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Kort nyt fra Bestyrelsen
AfH C Laursen

Udbygning og vore kerneområder
Årets alt overskyggende emne i bestyrelsen har været planerne om
kring en eventuel tilbygning i større eller mindre skala. Vi startede
meget bredt ud med planer, der rakte ud i vores omverden. Vores
konklusion er dog, at skolen for nuværende ikke har resurser til at
gennemføre et så stort projekt med flere samarbejdspartnere. Vi er
derfor endt med et projekt med de ting, vi ønsker os aller mest. Vi
er pt. ret langt i projektet og er lige nu ved at få priser på en hal med
springgrave, 2 store multi-rum/klasselokaler og et stort musiklokale i
samme bygning. Den måde, der undervises på i dag, kræver, at man
kan have mange elever samlet i et rum, for derefter at skille dem ad i
mindre grupper. Hvis vi vil noget med musik, som vi skriver i vores
værdigrundlag, er det på høje tid at musik får bedre forhold på BS.
Det samme gælder Gymnastik. Vil BS beholde sin position, som en
skole hvor gymnastik har høj prioritet, og at der hvert år kommer en
del af eleverne, der har prøvet det før, er det også på høje tid, vi får en
spring-hal. Får vi nye klasselokaler og et musiklokale, skulle det også
gerne give mulighed for at prioritere andre ting op i de eksisterende
lokaler, eksempelvis de kreative fag, og derved har vi styrket mange
af vore kerneområder på skolen.
Der er selvfølglig meget, vi gerne vil have med i udbygningen, så
hermed en opfordring til at kontakte skolen, hvis man har kendskab
til fonde eller andre midler, der kan bruges på byggeriet, inventaret
eller udsmykningen.

Udbygning og 25 års jubilæum
Der er i skrivende stund ikke taget en endelig beslutning, om at be
gynde at bygge. Det skulle dog gerne falde på plads meget hurtigt.
En forudsætning er selvfølgelig også, at økonomien skal hænge solidt
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sammen. Når vi ses til skolens 25 års jubilæum til sommer, skulle der
gerne være noget at vise frem, selvom vi måske ikke bliver helt færdige
til den tid. Vi håber at se så mange som muligt den 17. juni 2006, hvor
vi officielt fejrer skolens 25 års jubilæum. Med den aktuelle tilbygning,
kan vi også give kommende elever de bedste udviklingsmuligheder,
beholde vores plads som en fantastisk god efterskole, og dermed sikre
skolen en rigtig god fremtid.
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Springhallen - så går vi i gang!
Placering af Springhallen

1. sal - Undervisningslokaler - (Plantegning af springhallen)

Springhal, musik, redskabsrum — 1. udkast

Springhallen - så går vi i gang!
Plantegning af springhallen (der bliver sikkert små ændringer)
Musik (92 m2) ▼

▼ Øvelokaler og indspilning

Redskabsrum

Trappe op til balkon
og undervisningslokale
I Tumble Track
2 Springgrave
2 Trampoliner

Teamtrack
Plusbane
Fiberbane

3 Springgrave

Der er plads til en håndboldbane, men der kommer ingen streger eller
mål i første omgang.
Balkon, klasselokale l.sal - 1. udkast

At beskrive efterskole med ord?
AfAnne Hviid (elev 04-05)

Mit år på BS er netop slut. Jeg vil faktisk helst ikke erkende, at det
egentlig er over 3 måneder siden! Det føles nu stadig som i går...
Hvad betyder det alt sammen? Hvad betyder et efterskoieophold på
BS? Ord er magtfulde, men på netop dette punkt kommer de til kort
- de vil aldrig kunne beskrive efterskole på den helt rigtige måde.
Vi kan bruge ord som udvikling. Vi kan tænke på, at der hver
august lukkes nye, grønne elever ind i den ene ende - og ud kommer
engagerede og ansvarsfulde mennesker. På 10, alt for hurtige, måneder
er alt forandret. På 10 måneder har vi lært at leve med hinanden og
os selv. Vi har lært at gå på kompromis, vi har lært at sætte og ikke
mindst krydse grænser.
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Vi kunne også bruge ord som glæde og samvær. Ord som venner.
For en ven kan være mange ting, men en efterskole-ven er noget helt
specielt. En efterskole-ven er en person, som du har lært at kende på
den hårde måde. Det er en person, som du har lært at leve med hvert
sekund, hver time, hvert døgn i 10 måneder. Det er en person, som
har givet dig en lille brik til det store, gådefulde puslespil om dig selv.
Kort sagt; en ven for livet!
Vi må heller ikke glemme ordet fællesskab. Kan du forestille dig at
leve sammen med 120 mennesker, og så rent faktisk være knyttet til
hver og en? Hver myre bærer sit eget læs, nogle bærer meget, andre
kun lidt, men hver og én bærer de. Og de er alle lige vigtige!
Nu lyder det jo alt sammen som lutter lagkage, men det er det ikke!
Det kan være hårdt, så hårdt at man har lyst til at give op og droppe
ud. Men du skal lade være med at hoppe over, hvor gærdet er lavest,
for intet godt kommer let, og hvis alle giver et stykke af sig selv til
deling, så kan det ikke blive andet end magisk...
Men hvad er der tilbage nu, efter magiens sidste glimt er glimtet
bort? Bortset fra et savn, som ingen ny skole kan opfylde? Du har
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fået utallige værdifulde minder, venner for livet, oplevelser, kvaliteter,
selvtillid, en helt ny dig!
Så tak til alle jer på BS for et fantastisk år, tak til mit elevhold for
virkelig at ville. - for at være noget helt specielt! Jeg vil altid huske
det, som var det i går...
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Efterskolerne er en god forretning
for Danmark
Af Ole Mølgaard

Efterskolerne i front
Der har siden regeringsgrundlaget fra februar 2005 (se sidst i artik
len) været meget stor debat om 10. klasse, og dette ikke uden grund
selvom der siden da tilsyneladende er blødt en del op på indholdet.
Efterskolerne har været nødt til at tage bestik af situationen og være
parat til næsten alt fra alene at skulle have 8. og 9.kI. til, at der næsten
ingen ændringer kommer.
Mange, der kender efterskolernes og 10. klasses værdi, har talt med,
skrevet, ringet, mailet til folketingspolitikere, ministre m.fl. for at
ændre på formuleringen i regeringsgrundlaget. Dette har tydeligvis
haft en stor virkning.
Efterskolerne selv har ikke villet gå i protestaktioner osv., men
indset, at hvis man skal synliggøre efterskolernes værdier i det nu-
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værende samfund, er det nødvendigt at skærpe kommunikationen og
undersøgelser blev ved hjælp af Danmarks Statistik sat i gang.
Længe har vi tænkt det, men nu kan vi med vished og stolthed
sige:

Efterskolerne er en god forretning for Danmark
Dette er undersøgelsens konklusion. Efterskolen giver:
• Højere gennemsnitskarakterer
på ungdomsuddannelserne
• Mindre frafald på ungdomsuddannelserne
• Hurtigere gennemførelse af ungdomsuddannelserne
• Sikrere valg af videreuddannelse
• Flere videregående studerende
• Flere højt uddannede på arbejdsmarkedet
• Bedre dansk konkurrenceevne
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“Koncentreret person- og karrierevejledning”
Samtidig fandt man gennem undersøgelsen, at det, efterskolerne til
byder, er “Koncentreret person- og karrierevejledning”.

Personvejledning
Den nuværende rolle som et sted, der skaber og danner unge, vil altid
være en del af efterskolerne.

Karrierevejledning
Optimering af et samfunds “menneskelige ressourcer” sker ved, at
man får anvendt befolkningens evner der, hvor de virker bedst. Man
gør kun det, man er bedst til, når man har det bedst. Og efterskolen
kan hjælpe unge med at finde ud af, hvad man har det bedst med - og
hvad man kan blive bedst til.
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Koncentreret
I det moderne samfund er der krav om effektivitet også i skolen og
uddannelserne, hvilket også er et af regeringens mål.
Og det er faktisk, hvad efterskolen reelt gør. Tiden kan stort set
ikke gå hurtigere, end den gør på efterskolen. Man tænker og ændres
hurtigere end på noget andet tidspunkt i sit liv! Som i et pit-stop i
Formel 1 løb. Enhver Formel 1 kører ved, at sørger man ikke for at
få tunet raceren, er der ingen chance for at vinde løbet. For at kunne
køre rigtig hurtigt er et pit-stop det mest effektive.
Hvor kan man i Danmark ellers finde et sted, hvor man 24 timer i
døgnet på denne måde kan blive vejledt både personligt og karriere
mæssigt.

Uddrag af regeringsgrundlaget februar 2005
”Det er kun i Danmark, at der findes et generelt tilbud om 10. klasse.
Meningen med den nuværende ordning for 10. klasse er, at det skal
være et tilbud til unge, som fagligt og personligt ikke er klar til valg
af ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Men disse unge får ofte ikke et
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tilfredsstillende udbytte af 10. klasse, fordi mange skoler tilrettelægger
undervisningen efter bedre funderede unge.
Regeringen vil i efteråret 2005 fremsætte forslag til en grundlæg
gende reform af undervisningen efter 9. klasse, så den alene målret
tes de svageste elevers overgang til ungdomsuddannelse - primært
erhvervsuddannelse. Der skal være tale om egentlige brobygningsfor
løb, så vidt muligt med praktikophold i virksomheder. Det skal være
hovedreglen, at unge fortsætter direkte i en ungdomsuddannelse efter
folkeskolens 9. klasse.”
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En hilsen fra Verdensholdet

Hej alle BS’er
En lille hilsen fra os 4 gamle BS’er ude fra den store verden. Vi er nu
2 måneder inde i vores 10 måneders turné med verdensholdet.
Efter IV2 måneders hård træningslejr i Danmark startede vi ud i
Portugal. Derefter gik den lange flyvetur til Sydamerika, og vi befin
der os lige nu i Uruguay.
Vi laver opvisninger hver dag, nogle dage endda flere på samme
dag. Forholdene varierer meget. Sommetider er det på ”pløjemarker”
for få lokale, andre gange i flotte haller med flere tusinde tilskuere.
Billedet herunder er fra dagens opvisning på en nedslidt gammel fod
boldbane for en masse skolebørn. I publikums øjne er vi nogle gange
de største stjerner, og giver derfor mange autografer og kindkys efter
opvisningerne. Al den opmærksomhed er en ny og fed fornemmelse,
hvilket ikke er svært at vænne sig til...
Udover opvisningerne laver vi mange workshops for de mange glade
og livlige børn. Børnene er i alle aldre og fra vidt forskellige sociale
lag, men fælles for dem alle er deres store lyst til at deltage.
Her i Uruguay er der meget varmt op til 30 grader, derfor tilbringer
vi det meste af vores sparsomme fritid i poolen.
Vi nyder livet og har det godt, dog kan man sommetider godt savne
de kendte rammer i Danmark.
Vi glæder os til de sidste 8 måneder af turnéen som går til USA,
Asien, Afrika og Europa. Ikke mindst glæder vi os til Danmarksturnéen
i april og selvfølgelig landsstævnet i Haderslev.

Mange glade hilsner fra
Rikke Vinther (98/99), Jacob Bjerre (95/96- 96/97), Trine D. Bisgaard
(95/96) og Kristian Kjærgaard (93/94-94/95)
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Fra gammelt til nyt
Af Lisbet Dalgaard Mølgaard

Et nyt valgfag på BS.
Hvordan kan det være at genbrug - retro og gi. designede møbler - er
blevet så populært at beskæftige sig med?
Antikviteter som investeringsobjekter har gennem mange år været
attraktive og spændende for en del mennesker, men faktisk er det i
dag alle aldre og ikke mindst unge, både drenge og piger, der gerne
går i genbrug for at finde sin helt egen stil, her tænkes på både tøjstil,
forskellige møbler og diverse ting til værelset/ hjemmet.

”Fra gammelt til nyt” handler om:
Et ønske om at være unik blandt ligestillede er en energi i det en
kelte menneske, som fyldes af behov for ikke at være som alle andre.
Spændingen ved at finde noget brugt eller kasseret, gerne lidt specielt,
slidt og som tidligere har været anvendt til noget helt andet, er en
bevidstgørende proces. At sætte sit eget præg ved at bruge sin fantasi
og ide på en synlig handling, kan skabe tilfredshed, accept og prestige
uden større økonomisk udgift.
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Muligheden for at mikse på kryds og tværs af modetøj fra forskellige
perioder fra 3o’erne til år 2005 er bare blevet et hit. En fantastisk re
aktion på vor tids overflod af tilbud på dusinvarer. Den ekstreme lette
mulighed for anskaffelse af alt i butikker, gør det for nogen kedeligt
at købe de traditionelle varer. Derfor er denne ”genbrugsmode”, at
skabe sig selv, det unikke, blevet et behov, for identitet blandt mange,
og her især unge mennesker.
Jeg synes, det er en sund reaktion ikke bare følge med strømmen
som tidligere, hvor det var mærkevarernes tid. Det er det stadigt, men
i knap så udpræget grad.
GI. møbler er også spændende at få sat i stand, slebet eller malet.
At sy hynder, puder eller ombetrække stolesæder kan hurtigt skabe et
meget godt resultat med forholdsvis få midler.
Strikning og syning/ broderi er igen blevet interessant at beskæftige
sig med. Mange unge kan ikke strikke eller sy, og her er det sjovt at
se elevernes reaktion, når de har lært at beherske disse områder. Igen
en udvidet mulighed for den enkelte elev til at tage sit eget valg om
form, farver, kvalitet og komposition, og det vil mange af vore elever
gerne. Også disse valg, tror jeg, kan være med til at skabe selvstændige
og bevidste unge mennesker i andre sammenhænge.
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Værdikampen
AfAnne Mølgaard Mogensen (92-95)

”Værdikampen” hed foredraget en fredag eftermiddag på
Bjergsnæsskolen, afholdt af Jørgen Husted. Men hvad er værdier?
Hvilke værdier er det, vi skal kæmpe for? Foredraget gav masser af
stof til eftertanke. Fik mig til at se tilbage på de 5 år som formand for
elevforeningen. Hvilke værdier har vi der? Hvorfor overlever denne
lille forening?
Det konkrete og det håndterlige er nemt at holde fast i og beslutte
sig for at købe eller ej. Men med et medlemskab af elevforeningen får
man ikke noget konkret tilbage, bortset fra årsskriftet og indbydelse
til elevmødet. Men disse dele kan man jo få fingrene i alligevel. Så
hvorfor købe et medlemskab? Jo fordi - det har værdi. At vise, at man
har fået et tilhørsforhold til Bjergsnæsskolen, og at man påskønner
det, stedet har givet en med i bagagen. At man kan bakke op om og
støtte skolens videre virke, så andre kan få de samme oplevelser og
styrker med derfra. At man kan holde kontakten til de personer, som
var med til at præge det eller de år, man levede på Bjergsnæsskolen.
At kunne følge med i udviklingen på efterskolen og glæde sig over,
hvad de nye elever får lært.
Til det kommer der en historie fra vores bestyrelsesmøde i
Elevforeningen i september måned: Vi var som sædvanlig på rundvis
ning og blev opdateret om skolen af Ole Mølgaard. Ude i ”hytten” slog
det mig pludseligt, at da jeg gik på BS (92/94) var der ikke noget, der
hed internet. Computere var få og mails var et ukendt fænomen. Nu har
knap halvdelen af eleverne deres egen bærbare computer med, og der
er trådløst netværk overalt på skolen. Samtidig kan jeg heller ikke selv
forestille mig en hverdag uden computer eller internet forbindelse, da
jeg dagligt sender mails til diverse bestyrelser, til studiet og til familie
og venner. Det går stærkt, og det er nemt at holde kontakt.
Men tilbage til værdierne for de er stadig de samme. Man kan ikke
undgå at blive påvirket af mennesker, der er i ens nærhed. Denne læ
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ring sker døgnet rundt på efterskolen og ikke via computeren. Læring,
der ikke kan sættes i kasser og dikteres. Læring, der har værdi for den
personlige udvikling og ens evne til at samarbejde.
Bjergsnæsskolens Elevforening overlever, fordi der i bestyrelsen
sidder nogle personer, der brænder for at give tidligere elever mulig
heden for at holde kontakten og ikke glemme de værdier, de fik med
fra Bjergsnæsskolen. Samtidig er der rundt i Danmark tidligere elever,
der nyder frugten af bestyrelsens arbejde og værdsætter det ved at
være medlem.
Tak skal I have.
Bjergsnæsskolens Elevforening - en elevforening i bevægelse...
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Den store nærhed

Kontakt
grupper

140 elever - er det for mange?
Af Ole Mølgaard

Der har været mange spørgsmål til os, om ikke vi nu har fået lidt for
mange elever. Er skolen ikke blevet for stor? Jo, skolen er blevet for
stor, hvis vi stadig kun var 6 lærere til at tage os af 140 elever.
Da skolen startede i 1981 var vi nemlig 6 lærere til at tage os af de
58 elever dag og nat. Nu er vi 18 lærere til at tage os af de 140 elever.
Lidt statistik kan give lidt klarhed (antal lærere er uden forstander).
Årstal

1981
2005

Antal
elever
58
140

Antal
lærere
6
18

Elever
pr lærer
9,6
7,7

Antal
aftenvagter
1
3

Elever
pr. aftenvagt
58
46,6

Tallene taler for sig selv. Der er færre elever pr lærer i dag, end da vi
startede skolen. Men det har intet at betyde, hvis ikke vi har indstillet
og indrettet os på at have 140 elever. Derfor ved vi, at det f.eks. er
vigtigt, at de tre lærere på aftenvagt skal rundt og tale med eleverne,
hjælpe dem og ”lege” med dem. Det hjælper ikke at sidde tre lærere
på lærerværelset.

Ny struktur og pædagogik
Et andet elevtal kræver en anden struktur. I tidens løb er mange ting
ligeledes ændret, så en ændring af pædagogikken skulle følge med. På
modsatte side er der et skema, så man kan se, hvordan vi har grebet
sagen an, så eleverne får et rigtig godt skoleår på Bjergsnæsskolen.
Elevholdet er delt op i tre team, som igen er delt op i to klasser.
Lærerne er tilknyttet et bestemt team, men for ikke at gå på kompromis
med fagligheden, kan man også undervise i andre team. Elevernes
kontaktlærer kommer fra teamet, og det er de tilknyttede lærere, der
holder møder om teamets elever. De kan derved koncentrere sig om
47 elever og ikke 58, 101 eller 140 elever. Det er helt sikkert, at alle
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ikke kommer til at kende alle lige så godt, som da vi var 58 elever,
men der er mulighed for, at man kommer til at kende 47 endnu bedre.
Hvis man vil.

Fagligheden forbedres med fagteam
Flere lærere i det samme fag har givet os mulighed for at oprette
fagteam til udvikling af de enkelte fag. Dette giver en langt bedre
udnyttelse af hinandens ressourcer og vil sammen med klasseteamene
give et godt samarbejde omkring elevernes faglige, sociale og hele
menneskelige udvikling.

Den store nærhed
Det er stadig de samme elementer, der spiller ind i en elevs eftersko
leliv, hvilket de forskellige ord og sentenser skal synliggøre. Når det
gode grundtvigske kerneord - vekselvirkning - er sat så centralt skyl
des det ordets betydning. Vekselvirkningen mellem eleverne, mellem
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elever og personale og mellem personalet indbyrdes er et livgivende
element i hverdagen. Vekselvirkningen med det øvrige samfund er i
vor globaliserede tid blevet endnu mere nødvendig, og som efterskole
er vi på godt og ondt en del af denne globalisering. Vi kan frasige os
den eller arbejde med den - vi gør det sidste.
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Nytter det noget?
Andreas Vind — årg. 2001/02.
Næstformand, Bjergsnæsskolens Elevforening

Efterskolen befinder sig i et underligt spændingsfelt. På den ene side
har den stor succes med et rekordhøjt elevtal hvert eneste år. På den
anden side forsøger vores politikere nærmest at sabotere skoleformens
grundlag. Det er regeringens mål at få så mange som muligt til at
springe 10. klasse over og gå direkte til en ungdomsuddannelse.
Efter tre år i gymnasiet har jeg nu en rimelig baggrund for at vur
dere, om mit 10. skoleår på Bjergsnæsskolen overhovedet nyttede no
get. Det er et svært spørgsmål, for jeg ved jo ikke, hvordan det var gået
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mig, hvis jeg var gået direkte til gymnasiet efter 9. klasse. Men når jeg
sammenligner mig selv med mine klassekammerater, der ikke fik/tog
chancen og kom på efterskole, så har jeg alligevel følt, at jeg havde
visse fordele - både på det personlige, faglige og sociale plan.
Fagligt er det meget naturligt, at man med et ekstra skoleår har et
forspring. Det gjorde overgangen fra folkeskole til gymnasium bety
delig lettere, hvor de andre brugte mere energi og tid på det faglige i
begyndelsen. Det er ofte i begyndelsen af l.g., at de svageste dropper
ud pga. uoverskuelige lektiemængder, men her har efterskoleeleverne
igen en kæmpe fordel, da de ofte har et overskud og en erfaring, som
de andre tydeligvis mangler.
Nok er det faglige vigtigt, men man skal bestemt ikke undervur
dere det sociale. Netop på dette punkt er efterskoleeleverne virkelig
overlegne. De har lært at gebærde sig socialt i et større fællesskab. De
er blevet udfordret på en helt anden måde end gymnasieelever, der
kommer direkte fra folkeskolen. Det er oftest selvsikre og selvstæn-
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dige elever, som efterskolerne sender videre i uddannelsessystemet,
og disse egenskaber er vigtige, når der skal skabes et socialt liv i en
gymnasieklasse. Hvis der er et dårligt socialt klima i en klasse, så går
det helt sikkert også ud over det faglige, for når en ligeglad holdning
opstår, så får gymnasiet bestemt ikke det bedste ud af sine elever.
Mange gymnasielærere opfatter også efterskoleelever som ansvarlige
elever, der tør markere sig i timerne og bidrage til det sociale i klas
sen.
Så JA! 10. klasse nytter noget! Det er ikke bare et spildår, men et år
der udvikler, udfordrer og rykker! Det er bare vigtigt, at vi får gjort
vores politikere opmærksomme på dette, for desværre trækker deres
embedsmænd i den modsatte retning. De fleste læsere af dette årsskrift
er ikke i tvivl om, at efterskolerne gør et stort og uundværligt arbejde,
men hvis man ønsker at bevare efterskolen, så er det nødvendigt at
tage ansvar. Giv din mening til kende og præg debatten - det er det
eneste, der nytter noget.
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Afslutningstalen 2005
Af Ole Mølgaard

Rør ved livet og mærk du er til
Der var godt nok smæk på højttalerne i Søndermarkskirken til den
anderledes gudstjeneste d. 24. maj, og jeg glædede mig over den 74årige dames meget positive kommentarer i avisen. I fik rørt ved noget
gennem jeres eget engagement.
1 vandt konkurrencen i SUK (Samtaleforum Unge og Kirke) om
fremtidens gudstjeneste. I efterlyste dialogen og nærværet. I efterly
ste det, vi alle godt ved er nødvendigt, men ikke altid får taget os tid
til. Nu bruger I pengene, 5.000 kr., på jeres afslutningsfest i morgen,
hvor I skal drikke øl, vin og spiritus og feste. Det er vel nok kirkeligt
- eller hvad? Det kommer helt an på jer selv. Hvad bruger I festen til?
Vil I vise rummelighed og nærvær, dialog og fællesskab så tror jeg,
det helt falder i tråd med jeres eget budskab i fremtidens gudstjeneste.
Livet er jo ikke kirke eller forsamlingshusfest men både og. Set ud
fra mit synspunkt.
Hertil morgen hejste vi flaget i det smukkeste solskin. Og selvfølge
lig skulle vi synge ”Morgenstund har guld i mund”. At solen skinner på
os den sidste dag, vil jeg ikke tro, er nogen tilfældighed. Solen vil igen
vise os lyset og glæden, der har præget dette skoleår. Som Grundtvig
siger i denne morgensang, vi har sunget så tit:

Gå da frit enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.
Her får I den frihed, der kommer af troen på, at arbejder man godt
med det, man har fået givet, er det nok til at klare det liv, man skal
leve - også at kunne forbinde livets mange forskellige facetter.
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Jeg tror på, at 1 vil kunne forvalte mange talenter. I har vist så mange
gode sider gennem dette skoleår.
Den faglige stræben, I lægger for dagen, er en af disse sider. Et
karaktergennemsnit på 8,32 for jer alle tilsammen og for både prøve
karakterer og standpunktskarakterer. Det er vist ikke så ringe endda
-sagt på jysk. I er selvfølgelig også her meget forskellige. Nogle bruger
deres evner, andre vil helst undgå det. Vi mennesker er lidt mærkelige.
Var det en million kr. vi skulle forvalte, skulle vi nok sørge for, at det
skete på bedste måde. Er det vores egne evner kan vi finde på slet
ikke at ville bruge dem.
I ser nu, at vi den sidste uge har fået projektorer op i flere klasse
lokaler og kan måske føle, I bliver snydt for den mulighed, det giver i
dagligdagens undervisning. Der skal I vide, at netop I har været med
til gennem jeres seriøse brug af bærbare computere i undervisningen,
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at vi har valgt at sætte dem op, så vores undervisning bliver skærpet
endnu mere på fremtidens krav.
Jeg valgte ordet faglig stræben med fuldt overlæg. I har givet hin
anden lov til at være jer selv - også at være dygtige i de fag, hvor I var
fagligt rigtig gode. Derfor har det også været en fryd den sidste uges
tid at gå gennem gymnastiksalen. Efterhånden har udstillingen taget
form og jeres arbejder har fået en plads, som I selv gennem året har
fået jer en plads. Hernede har I i dag præsenteret os for musik, sang
og opvisning, som vi næppe har set og hørt tidligere. I er et specielt
elevhold med kreativitet, fordybelse og engagement.
1 har gennem året vist, at vi er en stor familie. Når I er hjemme
her på skolen, ved I, at der er rum til at skeje lidt ud. Der er rum til
at protestere, prøve at sætte benene på bordene, prøve reglerne af,
og vi fortæller jer troligt, at det vil vi ikke have. Når vi er ude, ja så
kender I pludselig reglerne for det at være gæst, og sammen med jeres
ungdommelighed og vægtning af samværet udstråler I en helt utrolig
styrke og ro tilligemed.
Som skoleforældre har vi været stolte afjer. Det har endda vist sig
i løbet af året, hvor lærere rejste og nye kom til, at I tog de nye til jer
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på en god måde. Som I en familie, hvor man får en ny far eller mor,
skal der afprøves grænser, men I har været nogle næsten eksemplariske
”børn” og vist jer som ansvarlige, der godt kunne lukke andre ind som
lærere og reserveforældre.
Vi er glade for jeres accept, og at vi har fået lov at lære jer at
kende.
Det kan være ganske uretfærdigt så forskellige vi er. Derfor skal vi
netop behandles forskelligt for at retfærdigheden kan ske fyldest. Men
hvor er det svært at forstå, at det den ene må, kan den anden ikke tillade
sig. Det er så svært at skulle indrømme, at man har det så godt, at det
ikke er nødvendigt, at der bliver taget ekstra hensyn til én.
Men det er så godt at vide, at netop ved at der ikke skal tages ekstra
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hensyn, har man sin frihed helt og fuldt til selv at vælge. Alle er vi i
hinandens hænder og varetægt, men uden ekstra hensyn står du mest
fri, dog er du så også nådesløst overladt til dig selv.
Er vor søgen efter ekstra opmærksomhed, særstilling og speciel
hensyntagen udtryk for angst for den nådesløse frihed, vi søger og
påberåber os retten til. Oftest er vor søgen efter millimeterretfærdig
hed begrundet i en større og større egoisme - ingen skal have mere
eller må mere end mig. Kunne det tænkes, at begrundelsen i stedet
skal søges i angsten for friheden. Friheden ved at være sig selv og lade
andre blive sig selv.
Det er altid lettere at vise sin fortrinlighed ved at være retfærdig
mod alle - læs millimeterretfærdig -, end at bevise den ved at arbejde
med sig selv og derved blive mere fri og selvstændig.
I jeres ungdoms påvirkning af hinanden har 1 brug for at kunne
mærke, hvad de andre tænker og tror. I skal ikke være for meget
udenfor, og jeres forældres generations opfindelse af mobiltelefonen
har givet jer et fantastisk redskab til dette sammen med computeren,
når nu ikke man kan være sammen hele tiden, som her på skolen.
Alligevel bipper mobilen, når søvnen er ved at trænge sig på, og den
sidste nyhed fra en ven skal absolut tjekkes. Alle er vi i denne båd.
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Vi kan ikke lade roen falde på os. SMS’en skal tjekkes, mailen skal
tjekkes, vi skal være på. Altid. Der er dog stadig en knap på mobi
len, computeren og også for jer forældre, fjernsynet. Knappen hedder
SLUK - eller i dag ON/OFF.
Måske er det symptomatisk, vi skal helst være ON hele tiden - for
hvordan vil det lyde eller se ud, hvis jeg bare var sat på OFF? Det lyder
altså ikke så godt. Nærmest som at være 94 år, halvdøv, svagtseende
og meget ude af stand til at tage vare på sig selv. Så er jeg heller ikke
tjekket, som det hedder.
Men hvad sker der, når jeg slukker? Jeg har taget en beslutning - et
valg. Der bliver ro. Tid til eftertænksomhed. Måske endda ro til at
tænke på, hvem man selv er og vil være.
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I sangen vi har sunget, siges der:
Dagen er din
Ubrugt og fin.
Lær dig det svære spil:
At røre ved livet og mærk du er til.
Dagen er din
Ubrugt og fin.
Lær dig det svære spil:
At leve så livet bli’r til.

Synes du, livet er svært og kaotisk. Så er der kun ét at gøre. Du må
tage et valg. Det er kun gennem valg, du mindsker kaos og forvirring.
Godt nok kan du komme til at vælge forkert, men det er der ikke noget
at gøre ved. Vælger du ikke, kommer du ingen steder og har så på den
måde alligevel valgt ikke at gøre noget.
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Som der står i sangen:
At røre ved livet og mærk du er til. Vi ved det godt.
Giv livet lov, at det kan skabes i os selv. Se dagen hver morgen som
den er - ubrugt og fin. Vælg en gang imellem at sætte omverdenen på
OFF og dig selv på ON.
Se det fine spil i hverdagens liv.
Glæd dig over samhørigheden og fællesskabet du har haft sammen
med os andre i et år. Brug det til at give andre glæde, fællesskab og
liv. Du er nu stærk, for du har snart erindringen tilbage om et år på
Bjergsnæsskolen, hvor du har været med til, at det kunne lade sig
gøre.
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Tak
Elever, I har været i tæt kontakt med personalet på skolen, og jeg
vil gerne sige tak til personalet for en rigtig god og flot indsats. Der
har været nogle udskiftninger i lærerstaben, men I er trådt ind, hvor
der manglede én i en periode, så eleverne ikke har skullet undvære
den nødvendige undervisning. En speciel tak for jeres indsats vil jeg
sige til de fra personalet, der nu holder. I aften vil vi tage en behørig
afsked med jer.
I forældre skal have en stor tak, fordi I havde så stor tillid til os, at I
ville sende jeres børn til Bjergsnæsskolen, Det har været utroligt, som
1 har bakket os op og på så mange måder. F.eks. havde vi på cykelturen
tilbud om 16 besøg hos forældre, men vi kunne kun nå 7 besøg. Det var
helt fantastisk, som der var gjort noget ud af det. Tak skal I have.
Nu får I ikke børn med hjem, men unge mennesker, der har levet i et
tæt samvær et helt år. Det kan ikke undgås at give lidt rastløshed. Det
er ikke jeres skyld, men reaktionen på et godt efterskoleår. Lad dem
tude ud, men lad dem ikke hænge og svøbe sig ind i minderne.
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Og det skal I, elever. I må ikke hænge med næbbet, når I kommer
det næste sted, I skal være. Det kan godt være, det ikke er så godt som
her, men det kan det blive, hvis I vil det. Om ikke andet må I sørge
for, at I får noget andet med jer derfra.
Den anden aften præsenterede I en årsvideo, der også var helt unik.
Den var gennemført i både komposition, indhold og teknik.
1 aftes så I jer selv på videoen fra den første aften, og der blev grint
en del. I så pludselig den udvikling, der er sket med jer. Det blev også
en dejlig og fin aften med mange indslag. Der blev fældet mange tårer,
fordi vi ved, at tabet af hinandens daglige samvær kan være svær, og
alligevel er sorgen til at bære, da noget nyt venter forude, og erindrin
gen vil blive i vores bevidsthed. Som Kierkegaard siger: Erindringen
har den store fordel, at den begynder med tabet, derfor er den sikker,
fordi den har intet at tabe.

Og med dette vil jeg til jer alle sige:
Tak for et dejligt skoleår, vi vil ikke glemme jer.

Eleverne søsætter ønskeskibe i DGI-Byen
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25 års jubilæum
på Bjergsnæsskolen
Lørdag den 17. juni 2006
10.30

Indvielse af Springsal, musik mm. (selv om byggeriet
ikke bliver helt færdigt)
Taler, musik, kunst, sang, gymnastik, dans mm.
Udstilling i gymnastiksal af tidligere og nuværende
elevers kunstværker.

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00

Traktement
Gymnastikopvisning
Kaffe (5 års jubilarerne er i spisestuen)
Generalforsamling i elevforening
Koncert med tidligere elever.
Dagen afsluttes
Programmet er foreløbigt

Elevmødet på Bjergsnæsskolen 2006
Lørdag den 17. juni 2006
Bliver afholdt i forbindelse med skolens 25 års jubilæum
- se program ovenfor.

Alle medlemmer af elevforeningen kan tilmelde sig
25 års jubilæet.
Der vil blive sendt indbydelse ud i foråret.
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10-års jubilarer 2006 (årg. 95/96)
inviteres til jubilarmiddag onsdag d. 24. maj kl. 17.30-20.30.
med opvisning middag og en god snak

Velkommen til elevmøde og jubilæum 2006

Elevforeningen og Bjergsnæsskolen
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Det svundne år
... ifølge elevernes dagbog
Redigeret af Rita Rasmussen

August
Søndag d. 8. august: De fleste ankom ved trettentiden, hvor lærerne
stod og tog imod os. Vi fik et værelse, mødte vores værelseskamme
rat og fik pakket ud. Ole bød velkommen, præsenterede lærerne og
fortalte lidt om skolen. Vi fik kaffe og sang et par sange. Forældrene
tog hjem, og aftenen stod på et par timers virkelig hård træning i
gymnastik og dans. Kl. 22 var vi i seng...
Mandag d. 9. august: Vi blev vækket af en ”blid” lærerstemme over
højttaleren. Vi skulle ud på årets første morgenløb. Efter et hurtigt bad
var der morgensang og flaghejsning i gården. Efter morgenmad blev
vi vist rundt på skolen af vores kontaktlærer, blev fotograferet og fik
instruktion i rengøring af områder. Efter middag havde vi de såkaldte
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”legeprægede sportsaktiviteter”, som bl.a. bestod af styltegang, støv
lekast, vandstafet, ”banke bøf” m.fl. Det var dejligt vejr, så der blev
også tid til en lille vandkamp. Mandag var også dagen, hvor vi havde
årets første kortime med barfodede Niels og sangglade Rita.
Onsdag d. 11. august: Valgfagspræsentation på bl.a. Gymnastik og
Idrætshøjskolen, hvor der blev sprunget og lavet rytmisk gymnastik
til den helt store guldmedalje. Dernæst cyklede vi til Borgvold og
gik bytur i vores team. Om aftenen var der friaften med masser af
aktiviteter f.eks. volley eller twister.
Torsdag d. 12. august: Dagen, hvor lærerne spillede deres uforglem
melige rollespil. Volleyturnering i kontaktgrupperne. Hvem vandt? Så
en hård gymnastiktime og ikke mindst vores første lange løbetur. En
dejlig, men hård dag.
Torsdag d. 19. august: Det var den første rigtige skoledag med for
tælletime, boglige timer og valgfag. Om aftenen var der håndbold
kamp på storskærm i Foredragssalen. Danmark vandt.
Torsdag d. 24. august: Så kom den store dag, hvor Team 2 arrange
rede deres ”Bad Taste Party”. De pyntede op og lavede underholdning
hele dagen. Det var en vellykket fest, hvor alle var klædt grimt ud og
der blev danset til den store guldmedalje. Katrine Kæmsgaard blev
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kåret som aftenens grimmeste og fik derfor en flot præmie. Anne
Madsen vandt limbokonkurrencen og fik også en præmie. Det var en
rigtig sjov aften. Ros til team 2.
Fredag d. 25. august: Vi SLAP for morgenløb!! ~ Det troede vi
ikke var muligt. Det var virkelig dejligt. Det kvarters tid gjorde un
derværker.

September
Lørdag d. 4. september: Forældrene kom kl. 13.30 og så stod det ellers
på fremvisning af gymnastik, dans og kor. Derefter gik vi ud i kon
taktgrupperne og hyggede os med forældrenes medbragte kaffekurv.
Torsdag d. 9. september: Det var en skøn morgen, da der ikke var
morgenløb. Alle skulle være ude af værelserne kl. otte, fordi der kom
en masse lærere, der skulle på musikkursus. Kl. halv ni cyklede vi
til Skals Efterskole. Der skulle være 17 km. derud, men der var 26
km., så vi var alle helt smadret, da vi endelig nåede frem ca. en time
forsinket.
Der var forskellige aktiviteter. Da vi alle skulle have noget at spise
begyndte det at brænde på skolen, så alle løb ud. Der kom brandbiler
og politi. Det var ikke lige det, vi troede, vi skulle opleve på Skals
Efterskole den dag.
Søndag d. 26. september: Efterskolernes Dag (åbent hus), hvor man
kunne se mange aktiviteter og blive vist rundt af eleverne. Der var
ca. 700 besøgende, og til aftensmaden fik vi en sodavand som tak for
vores flotte indsats. Vi var alle meget trætte og gik tidligt i seng om
aftenen.
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Mandag d. 27. september: Denne dejlige morgen fik vi lov at sove
til kl. 7.30 og slap for morgenløb.
Tirsdag d. 27. september: Tirsdag gik den ikke længere. Det var op
af fjerene og ud på morgenløbsruten. Om aftenen var der besøgsaften,
hvor drengene besøgte pigerne.
Onsdag d. 29. september: Rockmusikeren Stan Urban fyrede den
vildt af på klaver og med sang. Han brugte hele kroppen. Han var
virkelig god af en 61-årig skotte at være. Om aftenen var der håndbold
mod Gudenådalens Ungdomsskole. Pigerne spillede først og trods alle
BS-ernes råbende opbakning på sidelinien, tabte BS-holdet alligevel.
Drengene kæmpede bravt til sidste sekund, men tabte i den afgørende
fase.

Oktober
Tirsdag d. 5. oktober: Om aftenen holdt seksualvejleder Helge Myrup
foredrag. Han havde en god humor og det blev en sjov aften med meget
grin og gode spørgsmål.

49

50

51

52

Torsdag d. 7. oktober: Team 9 skulle planlægge den fantastiske
”Talentaften”. Aftenen startede kl. 8, hvor de to meget populære værter
Rune og Sara elegant guidede publikum gennem aftenen. Det var en
stor blanding af talenter, der stillede op lige fra musik, sang, humor,
stand up, til beatboxing, rap og breakdance. Flot aften.
Fredag d. 8. oktober: Forældre og elever havde samtale med kon
taktlæreren. Eleverne viste gymnastik, kor og sammenspil og til sidst
dansede eleverne folkedans med deres forældre. Det var sjovt, og vi
dansede en masse polka!!
Mandag d. 18. oktober: Vi havde Amerika-dag, så vi snakkede
engelsk hele dagen. Vi dansede amerikanske folkedanse, og vi skulle
fremlægge om Amerika. Til middag fik vi burgere og pomfritter, og
det var rigtig godt. Efter middag fortalte Amanda om, hvordan det er
at bo i Amerika.
Onsdag d. 20. oktober: Vi havde dansk formiddag, hvor vi så
”Mifunes sidste sang” Om aftenen hørte vi en mega, kanon, fantastisk
rigtig god koncert med ”Jungle Boogie Band”.
Weekenden 30. og 31. oktober: Lørdag formiddag var der mange der
tog til byen. Om eftermiddagen var der blandede aktiviteter, nogle tog
i badeland andre tog i biografen eller hen for at bowle. De, der blev på
skolen, fik sig en overraskelse, da nogle pludselig så, at der var brand
nede ved ”Skrotmanden” (Staaling). Ole ringede til brandvæsenet,
og i løbet af meget kort tid var der styr på det. Efter aftensmaden var
der hygge og film på storskærm. Søndag blev vi vækket af Kirsten
(vagt) kl. 10.15 og der var mokost kl. 10.30. Kl. 14 var der forskellige
aktiviteter i hallen såsom krabbefodbold, blindvolley og hockey.

November
Torsdag d. 25. november: Fik vi os en overraskelse. Lærerne fortalte
os, at vi skulle have en anderledes dag. Pigerne skulle blive hjemme
på skolen, mens drengene skulle trække i det gamle tøj og cykle ud i
skoven. Pigerne skulle hygge derhjemme, lægge make-up på hinanden
osv., mens drengene skulle tumle i skoven et par kilometer væk fra
skolen. En rigtig fed eftermiddag med masser af sjove oplevelser.
Skoleweekend. Fredag d. 26. november: Team 1 gjorde klar til store
aften, nemlig ”Gallaaften”. Alle drengene skulle kl. 18.00 gå i opholds-
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stuen, trække en rose og hente den elev, hvis navn stod på sedlen. Vi
gik i spisestuen og fik rigtig god mad. Derefter skulle vi ned i hallen
og danse lancier, som gik rigtig godt. En kæmpe stor tak til team 1
for en kanon fed og anderledes aften.
Lørdag d. 26. november: Om formiddagen var de fleste i byen,
og om eftermiddagen gik vi en tur til Forstbotanisk Have ved
Gymnastikhøjskolen for at samle ting til vores julekalenderborddekoration. Om aftenen var der arrangeret ”Hit med sangen”, og det var
rigtig sjovt.
Søndag d. 28. november: Forældrene kom på besøg. For de skulle
se deres små børn danse fint. Der var velkomst i hallen kl. 13.30,
og derefter var der værksteder med juleklip, julekor, dekorationer og
meget andet. Efter det skulle alle eleverne skifte til det fine tøj, og
der skulle danses lancier for alle forældrene. Det gik rigtig godt, og
alle var tilfredse.

December
Mandag d. 13. december: Nogle af pigerne lavede Lucia-optog i spi
sestuen før morgenmaden. Det var rigtig flot. Efter morgensamling
startede forberedelserne på musicalen.

Januar
Fredag d. 14. januar: Fredag var Niels’s store dag. Han fyldte nemlig
50 år. Os elever nød også godt af det, da han var så flink at give so
davand til maden.
Onsdag d. 19. januar: Vi stod op til den sædvanlige morgentur. Noget
af team 1 skulle forberede den geniale ”Farmerfest”, der skulle foregå
samme aften. Derfor fik vi stegt flæsk med persillesovs og jordbærgrød
som dessert. Mums! Og da Ole havde fødselsdag, gav han flødeboller
som tredje ret. 1 o-fag holdt en præst foredrag. Bagefter skulle vi arbejde
i kontaktgrupper og komme med forslag til fornyelse af den danske
folkekirke. Vi kunne deltage i en konkurrence og vinde 5.000 kr.
Til ”Farmerfesten” var der masser af aktiviteter som f.eks. vand
stafet, ballondans og ringridning. Nogle fra team 1 opførte et lille
skuespil om en dag på landet med publikums replikker. Sjov aften og
det blev sent, inden vi kom i seng.
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Norgestur fra d. 29. januar til d. 5. februar
Lørdag: Endelig var dagen kommet, som vi alle havde ventet på. Kl.
11 var vi i busserne og startede den lange rejse til Norge. Der var højt
humør i de tre busser, og der blev set en masse film. I bus to blev der
spillet og sunget på livet løs, da Bjørn, Brian og Rasmus havde taget
deres spillegrej med. Skægt. På færgen blev der hygget i alle kroge,
under trapper og på gulvet. Spilleautomaterne blev flittigt brugt, men
desværre uden den store gevinst.
Søndag: Vi nåede til Bjorli tidligt om morgenen, og der lå masser
af sne. Nogle steder helt op til tre meter. Busserne blev pakket ud, og
vi klædte om på hotellet. I varmestuen blev der serveret morgenmad
og udleveret madpakker til resten af dagen. Der var kø ved skiudlej
ningen for alle glædede sig til at komme ud på ski, og da alle havde
fået langrendsski, gik turen til børnebakken. For nogen var det en
stor udfordring, og der blev grint, øvet, og styrtet en masse gange. Vi
fik teknikken ind i benene og tog på ture opdelt efter begyndere, let
øvede og øvede. Efter turene hyggede vi på hotellet, og lidt efter lidt
blev hytter og lejligheder ledige, og vi kunne flytte ind. Aftenen gik
med udpakning, hygge og afslapning. Efter dagens strabadser gik vi
trætte i seng.
Onsdag: I dag var den første rigtige dag på alpin. Dagen blev dog
en del forkortet, da det var umuligt at fjerne det irriterende klister,
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der sad på mange ski. Efter en masse hårdt slid fik vi endelig gang i
skiene og snowboardene. Dog kunne vi ikke undgå få skader og en
enkelt måtte på hospitalet. Vejret var ikke det bedste, det regnede. Om
aftenen var der mulighed for lysløjpe, hvilket mange benyttede sig af,
og det endte med et fakkeloptog ned ad pisten. Den kære kameramand
Brian benyttede sig også af chancen til at køre ned ad den røde pist
på kælk.
Torsdag: Vejret viste sig fra sin bedre side, og fjeldet blev åbnet. Det
var der mange, der var henrykte over, og mange tog hele den lange
tur op og kastede sig over de fornøjelige off-pister. Om aftenen var
der fælles spisning, og det betød, at hver hytte havde ansvaret for at
lave mad til en eller flere lejligheder. Det var rigtig hyggeligt at få lidt
spagetti i kødsovs, mens man kunne snakke med hotelboerne. Efter
spisning var der arrangeret videofremvisning med mærkværdige klip,
og turens styrt blev kåret. Prisen gik til Niels Bach, som lavede et flot
og veludført spring over et hop, hvorefter han nogle få meter længere
nede ad bakken landede elegant på ryggen. Fremragende hop!!
Fredag: Vi var nu nået til den sidste dag på ski, og det var med tungt
hjerte. Før det blev tid til at stå på ski, skulle vi igennem en stressende
omgang pakning og oprydning. Vi efterlod vores bagage i det dunkle
værtshus ”Missing link”, hvorefter vi nærmest skøjtede hen ad det
isglatte fortov for at komme over til pisterne. Solen skinnede fra en
næsten skyfri himmel. Fuglene kvidrede, hvis ikke de var fløjet til
de varme lande, og det tøede en anelse. Efter en tid på ski blev der
åbnet for fjeldet, og det blev udnyttet til en masse off-pist kørsel. Folk
styrtede i flæng, men vi slap for slemme knubs, fordi sneen var så
blød som en fjer, så længe man var oppe i fjeldet. Længere nede var
sneen hård som en sten, og her blev der høstet utallige blå mærker.
Man skulle tro, at folk nu havde lært at bruge liftene, men Anne M.
og Charlotte fik bevist det modsatte ved at vælte hinanden af til stor
morskab for de, der befandt sig i nærheden. Som dagen gik afleverede
folk deres ski og ved halvfiretiden var pisterne mennesketomme. Man
valfartede til det eventyrlige og dejlige varme badeland, hvor der blev
slappet af i vandkanten. Der blev købt en masse is. Inden vi skulle
køre fik vi en dejlig chilipastagryde. Vi skulle hjem, og det blev en
god aften, hvor vi så nogle gode film. - Lørdag: Hjemme på BS blev
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busserne tømt, og tingene sat på plads inden vi fik en bid brød. Så var
det weekend og tid til at slappe af.

Marts
Fredag d. 11, marts: Kl. 18 kørte vi mod Sundshallen. Vi varmede op,
og så nogle andre hold inden vi selv skulle på gulvet. Der var ikke
meget plads til 120 elever, men vi fik lavet en god opvisning allige
vel, og der var også god opbakning fra publikum. Der blev hygget og
slappet af i busserne.

April
Onsdag d. 20.: Vi vågnede op til endnu en smuk dag på ”Bjerget”.
Efter løbetur, morgenmad og fortælletime stod dagen i idrættens tegn.
Ca. 20 elever tog til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og deltog i en
talentdag med spændende gymnastik med Britt og andre. Resten af
eleverne samt elever fra Kongenshus Efterskole var på BS, hvor elever
fra Gymnastik- og Idrætshøjskolen stod for aktiviteterne.

65

5 års jubilarer
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Maj
Tirsdag d. 3. maj: Så var der morgenløb med Lars, hvilket selvfølgelig
indeholdt de sædvanlige ”vanskabte” fejesving og dagens dyr, som i
dag blev dinosaurusen.
Torsdag d. 5. maj: Vi fik gjort hele skolen fin, og der var klar til at
modtage de ”gamle” elever. Om formiddagen kom Rasmus Nøhr og
spillede, ren succes. Om eftermiddagen var der gymnastikopvisning,
kor og sammenspil og information fra skolen.
Fredag d. 20. maj: Koret drog med Niels og Rita i spidsen mod
København. Der var en hyggelig stemning i bussen, og vi gjorde holdt
på Fyn og købte en is. På Københavns hovedbanegård følte vi, at vi
var kommet ind med 4-toget, men da vi stod under uret, og Rita slog
tonen an, følte vi os på hjemmebane. Vi sang, så flere stoppede op for
at lytte og for at se og høre, hvem vi var. Herligt!! Derefter var der
strøgtur, hvilket mange var glade for. Om aftenen startede vi med en
fin middag i DGI-Byens ”Vestaurant” inden vi skulle optræde i DGIByens ”Vandkulturhus” i forbindelse med en konference, som Ole og
Lisbet havde været med til at tilrettelægge. Det gik rigtig godt, selvom
vi var meget spændte og nervøse. Da vi var færdige, var der natmad.
Fantastisk!! Vi satte derefter kurs mod det jyske, sang fødselsdagssang

10 års jubilarer
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for Anne A., stoppede i Herning for de, der skulle til Rock i Herning,
inden vi atter nåede BS efter et fantastisk oplevelsesrigt døgn.

Juni
Mandag d. 6. juni: Det var dagen, da den hypnotiserende Ali Hamann
skulle komme og give en forestilling. Alle var meget opstemte. Han
fik ti personer op på nogle stole og begyndte at lave nogle ”spændeøvelser” Senere fik han folk til at sove på kommando, og på en eller
anden måde fik han de sovende til at tro, at de var i et tog eller så
Olsenbanden eller sad med en kat i hænderne. Det sidste klarede Tore
godt, han fik virkelig katten til at spinde. Det var sjovt, og alle havde
en god oplevelse.
Torsdag d. 16. juni: Kl. 24.00 blev vi vækket af Anne T. og HC.
Tro det eller ej, vi skulle på natløb. Vi kom helt ned til Søndersø på
vores lille tur. Undervejs fik vi nogle små forskrækkelser af lærerne.
Nogle blev mere bange end andre. Ved 3-4 tiden var alle kommet
godt hjem igen med en forhåbentlig opklaret mordsag! Om morgenen
blev vi vækket kl. halv ni, og vi skulle ud til vores kontaktlærer og
spise morgenmad. Efter middagsmaden kom den sørgelige nyhed. Alle
vores ting skulle pakkes ned i poser og tasker. Værelset var nu frata
get sit personlige præg. Efter en sørgelig omgang pakning fik Bodils
kontaktgruppe humøret op igen ved en omgang vandkrig med hele
skolen som deltagere. Bagefter kunne man frivilligt glide på plastik
smurt med brun sæbe. Til sidst var der en samling ved bålet med nogle
gode tankevækkende sange. Om aftenen var det den store aften, hvor
de forskellige kåringer blev offentliggjort. Der var arrangeret en stor
fest, hvor både piger og drenge var klædt i fint tøj. Kristina, Stinne
og Nicolaj gav aftenen et godt pift som værter. Sandhederne kom på
bordet. Alt i alt en god aften, hvor gråden blev afløst af grin. Alle læste
godnathistorie i form af blå bog, som lige var blevet udleveret.
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Det svundne år, kalenderen
Redigeret af Rita Rasmussen

August 2004
3. til 5. august: Personalet gik i gang med de sidste forberedelser til
det kommende skoleår.
8. august: Åbningsmøde for elevholdet 2004-2005.
9. til 18. august: Introduktionsuger.
19. august: Eleverne startede på almindeligt skema med boglige timer
og valgfag.
23. august: Diskussionsaften for lærerne.
26. august: Team 2 arrangerede fest med temaet ”Bad taste”.

September 2004
3. til 5. september: Skoleweekend.
4. september: Forældreeftermiddag med gymnastikfremvisning, dans,
kor og kaffe i kontaktgrupperne.
5. september: Eleverne til gudstjeneste i Søndermarkskirken.
6. september: Diskussionsaften for lærerne.
9. september: Eleverne besøgte Skals Efterskole.
9. til 12. september: Forlænget weekend.
9. til 11. september: 70 musiklærere på kursus på Bjergsnæs.
17. september: Forældre/vennekredsmøde om lærerteamsamarbejde
og diskussion om skolelivet ud fra små ”cases”.
21. september: Kursus for lærerne.
25. september: Efterårsmøde for elevholdet 2003/2004.
26. september: Efterskolernes dag (åbent hus), hvor omkring 700 kig
gede ind.
29. september: Stan Urban spillede på klaver og sang rock for fuld
udblæsning.
30. september: Torben Brask fortalte om organtransplantation og om
at blive/være organdonor.
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Oktober 2004
5. oktober: Foredrag af sexualvej leder Helge Myrup
7. oktober: Team 9 arrangerede ”Talentaften” med stor succes.
8. oktober: Forældredag med samtaler, gymnastik, dans, kor og sam
menspil samt fællessang.
8. til 17. oktober: Efterårsferie for eleverne.
9. til 15. oktober: Gymnastikinstruktørkursus 1.
18. oktober: Halvårsmøde i Midt- og Østjysk Region på Klejtrup
Musikefterskole.
18. oktober: Eleverne havde amerikansk dag.
20. oktober: Alle blev fotograferet til det årlige elevbillede.
20. oktober: Omegnsaften med Kristian Maagaard og ”Jungle Boogie
Band”.
23. og 24. oktober: Pædagogisk weekend for Bjergsnæsskolens perso
nale afholdt på Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg.
27. oktober: Kursus for lærerne.

November 2004
3. november: Hans Rasmussen holdt foredrag for eleverne om H. C.
Andersen.
11. november: Kursus for lærerne.
11. november: Min iårsmøde i Midt- og Østjysk Region på Gudenådalens
Ungdomsskole.
12. november: Eleverne til Tue Westh koncert på Klejtrup
Musikefterskole.
17. november: Gymnastik og Idrætshøjskolens elever arrangerede en
aktivitetsdag for BS-elever.
18. til 21. november: Lang weekend.
22. november: Omegnsaften, hvor Jeppe Søe holdt foredrag om
”Mediernes magt”.
24. november: Julefrokost for personalet med middag og overværelse
af jubilæumsshowet med ”Linje Tre” i Tinghallen.
26. til 28. november: Skoleweekend.
26. november: Gallaaften med alle klædt i gallatøj, spisning af tre
retters menu og lancier i hallen.
28. november: Gudstjeneste i Domkirken. Forældreefterm iddag med
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værksteder, æbleskiver og gløgg samt elevernes præsentation af lan
cier, hvilket gav megen applaus.

December 2004
7. december: Frederiks skoles 9. klasse på besøg.
13. til 19. december: Juleuge med musical og medieuge.
17. december: Generalprøve på musicalen ”Den forunderlige ø” for
Søndre Skoles 2.- 4. klasse. Om aftenen forestilling for omegnen og
mulighed for at se udstillingen af elevarbejder fra de kreative værk
steder.
18. december: Julegudstjeneste i Asmild og derefter mulighed for tage
til byen og købe julegaver, hygge sig.
19. december: Forældreeftermiddag med udstilling af elevarbejder og
opførelse musicalen ”Den forunderlige ø”
20. december til 3. januar: Juleferie.
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Januar 2005
11. januar: Leif Skive holdt foredrag om emnet ”Fokus på unge og
sundhed”.
12. januar: Fokus på kunst med foredrag af Felix Pedersen.
19. januar: O-fags dag om tro og foredrag af sognepræst Troels
Laursen. Hver kontaktgruppe udarbejdede et forslag til en gudstjene
ste, og sendte forslagene indtil en konkurrence. Jannes kontaktgruppe
vandt den landsdækkende konkurrence.
19. januar: Team 1 arrangerede ”Farmerfest”.
20. januar: Diskussionsaften for lærerne.
29. januar til 5. februar: Norgestur.

Februar 2005
10. februar: Forældreaften med gymnastikopvisning, elevfortælling
om turen til Norge m.m.

75

11. til 20. februar: Vinterferie.
21. til 24. februar: Fagprøver og gymnastiktræning.
23. februar: Håndboldvalgfagseleverne deltog i Østjysk mesterskab i
håndbold i Vivild.
26. februar: Elevholdet deltog i vinterstævne for gamle Viborgelever
på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg.
27. februar: Oplysningsmøde for elevholdet 2005-2006.

Marts 2005
2. marts: Eleverne gav opvisning i Aars.
3. marts: Musikaften med 3 x Støjberg (tre gamle elever) og Louises
mand Martin Rauff.
4. marts: Årsmøde i efterskolernes lærerforening (EL) på Hotel Nyborg
Strand.
5. og 6. marts: Årsmøde i Efterskoleforeningen på Hotel Nyborg
Strand.
11. til 13. marts: Opvisningsweekend med opvisninger i Sunds, Viborg,
Vingsted, Ågård, Ålborg og Idom.
14. til 18. marts: Projektuge for team 9.
26. marts: Kursus for lærerne.
20. marts: Eleverne gav opvisning ved lokalopvisning i Rosendal
Gymnastikforening i Hobro .
20. marts: Elbæk Efterskole på besøg med opvisning for hinanden.
21. marts: Årsmøde i skolens vennekreds.
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22. marts: Team 9 arrangerede ”Fastelavnsfest”.
24. til 28. marts: Påskeferie.
29. marts: Halvårsmøde i Midt- og Østjysk Region på Kongenshus
Efterskole.
29. marts til 1. april: To elever, Anne Berg og Anders Hedegaard, fra
Gymnastikhøjskolen i Ollerup var i praktik.
31. marts: Firkantstævne i gymnastik på Brejninggård Efterskole
med Vesterlund Ungdomsskole, Lægården Ungdomsskole og
Bjergsnæsskolen.

April 2005
3. april: Gymnastikforeningen ”KVIK” holdt sit forårsstævne i hallen
på Bjergsnæs. Eleverne stod for det praktiske.
4. april: Orienteringsmøde for kommende elever.
5. april: Jannes kontaktgruppe i Århus for at modtage førsteprisen i
konkurrencen om en gudstjeneste for unge.
6. april: Eleverne i Aalborg til gymnastikstævne sammen med de
nordjyske efterskoler.
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11. april: Bjergsnæs på besøg på Vedersø Idrætsefterskole.
12. april: Diskussionsaften for lærerne.
13. april: Orienteringsmøde for kommende elever.
16. april: Eleverne deltog i en gallaopvisning i Grenå.
18. og 19. april: Fordybelsesdage.
20. april: Højskoledag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
21. til 24. april: Lang weekend.
25. april: Meget tidlig om morgenen tog Lars og hans naturfagshold
på fugletur.
28. april til 3. maj: Skriftlige prøver.

Maj 2005
4. maj: 10-årsjubilarene samlet til en middag og en snak om ”Gamle
dage”.
5. maj: Elevmøde for tidligere elever.
10. maj: Eleverne til gymnastikstævne i Vejen.
20. maj: BS-koret på tur til København med koncert under uret på
Hovedbanegården, strøgtur og om aftenen koncert i Vandkulturhuset
i DGI-byen.
14. til 16. maj: Pinseferie.

Juni 2005
6. juni: Hypnotisøren Ali Hamann på besøg.
10. til 13. juni: Cykeltur til Glyngøre.
16. juni: Omegnsaften med udstilling af elevarbejder, gymnastik- og
danseopvisning, kor og sammenspil.
17. juni: Sidste aften
18. juni: Forældredag med udstilling af elevarbejder, gymnastik- og
danseopvisning, kor og sammenspil samt fællessang og afslutnings
taler.
20. til 22. juni: Lærermøder om det kommende skoleår.
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Bjergsnæsskolens folkelige bagland
Vennekredsen for Bjergsnæsskolen
Er skolens folkelige bagland og vælger besty-relse samt formand for
skolen. Årsmødet ligger i marts måned. Vennekredsen må ifølge
fundatsen højst være på 60 medlemmer samt 15 indvalgt af elevfor
eningen.

Formand
Hans Christian (HC) Laursen, Viborg

Bestyrelse
Terkel Hessellund, Sundstrup (næstformand).
Peter Ballentin, Viborg
Peder Byskov, Viborg
Anders Mogensen, Skibelund

Forældrekredsen
Mange forældre ønsker at holde forbindelsen til skolen ved lige, når
bar-net er færdig med opholdet. Derfor er der oprettet en forældre
kreds, 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 et forældre og vennekredsmøde, hvor aktuelle emner bliver taget op og en samtale
mellem forældre- og vennekreds foregår.
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Bjergsnæsskolens Elevforening
ønsker alle læsere en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Elevforeningens bestyrelse 2005/2006
Formand:
Anne Mølgaard Mogensen (92/94)

Næstformand:
Andreas Vind (01/02)

Kasserer:
Martin Have (91/93)
Menige medlemmer:
Martin Bak (00/02)
Jenny Østergaard (00/02)
Netali Amdneh (03/04)

1. suppleant:
Klara Kjeldsen (95/96)

Årgangsrepræsentanter:
Helle Poulsen (03/05)
Peter J. Torp (04/05)
www.bs-elevforening.dk - det er der det sker
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Elevmødet på Bjergsnæsskolen 2007
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 17. maj 2007 kl. 9.30-17.30

10-års jubilarer 2007 (årg. 96/97)
inviteres til jubilarmiddag onsdag d. 16. maj kl. 17.30-20.30.
med opvisning middag og en god snak

Velkommen til elevmøde og jubilæum 2007

Elevforeningen og Bjergsnæsskolen
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Personalet 2005-06
Skolens personale i skoleåret 2005-06.
(Rækkefølge efter dato for anscettelse/antagelse).

1.

Brian Andersen, lærer
ansat fra 1. august 2005, underviser i dansk, engelsk, håndbold,
volleyball og har fortælletimer
2. Christian Bennedsgaard, lærer
ansat fra 1. august 2005, underviser i engelsk, geografi, guitar,
samspil, sang og har fortælletimer
3. Karina Borgbjerg, lærer
ansat fra 1. august 2005, underviser i tysk, psykologi, tegning og
har fortælletimer
4. Grethe Frøslev, kontorelev
ansat fra 1. august 2005.
5. Kim Lorentzen, lærer
ansat fra 1. august 2005, underviser i fysik, matematik, biologi,
naturfag, friluftsliv og har fortælletimer
6. Lasse Østergaard Nielsen, lærer
ansat fra 1. august 2005, underviser i matematik, gymnastik,
spring og har fortælletimer
7. Flemming Nielsen, pedelmedhjælper
ansat fra 1. april 2005
8. Sisse Degnbol, praktisk medhjælp
ansat fra 1. september 2004
9. Jens Kristian Petersen, timelærer
ansat fra 1. august 2004, underviser i sløjd
10. Carsten Houlborg, timelærer
ansat fra 15. november 2004, underviser i gymnastik og spring
11. Tina Kjærgaard, timelærer
ansat fra 1. august 2004, underviser i gymnastik
12. Stinna Jørgensen, lærer og fysioterapeut
ansat fra 1. august 2004, underviser i gymnastik, træningslære,
tager sig af skader etc.
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13. Allan Bie Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 2004, underviser i fysik, biologi, gymnastik,
spring
14. Ulrik Thomsen, viceforstander
ansat fra 22. marts 2004, underviser i fysik, spring,
75. Tanja Kousgaard, lærer,
barselsorlov fra 9/10 2004 - 17/11 2005
ansat fra 1. august 2002, underviser i tysk, dansk, gymnastik,
rytmisk gymnastik og har fortælletimer
16. Anna Johansen, køkkenassistent
ansat fra 1. september 2002
17. Elsebeth Nedergaard, rengøring
ansat fra 2. oktober 2000
18. Jan Rasmussen, pedelmedhjælper
ansat fra 25. september 2000
19. Morten Graae, lærer, barselsorlov
ansat fra 1. august 2000, underviser i matematik, IKT, volleyball
og har fortælletimer. Er edb ansvarlig
20. Lisbeth Heimann, økonoma, leder af køkkenet
ansat fra 1. august 1996
27. Susanne Skovby, køkkenleder
ansat fra 1. august 1996
22. Anette Bode Overgaard, lærer, barselsorlov
ansat fra 1. august 1996, underviser i engelsk, tysk, håndbold,
o-fag, aktuelt, foreningslære og idrætsteori, har fortælletimer og
er skolevejleder
23. Allan Brints, pedelmedhjælper
ansat fra 26. juli 1993.
24. H. C. Henriksen, lærer
ansat fra 24. august 1992, underviser i matematik, fysik, fodbold,
håndbold og har fortælletimer
25. Anne Tingager, lærer
ansat fra 1. september 1991, underviser i dansk, tysk, forenings
lære, kursus 1 i gymnastik, æskehåndværk og har fortælletimer
26. Grethe Arnsholt, køkkenassistent
ansat fra 1. august 1985.
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27. Finn Jønsson, pedel
ansat fra 7. september 1983, tager sig af de praktiske pligter med
have og bygninger.
28. Hanne Ruth, sekretær
ansat fra 1. juni 1983.
29. Kirsten Lavrsen, lærer
ansat fra 15. januar 1983, underviser i dansk, o-fag, keramik og
har fortælletimer.
30. Rita Rasmussen, lærer
ansat fra 1. august 1982, underviser i dansk, musik, sam-spil, kor,
spiller til sang, har fortælletimer og er tillidsrepræsentant
31. Niels B. Andreasen, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i matematik, o-fag, kor, har
fortælletimer og er skole-vejleder.
32. Hans-Jørn Bergmann, lærer
ansat fra 1. august 1981, underviser i tysk, engelsk, geografi, o-fag
og har fortælletimer
33. Lisbet og Ole Mølgaard, forstanderpar
ansat fra 1. august 1981.
Lisbet underviser i dans, billedkunst, maleri, tegning/a-kvarel og
har fortælletimer.
Ole har fortælletimer og dans.
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Elevliste 2004-05
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4018
4019
4020
4021
4022
4025
4026
4027
4029
4030
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4127
4040
4136
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
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Kathrine Fogh Albertsen
Nanna Ting Amorsen
Anne Andersen
Chris Ryttergaard Andersen
Ditte Lystbæk Andreasen
Niels Østergaard Bach
Jacob Bjerre Balling
Mette Høy Boli
Kristina Bonde
Ane Kathrine Bro
Sara Schmidt Buch
Stine Møller Bylov
Anne Frost Christensen
Christian Bækgaard Christensen
Martin Christensen
Mathies Boile Christensen
Katrine Zacho Dahl
Maria Harlev Ebbesen
Søren Prip Estrup
Laura Carøe Fink
Rasmus Friis
Jan Ole Fuglsang
Stefan Dam Graversen
Ida P.S Hansen
Mads Holme Hansen
Sara Thestrup Hansen
Mads Melgård Hedegaard
Martin Hedegaard
Christian Buhl Hendriksen
Marie Ejlertsen Hestbæk
Lasse Hahn Holst
Anna Højgaard Ilsøe
Sebastian Aarslev Jakobsen
Katrine Pilgaard Jensen
Maria Lundsby Jensen
Sanne Kjær Lægaard Jensen
Anne Jepsen
Anders Holgersen Johansen
Anne Korsgaard Josefsen
Andreas Dalgaard Justesen
Jacob Højen Justesen
Esben Juul
Søren Honum Høy Jørgensen
Anders Kjeldsen
Klaus Westergaard Kjeldsen
Christian Kjær
Asker Kjærgaard

Veidsparken 68, Ørum, 8830 Tjele
Toustrupvej 89, Snejbjerg, 7400 Herning
Landevejen 2, Lem, 7860 Spottrup
Hejlskovvej 50, Hejlskov, 7840 Højslev
Vidarsvej 10, 8600 Silkeborg
Glyngørevej 44, Trustrup, 7800 Skive
Ballingvej 85, Hem, 7800 Skive
Mosrosevej 13, 7800 Skive
Pilene 10, Tandslet, 6470 Sydals
Strandvejen 22, Hjarbæk, 8831 Løgstrup
Odinsvej 12, 8464 Galten
Viborgvej 99, Hornbæk, 8900 Randers
Fyrskrænten 5, 7900 Nykøbing Mors
Nonbo Hegn 3, Hald Ege, 8800 Viborg
Fresiavænget 48, 7730 Hanstholm
Munkemarken 35, Vinderslev, 8620 Kjellerup
Kvædeparken 16, 9500 Hobro
Krattet 29, 7442 Engesvang
Brorsonsvej 50, 8850 Bjerringbro
Tolstrupvej 257, Tolstrup, 9700 Brønderslev
Vindelevgård 46. Vinderup, 7830 Vinderup
Postgårdsvej 15, 9260 Gistrup
Østerbyvej 15, Asp, 7600 Struer
Asger Jornsvej 13, 8600 Silkeborg
Jasminvej 3, Hørby Skoleby, 9500 Hobro
Bragesvej 10, 8800 Viborg
Tapdrupvej 79, Tapdrup, 8800 Viborg
Dolby vej 157, V Dølby, 7800 Skive
Vesterbrogade 22, Lem, 7860 Spottrup
Bonnesigvej 12, Resen, 7600 Struer
Faldvejen 17, Overlade, 9670 Løgstør
Riskærvej 1, Simmelkær, 7451 Sunds
Vråvej 7, Grønfeld, 8420 Knebel
Blommevænget 22, 7870 Roslev
Nissedalsvej 12, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors
Kåstrupvej 6, Oddense, 7860 Spottrup
Hasserisvej 119 C, Vokslev, 9000 Aalborg
Steen Blichervej 105, 7182 Bredsten
Hammeren 33, 7900 Nykøbing Mors
Kirkegade 95 B, 7430 Ikast
Søkbækvej 27, Ullits, 9640 Farsø
Søparken 17, Klejtrup, 9500 Hobro
Kastanievænget 40, Egeris, 7800 Skive
N.A. Christensensvej 7, 7900 Nykøbing Mors
Valmuevej 23, 7800 Skive
Miravej 11, Søften, 8382 Hinnerup
Lindegade 19, 6823 Ansager

4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4139
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4131
4092
4093
4095
4128
4137
4096
4097
4098

Anne Hviid Kristensen
Cecilia Rebekka Kristiansen
Mads Hartmann Bak Kristiansen
Anne Egebjerg Kudahl
Cathrine Søndergård Kudsk
Katrine Krog Kæmsgaard
Martin Broberg Laigaard
Sara Lambæk
Camilla Gæraa Larsen
Jackie Nikki Kvistfeit Larsen
Anne Moisted Madsen
Kasper Moller Madsen
Mike Le Kruse Madsen
Simon Markfoged Madsen
Tonny Kusk Madsen
Malte Mcldgaard Mailund
Karsten Emil Marcussen
Michael Metner
Jesper Mikkelsen
Cecilie Rahbek Mogensen
Rasmus Michler Mogensen
Camilla Mollerup
Louise Mortensen
Mie Mortensen
Ditte Ørbæk Møller
Maja Nørgaard Møller
Søren Høstgaard Møller
Kamilla Nedergård
Ann Bjerrekær Nielsen
Charlotte Nielsen
Jeppe Dahl Nielsen
Kasper Høegh Nielsen
Louise Helmer Nielsen
Niclas Nielsen
Rasmus Østergaard Nielsen
Kira Nikolajsen
Rasmus Norup
Lisa Solgaard Nøhr
Julia Nørgaard
Maya Oline Østergaard Olesen
Katrine Mølgaard Olsen
Kathrine Lynge Pedersen
Stinne Holmgaard Pedersen
Didde Anneberg Pedersen
Helle Hørdum Poulsen
Lars Gravgaard Poulsen
Line Poulsen

Over Saugstrupvej 4, Mejrup, 7500 Holstebro
Borgåvej 55, 8800 Viborg
Hjejlevej 83, 8641 Sorring
Hemmersvej 40, 7800 Skive
Fåruplund 10, 7900 Nykøbing Mors
Hulvej 3, Husby, 6990 Ulfborg
“Bakkegården” Hejlskovvej 58, Hejlskov, 7840 Højslev
Frølundvej 4, Hammerum, 7400 Herning
Nørrevang 14, 9362 Gandrup
Kragelund Møllevej 7, Kragelund, 8600 Silkeborg
Solbjerg 62, Snejbjerg, 7400 Herning
Vestertorp 101, Gjellerup, 7400 Herning
Sønder Allé 1, 8620 Kjellerup
Violvej 87, 7800 Skive
Jebjerggårdvej 12, Jebjerg, 7870 Roslev
Huginsvej 9, 7800 Skive
Præstegårdsmarken 3, Lem, 7860 Spottrup
Holstebrovej 14, 7800 Skive
Aakjærvej 6, 7800 Skive
Ternevej 7, Stevnstrup, 8870 Langå
Kielgastvej 42, 7800 Skive
Mimersvej 48, 7620 Lemvig
Saugstrupvej 4, Oddense, 7860 Spottrup
Tange Søvej 14, Tange, 8850 Bjerringbro
Nr. Karstoftvej 30, Karstoft, 6933 Kibæk
Landtingvej 44, 7830 Vinderup
Villaparken 140, Balling, 7860 Spottrup
Skivevej 36, Skræ, 8620 Kjellerup
Fasanvej 5, Ulbjerg, 8832 Skals
Plantanvej 11,7441 Bording
Nr. Søbyvej 17, Feldingbjerg, 7850 Stoholm
Kærgårdsvej 11, Rødding, 7860 Spottrup
Pedersmindevej 27, 8600 Silkeborg
Langdyssevej 4, Ølstrup, 6950 Ringkøbing
Taphedevej 13, Tapdrup, 8800 Viborg
Holmgårdvej 55, Møborg, 7660 Bækmarksbro
Odgårdsvej 1, Vinkel, 8800 Viborg
Ågade 4, 8620 Kjellerup
Lokesvej 92, 7800 Skive
Ormstrupvej 4, Hestbjerg, 7500 Holstebro
Havrisvej 15, Løvel, 8830 Tjele
Højenvej 16, Tolstrup. 9700 Brønderslev
Hasselvej 24, Glyngøre, 7870 Roslev
Nørregade I, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Mejsevej 10, 7800 Skive
Bjørndrupvej 11,7900 Nykøbing Mors
Guldstjernevej 11, V Hjermitslev, 9700 Brønderslev
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4099
4100
4101
4102
4133
4103
4104
4105
4106
4107
4130
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4134
4115
4116
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4125
4126
4001
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Nicolai Søborg Præstholm
Charlotte Fischer Rasmussen
Signe Holm Rasmussen
Ane Riis
Christhian Lyndcrup Riis
Jane Græsborg Schou
Sofie Bech Slyngborg
Thomas Villekjær Solnæs
Anne Lykke Stenum
Rune Broni Strandby
Jeppe Strudsholm
Louise Trustrup Stubkjær
Brian Sondergaard
Anders Bekmand Sørensen
Bjørn Sørensen
Lisbeth Heide Sørensen
Mathias Filtenborg Sørensen
Rasmus Sørensen
Isabel Wandall Sørensen
Troels Kvistgaard Thomsen
Hans Thorgaard
Peter Josef Torp
Anne Ormstrup Vestergård
Gitte Villadsen
Tore Wiben
Maja Winther-Rasmussen
Troels Bak Zinglersen
Katrine Lyngsø Ostergaard
Rasmus Gade Ostergaard
Kristian Aarslev

Durupvej 23, Glyngøre, 7870 Roslev
Tolstrupvej 178, 9700 Brønderslev
Hornshøjparken 99, 7500 Holstebro
Porsmark 3, 7970 Redsted Mors
Bavnevej 20, V. Smidstrup, 7323 Give
Vilholmvej 3. Durup, 7870 Roslev
Brombærvej 22, 7800 Skive
Kærsangervej 35, 8643 Ans By
Grimstrupvej 9, Timring, 7480 Vildbjerg
Tellingvej 6, Hjerm, 7830 Vinderup
Skolegade 34, Tungelund, 8881 Thorsø
Landevejen 6, Bustrup, 7860 Spottrup
Rypevej 21, 7480 Vildbjerg
Avnbøgen 34, 8620 Kjellerup
Sensommervej 18, 7960 Karby
Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev Mors
Nygade 7, l.sal, 7870 Roslev
Nørregade 19, Frederiks, 7470 Karup
Rantzausgavevej 4, 8355 Århus - Solbjerg
Havremarken 41, 9690 Fjerritslev
Kærsangervej 19, Balling, 7860 Spøttrup
Hegnetvej 4, Tøndering, 7870 Roslev
Roskildevej 11, 7400 Herning
Kongensbrovej 19 B, 8881 Thorsø
Bøgevej 9, 7900 Nykøbing Mors
Hyldevang 335, 7323 Give
Humlevej 9, 7800 Skive
Roslevvej 20, Jebjerg, 7870 Roslev
Tyttebærvej 2, 9500 Hobro
Børglumvej 68, Tjørring, 7400 Herning
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Elevliste 2005-06
5001
5002
5003
5004
5006
5008
5009
5010
5140
5011
5012
5014
5015
5016
5017
5018
5136
5137
5144
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5032
5033
5034
5035
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
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Simon Fløe Aaskov
Lotte Andersen
Louise Thisgaard Andersen
Mille Andersen
Thomas Friis Andersen
Josephine Holm Bach
Iben Bagger
Nicklas Bak-Olesen
Christina Duemark Berggreen
Jens Toksvig Bjerre
Anders Toft Bodilsen
Sara Schmidt Buch
Bolette Margrethe Bust
Kræn Byskov
Christian Mejlstrup Bøgh
Martin Brixen Christensen
Camilla Kjær Christensen
Steffen Dahl Christensen
Randi Dalhoff Christensen
Ditte With Christiansen
Michael Noe Christiansen
Kristine Luise Lindhardt Claus
Vibeke Dahlgaard
Emil R Damholt
Thorbjørn Wilhelm Dannerfjord
Sara Domino
Maja Durinck
Janek Bligård Eskildsen
Søren Prip Estrup
Lykke Eybye
Sidse Gade
Bo Guldbæk
Ditte Hammershøj
Dan Nielsen Hannibal
Kristian Sorgenfri Hansen
Peter Appeldorn Harrsen
Kim Hviid Haven
Jeppe Hedegaard
Pernille Holmer
Peter Holst
Marie Elisabeth Fløgsbro
Henrik Høy
Anders Iversen
Helene Ørgaard Iversen
Nicole Jacobsen
Søren Østergaard Jacobsen
Anne Sofie C.G Jensen

Arvad Møllevej 7, 7330 Brande
Kobberupvej 221, Mejrup, 7500 Holstebro
Torupvej 6, Torup, 9640 Farsø
Nonbo Vænge 18, Hald Ege, 8800 Viborg
Ringparken 14, 7323 Give
Højlundsvej 117, 7800 Skive
Bymidten 315, 9600 Års
Sandbyvej 25, 7800 Skive
Frederiksberggade 66; l.th., 8600 Silkeborg
Kokborgvej 5, Herrup, 7830 Vinderup
Bredgade 52, Glyngøre, 7870 Roslev
Odinsvej 12, 8464 Galten
Fædalhøjvej 15, Tapdrup, 8800 Viborg
Lilleskovvej 7, Thorup, 9330 Dronninglund
Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro
Lyngdalvej 44, 8500 Grenå
Egevej 2, 0. Bjerregrav, 8900 Randers
Storegade 83, 6700 Esbjerg
Høegsvej 41 A, Hammershøj, 8830 Tjele
Skolebakken 9,, 8641 Sorring
Liljevej 11, Stevnstrup, 8870 Langå
Bjerggårdsmarken 18, 7140 Stouby
Fjordvej 43, Skove, 7870 Roslev
Hasselvænget 18, 7800 Skive
Ellekone Bakken 16; 2.Th, 8800 Viborg
Vesterled 32, 8832 Skals
Svankjærvej 6, 7752 Snedsted
Vibevænget 68, Breum, 7870 Roslev
Brorsonsvej 50, 8850 Bjerringbro
Agerbjerg 62, Snejbjerg, 7400 Herning
Vesterled 64, 8832 Skals
Hårevej 52, Håre, 5591 Gelsted
Søndermarksvej 30, Stenild, 9500 Hobro
Vesterled 30, 7850 Stoholm
Vorkvej 112, Ødsted, 7100 Vejle
Troelsvej 12, Flejsborg, 9640 Farsø
Højfaldsvej 10, Hjerk, 7870 Roslev
Virringvej 69, Virring, 8660 Skanderborg
Nonbo Vænge 2, Hald Ege, 8800 Viborg
Druevej 29, 7800 Skive ~
Nejsigvej 31, 9362 Gandrup
Skurrehøjvej 19,8831 Løgstrup
Skovlunden 39, Thyregod, 7323 Give
Kirkegade 2, Jebjerg, 7870 Roslev
Bakken 21, , 7500 Holstebro
Gøttrupvej 23, V. Hornum, 9640 Farsø
Skovbovej 40, Valsgaard, 9500 Hobro

5049
5050
5145
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5141
5075
5076
5142
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5143

Annemarie Jensen
Charlotte Kort Bergmann Jensen
Julie Skytte Jensen
Mathias Jerga
Signe Hvid Joensen
Anne Honum Høy Jørgensen
Christina Saaby Jørgensen
Jens Kuhr Jørgensen
Line Jørgensen
Maja Elkjær Jørgensen
Rikke Holmgård Jørgensen
Mette Kalhøj
Amalie Knudsen
Henrik Teilmann Knudsen
Lars Henrik Knudsen
Jane Ostergaard Kristensen
Maria Gaarde Kristensen
Simone Kobborg Kristensen
Sofie Kristensen
Søren Vestergaard Kristensen
Maren Wigh Krogh
Sigrid Krogslund
Dora Marie Lasthein
Jan Laumark
Johan Thune Laursen
Sabrine Høegh Laursen
Anne Mette Thisgaard Lund
Merethe Bräuner Madsen
Tonny Kusk Madsen
Anders Grubbe Mailund
Rasmus Markussen
Anna Høy Mikkelsen
Camilla Mollerup
Katrine Stenum Mortensen
Mia Buur Mortensen
Steffen Kudsk Mortensen
Rasmus Mosgaard
Anders Holm Mølgaard
Anders Rathcke Goul Møller
Søren Høstgaard Møller
Anna Krüger Mønster
Jens Mølgaard Nielsen
Malene Dalgaard Nielsen
Mathias Falk Nielsen
Pernille Bjerrekær Nielsen
Sarah Marie Nohr Nielsen
Annika W. Nielsen

Hjejlevej 49, 8641 Sorring
Bakkevej 3, Herrup, 7830Vinderup
Herredsvejen 180, 9500 Hobro
Klostervej 14, Breum, 7870 Roslev
Kirketoft 48, Asp, 7600 Struer
Kastanievænget 40, Egeris, 7800 Skive
Pilevej 4, Glyngøre, 7870 Roslev
Ulstrupvej I, Ryde, 7830 Vinderup
Sundevedsgade 30, , 7500 Flolstebro
Overgårdsvej 3, Barde, 6920 Videbæk
Trustrupvej 99, Trustrup, 9690 Fjerritslev
Vinkelvej 20, Nr. Søby, 7840 Højslev
Birkebakken 39, 7800 Skive
Mejslingvej 56, Mejsling, 7100 Vejle
Tanderupvej 30, Tanderup, 5591 Gelsted
Kærgårdsvej 60, Rødding, 7860 Spottrup
Bavnevej 16, , 7323 Give
Over Savstrupvej 6, Mejrup, 7500 Holstebro
Bjergbyvej 15, Åsted, 7870 Roslev
Grimshøjvej 3, V Assels, 7990 0. Assels
Hovmøllevej 14, Torp, 7960 Karby
Krogslundvej 1, Hammerum, 7400 Herning
Linde Alle 1,7260 Sdr. Omme
Tastumvej 26, Feldingbjerg, 7850 Stoholm
Udsigten 21, 8654 Bryrup
Nymøllevej 59, Rødding, 7860 Spottrup
Skolevangs Alle 30, 8240 Risskov
Ravnehøj vej 12, 8831 Løgstrup
Jebjerggårdvej 12, 7870 Roslev
Jens Søndergårdsvej 76, 7500 Holstebro
Tulipanvej 15, 0. Bjerregrav, 8900 Randers
Grønningen 19, 7800 Skive
Mimersvej 48, 7620 Lemvig
Grindstedvej 27, 7184 Vandel
Floutrupvej 34, Junget, 7870 Roslev
Linåparken 19, 7451 Sunds
Poppelvej 67, Glyngøre, 7870 Roslev
Katrinevej 17, 7800 Skive
Holmegårdvej 11, 7870 Roslev
Villaparken 140, Balling, 7860 Spottrup
Remstrupvej 12, 8600 Silkeborg
Muldbjergvej 16, 6971 Spjald
Hammersvinget 6 B, 7900 Nykøbing Mors
Keldalvej 57, Blære, 9600 Års
Fasanvej 5, Ulbjerg, 8832 Skals
Haubrovej 54, Hornum, 9600 Års
Tanderupvej 4, Håre, 5591 Gelsted
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5146
5093
5094
5134
5095
5096
5097
5098
5147
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106

Sif Bruun Nielsen
Caroline Tarbensen Nielsen Ped
Kira Nikolajsen
Martin Hald Nissen
Jakob Norlyk
Lisa Solgaard Nøhr
Jacob Hvid Olesen
Peter Buch Olesen
Jonas Overgaard
Anni Frahm Pedersen
Daniel Bo Pedersen
Didde Anneberg Pedersen
Frederik Dahl Pedersen
Mette Junge Pedersen
Morten Dahl Pedersen
Majbrit Baastrup Poulsen
Leonardo Da Silva Pristed

5107
5108
5109
5110
5133
5111
5139
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132

Cecilie Rasmussen
Simone Rogind Ravn
Christian Serritslev Riis
Jens Arne Riis
Lars Rindal
Eva Lykke Stenum
Karoline Studsgaard
Martin Svennningsen
Camilla Lind Sørensen
Line Kvist Sørensen
Louise Bjerring Sørensen
Maja Hede Juul Sørensen
Morten Sørensen
Steffen Malling Sørensen
Søren Storgaard Sørensen
Anne Thesbjerg Sørensen
Gitte Damgaard Thomasen
Marianne Thomsen
Nicoline Thorsteinsson
Johan Dalsgaard Thybo
Jacob Vestergaard
Jonas Lund Vestergaard
Tobias Gori Webber
Frederik Nørgaard Wiidau
Stephanie Rosenbæk Wolff
Christian Møller Wormslev
Emil Linderoth Ostergaard
Katrine Lyngsø Ostergaard
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Albjergvej 25, 5883 Oure
Bisgårdvej 18, Hvam, 7500 Holstebro
Holmgårdvej 55, Møborg, 7660 Bækmarksbro
Spøttrupmark 4, 7860 Spottrup
Søndergade 47, Thyregod, 7323 Give
Ågade 4, 8620 Kjellerup
Odgaardsvej 3, 7800 Skive
Ringivevej 52, 7323 Give
Kirkepladsen 8 2. tv, 7500 Holstebro
Munkgårdkvarteret 319, Snejbjerg, 7400 Herning
Fyrrevej 4, Glyngøre, 7870 Roslev
Nørregade 1. 7790 Hvidbjerg
Brombærvej 13, Resen, 7800 Skive
Grenåvej 243, Langkastrup, 8900 Randers
Brogade 5, 8620 Kjellerup
Høvsørevej 41, 7650 Bøvlingbjerg
Rua Samambaia 142, Colina C Patamares,
BR-41680-415 Salvador BA Brasilien
Hindemaevej 64, 5540 Ullerslev
Fuglebakken 18, Herrup, 7830 Vinderup
Hybenvej 31. 7800 Skive
H.C. Andersensvej 17, 7430 Ikast
Søjbjergvej I, Fousing, 7600 Struer
Grimstrupvej 9, Timring, 7480 Vildbjerg
Kattedamsvej 62, 9440 Aabybro
Nanenrupvej 9, Vium, 7870 Roslev
Fennen 19, 9490 Pandrup
Højlundsvej 129, 7800 Skive
Hohøje 24, 9500 Hobro
Tranemosevej 18, Hyllebjerg, 9640 Farsø
Bakken 12, Ulbjerg, 8832 Skals
Egehøjvej 16, Romalt, 8900 Randers
Kirkebakken 1 A, Ågård, 6040 Egtved
Glomstrupvej 33, Hvidbjerg, 7970 Redsted Mors
Olgavej 101, 7800 Skive
Højmarksvej 29, Nr. Søby, 7840 Højslev
Ringkøbingvej 108 B, Langvadbjerg, 7400 Herning
Villaparken 84, Balling 7860 Spottrup
Thorupvej 47 7451 Sunds
Vestermarken 12, Nr. Onsild, 9500 Hobro
Skolevej 3, Rødding, 7860 Spottrup
Galgebakken 12, 7800 Skive
Fjordglimt 7, 7600 Struer
Brorstrupvej 14, Brorstrup, 9610 Nørager
Resenvej 5, 7800 Skive
Roslevvej 20, Jebjerg, 7870 Roslev

Resterende arrangementer
på Bjergsnæs skolen i skoleåret 05-06
Omegnsaften før jul
Søndag d. 27. november havde vi musikforestilling og udstilling. Dette
arrangement erstatter vor omegnsaften lige før jul.

”Med farmor i Australien” - Familien på farten
Tirsdag d. 24. januar 2006 kl. 19.30
Mød en familie, to biler bygget om til rullende hjem, tre generationer.
Fire en halv måned i selskab med seks individualister, der oplever
glæden og udfordringen ved at udforske Australiens enorme kontinent
- og sig selv - sammen.
Fra flodkrydsninger og svage hjulspor på Cape York til røde sand
dyner og fluehorder i Simpsonørkenen. Til tops på Ayers Rock under
den bagende sol og afkøling i brusende floder i bunden af kløfterne
i nord. På besøg i guldminebyen Kalgoorlies bordeller og Australske
kvægfarme på størrelse med Jylland. Fra turisterne i øst til ødemarken
i vest. Hele vejen rundt om Australien...
Men også et foredrag om hvordan det er at rejse med sin 91-årige
farmor, sin svigerdatter, sin svigermor, sin mand, sine børn, sin kone,
sine børnebørn, sin far og mor.

Kost, sundhed & fysisk træning - Birgitte Nymann
Mandag d. 6. februar 2006
For unge
15.30-16.30
16.30-17.45

Fysisk træning
Foredrag

For voksne
18.00-19.00
19.30-21.00

Fysisk træning
Foredrag + en sandwich
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Gymnastikopvisning med Ollerups og Viborgs elitehold
Fredag d. 24. februar 2006
18.30

19.30

Dørene åbnes. Der vil både være noget at se på og
lytte til inden opvisningerne.
Opvisningerne starter
Bjergsnæsskolen
Viborg
Ollerup

25 års Jubilæum på Bjergsnæsskolen d. 17. juni 2006
Se program tidligere i årsskriftet
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