7900 Nykøbing
Rikke Bukbjerg Fiedler, Teglgårdvej 38, 7451 Sunds
Cate Bang Fløe, Studsgårdvej 48, Snejbjerg, 7400 Herning
Olaf Frandsen-Thorlacius, Moesgaardvej 14 C, 8270 Højbjerg
Kirstine Gade, Lyngvej 19, Skringstrup, 8832 Skals
Karen Goul-Nielsen, Næsbækvej 2. Balling. 7860 Spøttrup
David Grant, Sinding Hedevej 105, Sinding, 8600 Silkeborg
Sedsel Niemann, Gyldenløve Nislevvej 11, 5450 Otterup
Michael Kusk Hansen. Krakasvej 18. Voel, 8600 Silkeborg
Sine Myrup Hansen, Gunderstedvej 20, Aars, 9600 Aars
Ulrik Friis Hansen, Bjerrevej 5, Fjelstervang, 6933 Kibæk
Lisbeth Hedegaard, Herrupvej 4, Herrup, 7830 Vinderup
Mads Høgh-Olsen, Kildemosevej 12, Dianalund, 4293 Dianalund
Helene Høyer-Christensen, Baldersvej 50, 7800 Skive
Søren Krogh Jakobsen, Bandsholmvej 43, Haubro, 9600 Aars
Sofie Toftgaard Janerka, Krokusvej 18, 500 Grenå
Jeppe Lægaard Jensen, Gammelbyvej 3, Mejrup, 7500 Holstebro
Kathrine Poder Jensen, Rønneallé 140, 7451 Sunds
Louise Rye Jensen. Tindbækvej 39, Tindbæk, 8900 Randers
Mette Tang Jensen, Ebletoftvej 38, 8544 Mørke
Per Rønn Jensen, Bækmarksbrovej 145, Bøvling, 765 Bøvlingbjerg
Jette Damgaard Jeppesen. Viborgvej 109, Dommerby, 7800 Skive
Jakob Søgaard Johannesen, Hindbærvej 18, 800 Viborg
Gita Frendrup Johannessen, Uhrevej 9, Uhre, 7330 Brande
Kathrine Jørgensen, Degnevangen 8, 7700 Thisted
Jonas Kalsgaard, Havbakken 4, Sir Lyngbjerg, 7500 Holstebro
Mette K. Kibsgaard, Fyrrevej 3, Box 229, Glyngøre, 7870 Roslev
Trine Klaris, Ulvedalsvej 46, 7470 Karup
Mads Knudsen, Damgårdsvej 48, Stilling, 8660 Skanderborg
Peter Kuhr Kristensen, Vesterrisvej 90, Østerbølle, 9620 Aalestrup
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9795
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9797
9798

Susanne Ladefoged, Kristens Hejlskovvej 88. Hejlskov, 7840 Højslev
Michael Kristiansen, Brombærvej 43, Resen, 7800 Skive
Pernille Dyhr Krog. Bytoftvænget 14. Tjørring, 7400 Herning
Thomas Kvorning, Ørnehøjvej 9, 8831 Løgstrup
Anders Reimers Larsen. Dømmestrupvej 49, Dømmestrup, 5792 Årslev
Lars Lyngholm Larsen, Haugevej 21. Hammerum, 7400 Herning
Laurs Larsen. Bjerlev Hedevej 14. Bjerlev, 7300 Jelling
Thomas Lassen, Clausensvej 13, One, 9500 Hobro
Sarah Wadmann Lauritsen. Holstebrovej 38 C , 7830 Vinderup
Andreas Tange Laursen. Hanklitvej 24. 7900 Nyk. M
Thea Laursen, Poppelvej 10. 8882 Fårvang
Gitte Blak Lisby, Kikkenborgvej 24, 7570 Vemb
Anne Louise E. Lyngsø, Sdr. Skjerkvej 14. 7490 Aulum
Henrik Stubager Mols. Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge
Maiken Nyholm Mosgaard, Marie Bregendahlsvej 43. 7430 Ikast
Johanne Mougaard, Østergade 56, 8831 Løgstrup
Jens Møller, Østerenden 15, Hornborg. 8762 Flemming
Jacob Grønlund Nielsen. Frisdalsvej 18. Valsgård. 9500 Hobro
Mads Peter Dyhrberg Nielsen. Brombærvej 33, 7800 Skive
Martin Møller Nielsen. Landevejen 19. Håsum, 7860 Spøttrup
Mette Bjerregaard Nielsen, Fyrrevænget 15. 8832 Skals
Nikolaj Nielsen. Knudmosevej 28. 7400 Herning
Pernille Nielsen. Knudmosevej 28, 7400 Herning
Simon Lykke Nielsen, Egevej 16, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Marianne Nyborg, Ågade 14, Farre. 7323 Give
Karin K.P. Olesen, Tarpvej 15, Uhre, 7330 Brande
Sonja Marie Overgaard, Højbyvej 1, 8462 Harlev
Johannes Aaberg Paulsen. Schumannsvej 13. 7400 Herning
Claus Skjøth Pedersen. Pilevænget 36, 8990 Fårup
Hanne Dalsgård Pedersen. Pilevænget 25. 7800 Skive
Trine Volshøj Pedersen, Volshøjvej 25. Gerning, 8850 Bjerringbro
Jakob Petersen, Møltrupvej 60, 7480 Vildbjerg
Christian Ramsdahl, Væselvej 94, 7800 Skive
Anne S. Riis. Hybenvej 31. 7800 Skive
Camilla Sandal. Næssundvej 2920, Hvidbjerg, 7970 Redsted
Kasper Søndergaard Sarup, Birkevej 12, Breum. 7870 Roslev
Peter A. Schelde. Idyl 20. BT ved, 6000 Kolding
Lisbeth Schøning, Møllevej 5, 9600 Års
Asbjørn SeegertLemvigvej 327500 Holstebro
Mette Skovbo, Ømosevej 30. 8643 Ans
Pernille Nygaard Sørensen. Vildstedvej 170. Vindblæs, 9670 Løgstør
Asger Erhardsen Tarpgaard, Strøget 22. Oddense, 7860 Spøttrup
Mikkel Kvistgaard Thomsen. Havremarken 41. 9690 Fjerritslev
Uffe Thoustrup, Gammelbyvej 5. Mejrup, 7500 Holstebro
Rune Toft, Jomfru Gundersvej 12, Skørring, 8544 Mørke
Søren Trærup. Kastainevænget 50, 7800 Skive
Thomas Vroue Vendelbo, Bøstrupvej 82, Bøstrup. 7840 Højslev
Anne Ørnholt Villadsen. Rustrupvej 33, Gjessø, 8600 Silkeborg
Martin Vilsbøl, Søndergade 87, 480 Vildbjerg
Louise Vorre, Sejrshøje 20. 8831 Løgstrup
Anette Yde. Villaparken 61. Balling, 7860 Spøttrup
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