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Velkommen i den grønne lund, 
det skal I unge være, 
vi låner jer en liden stund 
i livets lange lære, 
på Hoven Ungdomsskole her 
på Jyllands flade banke, 
gid I må lære noget, der 
kan røre sjæl og tanke.

Vi prøve skal at lære jer 
om nogle idrætsgrene, 
og den, som nu vil færdes her, 
skal ikke gå alene, 
ja, kammerater her I får, 
som varer ved for livet.
Ja, lad os se om femti år, 
hvad I har Danmark givet.

I lære skal om Danevang, 
hvad sig i landet røre, 
I lære skal den danske sang, 
I lære skal at høre, 
at lytte til det talte ord, 
at læse tidens bøger, 
dem skaffe frem til skolens bord 
vi altid vil forsøge.

Vi bygge frem en skole skal 
med jer som hjørnestene, 
det hele biir så tom en skal 
med lærerne alene.
Gid Hovenskolen må bestå, 
vi ønsker alle gerne, 
at hold på hold må overgå 
til skolens faste kærne.

Ejner Knudsen.
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Vi kæmper under de gamle tegn, 
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Fra skolens bestyrelse

I august kunne vi læse om elevmangel på efterskolerne. »1000 tomme plad
ser« var en af overskrifterne. Hvad aviserne glemte at fortælle var, at selv 
om der er nogle skoler, der har plads til flere elever, går der i skoleåret 
1992/93 ca. 17.000 elever på efterskole. Så mange har der aldrig været før. 
Når der på nuværende tidspunkt er 224 efterskoler, er det ikke mange le
dige pladser til hver skole. Procentdelen af elever, der vælger efterskolen, 
er stadig stigende, så stramme regler og påbud skræmmer ikke.

Der er initiativer undervejs til oprettelse af flere skoler. Hvornår er mar
kedet mættet? Nu mærker vi nok snart de små årgange, det er et spørgsmål, 
vi af og til drøfter i bestyrelsen. Konkurrencen bliver større skolerne imel
lem, men det ser vi kun som noget positivt. Nu gælder det om at vise flaget 
og vedkende sig sine holdninger. Hvordan gør vi så det? Efterskolernes dag 
i september med åbent hus for alle interesserede blev annonceret i dags
pressen; TV-spots, der har været vist i TV-2 og TV Midt-Vest, var et godt 
indslag. Aviserne og lokalradioen bør også bruges mere til at gøre opmærk
som på arrangementer, der foregår på skolerne.

Lever vi op til vores nye slogan, »værdier i hverdagen«? Formår vi alle at 
medgive eleverne nogle varige værdier?

Sidste år blev der taget initiativ til, at vore elever kunne medbringe hest. 
Det har vist sig at være en succes. Skolen blev synliggjort. Alle, der kommer 
kørende forbi, kan ikke undgå at bemærke det flotte hvide hegn, der om
kranser græsmarken ud til Herningvejen. Med den nye lov om tilskud, der 
blev vedtaget i 1992, og som træder i kraft 1. jan. 1993, skulle det frie skole
valg være sikret. Kommunerne skal yde det samme tilskud, uanset hvor man 
bor i landet (250 kr./uge).

I bestyrelsen har der været en kraftig udskiftning. Jeg vil gerne her brin
ge en stor tak til de afgående medlemmer for et godt samarbejde og byde 
velkommen til de to nye, Karen Margrethe Jølming fra Ulfborg og Karen 
Thomsen, Hoven.

Hermed ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle.
Ame Eskildsen.
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I dagligstuen. Billedet blev brugt til vores nye brochure.

Charlotte med Maxell.
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Elevforeningen 1992

Også i år kan vi udtrykke vores store tilfredshed med det arbejde, der er 
foregået i elevforeningen.

Gammel elevdag blev i år afholdt den 11./12. april. Vejret var strålende, 
fremmødet var stort, og stemningen var høj. På generalforsamlingen var 
der 3 på valg, Rico, Mette og Vivi, der alle blev genvalgt. Torben K. Jensen 
havde valgt at stoppe, og i stedet blev Rene S. Jensen valgt ind.

Efter generalforsamlingen - den traditionelle fodboldkamp, som de 
»gamle« elever vandt (resultatet forbliver hemmeligt). Om aftenen var der 
fest, i år uden levende musik, men med et discotek. Musikken var meget va
rieret og god, og der blev danset til et godt stykke over midnat.

Under generalforsamlingen vedtog vi også at hæve medlemskontingen
tet, så vi fremover kan lave nye og bedre arrangementer på gammel elev
dag. Dette har vi diskuteret videre på de efterfølgende bestyrelsesmøder 
her i efteråret og er blevet enige om at lave visse ændringer/fornyelser til 
den kommende gammel elevdag, der næste år finder sted den 3./4. april.

Sidste år var det Klegod - i år var det Assenbæk Mølle, hvor den årlige 
week-end tur fandt sted. Herlig week-end, tror jeg alle var enige om, og 
mon ikke vi også finder et sted til næste år.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for et godt år og ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Rico Andersen.
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Juleemneuge nov. ’91. Adventskransene bindes under kyndig instruktion.

Juleemneuge nov. ’91. Diskussion om formerne i metalværkstedet?
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Arets gang

Nu skal årets julehilsen i trykken. Vi har netop overstået et vellykket jule
arrangement. Allerede i sommer blev vi spurgt, om vi ville deltage med en 
stand på Sdr. Omme-julemessen, der skulle afvikles d. 27.-29. nov., 1. 
søndag i advent. Vi overvejede henvendelsen og kom til den konklusion, at 
det ved fælles hjælp skulle kunne lade sig gøre, selv om det var en stor 
mundfuld at gabe over i og med, at tidspunktet faldt sammen med vores tra
ditionelle juleemneuge og julestue. Nu da det er overstået, er vi godt til-

Skolens stand ved julemessen i Sdr. Omme.
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Pause ved Terrariet i Vissenbjerg.

fredse med, at vi brugte af reservekræfterne. Skolens navn blev bemærket 
af mange. Vi fik lejlighed til at »vise ansigt« andre steder. De elever, der var 
med til at passe standen, oplevede en masse. Der var 3 elever og en lærer på 
standen, de blev afløst af et nyt hold efter 2-3 timer. De var nisser i jule
mandens værksted - og nisser bliver tildelt de besøgendes udelte sympati. 
Herhjemme på skolen havde vi julestuen med diverse juleting åben lørdag 
eftermiddag. Det var pænt besøgt - hyggeligt at se kendte ansigter og få en 
snak over gløggen og æbleskiverne. Søndag eftermiddag var der også åbent 
hus, denne gang for elevernes forældre, søskende og pårørende. Vi var 
langt over 100 mennesker denne dag, det var fint! Eleverne glædede sig til 
at vise julestuen frem, så det var godt, at så mange bakkede op om arrange
mentet.

Og hvad har vi ellers oplevet i ’92?
Skolen var repræsenteret ved den lokale gymnastikopvisning. Kort tid 

forinden fik nogle af eleverne pludselig lyst til at danne et hold, og vi fik 
Henriette Bjergbæk og Kent Johnsen til at stå for gymnastiktræningen. De 
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to gjorde et meget flot stykke arbejde, stillede sig endda til rådighed flere 
gange om ugen, så ved fælles indsats fik de stablet et program på benene. 
Eleverne ydede det maksimale. Fint! En af pigerne (3. års-elev) bar skolens 
fane. Nogle uger efter deltog holdet ved gymnastikopvisningen i Stakroge, 
og programmet blev vist sidste gang ved skoleafslutningen.

Vi havde i foråret opførelse af »Er der tigre i Congo?«, et situationsspil 
om AIDS. I forbindelse hermed havde vi bøger og videofilm om dette 
emne, der er forfærdende aktuelt for vore unge mennesker.

Sidst i april, først i maj skulle sidste halvdel af vores lejrskoleprogram af
vikles. Holdet havde i nov. ’91 været tre dage i København. Nu skulle vi en 
uge til Læsø. Desværre var eleverne slet ikke tilfredse med den tur - de, der 
var det, sagde det ikke højt - så den negative stemning var desværre frem
herskende. Heldigvis opnåede vi (lærere) da nogle gange at få eleverne til at 
glemme »hvor råddent det er at tage til Læsø«. Værtsparret på vandrer
hjemmet var dygtige og engagerede, hvilket hjalp på resultatet. F. eks. glem
mer eleverne vist ikke foreløbigt værtsparrets første udfordring til dem. De 
blev opfordret til at spise lige så mange pizzaer, de kunne - måske de kunne

Hesselagerstenen bestiges.
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Så er vi klar til at cykle til Dejbjerg. August ’92.

slå rekorden, der blev sat ugen før af en anden efterskole?! Og der blev 
spist!! Alligevel kunne de ikke slå rekorden, men de var tæt på. At vejret 
ikke var for godt den uge, kunne ingen ændre på. Programmet lød på to 
gange overnatning i bivuak. Den første bivuak-tur druknede i regn, og der
for aflyste vi den anden overnatning, idet det helt enkelt kneb med tørre so
veposer. Vi så mange spændende steder, saltsyderiet, Rønnerne og mu
seumsgården med det enorme tangtag, bare for at nævne nogle eksempler. 
Og vi håber stadig, at turen trods alt ikke var totalt fejlslagen. Eleverne har 
dog med sig et indtryk af en del af Danmark, som ingen af dem havde set 
før. En del, som vi finder meget charmerende. Og surhed kan glemmes og 
måske afløses af et overbærende smil.

Vores sidste tur med det elevhold gik til gengæld vældig godt. Fredag d. 
19. juni havde vi tilrettelagt en heldagstur til Fyn. Vi besøgte Terrariet i Vis
senbjerg. Der er utrolig mange mærkværdige skabninger, krybdyr, edder
kopper, padder og slanger. Turen fortsatte ad de små veje til Egeskov Slot. 
Vi spiste mad, inden vi besøgte parken og veteranbilmuseet. Vejret var dej
ligt, og omgivelserne er flotte. Turen blev lagt rundt om Hesselagerstenen 
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(Damestenen), den største vandreblok i Norden. Om stenen fortælles der et 
sagn, at en troldkvinde fra Kulien i Sverige var så arrig over kirketårnet i 
Svindinge, at hun lagde stenen i sit strømpebånd og sigtede efter kirken for 
at knuse den, men at hun ramte lidt ved siden af. Selvfølgelig kørte vi deref
ter forbi Svindinge kirke for ved selvsyn at konstatere, at kirken ligger der 
endnu. Vi holdt en saftevandspause i Frørup hos Lones forældre og kørte 
så videre til Nyborg, hvor vi så Storebæltsudstillingen og fik fortalt om det 
enorme projekt, som bro- og tunnelbyggeriet er. Indtil nu havde vi set og 
hørt en masse. Humøret var højt, og det næste programpunkt var 2 timer i 
Nyborg Badeland, der indeholder både rutschebane, varmt boblebad, sau
na og det hele. Det var derefter ved at være tid til aftensmad. Vi kørte ud på 
Fynshoved, tændte grillen og tog madkassen frem. Nogle var friske og gik 
turen »rundt om hovedet«, inden vi ved 22-tiden satte kursen mod Hoven. I 
bussen var der sang og hygge - og en overgang dans, dog var det begræn
set, hvor mange par der kunne være på gulvet ad gangen. Vel hjemme 
slæbte eleverne deres dyner ned i gymnastiksalen. Det er fast kutyme, at 
den sidste nat tilbringes der på madrasser og rullemåtter - en stor fælles 
komsammen, og søvn bliver det så som så med.
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Det nye elevhold startede d. 9. aug. Vi har afholdt forældredag, været på 
Dejbjergtur, har holdt høstfest for eleverne. Vi har været på hyttetur til 
Urup, tre dage der bl.a. indeholdt besøg på Grindsted Husholdnings- og 
Landbrugsskole, besøg på Grindsted Museum og i Grindsted Svømmehal, 
tur til Billund, hvor vi havde guide til at fortælle om »Mobileum«-museet, 
der indeholder bilmuseum, flymuseum og Falckmuseum. Absolut et besøg 
værd!

Alle elever har været på tur »I Blichers fodspor« med Herning Friskoles 
leder Hans Mølkær som vejviser.

Derudover må nævnes tre gode arrangementer i dette efterår. Til skolens 
efterårsmøde havde vi den glæde at høre Karin Flensborgs sprudlende fo
redrag »Dydsmønstre og skarnsknægte«. Vi har for eleverne og deres foræl
dre haft Karsten Krath-Andersen til et foredrag om narkotika (referat af 
elev andetsteds i bladet), og sidst i november havde vi besøg af en ameri
kansk visesanger, Scott King.

Derudover har vi selvfølgelig haft mange givende oplevelser, alle de små og 
store ting, der sker i hverdagen. Glæder og sorger, som hver på deres måde 
giver ballast og balance i tilværelsen.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
Lone og Ole Nielsen.

Scott King.
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I kano på åen

Henrik fandt på, at vi på natur- og friluftslivsholdet skulle ud at sejle. Vi 
skulle naturligvis også dyrke lejrliv, så vi gik ud til kanoerne i Filskov. Nede 
ved åen på en mark slog vi telte op. Vi kunne ikke få ild i vores bål, så vi 
måtte spise det, vi havde. Nogle var ude at bade i åen - det så noget koldt 
ud. Jeg holdt mig på det tørre. Efterhånden som vi havde spist og var 
trætte, fandt vi i soveposerne.

Vi vågnede ved 7-tiden, ja, Henrik vågnede nu først kl. 9, efter at vi havde 
truet med vand fra åen. Vi ryddede lejren. Så kom kanoerne — de blev bragt 
kl. 11, og så var vi klar til at sejle. Det gik godt nok med at sejle. Senere på 
dagen skulle Bjørn og Per se på et spildevandsrør - lidt ufrivilligt - de lugte
de ikke for godt resten af dagen. Turen gik mod Sdr. Omme Camping, vi 
sejlede ca. 20 km. På campingpladsen kunne vi få et bad, bagefter lavede vi 
grill-kylling. For nogles vedkommende var turpengene ved at være brugt 
op, men der var da til en yoghurt til morgenmad.

Efter Sdr. Omme er der mange broer, som var slemme at komme under. 
En af dem var ved at falde sammen, så vi måtte slæbe kanoen over. Der var 
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ikke mange, der var tørre den dag, kanoer vippede, folk faldt i vandet. Vi 
var gennem en lille sluse, nogle bar kanoen forbi på land. Vi sluttede nede 
ved Ørbæk. Derefter skulle vi tilbage på skolen, nogle nåede at komme til 
middagsspisning.

Vi var noget solforbrændte ved hjemkomsten, men ellers var det en rigtig 
god tur.

Kim Rene.

Musical på Ølgod Ungdomsskole
Vi ankom til skolen i bus d. 5. maj om aftenen, vi fik udleveret et program 
og blev vist hen til vores pladser.

Der var lidt tid til skuespillet startede, så vi fik god tid til at sidde og kigge 
lidt på det hele. Vi sad inde i gymnastiksalen på nogle stolerækker lige ud 
for scenen, og bagved os var det lys, der oplyste scenen. I højre side af sce
nen stod lyden dvs. koret og hende, der sørgede for musikken.

Så startede skuespillet, det startede på en bondegård med en bonde og 
hans tre døtre. De to mindste var lydige og stræbede, mens den ældste var 
moderne og ligeglad. Hun kedede sig i selskabet med sine kedelige søstre og 
sin uforstående far, men så en dag kom postbudet og tog hende med ud for 
at finde lykken.

Først kom hun ned i en underjordisk hule med masse af onde alfer og 
feer, de ville overtale hende til at blive og indgå et ægteskab med et ægte
skab med en af deres. Da det ikke var noget for hende, rejste hun videre til 
fremtiden. Der foregik det hele firkantet med soldater og fine sekretærer, 
hun kunne se sin far og sine søstre, men de kunne ikke genkende hende, 
hun blev skuffet og rejste videre.

Nu ankom hun i himlen ved Gud og nogle kristne, der gik rundt og læste, 
her kom hun op at slås med en, og syntes også at der var kedeligt.

På vej hjem mødte hun sin fyr, og hun fandt ud af at lykken var der, hvor 
hun havde været hele sit liv. Derhjemme.

Da skuespillet var slut, tog vi bussen hjem, fik aftenskaffe og gik i seng. 
Det var da meget hyggeligt den aften, selvom jeg ikke helt forstod skue
spillet.

Skrevet af A. K.
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En dag for kvikke elever

11/5 kørte vi til Skjern Husflidsefterskole efter at danskprøven var færdig. 
De havde lavet et program der lød sådan: fodbold, håndbold, rundbold og 
rundvisning på skolen. Vi skulle spise på skolen. Da vi kom til skolen fik vi 
en forfrisknning og så fik vi at vide, hvor vi kunne klæde om til kampene. I 
fodbold tabte vi stort, men i håndbold fik vi det til uafgjort. I rundbold ved 
jeg ikke, hvem der vandt, for der var jeg ovre på flyout rampen og køre lidt. 
Efter rundbold skulle vi spise. Efter spisningen var der rundvisning på sko
len. Kl. ca. 20.30 var der en forfriskning, inden vi skulle køre hjem. Vi tog 
hjem klokken ca. 21.

Ivan.

Kanotur på Skjern Å.
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Hvad sker der her?

Der er også tid til et spil »Myretuen«.
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Australien d. 3/11-92

Kære alle H.U.ere!
Jeg går i en privat skole, Trinity College, sammen med min værtssøster på 

15. Skolen er ret så stor i forhold til lille Hoven. Vi er ca. 1100 elever her! De 
første par uger var noget forvirrende. At kende forskel på folk er lidt svært, 
fordi vi alle SKAL gå med skoleuniform. Om sommeren har vi piger ternet 
kjole, lange hvide strømper (i ål) og sorte sko på. Drengene har sorte sko, 
grå strømper, korte eller lange grå bukser og en hvid skjorte på. Jeg vænne
de mig nu hurtigt til kjolen, men det er selvfølgelig noget anderledes at 
have det samme tøj på hver dag. Det er nu også ret praktisk, for man behø
ver aldrig at rode hele klædeskabet igennem for at finde lige præcis de gule 
strømper eller den blå bluse, som skulle passe til bukserne. Forstår I mig, 
piger?

Nok om skolen. Jeg bør nok fortælle lidt om, hvad jeg laver, hvor jeg bor, 
og hvordan jeg overhovedet kom herned.

Det har altid været min største drøm at komme til Australien.
På Skanderup Ungdomsskole, hvor jeg gik efter at have været på Hoven, 

hørte vi et foredrag om udviklingsstudenter i Indien. Det satte for alvor 
gang i sagerne. Jeg skulle af sted.

Jeg talte med min mor, og vi fandt så organisationen AYUSA, som har 
hjulpet mig med at finde den rigtige familie til mig. (Det tog ca. V2 år). I mel
lemtiden var jeg i en week-end sammen med alle de andre udvekslingsstu
denter, alle med forskellige rejsemål, Japan, USA, et par andre steder og 
også dem til Australien. Vi fik information om landet og kunne oven i købet 
tale med udvekslingsstudenter, som havde været af sted, og australiere som 
havde været i Danmark 6, 8 eller 9 måneder. Jeg skulle udfylde bunker af 
papir om mig selv, mine karakterer i skolen, og om jeg havde specielle syg
domme. Jeg skulle til lægeundersøgelse et par gange, skulle vaccineres for 
stivkrampe, og skulle røntgenundersøges. (I Australien risikerer de helst 
ikke at få indført sygdomme). Endelig fik jeg mit visum og kunne tage afsted 
d. 10/9-92. Jeg var i en gruppe med 10 andre. Vi fløj i næsten et helt døgn, 
og var ret trætte efter turen. Jeg sov i 20 timer, det vil sige, at jeg først 
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vågnede kl. 17 næste dag. Samme aften tog min familie mig med til en 
fødselsdagsfest. Jeg var stadig en smule omtumlet, men jeg klarede den 
da.

Jeg bor ca. 80 km nord for Adelaide i South Australia på en farm med 
5000 får og 3 hunde.

Til hverdag går jeg i skole. Om tirsdagen spiller jeg basketball.
Kærlige hilsner fra

Gitte Geil, Australia.

PS. Alle, som har mulighed for at prøve dette udvekslingsprogram, skulle 
gøre det. Det er en oplevelse for livet!!!

Gitte har lovet os at komme og fortælle og vise billeder, når engang hun er 
hjemme igen.

Hendes adresse: Mallala Road, Hamley Bridge, S. A. 5401, Australia.
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Eventyr

I efteråret arbejdede alle elever med emnet »Eventyr« i dansktimerne. Et af 
de mange fine eventyr, der derefter blev forfattet af eleverne, får hermed 
plads i julehilsenen:

Der var engang, for mange, mange år siden en dreng på 12-13 år. Hans far 
døde af pest, og pludselig en dag døde hans mor også af pest. Så måtte han 
jo ud at finde sig en ny familie at bo ved. Han smurte sig en madkurv og 
drog ud i den store verden, og han gik og han gik på vejen i flere dage. Plud
selig en dag så han en gård, og der gik han op og spurgte: »Må jeg bo her 
hos jer i et par år, for jeg er forældreløs? Jeg skal nok gøre, hvad I beder 
mig om. Det eneste, jeg skal have i løn, er min daglige mad og en seng at 
sove i.« »Det må du da gerne,« sagde bondekonen.

Da han havde været der et stykke tid, syntes han, at det var ved at være 
træls at bo der, for konen og manden var så strenge. Så en dag han gik tur i 
skoven, mødte han en snegl. Den opdagede han ved, at han var ved at træde 
på den, og så skreg sneglen: »Nej, nej, nej du må ikke knuse mig, så bliver 
jeg til en stor fæl trold, og det ønsker jeg ikke at blive.« Da drengen skyndte 
sig at flytte foden sagde sneglen: »Du har reddet mit liv, så du får tre ønsker 
opfyldt.« Så kom han med de tre ønsker. »Det første ønske er, at jeg bliver 
en rig mand. Det andet ønske er, at jeg får en gård med køer, grise, heste og 
får, og det tredie ønske er, at jeg får den sødeste kone i hele verden.« Sneg
len sagde: »Først kommer du igennem tre prøvelser, du kan gå den vej,« og 
så pegede den mod sydvest.

Drengen gik og gik, og pludselig mødte han en stor og farlig bjørn, og 
bjørnen spurgte: »Hvordan vil du nu komme forbi, uden jeg æder dig?« 
Men drengen var jo snu, så han kravlede op i toppen af et træ, der stod lige 
foran ham, og så hoppede han fra træ til træ, indtil han var forbi bjørnen, 
og så gik han videre. Så mødte han en ræv på stien, og ræven spurgte: 
»Hvordan vil du nu komme forbi uden at falde i min fælde?« Men drengen 
var jo så snu, at han lod være med at gå midt på stien. Han kom forbi og gik 
videre, indtil han mødte en høne. Hønen sagde: »Nå, du kom igennem de to 
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første prøver! Nu kommer den sidste: Hvad er (20 + 100 80) : 2?« Dren
gen tænkte sig meget grundigt om, og så sagde han: »Det er 20.« »Ja,« råbte 
hønen, »du har bestået de tre prøver, du får dine tre ønsker opfyldt, du skal 
bare gå lige ud ad stien, så ser du, hvad der venter dig.« Og han gik. Pludse
lig så han en dejlig pige, som sagde: »Du skal være min mand, kom med 
hjem til mig.« De gik hjem til hendes gård, og så blev de gift, og de blev rige. 
På den måde levede de lykkeligt til deres dages ende.

Michael Hansen.

Fra elevernes revy ved skoleafslutningen.
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Mit livs helvede

Onsdag den 28. oktober 1992 havde vi om aftenen besøg af foredragshol
der Karsten Krath-Andersen, som fortalte om sine »oplevelser« som junkie. 
Karstens far døde, da Karsten var 5 år gammel. Hans mor fandt en anden 
mand, da Karsten var 10 år, og han blev en far for ham, selv om der i begyn
delsen var lidt jalousi i spillet, fordi han »lagde beslag på moderen«.

Karsten begyndte som 12-årig at ryge hash hos kammeraterne, for at vise 
sig overfor pigerne i klassen. En dag prøvede han en masse piller, derefter 
prøvede han også LSD og SPEED. Hans første LSD-trip fik han til en kon
cert i KB-hallen. Han sansede ikke rigtig musikken, så han gik udenfor, hvor 
hans hjerne lavede metapsykiske hallucinationer på nogle træer. Han syntes 
de stod og svajede, så han løb hen og slog på dem og råbte: »stå så stille.« 
Hans kammerat var også på et LSD-trip den aften, og næste morgen, da 
han skulle besøge kammeraten, var denne blevet indlagt på Nykøbing 
Sjællands psykiatriske afdeling p.gr. a. LSD-trippet.

På et tidspunkt fik Karsten sin egen butik, hvor han solgte brændeovne, 
men når man både drikker og ryger hash, så kan man ikke køre en forret
ning, og enden blev da også tvangsauktion.

En dag flyttede Karsten fra Silkeborg til Istedgade i København, hvor 
han begyndte at sniffe heroin. En dag blev han indlagt på Rigshospitalet, 
hvor han fik at vide, at han havde bugspytkirtelbetændelse, og at der kun 
var 50 % chance for, at han overlevede. Han røg også i fængsel for at have 
solgt hash. Der mødte han mange mærkelige mænd, men specielt een var 
han lidt bange for. Det var en psykopatisk morder, som havde dræbt en 
mand i Hamborg med en økse og fået 1.500 kr. som betaling og 8 år i 
skyggen.

Da han kom ud, begyndte han at fixe. I starten fik han andre til at gøre 
det på sig. Til sidst fixede han hovedpinepiller, som var opløst på en speciel 
måde.

Men en dag mødte han en ven, som var kristen, og vennen fik Karsten 
med i kirke, hvor der blev bedt for ham, og på den måde blev Karsten stof
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fri, og alle hans »venner« hånede ham og sagde, at det kun var et Jesus-flip 
han havde fået. Men Karsten var stærk i troen, så han forblev stoffri.

I dag har Karsten en kone og et lille barn, som han elsker og holder af. 
For første gang rigtig kærlighed. Da Karsten var 25 år vejede han 59 kilo. I 
dag ser han sund og rask ud og har ingen fysiske mén, men de psykiske mén 
er også de værste - bl.a. kan nævnes, at 3-4 af Karstens junkie-»venner« 
døde, mens han så på.

Karsten var meget god til at fortælle om sit liv. Flere gange understrege
de han, at han måske var 1 tilfælde ud af 1.000, der er kommet godt fra mis
bruget, og at han til stadighed skal være på vagt over for sig selv for ikke at 
blive misbruger igen. Det vil hele tiden være en del af hans liv.

Jonas Langelund (årg. 92/93).

Den daglige gåtur inden middagsmaden.
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Elevholdet 1991/92

8. klasse
Betina Hindkjær, Momhøjvej 4, 7400 Herning
Jenny Jensen, Kongeåvej 14, 6650 Brørup
Anne Kirstine Johannsen, Sdr. Kongevej 16, 6000 Kolding
Heidi Mortensen, Kongebrogade 33SL tv-, 6000 Kolding
Karina E. S. Svendsen, Aavej 17, 6830 Nr. Nebel
Jesper Toft Christensen, Bakkedraget 26, 6940 Lem
Kent Christensen, Galgebjergevej 9, 6893 Hemmet
Kim Rene B. Christensen, Nordlundevej 184, 7330 Brande
Søren Søborg Jakobsen, Kirkebyvej 26, 6900 Skjern
Alex Juul Jensen, Kvongvej 111, 6830 Nr. Nebel
Roland Munksgaard Jensen, J. Chr. Jensens vej 11, 6800 Varde
Kjeld Seehusen, Viborgvej 62, 6788 Nr. Snede

9. klasse
Christina K. Børglum, Overbyvej 14, 7130 Juelsminde
Malene Brunbj. Christensen, Strandvejen 112, 8721 Daugård
Susanne Drejergaard, Frihedsvej 27, 6700 Esbjerg
Lena Jeanne Frederiksen, Overgårdsvej 20, 7430 Ikast
Katrine Friisberg, Nøddelunden 90, 6800 Varde
Anita Holm, Sadderupvej 1, 6705 Esbjerg 0
Kristine Schm. Rasmussen, Skovgårdsparken 67, 7080 Børkop
Rune Nygaard Caliesen, Hovborgvej 36, 7200 Grindsted
Thomas Hermansen, Ballekjær 7, 6880 Tarm
Allan Holm, Fåborgvej 67, 6818 Aarre
Bjørn Kristen Jensen, Rørkjærsgade 77A, 6700 Esbjerg
Jesper Nissen, Diagonalvejen 94, 7323 Give
Per T. Klitten Olsen, Ungstrupvej 4, 8620 Kjellerup
Dan Trane, Sygehusvej 11, 3952 Jakobshavn, c/o Finlandsgade 45, 

7430 Ikast
Ivan Traugott Wehnert, Toftlundvej 106, 6760 Ribe
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10. klasse
Annemette Hertz, Østerbro 20A1 lv , 8970 Havndal 
Linda Sønderskov Olsen, Lerhusallé 19, 8270 Højbjerg 
Lene Steenholdt Thau, Roskildevej 15, 6000 Kolding 
Jakob Bruun Birkemark, Kvongvej 450, 6800 Varde 
Simon Kristensen, Yderikvej 10, 6800 Varde
Kent Schmidt, Kongevej 306, 6510 Gram
Tonny Kirk Thomsen, Bjerrevej 27, 7400 Herning

Elevholdet 1992/93
8. klasse
Anja Bak, Daddellunden 50, 6705 Esbjerg 0
Tanya Falk, Frivangsalle 41, Dagnæs, 8700 Horsens
Sonja Paulsen Hein, Skrøbvej 8, Spandet, 6760 Ribe
Mike L. Hertz, Lærkevej 5, Kølvrå, 7470 Karup
Dan Kristen Jensen, Vædderens Kvt. 208, 6710 Esbjerg V
Brian Knudsen, Stavangervej 49, 6700 Esbjerg
Lone Rødgaard Lauridsen, Skrænten 41 st. tv., 6700 Esbjerg
Martin Møller, Østergade 32, 6753 Agerbæk
Mike S. Heine Rasmussen, Klitvej 31, 6990 Ulfborg
Mette Scheby-Pedersen, Brosbølvej 9, Sdr. Vium, 6893 Hemmet
Rene Irmann Sørensen, Debelvej 4, 6753 Agerbæk
John S. Hübschmann, Jernkærvej 13, 6760 Ribe

9. klasse
Kim R. B. Christensen, Nordlundvej 184, 7330 Brande
Michael Boelsgaard Hansen, Bjerrevej 15, Tanderupkær, 7400 Herning
Betina Hindkjær, Momhøjvej 4, 7400 Herning
Lene Jensen, Højdedraget 93, 6940 Lem St.
Lene Jensen, Tastrupvej 3, 6800 Varde
Anne Kirstine Johansen, Strandvænget 50, 6000 Kolding
Charlotte G. Johansen, Gabelsparken 33, 6740 Bramming
Mikael Høj Jørgensen, Isbjørnevej 8, 6715 Esbjerg N
Kenneth K. F. Krüger, Fyrparken 148, 6710 Esbjerg V
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Bjarne Lauridsen, Knudevej 3, Lyne, 6880 Tarm
Ann Lucena, Dalen 3, 6700 Esbjerg
Helle Nielsen, Tromsøvej 24, 6950 Ringkøbing
Kim Benzon Nissen, Hans Jørgens vej 8, 6840 Oksbøl
Hans Oksen, Hovborgvej 42, Tofterup, 7200 Grindsted
Paw Jacob Rasmussen, Fyrparken 30 2. th., 6710 Esbjerg V 
Kjeld Seehusen, Silkeborgvej 33, Boest, 8766 Nr. Snede
Karina E. S. Svendsen, Åvej 17, Lydum, 6830 Nr. Nebel 
Heidi Storegård Sørensen, Bakkevej 41, 6700 Esbjerg

10. klasse
Christina K. Børglum, Overbyvej 14, As, 7130 Juelsminde 
Malene B. Christensen, Strandvejen 112, 8721 Daugaard 
Agnethe S. Skals Jakobsen, Junghansvej 30 2. tb., 6000 Kolding 
Bjørn Kristen Jensen, Vædderens Kvt. 208, 6710 Esbjerg V 
Mette krog Jensen, Kærbyvej 12, 7330 Brande
Jonas Langelund, Vædderens Kvt. 192, 6710 Esbjerg V
Johnni Madsen, Kystparken 148, 6710 Esbjerg V
Rikke Damskov Nielsen, Krogbuskevej 113, 7080 Børkop 
Ivan T. Wehnert, Toftlundvej 106, Spandet, 6760 Ribe

Elevforeningen
Medlemmer
Anne Marie V. Andersen, Henrik Ibsensvej 36mf-, 1803 Frederiksberg C
Heidi Andersen, Vester Ringvej 32, 8600 Silkeborg
Jørgen Andersen, Kærvejen 18, 7171 Uldum
Marianne Andersen, Røllikevej 24, 6800 Varde
Rico Andersen, Gracksvej 18, 6000 Kolding
Vivi Andersen, Nalmadebro 25-2, 6300 Gråsten
Jakob Birkemark, Kvongvej 450, 6800 Varde
Erik S. Black, Bakkedraget 57, 6940 Lem
Linda Brill, Sælhundevej 24, 6715 Esbjerg
Ove Brun, Kærvej 409, 7190 Billund
Tina Bæck, Vibetoften 9, Egebæk, 6760 Ribe
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Christian Christensen, Ågade 10l sal, 7860 Spøttrup
Heidi Christensen, Apollovej, 6960 Hvide Sande
Jesper Toft Christensen, Bakkedraget 26, 6940 Lem
Michael Christensen, Søndergade 18, 6920 Videbæk
Tanja Christensen, Vårstvej 122, Torderup, 9260 Gistrup
Karina Dalsgaard, J. P. Jensensvej 24, 7200 Grindsted
Tina Diabelez, Offenbachsvej 209, 7500 Holstebro
Pia Ellegaard, Bryndumsvej 54, 6715 Esbjerg
Flemming Emborg, Agerhønevej 5, 6920 Videbæk
Katrine Friisberg, Nøddelunden 90, 6800 Varde
Kate Frederiksen, Nørregade 3, 6650 Brørup
Lena Frederiksen, Overgårdsvej 20, 7430 Ikast
Mary Gadgaard, Højmosevej 30, 6971 Spjald
Ninette Gammelby, Engdraget 3, 6091 Bjert
Gitte Geil, Mallala Road, Hamley Bridge S. A., 5401 Australia
Bente M. Gertsen, Kirkegade 56, 6840 Oksbøl
Julie Grønvald, Dallumgårdsalle 35 d 1 27, 5250 Odense SV
Ulla Gudiksen, Basement Flat, 89 Bathroad, Cheltenham, Glos GL53 7LH,

England
Susanne Halager, Kvongvej 341, 6800 Varde
Anja Hansen, Lyngparken 47B, 6670 Holsted
Claus Hansen, Tørvevej 24, 6760 Ribe
Thomas Hansen, Dronningsgade 50st tv , 7000 Fredericia
Allan Holm, Fåborgvej 67, 6818, Aarre
Anita Holm, Sadderupvej 1, 6705 Esbjerg 0
Søren Hornbæk, c/o Catty Cristoffer, Karensvej 2, Sundet, 8700 Horsens
Søren S. Jakobsen, Kirkebyvej 26, Stauning, 6900 Skjern
Alex J. Jensen, Kvongvej 111, 6830 Nr. Nebel
Brian Jensen, Kongeåvej 14, 6650 Brørup
Charlotte Jensen, Viskumvej 21, 2770 Kastrup
Jenny Jensen, Kongeåvej 14, 6650 Brørup
Karsten D. Jensen, Bakkehøjvej 39, 6840 Oksbøl
Kim Jensen, Højager 136, 7300 Jelling
Rene Sundahl Jensen, Nollundvej 116, 7200 Grindsted
Roland M. Jensen, J. Chr. Jensensvej 11, 6800 Varde
Tommy Knak Jensen, Brogårdsvej 37, 6880 Tarm
Torben K. Jensen, Sønderboulevard 874 saltv-, 1720 København V
Heidi Charlotte Johansen, Kærslund Bollerup 175, Sejt, 8700 Horsens
Nefer Johansen, H. C. Ørstedsvej 71, 7400 Herning
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Jan Johnslev, Restaurant 7’eren, Østergade, 6900 Skjern
Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern
Mette Jølming, Klostervej 6, 6990 Ulfborg
Camilla Kjær, Nørbyvej 20, 6950 Ringkøbing
Marianne Knudsen, Brandevej 3A, Fasterholt, 7330 Brande
Flemming Korsbæk, Lærkevænget 2, 5592 Ejby
Finn Kristensen, Langelinie 202, 8600 Silkeborg
Hilda Kristensen, Skolegade 31st th-, 7570 Vemb
Kristina Kristensen, Agade 101, Ramsing, 7860 Spøttrup
Simon Kristensen, Yderikvej 10, 6800 Varde
Thorkild Kristensen, Daugårdsvej 87, 7250 Hejnsvig
Thomas Larsen, Nørhedevej 31, Lyne, 6880 Tarm
Bjarne Lassen, Stenbjergvej 16, Lønborg, 6880 Tarm
Michael Lauridsen, Thorstrupvej 60, Sig, 6800 Varde
Henrik Lauritzen, Toftevej 8, 5771 Sømstrup
Heidi Lind, Nyhavnsgade 2s th-, 6700 Esbjerg
Nanzy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast
Heidi Mortensen, Kongebrogade 33sttv-, 6000 Kolding
Sigurd Mortensen, Ndr. Fælledvej 15, 7160 Tørring
Frederik Navne, Marskvej 6, 4400 Kalundborg
Anna Grandt Nielsen, Stavrevej 27, Måle, 5300 Kerteminde
Edith Nielsen, Hulvejen 4, Sparkær, 8800 Viborg
Heidi Nielsen, Hassellunden 94, 6705 Esbjerg
Jan Nielsen, Plutovej 15, 8370 Hadsten
Kjeld J. Nielsen, Stampevej 4, No, 6950 Ringkøbing
Trine Vilma Nielsen, Strandgade 23, 7100 Vejle
Vita Nielsen, Fredborgvej 32, 7330 Brande
Jens Kristian Nissen, Vestergade 32, Skodborg, 6600 Vejen
Mette Nørager Nissen, Julius Valentinervej 334t h, 2000 Frederiksberg
Kirstine Nonbo, Gormsvej 6, Voel, 8600 Silkeborg
Malene Olesen, Paksvænget 8, 6710 Esbjerg V
Per Tetzner Olsen, Ungstrupvej 4, 8620 Kjellerup
Bente Pedersen, Saxovej 75K, lejlighed 7, 5210 Odense NV
Lisbeth Pedersen, Baunhøjvej 31, 6840 Oksbøl
Rene Pedersen, Engblommevej 14, Høgild, 7400 Herning
Svend Pedersen, Kystvej 54, Egense, 9280 Storvorde
Anita Petersen, Friskolevej 7F, 7330 Brande
Lars Petersen, Feinbergvej 16A, Darum, 6740 Bramminge
Kristine Rasmussen, Skovgårdsparken 67, 7080 Børkop
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Jan Rehmeir, Munkebo 16, 7080 Børkop
Allan Schjern, Jagtvænget 72A, 6710 Esbjerg
Kent Schmidt, Kongevej 306, 6510 Gram
Jørn Schøler, Spandetvej 30, 6760 Ribe
Anne Mette Skottum, Rønne Alle 13, 8410 Rønde
Lone Staunstrup, Chr. Winthersvej 28, 7500 Holstebro 
Karina Strømgart, Adalshavevej 55, 6710 Esbjerg V
Kent Svendsen, Astrup Kirkevej 4, 6752 Glejbjerg
Torben Svendsen, Solbakken 24, 6950 Ringkøbing
Torben Sølvkær, Markvænget 2, Hammerum, 7400 Herning
Anders Sørensen, Ahornvej 22, 7200 Grindsted
Bent Sørensen, Skolevej 28, Horne, 6800 Varde
Charlotte Sørensen, Rammelhøj 18, Jels, 6630 Rødding
Dan Sørensen, Bøgelundvej 27, Bonnet, 7620 Lemvig
Helle Sørensen, Elbækparken 49 B, 7080 Børkop
Lene Sørensen, Møllevang 20, 6640 Lunderskov
Anni Terkilsen, Ejstrupvej 22A, Fasterholt, 7330 Brande
Lene Thau, Roskildevej 15, 6000 Kolding
Kjeld Thomsen, Langgade 10, 8700 Horsens
Tonny Thomsen, Bjerrevej 27, 7400 Herning
Anette Thorning, Stationsvej 6, 7330 Brande
Jane Tinnesen, Seidelinsgade 16B, Givskud, 7323 Give 
Karoline Vad, Kirkegade 170, 6700 Esbjerg
Gunhild Vest, Hostedhøj 4, Astrup, 6900 Skjern
Lene Cummerou Vinding, Langgade 31, 7321 Gadbjerg 
Pia Winther, Enghavevej v. 9, 6900 Skjern
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Julestue ’92.
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Elevforeningens bestyrelse
Rico M. Andersen, Lærkevej 33-101, 6000 Kolding (formand)
Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern (sekretær)
Nancy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast
Vivi Andersen, Nalmadebro 25-2, 6300 Gråsten
Rene Sundahl Jensen, Nollundvej 116, 7200 Grindsted
Marianne Knudsen, Brandevej 3A, Fasterholt, 7330 Brande
Henrik Søborg, Ørbækvej 19, Hoven, 6880 Tarm (lærer-repr.)

Kontingentet blev på generalforsamlingen forhøjet til 50 kr. for 1 år eller 
125 kr. for 3 år.

Hvis du er i restance, så husk at få betalt, så du modtager invitation til 
næste års gammel elevdag, hvor datoen er:

3/4 april 1993

Vi glæder os selvfølgelig til at se netop DIG.

VIGTIGT: Skifter du adresse, så send nedenstående skema eller ring.

Undertegnede ønsker hermed at blive medlem af elevforeningen.

Navn :_________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________

Tif.:___________________________________

Du kan også bruge skemaet ved adresseændring, 
sæt da venligst kryds. Adresseændring: □



Elevforeningen
Hoven Ungdomsskole 
Herningvej 9, Hoven 
6880 Tarm




