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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 lærejer 
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, 
end står Guds bue i sky histoppe.
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Julehilsen fra skolens 
bestyrelse

Vi lever i en tid, hvor det går godt for efterskolerne. Aldrig har der været så 
mange efterskoler, og i år er de fyldt op snart sagt over hele landet. Der er 
politisk vilje og forståelse for De frie Skoler.

Et efterskoleophold er for mange elever en del af et »uddannelsesforløb«, 
som de vil tænke tilbage på som en positiv og udviklende tid, hvor de lærte 
en masse om livet og om, hvad et stærkt og forpligtende fællesskab kræver 
og giver. Når skoleåret er forbi, skulle der gerne være tanket op til en aktiv 
deltagelse i det store fællesskab udenfor.

Selvfølgelig er boglig kvalificering vigtig, men livsoplysning er lige så vig
tig. Fællesskabet må i vores skoleform være det bærende.

I mange år har det været Hoven Ungdomsskoles store ønske at få flere 
faglokaler. Efter lidt tovtrækkeri med kreditforening og pengeinstitutter i 
foråret, fik vi i løbet af sommeren tilsagn om lån på 1 mill. kr. til en nybyg
ning på 406 m2.

Den 12. nov. var der rejsegilde, og hvis det går som planlagt, skal de nye 
lokaler kunne tages i brug først i det nye år.

Tilmeldingerne til det kommende skoleår er på nuværende tidspunkt det 
største nogensinde. På grund af nye arbejdstidsregler for lærerne og sko
lens store elevtal har vi besluttet at udvide lærerstaben. Vedkommende skal 
som hovedfag undervise i gymnastik og idræt.

I bestyrelsen har der ikke været udskiftning. Vi fortsætter alle med gode 
intentioner om snarligt at kunne få bygget elevboliger, så kommende elever 
kan få bedre boligforhold.

Hermed ønskes alle bladets læsere en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Arne Eskildsen.

3



G
rundplan,



o

Arets gang

1993. Vi glædede os til at komme af sted på lejrtur til Norge, Johnsgård i 
Sømådalen.

Det var en lang rejse, med båd fra Frederikshavn til Gøteborg og bus vi
dere nordpå. Efterhånden som vi kom frem, blev vi mere og mere spændte 
på, hvornår vi fik sne at se. På en rasteplads, kl. 2 om natten, steg vi ud i et 
snedækket landskab, og bløde snefnug væltede ned. Så udover de naturlige 
forehavender på rastestedet udbrød den første rigtige snekamp - det skulle 
lige prøves, inden vi kørte videre.

Da vi ankom til Johnsgård ved 7-tiden, blev vi budt på varm havregrød - 
fornuftig mad til at stå imod med. Derefter var der indkvartering i hytter. 
Efterhånden som dagen tiltog, kunne vi begynde at orientere os om, hvortil 
vi var kommet. En norsk bondegård, tilsyneladende den eneste i miles om
kreds, i meterhøjt snedækket landskab. Værterne, Astrid og John, deres 
voksne børn og børnebørn drev stedet, der var delt op i en ejendom med 
kvæg og dertil de bygninger, som hørte hytteudlejningen til. Der var en dej
lig spise- og samlingsstue, fint stort køkken og en lille kiosk. I store specielt 
tillavede termokasser havde vi alle nødvendige fødevarer til opholdet. Vi la
vede selv mad, som vi spiste samlet.

I løbet af formiddagen fik vi udleveret ski og smøregrej. Vi havde købt 
nogle timers skiinstruktion, der blev forestået af sønnen på Johnsgård, som 
iøvrigt var norsk mester i langrend (der stod adskillige pokaler udstillet), og 
for hvem det gik helt fint med skiene. Det ser jo legende let ud!! Han har 
nok moret sig, samtidig med at han gav de helt grundlæggende principper 
for fremadrettet bevægelse på langrendski videre.

Men i løbet af få dage var der skam en del, der blev ganske gode til at 
komme frem på ski. Vejret var meget forskelligt. Dage med frost og klar sol 
- dage med grå dis, og en dag med blæst så kraftig, at man næsten ikke kun
ne gå i modvind. Nogle af eleverne prøvede en nat at sove, sammen med 
Henrik og skiinstruktøren, i en snehule oppe i højderne. De havde haft det 
fint og havde ikke frosset spor. Faktisk sov de længere om morgenen end 
os, der boede nede i hytterne.
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Skitræning.

Efter 8 dage måtte turen hjemad påbegyndes. Netop som vi var begyndt 
at pakke bussen, blev der ringet fra busselskabet, at vi skulle skynde os at 
komme af sted og køre non-stop til Oslo. Ifølge turplanen skulle vi have 
været samme vej hjem, som vi var kommet, men p.gr. a. dårligt vejr blev vi 
omdirigeret, men nåede båden kl. 20 fra Oslo.

Fra busselskabets side blev der ydet os kompensation for den bratte afrej
se i form af kahytsplads til alle. Det var ren luksus for os! - og, skulle det vise 
sig, meget belejligt. Ved 23-tiden, da vi (lærere) stadig sad i cafeteriet, be
gyndte personalet at samle sammen, tage væk, binde fast og surre rullevog
nene ret forsvarligt, efter vores skøn. På et spørgsmål, om det var daglig ru
tine, fik vi det svar, at der var varslet storm, og at vi, hvis vi da ikke havde 
andre planer, lige så godt kunne prøve at falde i søvn inden midnat, bare 
for vores egen skyld.

Nu skal man ikke altid sidde et godt råd overhørigt, så vi fandt ret hurtigt 
køjerne. Nogen tid senere blev vi vugget. Det var voldsomt! Da priste vi os 
lykkelige for, at alle var trygt og godt indkvarterede. De fleste havde fået 
søsygetabletter, enkelte blev søsyge alligevel, men bortset fra at nogle måtte 
beroliges, fordi de helt enkelt var bange for bølgegangens hårde slag mod 
skibet, undgik vi de helt store problemer.

Alt i alt havde vi en god tur — mange forskellige oplevelser.
Efter en god tur findes der fornyede kræfter til hverdagen, så vel hjem

vendte tog vi fat på det mere almindelige skolearbejde.
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Sidst på måneden deltog vi som sædvanlig i det årlige indendørsfod- 
boldstævne for efterskolerne, uden dog at rende med nogle af pokalerne. 
Vi afholdt ligeledes »Gensynsdag«, en dag det foregående elevhold inviteres 
til. Det er altid dejligt at mødes.

I februar havde vi fire forskellige arrangementer. Et foredrag om situa
tionen i Jugoslavien, som Kierstein fra Ringkøbing Politi gav. Hans frem
stilling gav os et godt billede af vilkårene i et land i opløsning og krig. Han 
havde været deltager på et af de første danske FN-hold dernede. Foredra
get var ledsaget af lysbilleder, og der var efterfølgende stor spørgelyst 
blandt eleverne.

Lotte Finnerup og hendes amerikanske udvekslingsstudent, Jennie, be
søgte os en aften. Lotte tog udgangspunkt i billeder fra hendes år i Austra
lien og fortalte fint om opholdet og svarede på en del spørgsmål. Jennie 
kunne også fortælle lidt om det at være udvekslingsstudent. Det er fint for 
elever at høre, hvad andre unge har oplevet. Det kan måske inspirere nogle 
til selv at turde prøve nye udfordringer.

Lige inden vinterferien havde vi teater på skolen: »Er der tigre i Congo?«. 
Stykket handlede nu ikke om tigre, men om AIDS, om at det enkelte men
neskes ansvar overfor sig selv og andre er meget stort. At man ikke bare kan 
overse risikoen og tro, at problemet med AIDS-smitte kun eksisterer for an
dre. Uden at være moraliserende og fordømmende henvendte stykket sig 
direkte til unge, og de forstod budskabet. Teaterstykket var forøvrigt et gra
tis tilbud til skolerne i Ringkøbing Amt som led i oplysningsarbejdet om 
AIDS.

Efter vinterferien startede vi om søndagen med en forældredag, med 
samtaler med de enkelte familier, dels om det daglige indtryk, dels om tiden 
efter sommerferien. I marts måned er der tilmeldingsfrist for videre uddan
nelse, og det er vigtigt at sikre sig, at alle elever ved, hvad de skal efter et år 
på efterskole.

Sidst i marts måned havde vi tilrettelagt en emneuge: »Matematik over 
alle grænser« ud fra et oplæg fra matematiklærerforeningen, emnet blev 
iøvrigt afviklet i forskellige former hele landet over. Det er somme tider 
svært at få faget matematik tilstrækkeligt repræsenteret, når der laves em
nearbejder. Her blev der focuseret på praktisk matematik. Eleverne »rejste« 
Europa rundt, byggede modeller af diverse eksisterende bygninger og fik 
opmålt og malet Europakort i skolegården.

Den sidste del af skoleåretforløb planmæssigt. Der blev afholdt karneval, 
vi var på Dejbjerglund Efterskole for at se teater, vi hørte musik fra Brej- 
ninggård og havde besøg af studerende fra Den rytmiske Højskole. GI. elev
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dag blev en god dag - denne gang kom, iblandt alle de andre, to »gamle« 
elever som nye småbørnsforældre. Det er herligt at få næste generation 
præsenteret. Vores Kr. Himmelfartstur gik denne gang til Mønsted kalkmi
ner og Elmuseet ved Tange sø — en tur vi også har taget for nogle år siden, 
men som absolut tålte gentagelse - og vejret er altid godt denne fag. Da vi 
kom hjem, fik vi et meget lækkert måltid, hele grillstegte lam.

Afslutningsarrangementet for eleverne skulle være en tur til Djurs Som
merland. Turen som sådan var der ikke noget i vejen med, desværre var der 
ikke så mange tegn på sommer. Vi blev faktisk temmelig regn våde. Nogle 
elever tog ekstrature i vandrutchebanerne — de var våde under alle omstæn
digheder. Den medbragte grillmad og det gode humør lunede dog, så da
gen alligevel blev udmærket.

I sommerferien blev der malet på pigegangen - der kom farver på. Rød, 
lilla, blå - farver er der ofte delte meninger om, men eleverne synes godt 
om dem, og det er det vigtigste.

I august startede vi med 50 elever (alle pladser besat) samt tre nye medar
bejdere. Tina Faudel, som er køkkenlederelev og skal have sin 2. års praktik 
i uddannelsen her. Susanne Nøhr, nyuddannet fra Den frie Lærerskole i 
Ollerup, som fuldtidsansat lærer, og som udover at deltage fuldt ud i til
synsarbejdet underviser i gymnastik, tysk, natur- og fritidsliv, afspænding 
og massage, ridning og psykologi. Per Karlsen, der under langtidsledigsord- 
ningen blev ansat som hjælpepedel (men som i skrivende stund har fået 
»rigtigt« arbejde og derfor ikke arbejder her mere).

I september var vi på den årlige tur til Dejbjerg Plantage. I programmet 
var indlagt en »Rakkertur« ledet af naturvejleder Tage Madsen, en meget 
fin fortæller, der tog os med i rakkernes fodspor. Da Tage i tusmørket for
talte, hvordan Mette Mus tog livet af »sin mand«, gemte ham og det forøv
rigt varede uger efter han var fundet, inden han blev begravet, da var der 
spændt opmærksomhed. Ude midt i lyngen blev der i os opbygget en stem
ning, som ikke sådan lige er til at ryste af sig.

En anden dag var vi »Fjorden rundt«, inde at se Ringkøbing by, i Hvide 
Sande så vi redningsbåden, der ligger klar til aktion døgnet rundt, og red
ningsstationen med endnu et redningsfartøj samt materiel til bjærgning fra 
land. Det var meget interessant. Bagefter var vi ovre ved Vibekes (elev) far 
og se hans kutter - faktisk var hans egen kutter til inspektion, så han fremvi
ste sin brors båd, magen til sin egen. Han fortalte om nogle af vilkårene for 
erhvervet. Bare turen rundt på kutteren og tanken om kulde og meterhøje 
bølger gjorde det klart, at jobbet ombord ikke er for tøsedrenge.

Turen rundt om fjorden afsluttedes med besøg på Tipperne, hvor to or-
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Overnatningssted.
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nitologstuderende fortalte om deres arbejde med registrering og optælling 
af fugle. Vi var også oppe i udkigstårnet, men fordi det var ret blæsende 
den dag, var det begrænset, hvor mange fugle vi så på vingerne.

Dejbjergturen var som altid en god tur.
Først i oktober påbegyndtes opførelse af den nye værkstedsbygning, og 

sidst på måneden havde skolen besøg af undervisningskonsulent Grete 
Hartelius, der, uden at kunne love noget konkret, dog ville mene, at det vil
le være muligt snart at virkeliggøre planen om nye faciliteter til elevindkvar
tering. Det lød godt i vore ører.

Måneden bød på høstfest for eleverne og en forældredag med samtaler 
med hver enkelt familie.

Den første uge af november havde vi besøg - følte suset fra det store ud
land, idet en RAP-gruppe IDOL KING fra Los Angeles boede her. Deres 
»betaling« for opholdet var et par timers fortælling mandag formiddag og 
koncert samme aften. De øvrige dage sov og spiste de her. De havde lidt fri
tid, som de i ret stor udstrækning tilbragte sammen med eleverne i daglig
stuen, og ellers tog de ud herfra for at give koncerter andre steder. (I denne 
uge var de medvirkende i TV-udsendelsen Scratch! — og er nu igen hjemme 
i L.A.).

D. 12. november kunne vi holde rejsegilde på nybyggeriet. Vi havde den 
glæde, at der udover håndværkerne kom en hel del naboer til rejsegildet - 
der var ikke mindre end fire rejsekranse på taget. Det siger vi tak for. Det er 
dejligt, når man mærker, at andre interesserer sig for, hvad der sker her.

Inden julemåneden begynder for alvor startes en emneuge »Rager det 
mig?« om miljø og natur. Til belysning af emnet er der inviteret folk, der 
dagligt beskæftiger sig med emnet.

Der vil selvfølgelig blive julet her i december måned. Vi får desuden et fo
redrag om narkotika m. m. - til dette er også forældrene inviteret.

Julemåneden afsluttes med en skole-juleaften og kirkegang næste for
middag.

Årets gang er en utrolig række af oplevelser, der hver især er med til at gøre 
opmærksom på, hvad der sker omkring os, ruske os op, byde på nye mulig
heder og udfordringer. Det er umuligt at få det hele med - og hvem ved ¡øv
rigt, hvad der var det vigtigste at få med? Det blev et rids over nogle af de 
fælles aktiviteter.

Vi ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår!
Lone og Ole Nielsen.
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Nationalsange

For 52/53 år siden, da jeg var elev på Askov Højskole, fik vi igennem vinte
ren i dansktimerne nogle opgaver for. Vi skulle skrive om et emne, og ud fra 
disse emner udtrykke vores syn eller oplevelser.

Et af disse emner var: »Nationalsange«.
Og da jeg en dag fik fat på mine gamle skolebøger og læste dette indslag 

igennem, så kom jeg til at tænke på, at vi i disse år også har noget, vi ligesom 
skal tænke på, hvad skal vi gøre for at bevare den danske kultur, at den ikke 
bliver rendt overende af al den påvirkning, der kommer til os udefra. Det at 
være national er ikke det samme som at sige, at alt hvad der ikke er dansk, er 
ikke noget værd, men udefra kommende impulser kan være med til at forny 
den kultur.

Nu vil jeg gengive de ord, jeg skrev dengang i 1940/41, og lade ordene 
tale for sig selv.

En nationalsang skal være et folks sang, som fortolker vor inderste følelse 
for fædrelandet.

Siden 1864 har vi ikke med nogen ret og heller ikke med nogen følelse 
kunnet synge »Der er et yndigt land« som nationalsang, men kun som 
fædrelandssang. Det er meget forkert at synge den som nationalsang på 
baggrund af en verdenskrig og med en besættelse af vort fædreland.

Der står i det andet vers:
Der sad i fordums tid / de harniskklædte kæmper, / Udhvilede fra strid, / 

Så drog de frem til fjenders mén / nu hvile deres bene / bag højen bauta
sten.

Dette vers fortolker meget dårligt det danske folks sindelag i de sidste 
75 år.

Det kan da ikke siges, at det er et krigsfolk, som drager på krigstogt til 
fremmede lande, for at vinde nye sejre, som de gjorde engang i fordums 
tider.

Kong Kristian stod ved høje mast / i røg og damp, / hans værge hamrede 
så fast, / at gotens hjælm og hjerne brast. / Da snak hvert Ijendtligt spejl og 
mast / i røg og damp. / Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan! / hvo stå for Dan
marks Kristian / i kamp?
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Det er jo nærmest en krigssang, som passede til den tid, da vi lå i krig med 
Sverige og ikke nu, da vi lever i bedste forståelse med Sverige og de andre 
nordiske lande.

Det er en fædrelandssang, men ikke en nationalsang.
Den siger os ikke det, som en nationalsang skal sige os med den baggrund 

vi har i dag, giver ikke udtryk nok for det, som ligger alle os danske på hjer
te, at kæmpe for at bevare et frit Danmark.

Slut derfor op alle danske, unge som gamle, og syng den sang, som burde 
være vor nationalsang.

Danmark, i tusind år, / længer end saga når, / vor stammes arv, / hærget 
og frugtbargjort, / Hjemstavn og verdens port - / Lær os at råde stort / så 
rig en arv.

Den tolker det, som i dag burde stå alle os danske klart, at Danmark har 
bestået i tusind år, og vi i den tid mere end en gang blev hærget af krige og 
situationer som i dag, og har hver gang rejst sig af det tunge åg, og vil igen 
efter dette her frigøre sig og blive et frit og stærkere Danmark.

Med ønsket om en glædelig JUL og et godt 1994.
pepe.

Lam på grill.
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Uddrag af en juleaftensprædiken:

Gamle Kuanjas julebudskab

I en bog skrevet af polarforskeren Knud Rasmussen beretter han om gamle 
Kuanjas julebudskab.

Kuanja var fanger, men nu var han gammel, og han ville gerne fortælle 
sin ven Knud Rasmussen noget, der fik betydning for hans liv.

Bevæget begyndte han sin fortælling og indledte med at sige til Knud 
Rasmussen: - Næste gang du kommer er jeg død, derfor må du nu høre 
min juleberetning.

Som ganske ung var jeg med på en fangertur til vestkysten, hvor jeg blev 
syg. Jeg var klar over, at hvis sygdommen tog til, ville jeg blive efterladt i 
ødemarken for at dø alene, derfor gemte jeg mig, da de andre drog af
sted.

Nogle lokale folk fandt Kuanj a, han kom først på sygehuset og senere i 
huset hos en gammel jordemoder, der tog sig af ham, som var det hendes 
søn, han kaldte hende - bedstemor.

Mens sneen gik i store dynger, begyndte folk at tale om noget, de kaldte 
jul. Der var stor forberedelse, alle talte om julen, der blev købt gaver, alle 
fik nyt tøj, også Kuanja fik nyt tøj, alt tog sigte på noget lyst, venligt og 
glædeligt.

En aften spurgte Kuanja bedstemor, hvad julen var for noget?
Bedstemor fortalte, at vi fejrer jul, fordi Jesus blev født. Og Jesus er din 

og min Frelser. De følgende dage fortalte bedstemor om Jesu liv og ger
ning, om hans lidelse og død. Og om påskemorgen, hvor han opstod, hvor 
lyset og livet sejrede over mørke og død, og om pinsedagen med Hellig
åndens komme, som stiftede den kristne menighed.

Nu skal I høre, hvor stærkt jeg oplevede julen som ganske ung, siger Kuan
ja. Bedstemor og jeg lå og sov, — pludseligt vågnede vi ved sang med mange 
stemmer. Det var skik, at folk julenat gik fra hus til hus og sang julens 
salmer.
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Jeg blev grebet så stærkt, at jeg kom til at græde. Da sangen forstumme
de, hørte jeg en kraftig stemme sige: - OG JEG FORKYNDER JER EN 
STOR GLÆDE, SOM SKAL VÆRE FOR HELE FOLKET. - EDER ER 
I DAG EN FRELSER FØDT, HAN ER KRISTUS HERREN.

En højtid greb mig, en ny sang begyndte, jeg kendte den ikke, men jeg gik 
ud og deltog i sangen, så jeg kunne få den lært. Sangen fortsatte natten 
igennem, og da det gryede ad dag, begyndte kirkeklokken at kime julen 
ind.

Julemorgen lærte bedstemor mig Fadervor, og sammen gik vi i kirke.
Jeg er som kristen og nu som en gammel mand aldrig kommet længere 

end til julen og Fadervor.
Kuanja sluttede fortællingen med at sige: — Herefter var jeg aldrig bange 

for fjældet eller havet. Jeg fandt styrke og trøst i dåben jeg modtog, og Kri- 
stus som jeg mødte i min første jul.

Knud Rasmussen fortæller, at Kuanja sluttede med at bede Fadervor og 
lyse velsignelsen over ham. Og han siger: - Stadig kan jeg høre gamle Kuan- 
jas juleklokker kime, selv om han forlængst er død.

Hans juleprædiken forkynder julens glæade budskab så hjerteligt, at in
gen kan gøre det bedre. Hans prædiken skal også være til os i denne jul. 
Som Englenes budskab ledte hyrderne til Jesus Krist. Som Betlehemsstjer- 
nen ledte vise mænd til Betlehem. Således ledte fattige grønlændere Kuanja 
til Jesus Kristus med deres julesang under den mørke polarhimmel. Evan
geliets ord har givet genklang fra isbjergene denne julenat, så stærkt og så 
kraftigt, at det vækkede til liv: - Eder er i dag en Frelser født i Davids by. 
Han er Kristus herren. Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i 
mennesker, der har hans velbehag.

O, lad os gå med stille sind / som hyrderne til barnet ind / med glædes
tårer takke Gud / for miskundhed og nådebud.

Børge Vognstoft.
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Tanker fra Susanne

Efter at have været ansat på Hoven Ungdomsskole siden august dette år, vil 
jeg allerede nu kaste blikket bagud på de forgangne måneder.

Som nyuddannet fra Den frie Lærerskole i Ollerup valgte jeg at søge bort 
fra den sydfynske idyl mod de vestjydske vidder.

Her blev alting pludselig meget større, og hastigheden på de vestjydske 
landeveje meget højere. Derudover stod en anden ting mig ganske klart: 
Himmelen blev pludselig større og langt smukkere.

Og for nu at blive ved det smukke, vil det være oplagt at nævne ordet na
boskab. Her på egnen har naboskab i grunden svære vilkår i kraft af den fy
siske afstand mellem husene. Men ikke desto mindre har jeg aldrig tidligere 
mødt en større generøsitet, varme og tillige et sundt stænk af soliditet.

Til forskel fra bylivet, hvor man besidder en anonymitet i den store 
mængde af andre anonyme, er der her ikke den store chance for at blive 
overset; glemt.

Og det er lige netop den førnævnte ANONYMITET, som jeg gerne vil 
gribe fat i. Det at være synlig eller sagt på en anden måde, - det at have mod 
til at være synlig, er for mig at se en vigtig substans mennesker imellem.

Synligheden er i modsætning til anonymiteten forpligtende på mange 
måder, - man filtreres ind i et samvær, - der stilles krav til én, - der bliver 
sågar lagt mærke til én. Alt dette kan umiddelbart virke skræmmende og 
være med til at præge et evt. kim af initiativ og glæde. For kan man nu leve 
op til alt dette? Man strejfes måske også af Jantelovens klo?

Det at gå på efterskole ser jeg som en frugtbar »trillen-rundt« i feltet mel
lem disse to begreber.

Det ene øjeblik bliver man set, det andet ser man, og til helt andre tider 
bliver man hverken set eller ser noget i det hele taget. Dette spændingsfelt 
mellem synlighed og anonymitet skaber rammerne for dagligdagen. For det 
er da rigtigt, at man skal lære en masse og på et senere tidspunkt måske end
da skal til eksamen, men alt dette overhales indenom af dialogen, samværet 
og »fornemmelsen af »at-være-tilstede«, i live, UNG«.

Det er da livsbekræftende og kun til at blive opløftet af. Jeg ser fortsat 
frem til nogle gode stunder her på Hoven Ungdomsskole.

Susanne Nøhr Jensen.
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Heste på
Hoven Ungdomsskole

Foruden tandbørste og krammedyr kan man nu også tage sin hest med her 
til skolen.

Ideen er nok først og fremmest opstået ved, at betingelserne med hensyn 
til jordareal var til stede i forvejen.

Rent praktisk var der sket det, at vi har indkøbt godsvogne, som er blevet 
malet svenskrøde og indrettet dels til hestene, dels til foder- og sadelrum. 
Vi har nu i alt 5 godsvogne.

Vi »prøvekørte« forsøget i skoleåret 1992/93 og fik i løbet af dette år også 
indkøbt træ til et rigtigt hestehegn omkring den ene fold. Eleverne hjalp 
med at sætte hegnet op, og det blev malet hvidt. I sommeren ’93 er der byg
get halmlade, så det efterhånden begynder at se rigtig præsentabelt ud.

Her i skoleåret 1993/94 har vi i alt 8 elevheste. Skolen har selv købt en 
hest, og vi har en anden til låns — mod passende pleje og motionering.

Har man sin hest med på skolen, må man naturligvis betale ekstra. Skolen 
sørger så for stråfoder, strøelse, vand og græsning.

Eleverne passer selv deres heste. Dette indebærer en del ekstra arbejde 
og en rimelig god evne til at administrere sin tid. Dog har vi sagt, at man kan 
have sin hest som valgfag. Forstået på den måde, at en dobbelttime om 
ugen er afsat til et valgfag, der hedder: Min egen hest. Her bliver der gjort 
ekstra rent, snakket om foder, ture ud fra skolen, ordnet mødding, pudset 
seletøj og mange andre praktiske ting. Bliver der tid til overs, kan man 
måske nå en lille ridetur, hvis ikke man er så heldig at have fritime bagefter, 
så der kan blive tid til en længere tur i omegnen.

Fra dette skoleår er vi så heldige også at have en lærer, Susanne Nøhr, 
som kan give eleverne undervisning i dressur.

Til dette formål har vi lavet en rigtig hyggelig dressurbane på den gamle 
sportsplads nord for skolen.

Da de første tanker omkring dette projekt tog form for vel omkring tre år 
siden, var vi meget spændte på, om ideen ville vise sig at være bæredygtig.
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Det kan vi roligt konstatere, at den er, og sandsynligvis også vil være 
fremover.

De sidste hestepladser til skoleåret 1994/95 er for længst »udsolgt« - og 
vi har endda fået lavet plads, så vi kan have 12 heste i alt.

Som den »praktiske gris« kan jeg kun udtrykke min glæde over at være 
med i dette stykke arbejde, som efter min opfattelse passer utrolig godt ind 
i skolens øvrige aktiviteter.

Desuden er det en daglig fornøjelse at se, hvor mange gode timer både 
hesteejerne og adskillige interesserede elever har, når de færdes omkring 
dyrene og samtidig får frisk luft og god motion.

Trine Rask.

Hermed ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår til alle fra
Trine.

Dan er kommet i selskab med IDOL KING fra Los Angeles.
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Mindeord

Sidst i april måned døde Evald Guldbrand efter en tragisk trafikulykke på 
Herningvej, tæt ved sit hjem.

Ugen forinden havde Evald med sin kendetegnende omhyggelighed fore
stået plantning af et læhegn langs Torsbækvej og været med til vores for
middagskaffepauser.

Den dag, der blev hans sidste, havde han som sædvanlig været i Hoven på 
cykel for at handle ind.

Evald var energisk, vedholdende, altid i aktivitet. Han var en del af vores 
hverdagsbillede, når han cyklede forbi, altid med et vink og en hilsen - hvis 
ikke han gjorde holdt, og vi fik en snak om lidt af hvert.

Evald var den gode nabo, han og Marie samlede gerne naboerne i deres 
hjem.

Vore tanker går til Marie, der må bære det tunge savn.

Æret være Evald Guldbrands minde.

Lone og Ole Nielsen.
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Mit ophold på 
Egmont højskolen

Jeg er en pige på 18 år. Jeg er spastiker, og jeg har gået på Hoven Ung
domsskole i to år. Det var to meget spændende og sjove år. Jeg fik en masse 
venner, selvom det selvfølgelig var lidt svært at være den eneste handicap
pede. Men for det meste var folk meget søde og hjælpsomme. Når man tæn
ker på, at det er første gang, at skolen har haft en handicappet elev, den er 
jo ikke ligefrem indrettet til handicappede, så synes jeg, at det er gået 
fint.

Ja, kort sagt, jeg ville ikke have undværet de to år på Hoven, for det har 
lært mig en masse.

Nu er jeg på Egmont højskolen, der ligger i Hou, ved Odder. Det ligner 
meget efterskolen, bortset fra at der ikke er så mange regler. Eleverne er 
ældre, og man må drikke spiritus, med måde naturligvis på højskolen.

Der er både handicappede og ikke-handicappede, det er en af de gode 
ting ved Egmont. Den er indrettet til handicappede, og man kan komme 
rundt overalt - selvom man sidder i kørestol. Der er hjælpere ansat på sko
len til at hjælpe med de praktiske ting. Det er faktisk den eneste højskole i 
verden, der har hjælpere ansat. Så der er også mange fra udlandet. Jeg er 
meget glad for at være her,jeg synes, vi har et godt kammeratskab. Vi laver 
en masse ting, vi har f. eks. café-aften en gang om ugen, hvor der kommer 
nogle og holder foredrag. Til daglig har vi undervisning, og vi har selv, indi
viduelt, valgt alle vores fag, det er kun en time om ugen, der er tvunget, 
sang.

Til jul er der nogle, der rejser hjem - de skal kun være her i 16 uger. Jeg 
har valgt at være her i 37 uger (9 måneder). Det er jeg glad for, det er nem
lig rigtig fedt at være her. — Selvom jeg må indrømme, at jeg syntes, det var 
lidt svært at vænne sig til ikke at være den eneste handicappede mere. Men 
det er faktisk meget rart, har jeg fundet ud af, ikke at være den eneste. Jeg 
er utrolig glad for, at jeg besluttede mig for at tage på Egmont højskolen.
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Det var så lidt om, hvad jeg laver nu. Når jeg kommer hjem, fortæller jeg 
om, hvordan resten af opholdet er gået. — Forhåbentlig lige så godt som 
indtil nu.

Med venlig hilsen
Christina Børglum.

Norsk vinter.
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Byggeri netop påbegyndt.

Rejsegilde.
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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 
Bjarne Lauridsen, Knudevej 3, Lyne, 6880 Tarm
Ann Lucena, Dalen 3, 6700 Esbjerg
Helle Nielsen, Tromsøvej 24, 6950 Ringkøbing
Kim Benzon Nissen, Hans Jørgensvej 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
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10. klasse
Christina K. Børglum, Overbyvej 14, As, 7130 Juelsminde
Malene B. Christensen, Strandvejen 112, 8721 Daugaard
Agnethe S. Skals Jakobsen, Junghansvej 30 2. th., 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

Elevholdet 1993/94
8. klasse
Mie S. Boysen, Fiskenes Kvarter 165, 6710 Esbjerg V
Pernille Busch, Høvervej 10, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg
Elsebeth R. Lauridsen, Nørremarksvej 78, 6800 Varde
Tanja H. Lorenzen, Fyrparken 16, 2. tv., 6710 Esbjerg V
Charlotte B. Nielsen, Fiskbækvej 8, Sædding, 6900 Skjern
Bianca D. Hedeby Sørensen, Sønderkær 159, 7190 Billund
Martin C. Bjerg, Solbakken 3, 6950 Ringkøbing
Susanne E. Kristensen, Kølkær Hovedgade 90, Kølkær, 7400 Herning 
Frank Pedersen, Fyrparken 22, 2. tv., 6710 Esbjerg V

9. klasse
Tanja Aulbjerg, Rolf Krakesvej 5, 8600 Silkeborg
Malene M. Bruun, Heldum gi. Skole 7, 7620 Lemvig
Theresa Hallsson, Knoldevej 1, Ølsted, 8380 Trige
Camilla Majlund, Søndergade 56, 2. tv., 7600 Struer
Trine S. Nielsen, Søparken 26, 6800 Varde
Gitte H. Rokkjær, Søndergade 56, st. th., 7600 Struer
Conny Simonsen, Bjergegade 10 B, st. tv., 6870 Ølgod
Mette Thuesen, Glibstrupvej 61, Kvong, 6800 Varde
Hans Peter Hansen, Lundtangvej 40, Lunde, 6830 Nr. Nebel 
Kenneth Hansen, Chr. Lundsvej 8, 5800 Nyborg
Mike L. Hertz, Lærkevej 5, Kølvrå, 7470 Karup J.
Torben Jakobsen, Spigerborgade 11, 6800 Varde
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Dan K. Jensen, Vædderens Kvarter 208, 6710 Esbjerg V
Kim H. Møberg, Ramskovgårdvej 7, 7323 Give
Hans Henrik Pedersen, Damhusvej 3, 6240 Løgumkloster
Cecilia Basili, Kølkær Hovedgade 68, Kølkær, 7400 Herning
Mie Thomsen, Ribevej 18, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

10. klasse
Bo Rehmeier, Munkebo 6, Skærup, 7080 Børkop
Dorit V. Ankersen, Kingosvej 12, 7800 Skive
Tina Brink, Lundgårdvej 96, 7250 Hejnsvig
Kirstine Kaanbjerg, Storegade 16, 6862 Tistrup
Iben Trøllund Jensen, Søndergade 11, 6623 Vorbasse
Charlotte G. Johansen, Gabelsparken 33, 6740 Bramming
Dorthe H. Jørgensen, Hyldevang 301, 7323 Give
Winnie Beck Møller, Kanalvej 10, 6823 Ansager
Pia T. Kristensen, Odshøjvej 56, 2. tv., 8800 Viborg
Dorthe Naldahl, Egernvej 32, 8700 Horsens
Eilenmarie B. Nielsen, Trekanten 9, Gørslev, 4100 Ringsted
Tommy J. Frost, Fredensgade 44, 7430 Ikast
Leif Kristensen, Fasterkjærvej 4, Faster, 6900 Skjern
Thomas B. Kristensen, Gyvelvej 16, 6740 Bramming
Bjarne Lauridsen, Knudevej 3, Lyne, 6880 Tarm
Karsten P. Madsen, Okslundvej 21, Lindknud, 6650 Brørup
Michael O. Nielsen, Nylund 4, Nørlem, 7620 Lemvig
Jimmi Poulsen, Vester Allé 7, 7570 Vemb
PawJ. Rasmussen, Fyrparken 30, 2. tb., 6710 Esbjerg V
Rasmus P. Sørensen, Ahornvej 22, 7200 Grindsted
Hejne Grønborg, Kirsebærvej 14, 6950 Ringkøbing
Christina Winkler, Søparken 6, 6800 Varde
Dorte Wolf, Grønlandsparken 88 H, 6715 Esbjerg N

Elevforeningen
Medlemmer
Anne Marie V Andersen, Henrik Ibsensvej 36mf, 1803 Frederiksberg C
Heidi Andersen, Vester Ringvej 32, 8600 Silkeborg
Marianne Andersen, Røllikevej 24, 6800 Varde
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Rico Andersen, Septembervænget 33, Brandsdrupdam, 6000 Kolding
Vivi Andersen, Varmingsgade lll, 6000 Kolding
Peter Bechmann, Twedter Beug 6, 24944 Flensborg
Jakob Birkemark, Kvongvej 450, 6800 Varde
Henriette Bjerg, Ungdomskollegiet, Skovvej 20 v. 123, 6400 Sønderborg
Linda Brill, Sælhundevej 24, 6715 Esbjerg
Ove Brun, Kærvej 409, 7190 Billund
Tina Bæck, Vibetoften 9, Egebæk, 6760 Ribe
Heidi Christensen, Apollovej, 6960 Hvide Sande
Jesper Toft Christensen, Bakkedraget 26, 6940 Lem
Tanja Christensen, Vårstvej 122, Torderup, 9260 Gistrup
Karina Dalsgaard, J. P. Jensensvej 24, 7200 Grindsted
Susanne Drejergaard, Frihedsvej 27, 6700 Esbjerg
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
Ninette Gammelby, Engdraget 3, 6091 Bjert
Gitte Thomsen Geil, Elmevej 5, 6000 Kolding
Bente M. Gertsen, Kirkegade 56, 6840 Oksbøl
Julie Grønvald, Dallumgårdsalle 35 d 1 27, 5250 Odense SV
Ulla Gudiksen, Birkevænget 1, Astrup, 6900 Skjern
Susanne Halager, Kvongvej 341, 6800 Varde
Anja Hansen, Rådhusbakken 16, 7323 Give
Claus Hansen, Tørvevej 24, 6760 Ribe
Thomas Hansen, Dronningsgade 50sl tv , 7000 Fredericia
Thomas Hermansen, Ballekjær 7, 6880 Tarm
Allan Holm, Fåborgvej 67, 6818, Aarre
Anita Holm, Sadderupvej 1, 6705 Esbjerg 0
Søren Hornbæk, Karolinelundsvej 14, 8700 Horsens
Søren S. Jakobsen, Kirkebyvej 26, Stauning, 6900 Skjern
Alex J. Jensen, Kvongvej 111, 6830 Nr. Nebel
Bjørn Jensen, Vædderens Kvarter 208, 6710 Esbjerg V
Brian Jensen, Rådhusbakken 16, 7323 Give
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
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Rene S. Jensen, Vædderens Kvarter 240'- t h, 6710 Esbjerg V
Roland M. Jensen, J. Chr. Jensensvej 11, 6800 Varde
Torben K. Jensen, Sønderboulevard 874 sall v , 1720 København V
Heidi Charlotte Johansen, Kærslund Bollerup 175, Sejt, 8700 Horsens
Nefer Johansen, GL Landevej 170, 7400 Herning
Jan Johnslev, Restaurant 7’eren, Østergade, 6900 Skjern
Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern
Mette Jølming, Klostervej 6, 6990 Ulfborg
Tulle Karlsson, Nørlundsvej 6, Kølkjær, 7400 Herning
Camilla Kjær, Nørbyvej 20, 6950 Ringkøbing
Marianne Knudsen, Brandevej 3A, Fasterholt, 7330 Brande
Flemming Korsbæk, Lærkevænget 2, 5592 Ejby
Lisbeth Korsgaard, Ovremarken 75, 6670 Holsted
Finn Kristensen, Langelinie 202, 8600 Silkeborg
Kristina Kristensen, Agade 101, Ramsing, 7860 Spøttrup
Simon Kristensen, Yderikvej 10, 6800 Varde
Thorkild Kristensen, Daugårdsvej 87, 7250 Hejnsvig
Bjarne Lassen, Stenbjergvej 16, Lønborg, 6880 Tarm
Heidi Lind, Nyhavnsgade 2s th-, 6700 Esbjerg
Nanzy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast
Heidi Mortensen, Kongebrogade 33st tv-, 6000 Kolding
Heidi Nielsen, Hassellunden 94, 6705 Esbjerg
Jan Nielsen, Plutovej 15, 8370 Hadsten
Kjeld J. Nielsen, Stampevej 4, No, 6950 Ringkøbing
Rikke Nielsen, Krogbuskevej 113, 7080 Børkop
Trine Vilma Nielsen, Strandgade 23, 7100 Vejle
Vita Nielsen, Fredborgvej 32, 7330 Brande
Jens Kristian Nissen, Vestergade 32, Skodborg, 6600 Vejen
Kirstine Nonbo, Gormsvej 6, Voel, 8600 Silkeborg
Hans Oksen, Hovborgvej 42, Tofterup, 7200 Grindsted
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, Østergade 18A, 6950 Ringkøbing
Michael Pedersen, Toftlundevej 126, 6760 Ribe
Rene Pedersen, Engblommevej 14, Høgild, 7400 Herning
Svend Pedersen, Kystvej 54, Egense, 9280 Storvorde
Anita Petersen, Friskolevej 7F, 7330 Brande
Klaus Varde Rasmussen, Danmarksgade 37, 7300 Struer
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Kristine Rasmussen, Skovgårdsparken 67, 7080 Børkop 
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 
Kenneth Strand, Vestergårdsvej 37, 8260 Viby J 
Karina Strømgart, Adalshavevej 55, 6710 Esbjerg V 
Kent Svendsen, Astrup Kirkevej 4, 6752 Glejbjerg 
Torben Svendsen, Østergade 18A, 6950 Ringkøbing 
Torben Sølvkær, Markvænget 2, Hammerum, 7400 Herning 
Anders Sørensen, Ahornvej 22, 7200 Grindsted
Bent Sørensen, Skolevej 28, Horne, 6800 Varde 
Charlotte Sørensen, Toftevej 6, 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 10A, Lind, 8700 Horsens 
Tonny Thomsen, Brohusvej 1, Vind, 7500 Holstebro 
Anette Thorning, Stationsvej 6, 7330 Brande
Jane Tinnesen, Vejlevej 99, Givskud, 7323 Give
Jesper Toft, Bakkedraget 26, 6940 Lem
Karoline Vad, Kirkegade 170, 6700 Esbjerg
Gunhild Vest, Hostedhøj 4, Astrup, 6900 Skjern
Lene Cummerou Vinding, Langgade 31, 7321 Gadbjerg
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Elevforeningens bestyrelse
Rico M. Andersen, Septembervænget 33, Brandsdrupdam, 6000 Kolding 
(formand)
Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern (sekretær)
Nancy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast
Vivi Andersen, Varmingsgade 11', 6000 Kolding
Rene S. Jensen, Vædderens Kvarter 2401 Lh, 6710 Esbjerg V
Per Tetzner Olsen, Ungstrupvej 4, 8620 Kjellerup
Henrik Søborg, Ørbækvej 19, Hoven, 6880 Tarm (lærer-repr.)

Kontingentet er 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:

9./10. april 1994

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: □



EFTER\SKOLERNE
værdier i hverdagen

Elevforeningen
Hoven Ungdomsskole 
Herningvej 9, Hoven 
6880 Tarm
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