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LEDER

Et lærested
Ofte kan besøgende give os 
selv et nyt syn på de vante 
omgivelser. Herlufsholm 
har mange af den slags be
søg, lige fra nye elever 
med forældre til gamle 
diple på mindetur. En helt 
ny vinkel fremkom under 
tv-manden Peter Olesens 
udsendelse om arkitektur, 
hvor han aflagde Herlufs
holm besøg tillige med en 
lang række andre skoler. 
Her fremhævede han pro
blemet med at bygge nyt 
til gammelt og stadig fast
holde en æstetisk helhed 
sammen med en høj priori
tering af funktion! (Vi fik 
ros). Nu skal man vist kig
ge meget længe for at finde 
spor af funktionalisme 
som stilart på skolen — 
men ellers er Herlufsholm 
så vist et sammensurium 
af alle andre stilarter i én 
stor buket (næsten). Og al
ligevel har stedet et iøjne

faldende helhedspræg, det 
bevidner i hvert fald vores 
gæster.

Ægte gotik (med spor af 
romansk oprindelse) fin
der vi i klostermur, mun
keceller og kirke, hvor de 
store varme munkesten 
går igen. Og klassicismen 
finder vi i de gule bygnin
ger, som er så markant for
skellige både i stil og ma
terialevalg. Fra perioden 
omkring århundredeskif
tet (næsten »vor tid«) har 
vi de karakteristiske »hi
storiske« gotikimitationer 
med takkede gavle og kir
kevinduer, Mygningen og 
Dek. De snyder ganske 
klart mange besøgende 
ved første blik og giver 
ganske tilstræbt et ind
tryk af institutionens u- 
mådelige værdighed og æl
de. Det senere byggeri - 
Lassengården, fysikum, 
de nyere gårde og ikke 

mindst Helenhallens kom
pleks - har tilstræbt et 
præg af tidløshed, hvor ge
digne teglmaterialer og 
menneskelige dimensio
ner (uden falsk beskeden
hed i Helenhallens tilfæl
de) bidrager heldigt til at 
smelte dem sammen med 
det gamle.

Her er vi så ved sagens 
kerne: hvad er det der 
skaber enhed på Herlufs
holm - trods forskelle ? Hi
storien fortæller os gen
nem bygningerne, at en
keltdelene og idealerne 
bag dem har været meget 
forskellige.

Lad mig give et bud på 
nogle af de samlede kræf
ter: Den natur, som bog
staveligt talt tager alle 
bygningerne i favn, er be
vidst taget med hele tiden, 
lige fra S&ovklosters kar
pedamme til placeringen 
af de nye gårde, i parken, 
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mod åen, og frit, uden at 
skoleanlægget derfor fal
der fra hinanden. »Røde 
Plads« er jo også et grønt 
åndehul, hvor træer ska
ber en smuk grillparty-ku- 
lisse; den vil aldrig blive 
en militærisk parade
plads. Vores bygninger er 
desuden af kvalitet, det 
gælder ved mange den ar
kitektoniske ide, det gæl
der de fleste, hvad angår 
materialer, og det gælder 
alle, hvad angår vedlige
holdelse. Vi står i dag med 
noget gedigent.

Det funktionelle har væ
ret et andet mål. Og her 
skal man huske, at der ik
ke har været tale om en 
skole fra 8 til 14 (minus fe
rier og weekender). Det er 
og har altid været en ram
me om mange slags liv og 

arbejde, i hele døgnet: 
munkeliv, bondeliv, hører
liv og dipelliv, studier, 
fromhed, fritid og fest, 
måltider, nattesøvn osv. 
osv. Men naturligvis med 
læren i centrum. I dag byg
ger vi undervisningsloka
ler - helst i nye bygninger 
- men man kan ombygge 
og nyindrette et langt 
stykke inden for kendte 
rammer, hvis bare disse er 
stort tænkt fra begyndel
sen. Det kalder dog aldrig 
på dogmatiske løsninger 
eller for rationel tanke
gang (»ka’ det betale sig?«) 
- snarest respekt for hel
heden og de overleverede 
kvaliteter.

Herlufsholm er meget 
mere end en campus. Der
for er selve dette at leve 
midt i en historisk orga

nisme, inklusive landbrug 
og kirkegård, med til at 
fremelske en holdning til 
fornyelse og udvikling: Se, 
hvordan dette er groet 
frem - har dannet en hel
hed af mange modsætnin
ger! Lad os fortsætte den
ne tradition for læren, lige 
så uimponeret som for
gængerne, og lige så re
spektfuldt.

Redaktøren
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PROFILER ■ 5

To profiler fro det fornuftige 
og følsomme århundrede
Christian von Brandt 
(1735-1805)

Anders Winding Brorson 
(1755-1833)

Kristian Olsen

Man kan naturligvis sige, 
at et århundrede, der i sin 
sidste halvdel var vidne til 
Struensees henrettelse og 
hvad dermed fulgte af 
makabre detaljer, hverken 
var fornuftigt eller følsomt 
- og dog: den fornuftige 
Holberg og den følsomme 
Ewald vandt med deres 
skrifter genklang og satte 
deres præg på alt, hvad 
det 18. århundrede frem
bragte. Når vi her nævner 
den lille, men blodige revo
lution, der kom til at koste 
Struensee livet, så er det, 
fordi den - selv om der var 
tale om en kontrarevoluti
on - på lærerig måde viser, 
at fornuft, følsomhed og 
blod følges ad både her og i 
det sydlige udland, hvor 
man for en gangs skyld var 

en snes år bagud for os. Og 
der er netop på dette sted 
god grund til at huske det 
blodige mellemspil, for ved 
den lejlighed blev ikke blot 
Struensee, men også hans 
ven, den lystige Enevold 
Brandt, både hånd- og 
halshugget uden for 
Østerport for majestæts
fornærmelse. Man kan 
sagtens forestille sig, at 
dette ville have været en
den på den brandtske fa
milies succes overhovedet. 
Men såden gik det ikke. I 
Danmark var den sene 
enevælde et både tolerant 
og humant regime. Et 
blandt mange beviser her
på er, at Enevold Brandts 
storebror Christian, ofte 
kaldet Christian von 
Brandt, kom til at gøre en 

stor embedskarriere i det 
danske monarki, en karri
ere, som toppede i 1789 
med udnævnelsen til kan
cellipræsident = justits- og 
indenrigsminister m.m. I 
sammenligning hermed 
var det en biting, at han 
også var forstander (den
gang betegnet patron eller 
skoleherre) for Herlufs
holm Stiftelse, men det er 
vel det, som gør ham inter
essant for os, og for så vidt 
nutidig, som han skuer 
ned på os fra maleriet på 
festsalen.

Han boede også hernede 
hos os i flere perioder, 
blandt hvilke den sidste er 
blevet den mest omtalte. 
Gehejmeråd Brandt (thi 
denne rang havde han 
nået) elskede Herlufsholm

















































































IDRÆT

Idrætskarakterer
i gymnasiet Hans-Jørn Bentzen

Som nævnt i et tidligere 
nummer af Kontakt er der 
indført karakterer for den 
obligatoriske idræt i gym
nasiet, i første omgang for 
de elever, som er begyndt i 
1. g i august 1993. For dis
se elever - og for kommen
de årgange - vil der såle
des fremover være opført 
en idrætskarakter, som 
tæller med halv vægt på 
eksamensbeviset.

Reglerne for karakter
givning i idræt følger reg
lerne i alle andre fag, dvs. 
at bedømmelsen af elever
nes standpunkter og 
præstationer sker på 
grundlag af de faglige 
krav, som er opstillet i fa
gets bekendtgørelse. Der
for vil jeg her gengive for
målsparagraffen for den 
obligatoriske idrætsun
dervisning samt skrive 
lidt om undervisningens 
indhold, specielt på Her
lufsholm.

Formålet 
er, at eleverne

- får alsidige idrætslige 
oplevelser og erfaringer, 

- udvikler bevægelsesglæ
de, kropslig identitet og 
samarbejdsevne,

- lærer at bruge kroppen 
hensigtsmæssigt og kre
ativt,

- erhverver grundlæggen

de idrætslige færdigheder, 
individuelt og i samvær 
med andre,
- får kendskab til forud

sætningerne for og be
tydningen af at være i 
god form,

-motiveres til fortsat fy
sisk aktivitet.

Indhold
Idræt opfattes i dag så 
bredt, at det kan være 
vanskeligt at afgrænse fa
get. Der er utallige mulig
heder, når der skal vælges 
og planlægges, men de yd
re rammer for idrætsun
dervisningen og den korte 
tid, der er til rådighed (to 
ugentlige timer å 45 mi
nutter i hele gymnasiefor
løbet), sætter visse 
grænser. Desuden er der 
minimumskrav i bekendt
gørelsen: Undervisningen 
skal omfatte mindst 2 hol
didrætter (fx fodbold, vol
leyball, basketball), 
mindst 2 individuelle di
scipliner (fx tennis, atle
tik, badminton) og mindst 
2 såkaldte idrætslige em
ner (fx friluftsliv, vinterid
ræt, lege). Hertil kommer 
obligatoriske emner som 
arbejdsteknik, fysiologiske 
tests, opvarmning og 
grundtræning. Under dis
se emner forekommer der 
både teoretisk og praktisk 
undervisning. Betydnin

gen af grundtræning (fx 
konditionstræning, styr
ketræning, muskeludhol
denhedstræning) og op
varmning understreges af 
bekendtgørelsens krav 
om, at eleverne individuelt 
eller i grupper skal udar
bejde og præsentere et op
varmnings- eller grund
træningsprogram.

Herlufsholm
En idrætstime begynder 
med omklædning, op
varmning og instruktion 
mv. og slutter med bad
ning og omklædning igen, 
og så er der ikke meget til
bage af en 45-minutters 
lektion. Derfor har vi på 
Herlufsholm valgt at pla
cere de to ugentlige lektio
ner som én dobbelttime. 
Det er indlysende, at vi 
vinder undervisningstid 
herved, men ulempen er, 
at aktivitet én gang om 
ugen er helt utilstrække
ligt i enhver form for op
træning. Derfor kan vi ik
ke kraftigt nok appellere 
til vore elever om at bruge 
de tilbud om frisport, som 
skolen byder på.
Skoleåret deles naturligt 
af de fire store ferier i to 
udendørsperioder og to in
dendørs, og typisk vælger 
man ny idrætsdisciplin 
ved start på hver periode.

Så vidt muligt forsøger 
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IDRÆT

idrætslærerne at få afvik
let al fællesundervisning, 
grundlæggende teknikt
ræning, sikkerhedsregler 
mv. i løbet af 1. og 2. g. 
Herefter kan eleverne i 
sidste del af gymnasieti
den arbejde selvstændigt, 
så holdet kan splittes op i 
mindre grupper efter ele
vernes egne valg. Her kan 
der trænes effektivt med 
holdspil eller specielle 
træningsprogrammer, og 
læreren bruges som kon
sulent.

Karakterer
Lad mig til slut vende til
bage til karaktergivnin

gen. Selvfølgelig spiller 
elevernes evner samt tek
niske og taktiske færdig
heder i en aktivitet en vis 
rolle, når læreren skal ud
dele karakterer. Hvis den 
enkelte elevs favoritdisci
plin ikke er på program
met i hele 1. g, ja, så må 
han/hun vente på det øn
skede plus i karakterbo
gen - men den endelige 
karakter på studenterek
samensbeviset bliver den 
rigtige! Det er også vigtigt 
at få slået fast, at de 
nævnte færdigheder og 
præstationer indgår ved 
karakterfastsættelsen i en 
helhedsvurdering sam

men med en lang række 
andfe faktorer - i henhold 
til fagets formålsparagraf. 
Således vurderes elevens 
engagement og aktivitets- 
nivau i timerne, teoretisk 
forståelse, samarbejdsev
ne, evne til at sam
mensætte og udføre op
varmnings- og grundt
ræningsprogrammer, evne 
til at bruge kroppen hen
sigtsmæssigt og kreativt, 
evne og lyst til at sætte sig 
mål og forfølge dem osv.

Nok drejer det sig om at 
løbe hurtigt, springe højt 
og score mange mål, men 
det drejer sig også om me
get andet. ■

Gymnasie- 
fodbold
Atter i år sluttede alle tre 
gymnasiehold på sidste 
pladsen i kostskoleturne
ringen. Hverken trænere 
eller spillere lever godt 
med lutter forudsigelige 
nederlag, og vi må derfor 
for alvor tage vores delta
gelse i denne turnering op 
til revision. I stedet kunne 
vi søge mere jævnbyrdige 
modstandere i lokalområ
det.

Efterårets Røpen-P po
kalkamp mod Sorø vandt 
vi med 2-1, men alligevel 
fik Sorø en aktie i pokalen 
ved at vinde forårets kamp 
med 6 -4.

Anker Nielsen
Opbakningen til spillerne var stor ved grundskolemesterska
berne i badminton.
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Grundskole 
mester
skabet 
i badminton
Et af de store tilløbsstyk
ker i indeværende skol
eårs grundskolemester
skaber var badminton. 
Omkring 60 af i alt 80 
grundskoleelever havde 
tilmeldt sig i tre rækker - 
drengesingle, pigesingle 
og mixdouble.

I drengesingle blev fina
len en afgørende duel mel
lem Mads Skjoldby (10. 
præp.) og Mikkel Ørnum 
(9. klasse). Mads havde på 
sin vej til finalen været i 
store vanskeligheder, men 
var alligevel favorit mod 
Mikkel. I tredje og af
gørende sæt var Mads for
an med 14-5, men så gik 
klappen ned, og Mikkel 
Ørnum kunne afgøre 
grundskolemesterskabet 
til sin fordel med sætcifre
ne 15-5, 7-15, 17-15.

Mads Skjoldby (1. B) havde i ottendedelsfinalen mødt Steffen 
Saltofte. De var stadig gode venner efter kampen, som Mads 
vandt i tre sæt.

I mixeddouble, som ofte er 
den mest seværdige række 
i badminton, deltog 8 par. 
Finalen blev et opgør mel
lem Caroline Lillelund (8.) 
/ Andreas Weber (9.) og 
David Mouyal (9.) / Maria 
Lund (9.) Sidstnævnte løb 
af med sejren (15-7, 15-5). 
Dermed kunne Maria 
Lund kalde sig dobbelt 
grundskolemester (pige

single og mixeddouble).
Som afslutning på bad

minton afholdtes skoleme
sterskaber som sædvan
ligt. Her blev herre single 
vundet af Lars Egholm 
over Allan Andersen. I 
herre double vandt Al- 
lan/Phillip Borreschmidt 
finalen, idet modstander
ne trak sig.

Jacob Normann
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Mikkel Ørnum og Mads Skjoldby efter deres finalekamp. Mik
kel (vinder) ser også gladest ud.

Skole
mester
skaber 
i skak
Dette års turnering fik en 
meget spændende afslut
ning, hvor fem spillere 
kvalificerede sig til finale
puljen. De fem spillere var 
Casper Foghsgaard (1. g), 
Peter Sveinbjørnsson (2. 
g), Niklas Kjølbro (3. g), 
David Rasmussen (1. g) og 
kemilærer Kurt Heller. 
Sidstnævnte deltog uden 
for konkurrence.

Efter jævnbyrdige mat
cher og flere remiser kun
ne David Rasmussen (1. g) 
trække sig tilbage som 
skolemester - til lykke 
med det.

I turneringen deltog fra 
begyndelsen 16 spillere. Et 
lidt skuffende antal, men 
det bliver bedre til næste 
år, hvor Kurt Heller har lo
vet at stå for skakunder
visning som fritidsaktivi
tet. Jacob Normann

Pigesinglefinalen blev 
vundet vundet af Maria 
Lund (9.) med cifrene 11-8, 
6-11, 11-5 mod Caroline 
Lillelund (8.). Disse to 
spillere havde i semifina
len elimineret henholdsvis 
Camilla Nørregaard (10. 
præp) og Lucie Skade (8.).

Tennis
I skrivende stund skal vi 
til at starte tennis 
udendørs. Skolemester
skaberne i tennis afholdes 
i august/september. Inter
esserede deltagere kan 
melde sig til mig i starten 
af august. Se i øvrigt re
gelmæssigt efter medde
lelser på opslagstavlerne.

Ole Petersen

Volleyball
Vinterens volleyballtræ- 
ning er traditionen tro ble
vet afsluttet med en turne
ring for klassehold. Den 
blev for drengenes ved
kommende vundet af 3. cz, 
og 1. my blev nr. 2. Hos pi
gerne blev det også 3. cz, 
der løb af med sejren, me
dens 1. s blev nr. 2. Her
med ros til 3. cz for et 
sportsligt godt år. O.P.
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Basketball
Årsberetningen for gym
nasiets basketball-folk 
rummer sejre og nederlag, 
men frem for alt mange 
medrivende kampe - her i 
kronologisk rækkefølge:

Efterårets kamp på Tok
ai Universitetet blev mere 
spændende end tidligere, 
men vi trak da to sejre 
hjem. Herlufsholms piger 
vandt 20-17, og drengene 
18-12.

Herefter skulle trænin
gen sigte mod drengenes 
regionsstævner for 2. g og 
1. g. (En træningskamp 
mod Næstved Gymnasium 
og HF blev begravet i sne.) 
2. g’ernes drenge tog til 
stævne i Maribo 14.12.93. 
Her tabte vi den første 
kamp 29-32, efter at vi 

havde ført med 7 points in
den sidste periode. Skuf
felsen var stor, og den kom 
til udtryk i den efterføl
gende kamp, hvor holdet 
spillede uinspireret med 
mange fejl i afleveringer 
og skudforsøg. Det blev et 
nederlag til Køge på 16-30.

Regionsstævnet for 1. g- 
drenge blev afviklet 
28.01.94 i Haslevhallen 
med deltagelse af gymna
sierne fra Haslev, Maribo, 
Solrød og Herlufsholm. 
Det blev en række lige 
kampe med flot spil, som 
lover godt for spillet i de 
kommende år. Vi vandt 
over Solrød med 30-28 og 
tabte til Maribo med 20-21 
og til Haslev 24-32.

Den interne turnering 
for sovesale fandt sted i 
Helenhallen 27.02.94. Hos 

pigerne blev Pernille Gøy- 
egården mester uden 
kamp. Lassengården, 
Mygningen I og Vuen stil
lede op hos drengene. Re
sultaterne blev Las- 
sengården-Mygn. I 29-23, 
Vuen-Lassengården 34-20 
og Vuen-Mygn. I 42-30, 
hvorefter Vuen kunne ud
råbes som skolemestre 
1993/94 (se foto).

Skolemestre
1993/94 fra VUEN

Fra venstre: Peter Harsd- 
al, 8. B., Christian Sehe- 
sted, 8. A, Sammy Sieck, 2. 
BY, Christian Johnsson, 2. 
BY, Sebastian Juel, 2. AX, 
Stefan Mård 8. A og Jacob 
Normann.
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Det er dejligt at se, hvor
dan mange studenter 
fortsætter med at spille 
basket. Således kunne vo
res »gamle stjerner« stille 
med to hold til gammel- 
herlovianerstævnet 19.03. 
94. De fysisk stærke hold, 
som heller ikke helt havde 
glemt sammenspil og tek
nik, kunne vores unge 
skolehold uden 3. g’erne 
ikke klare, og det blev til 
to nederlag på 27-38 og 25- 
42. Stævnevinder blev 
gammelherlorianer-holdet 
årgange ’87 og ’91.

Aret blev rundet af med 
Tokai-stævne på hjemme
bane søndag den 8. maj.

Vi mindes, hvordan en 
herlovianer for nogle år si
den præsterede det helt 
usædvanlige i basketball - 
et selvmål. Dette skoleårs 
»episode« er væsentlig me
re positiv, og den er hentet 
fra en 1. g-kamp i Haslev: 
Caspar Foghsgaard (1. y) 
havde ikke gjort meget 
væsen af sig tidligere i 
kampen, da han pludselig 
fik tildelt to straffekast 
(slet ikke rart for en for
holdsvis urutineret spiller 
- alles øjne hviler på én). 
»Til hvem - mig?« En al
vorlig sag, og til dommer
nes store overraskelse bad 
Caspar om lov til at hente 
sine briller! Vild jubel i sa
len, også da Caspar bagef
ter lagde brillerne ud på 
bænken igen og spillede 
videre »i blinde«. Caspar 
blev dagens mand i Has
lev.

Hans-Jørn Bentzen

Sportsmøde med Tokai 
- en tradition
Det diskuteres ofte på 
Herlufsholm, hvad og 
hvornår noget er blevet til 
en tradition. Eleverne er 
ofte hurtige til at gøre en 
begivenhed til tradition 
hvis begivenheden fore
kom året før,

Møderne med Tokai er 
under alle omstændighe
der en tradition for dem. 
Tokai har eksisteret i 7 år, 
og i alle årene har disse 
»sportsmeetings« været en 
fast bestanddel af aktivi
teterne.

Dette års møde blev af
holdt søndag den 7. maj på 
Herlufsholm. Der blev 
spillet volleyball, basket

Finalisterne i skolemesterskabet i badminton 1994.
Fra venstre: Lars Egholm, Villum Ogstrup, Allan Andersen.

ball og fodbold. Desværre 
var tenniskampene aflyst, 
da vores baner var udlånt 
til anden side.

Samlet blev det en god 
dag for os, idet vi vandt 3 
kampe (2 x basketball og 1 
x volleyball), spillede uaf
gjort i fodboldkampen og 
tabte i pige volleyball.

Da vejret samtidig var 
med os, blev det endnu et 
dejligt sportsmøde med 
Tokai. Næste gang skal vi 
besøge dem - det sker søn
dag den 9. oktober, hvor 
rektorerne for de to skoler 
har besluttet, at der skal 
kæmpes om en pokal.

Jacob Normann
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ii. ZO.J. vri emus KoienxX^.X^. -Jl UllUOlkUlVll

Ti. 11.10. Grundskolen Ti. 13.12. Gymnasiet To. 30.3. Møde grundsk.
On 12.10. Møde gymn. On. 14.12. Møde grundsk. Fr. 31.3. Gymnasiet

1994 To. 13.10. Møde grundsk. 1995 To. 15.12. Møde gymn. Ma. 3.4. Møde gymn.

August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli
M 1 QI T 1 L 1 Ti 1 JAGT1/1 T 1 S 1 Nytår 0 1 0 1. L 1 KONCERT M 1 10 T 1 L 1
Ti 2 F 2 S 2 0 2 F 2 M 2 1 T 2 T 2 S 2

Ti 2 10
F 2 S 2

0 3 L 3 M 3 40 T 3 L 3 Ti 3 F 3 F 3 M3 14 O 3 L 3 M3 97
T 4 % S 4 Ti 4 4U

F 4 S 4 0 4 L 4 L 4
Ti 4 14

T 4 S 4 Pinsedag T 4 £ ■Ti 4
F 5 M 5 OR O 5 L 5 M 5 40 T 5 S 5 S 5 O 5 F 5 M 5LP» 0 5
L 6 * Ti 6 33

T 6 S 6 Ti 6 F 6 M 6 R M 6 in T 6 L 6 Ti 6 23 T 6
S 7_______ O 7 F 7 HN-DAG M 7 45 O 7 L 7

Ti 7 0 Ti 7 U
F 7 S 7

0 7 43
F 7

M 8 START 7 T 8 L 8 Ti 8 T 8 S 8 0 8 L 8 M 8 1Q T 8 L 8
Ti 9 u4

F 9 |S 9 O 9 F 9 M 9 0 T 9 S 9 Palmesøndag
Ti 9 3

F 9 S 9
0 10 L 10 M 10 TI T 10 VILD! L 10 Ti 10 L F 10 F 10 M 10 (C 0 10 3.6 L 10 M 10 9fl
T 11 [S 11 Ti 11 F 11 Morten Bisp |S 11 O 11 L 11 L 11 GØYEBAL Ti 11 13

T 11 |S 11
Ti 11 40

F 12 M 12 07 0 12 L 12 M 12 Cf] T 12 ]S 12 |S 12 0 12 F 12 Bededag M 12 24 0 12
L 13 Ti 13 v T 13 |S 13 Ti 13 33

F 13 M 13 7 M 13 11 T 13 Skærtorsdag L 13
Ti 13 44

T 13
[S 14 0 14 F 14 M 14 4R 0 14 L 14TR0LLEBAL Ti 14 1 Tj -| 4 REJSEUGE F 14 Langfredag S 14 0 14 DIMISSION F 14

M 15 00 T 15 L 15 T' -4 r* ■Ti 15 T 15 |S 15 0 15 3-G’„„ 0 152'G L 15 M 15 9(1 T 15 L 15
Ti 16 33

F 16 S 16 0 16 p KOST JUL M 16 0 T 16 W5'® T 161EBMIS 3.G S 16 »i. Ti 161.G 4U
F 16 S 16

0 17 L 17 M 17 40 T 17 L 17 KIRKEJOL
Ti 17 °

F 17 F 17 M 17 2. påskedag ° 17 n»»« L 17 M 17 9Q
T 18 S 18

Ti 18 44
F 18 S 18 O 18 L 18 L 18 Ti 18 IR T 18 UALoK S 18 Ti 18 ”

F 19 M 19 00 0 19 L 19 M 19 Cl T 19 S 19 S 19
0 19 U

F 19 M 19 9c 0 19
L 20

Ti 20 30
T 20 S 20

Ti 20 3
F 20 M 20 Q M 20 19 T 20 L 20

Ti 20 43
T 20

S 21 O 21 F 21 M 21 47 0 21 L 21 Ti 21
Ti 21 4

F 21 S 21 O 21 F 21

M 22 34 T 22 L 22
Ti 22 4 *

T 22 S 22 O 22 0 22 L 22 M 22 01 T 22 L 22

Ti 23 F 23 S 23 O 23 F 23 M 23 4 T 23 T 23 S 23 Ti 23 C F 23 S 23
0 24 K L 24 M 24 4Q T 24 L 24 Ti 24 F 24 F 24 M 24 17 0 24 2.G L 24 Set. Hans M 24 on
T 25 |o OK Sommertid|O cu slutter

Ti 25 40 F 25 JA® S 25 Juledag 0 25 L 25 MASKEBAL L 25
Ti 25 ' '

T 25 Kr himmelf. S 25
Ti 25 3U

F 26 M 26 QQ 0 26 L 26 KOMEDIE M 26 i i«as T 26 |S 26 Fastelavn IC OR Sommertid jO ZO begynder O 26 F 26 M 26 9A 0 26
L 27 EVGLE- Ti 27 Öa

T 27 [S 27 Ti 27 59 F 27 M 27 n M 27 IO T 27 L 27
Ti 27 43

T 27
IS 28 RIDNING 0 28 F 28 M28 40 0 28 34

L 28 Ti 28
Ti 28 3

F 28 S 28 0 28 F 28

M 29 OR T 29 L 29 BLEBAL
Ti 29 40

T 29 |S 29 O 29 L 29 M 29 O? T 29 L 29

Ti 30 F 30 |S 30 0 30 TERMINS- F 30 M 30 K T 30 S 30 Ti 30 F 30 S 30
0 31 M 31 PRØVER L 31 Ti 31 F 31 0 31 M 31

Gigantkalenderen, 45 85 62 22

Uge 31: Indskolingsuge 10.11: Vildtaften 14.1: Trolledag 1.4: Koncertbal
8. 8: Diplene kommer 26.11: Komediebal , 28.1: Forældremøde 6.-8.kl./2.g 9.4: Konfirmation

27. 8: Fugleskydning 29.11: Stiftelsen 859 år 11.2: Forældremøde 9.- lO.kl. 23.5: Skolen 430 år
29.10: Blebal 10.12: Forældremøde l.g 25.2: Maskebal 14.6: Dimission

17.12: Busafgang 13.00 11.3: Gøyebal




