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LEDER

De fælles mål
På en skole er der mange
interessenter - på vores
måske flere end på de fle
ste andre skoler. Først og
fremmest er der eleverne kostelever som dagelever,
så forældrene, de ansatte,
der skal varetage under
visning, kostlivet, vedlige
holdelse, vand og varme,
rengøring, mad og vask,
personale på kontorer - og
så her på skolen alle dem,
der er beskæftigede med
skov og landbrug, kirke og
kirkegård. Til alle dem
skal vi så føje bestyrelse,
gammelherlovianere - og
så naturligvis pressen.
Lav det tankeeksperi
ment, at man lader alle
disse (eller i hvert fald de
fleste) på samme tid tæn
ke tanker om, hvad målet
for vort virke egentlig er og forsøg så at få sat det på
en formel, som man kan
handle efter i de næste par

år. Tankespind? Næh,
tværtimod. For det er,
hvad vi i år blandt andet
har beskæftiget os med.
Med fokus på skole - og det
vil sige det, der foregår i
undervisningen, og det,
der foregår på gårdene,
når man er kommet »hjem
fra skole«. Det har været
et spændende forløb med
mange indfald og vinkler
på kostskolen - og det er
slet ikke færdigt endnu.
En vigtig opgave i sådan
en proces er først og frem
mest at sortere det fra,
som er årsag til daglige
frustrationer - og få løst
problemerne med det sam
me: Alene det kan medvir
ke til forbedringer i daglig
dagen.
Det øvrige »stof« kan
gøre det meget lettere for
os, som daglig »har skolen
på«: At styre mod fastsatte
og især samme mål. Det er

en vision - som nærmer sig
en mission - at sikre det
begreb, som jeg tidligere
har kaldt »fælles fodslag« både blandt sovesalene,
men også mellem sovesa
lene og undervisningslo
kalerne - og naturligvis og
så blandt alle andre inter
essenter. Det gør det lette
re at styre - men også at
måle - om vi når det, vi har
sat os for; og om det, vi har
fokuseret på, er det rette.
Det gør det således også
lettere at korrigere, hvis
det bliver nødvendigt - og
det vil det jo naturligvis
blive ind imellem. For én
af de ting, som vi har sat
os for, er at have en skole,
der er dynamisk, up-to-date og på forkant - samtidig
med at skolen naturligvis
stadig bygger på historie
og tradition.
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Herlufsholms kirkeklokker
Tekst Kristian Olsen
Foto Steen Kreiner 8. kl.
Med en enkelt undtagelse
er samtlige Skovklosters
(Herlufsholms) kirkeklok
ker middelalderlige, og det
er i sig selv et ualminde
ligt held, for alle danske
kirkeklokker har været
truet af omsmeltning, især
til kanoner, først under
Frederik I i forbindelse
med kampen mod den
landflygtige Christian II
og senere ved flere andre
lejligheder. I 1526 ind
kaldtes således alle sognes
klokker på nær én eller to
pr. kirke, men ordren blev
heldigvis meget lidt effek
tivt udført.
Klokken Katharina skal
vi omtale først, da den er
blandt de tre ældste. Dens
latinske indskrift lyder:

»Katharina kaldes jeg,
Morten gjorde mig. (Abbed
Niels den tredjes segl). Ab
bed Niels den tredje lod
denne klokke istandsætte.
Ham bevare Kristi him
melske nåde«. Det fremgår
af indskriften at klokken
er »istandsat« (»...abbas
Nicolaus reparavit campanam«), og dette kan ikke
hentyde til andet end en
omstøbning, ikke noget
sjældent, hverken før eller
senere. Tanken ledes da
hen på den brand der iføl
ge Yngre Næstved-Årbog
hærgede klostret natten
mellem 25. og 26. april
1261, og hvoraf der endnu
er (vanskeligt!) synlige
spor på kirkens mure.
Skovklosters meget man

gelfulde abbedrække om
fatter for tiden fra ca.
1200 til reformationen
mellem 27 og 35 personer,
heraf i det 13.årh. 3 (eller
måske kun 2?) af navnet
Niels (Nicolaus).
Klokken er smykket
med flere figurer, hvoraf
de mest fremtrædende er
en gruppe bestående af
apostlen Peter, kendelig
på sit attribut, en stor
nøgle (Skovkloster hed og
så, navnlig i den tidlige
middelalder, Næstved St.
Peders kloster) og en knæ
lende mand i munkekutte,
som rækker klokken frem
mod helgenen. Dette må
være klokkestøberen; især
i ældre tid var sådanne
folk ofte munke, dvs.
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»Navnløs«
- den ældste klokke

håndværksuddannede
lægbrødre.
Ældre end Katharina
(hvis vi regner dennes om
støbning med) er en klok
ke uden indskrift - og altså
for os navnløs. Den anslås,
ud fra stilistiske indicier,
til at stamme fra ca. 1250
og må altså på en eller an
den måde have undgået
ødelæggelsen i 1261.
Til de tre ældste klokker
hører også den mindste. I
sin nuværende form går
den ganske vist ikke læn
gere tilbage end til 1848:
ved sørgeringningen for
kong Christian VIII faldt
klokken ned og gik i styk
ker. Den havde i skoleperi
oden været anvendt til at
kalde disciplene til mor
gen- og aftenlovsang.
Nu blev den så omstøbt,
men den middelalderlige
latinske indskrift blev
overført til den fornyede
klokke: »At nattens tid
skal tages i agt, forkynder
jeg de lærde«. (De 4 sidste
ord lyder på latin: »praedico doctis« - og middelalde

rens betegnelse for klok
kerne i den liturgiske sym
bolik er netop »praedicatores« »forkyndere«). Videre
siger indskriften: »I tillid
til Guds tegn (formodent
lig solnedgangen) er jeg
bebuder af hvilen«. »De
lærde« er naturligvis de
præsteviede munke, som
hovedsagelig var beskæfti
get med bogligt arbejde.
Men indskriften forekom
mer problematisk. Klok
ken kan næppe have
været en »vigilieklokke«
(som kaldte til den første
natlige tidebøn kl. 2 - ved
jævndøgn); inskriptionen
karakteriserer den, meget
lidt klosterligt, som et sig
nal til at gå i seng. Måske
skal forklaringen søges
ved sammenligning med
forholdene i lande hvor
klostertraditionerne sta
dig er levende.
Tilbage står at tale om
den største og nyeste klok
ke, nemlig klokken Gerthrud fra 1440. Mens
Katharinas indskrift var i
uncialer (store bogstaver
af en speciel rund type,
som sættes i forbindelse
med den tidligere middel
alders romanske stil), er
indskriften på klokken
Gerthrud affattet i gotiske
minuskier, »små« og spidse
bogstaver, som er karakte
ristiske for den senere
middelalder. Vi må huske
at stilskifterne ligger sene
re heroppe i Europas peri
feri end i de gamle kultur
lande; den ældste minuskelindskrift på Skovklo
sters område er fra 1381.

»Gerthrud«

Af inskriptionen erfarer
vi bl.a. klokkestøberens og
giverens navne: »Jens
Nielsen var mesteren. Ud
gifterne betaler abbed Ja
kob Germundsen«.
Jakob
Germundsen
kender vi fra hans store
ligsten i kirken, den yder
ste mod syd i søndre kors
arm. Her kan vi læse at
han byggede en lade af
sten (sandsynligvis på det
fundament der nu bærer
Gamle Skolebygning), et
nu forsvundet kapel, samt
hvad der sikkert var klost
rets vestfløj - nu erstattet
af en nyere bygning - og
det nederste af kirketår
net, foruden at han an
skaffede den her omtalte
klokke. Hans fader var
formodentlig den rådmand
Germund Jakobsen hvis
ligsten endnu kan ses i St.
Peders kirke, og to far
brødre døde som henholds
vis munk og skolediscipel i
klostret, medens en tredje
formentlig har været sog
nepræst et sted på egnen.
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I slutningen af indskrif
ten (»Også Næstved giver
sine mange gaver«) skim
tes et forsonende træk i
det ellers ofte problemati
ske forhold mellem klost
ret og byen. Den sidste li
nie: »Hjælp, Maria (og) St.
Anna« er tidstypisk: dyr
kelsen af den hellige An
na, Jomfru Marias moder,
er en væsentlig'del af sen
middelalderlig fromhedspraksis.
Klokken
Gerthrud
bærer tre store figurer,
meget større end dem på
Katharina, forestillende
(1) Jomfru Maria med Je
susbarnet, (2) St. Peder og
(3) St. Gerthrud.
Den festligste ringning
med kirkeklokker er kimningen. Den bruges til at
markere kirkeårets højde
punkter (»Det kimer nu til
julefest«) og består i korte,
hurtige slag med kneblen,
visse steder med anven
delse af en særlig lille
klokke, en pinke.
Modsat består klemten i
at man langsomt slår kne
belen mod klokken, me
dens denne hænger stille.
Således ved sørgeringning
og (indtil for nylig) ved
alarm fra det borgerlige
samfunds side.
Morgen- og aftenring
ning (»ringe solen op og
ned«) er hvad der i dag er
tilbage af angelusringningen 3 gange om dagen
(opkaldt efter »engelens
hilsen«, Luk.evang. 1,28 udgør begyndelsen til bøn
nen Ave Maria). Skikken
stammer fra senmiddelal

deren med dens intense
Mariadyrkelse. Når en så
katolsk skik har fået lov til
(delvis) at bestå i et prote
stantisk land, skyldes det
en anden senmiddelalder
lig skik, som kombinerer
opfordringen til at bede
Ave Maria med opfordrin
gen til bøn for freden: »Af
tenklokken ringer fred«; i
en sådan verselinie er det
så at sige umuligt at ad
skille det historiske fra
den almene stemning.
Som alle hellige gen
stande i den katolske ver
den måtte også klokkerne
gennemgå en indvielse.
Heraf den ceremoni som
kaldes klokkedåb, og som
var en velsignelse der nor
malt foretoges af en biskop
eller en abbed. Klokken
blev tvættet med vievand
tilsat salt og olie syv gange
udvendig og fire gange
indvendig. Derpå blev den
lige så mange gange smurt
med chrisma, indviet salve
eller olie, og der blev an
vendt røgelse. Naturligvis
»Katharina«
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er den stærkt symbolfyld
te klokke«dåb« ikke nogen
dåb, men mange omstæn
digheder kan have gjort en
sammenblanding nærlig
gende - og det er heller ik
ke sikkert at man har øn
sket at undgå den. Til dis
se omstændigheder hører
ikke mindst navngivnin
gen.
Her skal siges et par
ord om de to helgeninder
hvis navne er knyttet til
Skovklosters klokker - for
di navnene står på klok
kerne
selv.
Klokken
Katharina er uden tvivl
opkaldt efter den hellige
Katharina af Alexandria,
som led martyrdøden i
307, 25. november, hendes
dag i kalenderen. Hun
blev begravet på Sinaibjerget, hvor nu det gamle
og berømte St. Katharina
Kloster ligger. Herhjemme
var hendes navn først
kommet ind i kongeslæg
ten i midten af 12. årh., og
100 år senere havde det
vundet almindelig udbre
delse, hvilket stemmer
godt med klokkens data.
Katharina er i øvrigt
kendt andetsteds i Dan
mark, bl. a. som den hel
geninde den største kirke i
Hjørring er viet til, hvorfor
hendes billede og marter
redskab, et hjul, ses i by
ens våben. - Navnet Gert
hrud var kendt i Danmark
fra midten af 12. årh. og
blev særlig meget brugt i
løbet af det 14. og 15.
århundrede. Det er derfor
rimeligt at tro, at klokken
fra 1440 er opkaldt efter
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hende, også fordi St. Gerthrud af Brabant ansås for
at være alle vejfarendes
beskytter. Her må vi nok
især tænke på pilgrimme
og deres farlige rejser.
Brugen af kirkeklokker
går tilbage til midten af
det 6. årh., men naturlig
vis ikke i Danmark. Her
kan vi højst nå tilbage til
Ansgars missionsforsøg i
midten af 9. årh., hvor han
fik lov at hænge en klokke
op i Hedeby (ved Slesvig).
Ordet klokke er af keltisk
oprindelse og minder os
således om den meget tid
lige og betydningsfulde ir
ske indflydelse på euro
pæisk kirke- og kulturliv.

Endvidere bør det huskes,
at ordet campana på sen
latin optræder i betydnin
gen »kar gjort af malm fra
(det italienske landskab)

»Timeklokken«, som kaldte
diplene til lovsang.

Campanien«, og senere
»klokke«, sml. ital. campa
nile »klokketårn«. Disse to
ord og beslægtede deler
Europa imellem sig, så at
ord af gruppen »klokke«
dominerer i nord og ord af
gruppen »campana« i syd;
grænsen går midt gennem
Frankrig. Hertil kommer i
vest det engelske »bell«,
måske beslægtet med et
gammelt ord der betyder
»brøle«. Har man prøvet at
stå nær klokkerne i tårnet
på Herlufsholm kirke, i
det øjeblik de sætter i og
samtidig begynder at svin
ge sig i deres dans, da ved
man hvad der menes.

Sørgeringning har hørt til de mere mindeværdige opgaver for klokkeren. Således markerer en spe
ciel graffiti, at der er ringet over to konger Christian X og Frederik IX, én forstander død i 1923 og rektor Friis-Hansens frue, begravet i 1944. At der blev ringet grundigt, markerer graver
Richardt Jørgensen ved klokkeslet, mens forgængeren Gartner Sørensen har talt slag: 288!

HERLUFSHOLMS HISTORIE

Admiralens skibe
Hans Hansen
For ikke så mange år si
den fik Herlufsholm kirke
foræret en skibsmodel,
som er opstillet i en mon
tre i våbenhuset. Når kir
ken er i besiddelse af både
Herluf Trolles rustning og
sværd, og når Herluf Trol
le på et tidspunkt også var
admiral, kunne man let få
den tanke, at skibsmodel
lens forbillede er Herluf
Trolles admiralskib. Men
det kan ikke passe. Gan
ske vist er der tale om et
orlogsskib med tre master,
men det er alt for moder
ne. Det mangler helt det
høje agterkastel, og der er
for lidt spring - d.v.s.
krumning - i skroget, og
for mange sejl. Vi skal
måske helt frem til tiden

omkring år 1800 for at fin
de skibsmodellens forbil
lede. Men hvad ved vi
egentlig om Herluf Trolles
admiralskib eller skibe for vi kender to.
Under Den nordiske
Syvårskrig (1563-70) var
Herluf Trolle admiral i to
omgange. I maj 1564 stod
han i spidsen for en flåde
på 26 danske og 9 lübske
skibe, der mødte den sven
ske flåde i farvandet mel
lem Øland og Gotland. Ved
den lejlighed hed hans ad
miralskib »Fortuna«. Det
har ikke været så stort
som svenskernes admiral
skib. Dette blev kaldt »Makelös«, fordi dets mage ik
ke var set på Østersøen.
Skibet var forsynet med

hele 173 kanoner og havde
en besætning på ikke min
dre end 800 mand. Ikke
desto mindre blev »Makelös« entret og erobret af
den dansk-lübske flåde, og
den svenske admiral, Ja
kob Bagge, blev taget til
fange. Desværre sprang
»Makelös« eller »Mars« som var skibets officielle
navn - i luften ved et
uheld, kort tid efter at Ja
kob Bagge var blevet ført
om bord på »Fortuna«.
I 1565 påtog Herluf
Trolle sig igen hvervet som
admiral, på trods af Niels
Hemmingsens opfordrin
ger til, at han skulle unds
lå sig. Herluf Trolles for
gænger i embedet som ad
miral havde været den be

Slaget ved
Mared og
Søkamp
ved Oland.
Samtidigt
Stik.
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kendte og erfarne Peder
Skram. Han var forsigtig,
og det passede ikke den
ærgerrige konge, Frederik
2. Det var nok grunden til,
at Peder Skram blev ud
skiftet med Herluf Trolle.
Og han levede op til kon
gens forventninger både i
1564 og 1565, men de lübske forbundsfæller var be
tænkelige. Herluf Trolle
havde fået et nyt admiral
skib i 1565, som hed
»Jægermesteren«, og med
det og den øvrige dansklübske flåde mødte han
svenskerne i farvandet
mellem Lolland og Fe
mern den 4. juni. De sven
ske skibe var ikke ivrige
efter at komme i kamp
med
»Jægermesteren«.

Først undveg »Svanen«, så
»Herkules« og par skibe
mere, men endelig lykke
des det at få nærkontakt
med det svenske skib »Troilus«. Men det lykkedes ik
ke at entre skibet, der blev
forsvaret af svenske bøs
seskytter og finske bu
eskytter. Herluf Trolle
blev ramt af et skud hagl
fra en svensk høveds
mand, som hed Nils
Schenck, men skuddet var
ikke i stand til at gøre Her
luf Trolle ukampdygtig.
Kampen fortsatte til mør
kets frembrud, og de
næste par dage forfulgte
man den svenske flåde,
men der var »lidet vundet
på nogen side« efter Herluf
Trolles egen bedømmelse.

Han anså selv sine sår for
ufarlige. Men som bekendt
kom de dog til at koste
ham livet, og han døde den
25. juni 1565 i en alder af
49 år. Men skibene, hvor
dan så de egentlig ud? Ja
det nærmeste, vi kommer,
er et samtidigt stik, som
både viser søkampen ud
for Øland og slaget ved
Mared, begge begivenhe
der fandt sted i 1664. Her
må et af skibene være
»Fortuna«, men vi skal ik
ke regne med »portrætlig
hed«. Det er ikke sikkert,
at kunstneren har set
hverken »Fortuna« eller
»Makelös«, men typen skal
nok passe.

Sømænd årgang 1996.

NATURVIDENSKAB

Naturvidenskab i krise
Louis Nielsen
I de senere år har der
været en nedgang i antal
let af studerende til de teknisk-naturvidenskabelige
uddannelser. Denne ten
dens har også vist sig i
gymnasiet og på HF, hvor
antallet af elever der væl
ger matematik, fysik og
kemi på højt niveau har
været stadigt faldende.
Dette er en bekymrende
udvikling, idet et fortsat
fald i længden vil bevirke,
at vores høje levestandard
i et teknologisk samfund
ikke vil kunne oprethol
des. Værre er det dog, at vi
ikke vil have viden nok til
at kunne løse de meget
indviklede negative sider
som teknologien har med
ført og stadig vil medføre.
Tænk her blot på nyheds
medierne, der hver dag næsten — kommer med afs
løringer af teknologiens
uheldige virkninger, så
som kemiske sprøjtemidler
der forurener vort drikke
vand, stoffer der nedbry
der ozonlaget, stoffer der
kan bevirke opvarmning af
jordkloden, medicinpræpa
rater der har uheldige
virkninger på de
Årsagerne til mindre
interesse for
naturvidenskab ?
Hvad er årsagerne til en
vigende interesse for na
turvidenskab? Til dette
spørgsmål er der delte me

ninger.
Modspørgsmålet
er, om der overhovedet er
vigende interesse i den nye
generation af unge, idet
problemet »blot« »drukner«
i alle de andre og nye in
teresser som vort moderne
kommunikationssamfund
giver mulighed for? Men
tallene viser dog, at der er
færre der vælger naturvi
denskab på et højere fag
ligt niveau og endnu færre
vælger en professionel kar
riere der har med naturvi
denskab at gøre. At færre
unge vælger naturviden
skab i gymnasiet skyldes mener nogle - at de i fol
keskolen ikke mere får den
systematiske
undervis
ning i matematik, fysik og
kemi som det tidligere har
været tilfældet. Det er en
kendsgerning, at folkesko
leeleverne ikke lærer (—i
næste generationer o.s.v.
alle tilfælde ikke som
førhen) at tænke matema
tisk og logisk.
Mange elever i l.g kan
ikke de mest elementære
regneregler, d.v.s. de logi
ske »grammatiske« regler
der gælder indenfor det lo
giske symbolsprog der kal
des matematik. Denne
mangel på elementær vi
den har dels sænket ni
veauet af de matematisk
naturvidenskabelige fag i
gymnasiet og dels blokerer
den nogle elever således at
de får svært ved disse fag
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og derfor ikke vælger dem
på et højere niveau.
Med indførelsen af faget
»natur og teknik« i folke
skolen kan man håbe på en
forøget interesse og der
med tilgang til disse fag i
den videregående skole.
Nogle mener, at nedgan
gen i valget af de naturvi
denskabelige fag i gymna
siet, skyldes den nye gym
nasiereform, hvor det er
blevet muligt for eleverne,
at vælge mellem flere og
flere fag i 2. g og 3.g. Da
eleverne kun behøver at
vælge to højniveaufag i 3.g
(eller for nogle fag i 2.g) af
flere mulige højniveaufag
er det klart, at der ikke
kan være mange elever på
alle højniveauholdene, li
gesom nogle højniveaufag
måske slet ikke kan opret
tes. På gymnasiets mate
matiske linie er kemi kun
obligatorisk i l.g og fysik
obligatorisk i l.g og 2.g.
Eleverne skal da selv væl
ge om de skal fortsætte ke
mi og fysik studierne i 2.g
og 3.g. Disse valgmulighe
der kan give følgende for
modning: At de fleste ele
ver allerede i løbet af l.g og
2.g beslutter sig til, hvilke
fag de ikke vil vælge på
mellemniveau og højt ni
veau. Og dette kan have
uheldige følger, idet de fle
ste elever der har gjort et
sådant forhåndsvalg også
har sat en blokering for sig

NATURVIDENSKAB
selv, forstået på den måde,
at dels bliver deres aktivi
tet i faget nedsat, og dels
giver de ikke sig selv en
chance til at fordybe sig
mere i faget med den mu
lighed til følge, at de bliver
mere interesseret i det
pågældende fag.
Hvordan styrkes
interessen for
naturvidenskab ?
Som et forsøg på, at styrke
den matematisk-naturvidenskabelige dimension i
gymnasiet har undervis
ningsministeriet givet til
ladelse til - på forsøgsbasis
— at etablere naturviden
skabelige klasser i gymna
siet fra næste skoleår. For
løbet i en sådan naturvi
denskabelig klasse tilrette
lægges således, at alle ele
ver opnår A-niveau i mate
matik, B-niveau i fysik og
kemi og A-niveau i mindst
et af fagene fysik eller ke
mi. I 2.g forøges timetallet
i fysik med en time. I løbet
af de tre gymnasieår skal
eleverne udarbejde tre pro

Optagelsestallene fra in
geniøruddannelserne:

jektopgaver. Disse projekt
opgaver skal løses i samar
bejde med en erhvervsvirk
somhed eller en højere ud
dannelsesinstitution
og
hvert projektarbejde for
ventes at have et forløb af
en uges varighed.
Om dette initiativ får
succes kan kun tiden vise, i
alle tilfælde er det kun en
lappeløsning.
Nye pædagogiske tiltag,
der uden tvivl vil vække og
styrke interessen også for
de
naturvidenskabelige
fagområder er af compu
termæssig art. Compute
rens multimediamuligheder bør inddrages mere i
undervisningen. Det ver
densomspændende Inter
net, der i disse år vokser
eksplosivt, vil i fremtiden og den er allerede begyndt!
- blive informations kommunikations - og un
dervisningsmidlet. En fare
som man dog må være op
mærksom på ved dette
elektroniske »medium« er
dets »nedbrydning« af den
menneskelige dialog.
1988

1989

1990

1991

1992

DTU

1137

1130

1137

1094

Diplom

709

624

629

571

AUC

405

431

508

501

Teknikum 2292

Total

4543
1989

Valgtallene for matema
tik, fysik og kemi i gymna
siet:

Ny gymnasiestruktur ?
Mange karakteriserer den
unge generation som en
»zapper« -generation der
zapper fra det ene til det
andet for ikke at kede sig.
»Zapper« -adfærden er et
resultat af den teknologis
ke udvikling og en negativ
side ved denne adfærd er,
at »zapperen« har svært
ved at fordybe sig i et be
stemt emne, mange ting
bliver kun overfladisk be
handlet. For alt i verden
må en »zapper« ikke kede
sig! Forhåbentlig er »zap
per« -begrebet mere af teo
retisk art end en reel ad
færd. Hvis der er noget om
»zapper« snakken er det
vigtigt, at gymnasiet ikke
udvikler sig til et »zapper«
-gymnasium, hvor unge
kan komme ind og vælge
og vrage i mellem dusinvis
af forskellige fag. For at få
udbytte af naturvidenska
belige fag er det vigtigt
med fordybelse og refleksi
on.
Noget kunne tyde på, at
forslag til en ny gymnasie1993

1994

1995

940

861

802

513

542

413

258

378

393

475

414

508

2336 2667 2680 2616 2286

2381

1438

4521 4941

3133 2837

1990

1991

4846 4491 4035
1992

1993 1994

1995

1996

mat A

4605 4565 9593 9000* 8737 8861

8740 8234

fys A

3204 3166 2997 2700* 2523 2342

2089

1925

855

1613

1562

kemi A

968

1989

1857

1843 1823

elevtal 3gm 10997 11788 11534 11300 11128 11671 11247 10662
Tallene med * er afrundede pga usikkerhed
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Et nyt fysikum vil først opstå i sommerferien. Museumslokalerne og de enestående fysik
samlinger her er imidlertid en påmindelse om »..en strålende Top, hvorfra vi er sjunken, men
atter skal op!«

struktur er relevant. Et
forslag kunne være: Gym
nasiet har tre linier : Na
turvidenskabelig
linie,
Humanistisk linie og Sam
fundsfaglig linie. På hver
af de tre linier er der nogle
liniefag som eleverne skal
have i alle tre gymnasieår.
På alle linierne har elever
ne de samme fællesfag. I
løbet af de tre gymnasieår
nedtrappes timetallene i
fællesfagene, der så er
stattes af fag der kan til
vælges.

Herlufsholms
nye Fysikum
I løbet af sommeren 1996

vil Fysikum blive renove
ret og moderniseret op til
den mest moderne stan
dard. Dette har kunnet la
de sig realisere med den
storslåede gave som Her
lufsholm har modtaget af
VELUX-fonden. Til under
visningen i fysik og kemi
vil der også blive indkøbt
nye apparater og instru
menter.
Alle disse nye faciliteter
vil forhåbentlig bevirke at
endnu flere elever bliver
»draget« mod de naturvi
denskabelige
studier!
»Krise« betyder som be
kendt »afgørende vende
punkt«!
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Gør noget
ved det!
Alle taler om vejret men ingen gør noget ved
det! Storm P’s ord kan
med nogen ret anvendes
på
uddannelsessyste
met: manglende kvalitet
i
naturvidenskabelige
fag og danskundervis
ning, forsømte læsepro
cesser og et fatalt natio
nalt efterslæb - det er i
hvert fald et indtryk
man let får gennem
pressens
belysning.
Måske er fysikundervis
ning og dansk lige så
vanskelige at »gøre no
get ved« som vejret?
Kontakt har bedt tre
faglærere give os nogle
indtryk af arbejdet net
op nu, her hos os.
Red.

DANSK - GRUNDSKOLEN

Processkrivning
Morten Fries
Skriftlig fremstilling, også
kaldet stilskrivning, er i dis
se år i en rivende udvikling.
I ønsket om at udvikle ele
ven til en bedre skriver og
til at få en bedre forståelse
af, hvad et skriftligt arbejde
bør indeholde af elementer,
vinder en ny måde at skrive
på nu frem.
Tidligere form
Læreren fandt velvalgte
emner frem og udleverede
dem til klassen. Herefter
fulgte en kort instruktion,
og eleverne stillede nogle få
spørgsmål.En tidsramme
blev sat og seancen var
overstået. Nu var det op til
eleven at bruge de næste tre
uger på fornuftig vis.
Desværre gik det ofte
sådan, at eleven, grundet
stort arbejdspres, » glemte «
stilen. Tyve dage senere, ef
ter et kik i lektiebogen, gik
livets alvor op for den hårdt
belastede skoleelev. Disposi
tion blev udarbejdet. Ind
ledning, indhold og afslut
ning. Tre til fire sider, kom
maer med løs hånd og ende
lig indskrivning. Resultatet
blev da meget godt. Eleven
forsøgte at overbevise sig
selv om, at denne opgave
klart var bedre end den for
rige. Nu stod kun en evt.
sortseende lærer i vejen for
det store mål: En karakter
fra den øverste del af skala
en.
Men ak, en uge senere
skete det, som man måske
dybest set havde frygtet.
Stilen tilbage med de obliga
toriske bemærkninger: for

tynd, dårlig disponering,
elendig tegnsætning etc. Nu
måtte man finde et sikkert
alibi frem. Læreren er ikke
enig med mig, det var et
dårligt emne - ja, forklarin
gerne var mange.
Kernen
Resultatet af ovenstående
forløb har været, at elevens
focus var placeret på antal
let af røde streger og karak
teren for opgaven. Lærerens
kommentarer og arbejdsfor
men har ikke fået eleven til
at søge ind mod kernen. Der
har så at sige været focuseret på noget galt.
Lærerens mål må være at
udvikle eleven til en bedre
skriver. Vække nysgerrig
heden for det at skabe et
stykke prosa eller lyrik. Det
er selve kernen.

Brainstorming
og Netværk
Idag arbejdes der derfor på
en ny og meget spændende
måde. Eleven ved, ifølge sin
halv eller helårsplan, hvor
når afleveringsdatoerne er.
Opgaverne skal udleveres
senest tre uger før afleverin
gen. Herefter afsætter lære
ren et antal undervisnings
timer i eller udenfor skema
et. Disse er skrivetimer.
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Brainstorming over em
net og opgaverne foretages.
De associationer elevens får
nedskrives i den rækkeføl
ge, de kommer. Med denne
idebank som udgangspunkt
kommer en sorteringsfase,
hvor tankerne samles i en
mere overskuelig form - kal
det netværk. I denne fase vil
man også opdage, at der er
overlapninger, så noget må
sies fra. Endelig prioriteres
det fremkomne netværk, og
nu ligger den færdige skitse
for den egentlige skrivning
klar.
Nye arbejdsform
Undervejs i dette forløb ar
bejder elever dels selv
stændigt, dels i mindre
grupper. Læreren er bisidder/konsulent for den sam
lede klasse.
Skal stilen have en ind
ledning, kan ideer hertil ud
veksles, og når indlednin
gen er færdig forelægges og
diskuteres den i elev
gruppen. I selve produktio
nen af hovedindholdet, skri
ves ud fra det oprettede net
værk. Der kan godt skrives
på mere end et element ad
gangen. Igen spørges om og
udveksles ideer - der streges
ud og føres på. Grammatisk
kan læreren vælge særlige
passager, som skal bearbej
des helt i bund.
For at accellerere i pro
cessen er der hele tiden af
taler om, hvor langt i pro
cessen eleverne er nået eller
skal nå. Formålet hermed
er at sikre, at der hele tiden
er materiale til bearbejd
ning.

DANSK - GRUNDSKOLEN
Vurdering
Naturligvis får den færdi
ge opgave en karakter,
men selve vægten i vurde
ringen er flyttet hen til ar

bejdsprocessen. Undervi
seren følger hele tiden,
hvorledes eleven arbejder,
tænker, søger information
og skriver. Når det endeli
ge produkt foreligger, er

indholdet stort set allere
de kendt af læreren.

Den svære overgang
Når elever skal ændre ar

bejdsrutiner, er det behæf
tet med nogen bearbejd
ning. Derfor er det slid
somt at gøre processkriv
ning aktiv. EDB gør arbej
det mere spændende og

overskueligt. At klippe,
sætte ind og slette er hur
tigt lærte operationer, der
letter arbejdet for eleven.
De resultater, som pro
cesskrivningen giver, er
helt klare. Derfor vinder
denne skriveform frem på
landets
gymnaier
og
grundskoler. Det skal dog
bemærkes, at den egentli
ge gevinst ved denne ar
bejdsform først opnås, når
eleven hjemme selv an
nekterer denne måde at
tænke og arbejde på. Det
ville være ønskeligt, især
for gymnasiet, at et øget ti
metal i faget dansk havde
ledsaget indførelsen af
processkrivning. Således
ville vi kunne få sammen
hæng mellem visioner og
det reelle forløb.

Kontakt har fået lov til at sakse i præp-klassens digtsamling - et resultat af skriveprocessen.

VREDE
Vreden har tappet min krop
hele min sjæl
for den sidste dråbe glæde
der dryppede fra mit store hav.:

Det var dengang
da solen stod op
træerne spirede og græsset var grønt.
Dengang for tusinde år siden.

Min glæde, der engang
for måske tusinde år siden
mættede hele mit hjerte
hvis bare jeg så dig.

Vreden kommer
rullende som en kæmpe lavine
den smadrer min ydre skal
og dræber min sidste glæde.

Anna Eva Junge, præp.
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»Bogstaveligt«
- læse-let og
skrive-godt?
Anna Sofie Hansen

Jeg har det hængende
over hovedet : En artikel
til Kontakt!
Måske er det sådan at
være en elev, som har en
dansk stil som hængepar
ti? Men i mit tilfælde er
problemet ikke bare at få
artiklen skrevet. Proble
met er heller ikke, hvad
den skal handle om, for
det har redaktøren bestilt.
Mit dilemma er af en an
den art.
Det anskueliggøres næs
ten daglig i medierne og
fagpressen. Her påpeges
det, hvor galt det står til
med danske gymnasieele
vers læsevanthed og deres
mundtlige og skriftlige
fremstillingsevne. Der ta
les en del om generel rast
løshed og zappermentalitet. Hvad skal man da som
dansklærer sige, når man
ærligt må vedgå, at vi på
vort sted ikke adskiller os
væsentligt i relation til
ovenstående problematik,
men nødigt vil bruge Kon
takts spalter til at ende
vende de traumatiske per
spektiver heri?
Nuvel, jeg sætter pen
nen til papiret, fast beslut
tet på at skrive noget posi
tivt om de tunge elemen
ter af danskfaget i gymna
siet, om at læse og skrive:
Vi skal, ud over den i be
kendtgørelsen skitserede
tekstlæsning, også læse 6

værker i løbet af de 3 år.
Det er vanskeligt for man
ge af vore elever, og ofte er
redningen en filmatise
ring, fx af Hamsuns »Pan«,
hvis det netop var den, der
skulle være læst til næste
uge. Positivt set er det vel
en slags redning. Jeg ind
rømmer blankt, at nogen
elever havde større udbyt
te og oplevelse ved at over
være »Husets Teaters« op
førelse af Strindbergs
»Frk. Julie« end ved at
læse værket selv med
påfølgende klassegennem
gang og stilskrivning om
det berømte sørgespil.
Ud over års- og termins
prøver skal der hvert år
skrives 8 danske stile. Det
kan knibe med motivatio
nen. Og dansklæreren for
står det, men må tilstå, at
det er et arbejde, eleven
skal gøre til demonstrati
on af indlært stof og af
tekstforståelse. Der skal
vises evne til analyse og
skriftlig formidling af en
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fortolkning eller oplevelse
med en tekst. Endelig skal
der helst perspektiveres
til liv, læsning og samfund.
Det lyder flot, men det er
jo svært.
Positivt bedømt må det
dog siges, at de fleste ele
ver lærer sig formen i løbet
af de 3 år og er så bedre el
ler ringere til at udfylde
den. Måske kan det være
en trøst, at der fra mange
hold stilles spørgsmål,
netop ved formen, og der
eksperimenteres med en
opblødning af de kendte
opgavetyper.
For mange elever er det
klart en barriere, at der
skal læses, før der kan
skrives 3. årsopgave. I
dansk kan der være tale
om hele romaner på mere
end 300 sider, dertil kom
mer så det løse, dvs. se
kundærlitteraturen. Dette
forhold får nogen til at
vælge andre fagområder.
Det er godt, for det er også
i disse sammenhænge ly
sten, der skal drive værket

DANSK - GYMNASIET
Tutorordningen
Bl.a. i erkendelse heraf
har vi forsøgsvis for denne
årgang af 3.g etableret en
tutorordning. Det betyder,
at alle elever, udover deres
faglige vejleder på selve
opgaven, har været til
knyttet en tutor. Dennes
opgave består i at interes
sere sig for de tilknyttede
elevers projekter. Tutoren
skal opmuntre, støtte og
skubbe på, der hvor en
elev er gået i stå eller
måske har praktiske pro
blemer. Det er ikke nød
vendigt, at tutor har faglig
indsigt, men han eller hun
har naturligvis personlig
erfaring med opgaveskriv
ning og bibliotekssøgning.
Vejlederen har stadig
det faglige ansvar for vej
ledning af eleven. Men det
kan være svært at komme
til at vejlede, hvis eleverne
frygter for at blotte sig,
dvs. nødigt vil indrømme,
at det kniber med at få
læst og få overblik. I
sådanne tilfælde kan det
ske, at vejlederen ikke
bruges efter hensigten.
Her kan tutoren hjælpe til
og skubbe på, for vejleder
og elev skal jo samarbejde.
Eleven skal delagtiggøre
sin vejleder i de ideer og
problemer, som opstår i
forarbejdet med opgaven.
Og vejlederen skal råde
med hensyn til afgræns
ning af stoffet samt hjælpe
med at fastholde ide og
overblik. Dette er funda
mentalt vigtigt, for det er
vejlederen, der ved op
gaveugens
begyndelse

skal stille opgaven.
Som vejleder på dansk
opgaver i dette år har jeg
den positive melding, at
eleverne generelt var tidli
gere på færde med at væl
ge område. Og jeg synes, at
jeg havde en god og hyppi
gere kontakt med mine
elever, som for de flestes
vedkommende var indstil
let på at bruge mig gen
nem hele forløbet. Det tror
jeg, at tutorerne har været
medvirkende til. Det giver
tryghed, når nogen viser
omsorg og interesse.
Vi skal i det hele taget
som lærere og forældre,
huske at spørge interesse
ret til vores børns og vore
elevers projekter. Vi skal
helst se eller kende til de
film, der interesserer dem,
men også vise dem noget af
det, der interesserer og op
tager os. Vi skal læse deres
yndlingsbøger eller ynd-
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lingsserier og sige, hvad vi
finder godt eller skidt.
Og så kan jeg endelig be
rette, at det er helt vid
underligt, når en elev op
dager, at den roman, som
skal læses til om 14 dage,
faktisk findes
i for
ældrenes eller bedstefor
ældrenes reol. Tænk, de
kender bogen, og de gider
virkelig høre på, hvordan
vi behandler stoffet. Men
de vil naturligvis helst for
tælle om egne oplevelser
med værket! - Rastløshed
en bliver således for en
stund fordrevet af nærvær
og samtale, mens ijernbetjeningen kan køle af.

Eksamensfagene udtrækkes opstemt nervøsitet?

REKTOR ORIENTERER

Rektor orienterer
SOS-børnebyer

Rygepolitik for eleverne
på Herlufsholm Skole

Nu er skolen gået i gang
med sit første store »servi
ce-projekt«. I april måned
holdt direktøren for SOSbømebyer i Danmark, Niels
Yde, et foredrag for skolens
elever om, hvad SOS-børne
byer egentlig er for noget og især hvordan man i Dan
mark kan støtte dette pro
jekt. I forvejen havde en
gruppe bestående af to ele
ver og tre lærere udarbejdet
et materiale (en folder med
beskrivelse af projekt m.m).
Der er nu nedsat adskil
lige arbejdsgrupper i både
grundskole og gymnasiet,
der til næste år går i gang
med arbejdet. Målet er at
samle penge ind til et hus i
den nye børneby i Botswa
na - et sådant hus (som er
kernen i hele SOS-bømeby-ideen)
koster
godt
200.000 kr.
Vi prøver at få indsam
let pengene på ét år.
Ideerne er mangeartede og
entusiasmen
stor:
Åbent hus på skolen, julebazar, kasino, bingo, spon
sorløb, entré ved arrange
menter (1 kr.), loppemar
ked, salg af tøj m.m.
Det hele samles af pro
jektgruppen bestående af
Kevin lermiin, Barbara
von Haffner, Susanne
Geisler, Poul Bentzen og
Klaus Eusebius Jakobsen.

På skolen gælder et gene
relt forbud mod at ryge in
dendørs, hvormed det
fastslås, at det ikke er til
ladt at ryge på arealer og i
lokaler, hvor alle færdes.
Det er endvidere ikke
tilladt at ryge under bus
transport, der arrangeres
af skolen. Dette forbud
gælder under rejse til og
fra skolen i rejseweeken
der og under transport i
forbindelse med sportsar
rangementer, ekskursio
ner og lignende.
Blandt skolens elever
har kun disciple i 10.
præparand-klasse og i
gymnasiet tilladelse til at
ryge. For elever i grunds
kolens 7. til 9. klasse er
rygning ikke tilladt.
Skolen opfordrer de di
sciple, der har rygetilladelse, til i størst muligt om
fang at begrænse rygnin
gen,
helst kun ryge
udendørs og i øvrigt altid
vise hensyn.
Muligheden for at ryge

Lal i skoleåret
Efter rejseweekender ind
føres der for hele skolen
en morgenlal om tirsdagen
i 1. lektion - den dag star
ter 1. lektion således efter
lovsang. Der er almindelig
lal tirsdag efter skoletid.
Efter skoletid kan femmadder som sædvanlig af
hentes i køkkenet.

15

indendørs er betinget af
hensynet til alle og må kun
finde sted under følgende
vilkår:
I skoletiden henvises ry
gere til det afsnit af Hylen,
der støder op til Egmontgården. Kun inden for det
te rygeområde har elever
med rygetilladelse ret til
at ryge.
Kostelever må ryge på
eget hummer og som gæst
på andre humre, forudsat
disses beboere har rygetil
ladelse og i øvrigt godken
der gæstens rygning.
Ved skolens fester i Klo
sterbygningen er det kun
tilladt at ryge i baren. Ved
fester i Helenhallen må
der kun ryges inden for rygeområdet i Hylen.
Ved café-arrangemen
ter, Fue-fest og lignende
tillades rygning kun efter
aftale med rektor.
I samarbejde med Tob
aksskaderådet og Hjerte
foreningen
foranstalter
skolen hvert år informati
ve kampagner og arrange
menter om rygningens
konsekvenser og sund
hedsfarlige virkning.

Laltidspunktet
er
i
øvrigt uændret for så vidt
angår 1. lal, det vil sige kl.
16.15-17.45 og aftensbord
et er kl. 17.50-18.20.
2. lal, hvor eleverne en
ten kan fortsætte med lek
tier eller vælge fritidsakti
viteter eller andet, går fra
18.30-20.00, hvor der skal
være absolut ro på sovesal
ene.

Undervisnings
evaluering
En af de store nyskabel
ser i år har været evalu
eringen af undervisnin
gen. I en bestemt uge i
foråret fik alle elever i
alle klasser i alle fag ud
leveret et enslydende
skema (dog forskelligt
for grundskole og gym
nasium) - og skulle her
anonymt svare på nogle
spørgsmål om undervis
ningen: Spørgsmålene
gik på elevernes opfat
telse af, hvordan det gik
både med hensyn til
egen indsats m.m. og
med hensyn til lærerens
organisering af under
visningen. Ideen er, at
en sådan evaluering
skal finde sted to gange
om året, således at alle
kan rette sig ind - efter
sig selv og andre.
Den første evaluering
har været »evaluereret«
i Pædagogisk Råd - og et
meget samstemmende
lærerkollegium har gi
vet denne nyskabelse
meget høje karakterer:
Især den efterfølgende
snak om besvarelserne
(som altså blev afleve
ret anonymt til læreren)
bedømtes højt. Evalue
ringen har således bi
draget til at øge kom
munikationen på det
faglige plan mellem
lærer og elever. Fra
elevside har bedømmel
sen ligeledes været me
get positiv. Så det - som
nogle frygtede, andre så
frem til - viste sig at
være en god idé.

REKTOR ORIENTERER

IT-politik på undervisnings
området på Herlufsholm
Målet med informations
teknologi -IT- politikken
på undervisningsområdet
på Herlufsholm Skole er, at
få etableret en IT-installation, som - ud over straks
at bringe skolen på et tids
svarende IT-niveau - også
skønnes at være et passen
de og rigtigt udgangspunkt
for senere udbygninger.
Der søges etableret mulig
hed for anvendelse af EDB
i undervisningslokaler, i
faglokaler, i fagdepoter, i
IT-værksted (datarum som
allerede er etableret med
12 arbejdspladser), i lærer
værksted
(læreværelset)
samt på biblioteket.
For at opnå dette mål
skal følgende
punkter
iværksættes:
1.
Skolen udstyres med et lo
kalt netværk, der giver
mulighed for tilslutning af
lokale arbejdspladser og
tilslutning til internet.
Dette netværk skal etable
res i Ny Skolebygning (i al
le
undervisningslokaler,
fagdepoter, lærerværelse
og bibliotek), i alle under
visningslokaler i GI. Skole
bygning og i undervis
ningslokalerne (faglokaler
ne) i Mygningen.
2.
Der skal være mulighed for
tilknytning af mindst fem
arbejdspladser i alle under
visningslokalerne. Skolen
etablerer en bank af
bærbare PC’ere til brug i
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lokalerne samt til låns for
lærerstaben.
3.
I to-tre lokaler etableres
mulighed for arbejdsplad
ser til alle elever og lærere,
således at dataklasser kan
etableres.
4.
Galen og Helenhallen herunder Hylen - udstyres
med tilstrækkelig el.kapacitet til, at der kan tilbydes
afvikling af skriftlig eksa
men på EDB fra og med
eksamen juni 1997. Loka
lerne skal være parat til
brug til terminsprøverne
februar-marts 1997.
5.
I alle tre skolebygninger
etableres der én af to ar
bejdspladser med multi
medie-udstyr. Dette etab
leres også på lærerværel
set. Et multimedie-biblio
tek tilsluttes lokalnettet.
6.
Der udarbejdes et uddan
nelsesprogram for lærere
ne, der indeholder følgen
de elementer:
a. Betjening af skolens
udstyr
b. Anvendelse af EDB i
de enkelte fag og
c. Anvendelse af EDB i
tværfaglige sammen
hænge
7.
Der ansættes en person
(evt. deltid) med ansvar for
drift af net, udstyr m.m.
(både administration og
undervisning)
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8.
Ovenstående plan iværk
sættes pr. januar 1997.
9.
Fra og med 1998 skal alle
elever, der optages på Her
lufsholm Skole, medbringe
egen PC’er.
10.
Næste etape er tilkobling
af sovesal til lokalnet m.m.
Klaus Jakobsen

VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER
Der indkaldes hermed til valg som forældrerepræsentant

Lørdag d. 24. august 1996 kl. 10.00
Valget vil foregå i anviste klasselokaler efter det valgregula
tiv, som udsendes til forældrene.
På bestyrelsens vegne
Klaus Eusebius Jakobsen

Repræsentantskabet
Der har været afholdt tre
møder med forældrere
præsentanterne. Det er en
nyskabelse, at skolens in
spektor udarbejder referat
- og at skolen sender det til
alle forældre.
Som man vil kunne læse
i disse referater, er emner
ne mange og set fra min
stol er de et væsentligt in
put til skolens daglige ar
bejde. Selv små ting kan
påvirke i en anden retning
end tilsigtet, så det er vig
tigt at høre (elevernes) for
ældrenes bud.
Af forslag, som er kom
met fra forældrene, er øn
sket om en konkret rygepolitik (selv om der nu var
én i forvejen), desuden er
det forældrene, der har
presset på for at få en ITpolitik. Nogle gange kan
det måske være vanskeligt
for forældrene at overskue
den prioritering, som sko
len tager - men her ser jeg
frem til, at vi får færdigud
arbejdet vores mål for de
næste fem år. Det vil gøre

det lettere for forældre - og
for skolen.
Jeg vil gerne benytte lej
ligheden til at takke foræl
drene for et positivt og
konstruktivt samarbejde både på klasseplan og ge
nerelt. En særlig tak vil
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jeg rette til direktør Frede
rik
Wedell-Wedellsborg,
som i tre år som forældre
repræsentant og bestyrel
sesmedlem har været en
meget dygtig og engageret
medspiller, der med sine
forslag og sin evne til at
forhandle har
betydet me
get for sko
lens
udvik
ling.
Skolen har
vedtaget en
rygepolitik,
som vil søge
at begrænse
rygningen på
skoleområdet
mest muligt.

REKTOR ORIENTERER

International
studentereksamen
Skal Herlufsholm ved si
den af den gode, gamle
hæderkronede danske stu
dentereksamen også til
byde en international stu
dentereksamen - forankret i
dansk kultur?
Det er, hvad der i øjeblik
ket overvejes på skolen, i be
styrelsen, i pædagogisk råd
og hos mig.
Ideen synes indlysende:
Mange elever har et stort
kendskab til engelsk, mange
vil gerne på udenlandske
universiteter efter skolegan
gen: Med andre ord hvorfor
så ikke indføre IB (Internati
onal Baccalaureate)?
For det første kræver det
tilstrækkelig mange ele
ver, der både kan og vil. En
elevundersøgelse, vi gen
nemførte før påske, viste,
at af de elever, der kendte
IB’en, var der 41, der ville
have været så interesseret,
at de ville have valgt den,
hvis den var blevet tilbudt
(12 i l.g, 11 i 2,gog 14 i 3.g).
Vi har derudover en del fo
respørgsler, om vi har IB,
fra unge fra hele verden og fra Danmark.
For det andet kræver
det, at man har faciliteter
ne: Med det tænkes på la
boratorier, bogbestand, lo
kaler, lærerkræfter m.m..
Her tæller det i den positi
ve retning, at vi på skolen
til sommer får indrettet
nye fysik- og kemilokaler at vi har en god biblioteks

Fakta om IB

bogbestand og en del lære
re, der uden problemer vil
le kunne undervise på en
gelsk - og endelig at vi har
en fremragende kostafde
ling med gode arbejdsmu
ligheder. Vi trænger godt
nok til at få introduceret en
edb-politik på skolen - men
det ligger faktisk også lige
om hjørnet.
For det tredje kræver det
en moden overvejelse med
hensyn til, hvad det even
tuelt vil betyde for vores
skole. Personligt mener jeg,
at det vil betyde en spæn
dende ny vinkel på daglig
dagen - både for de elever,
der vælger en IB - men og
så for de elever, der vælger
den traditionelle gymnasie
uddannelse: Jeg tror, at der
vil kunne blive tale om gen
sidig inspiration og glæde.
Men det er altså ikke be
sluttet endnu: Først skal
lærergruppen udtale sig, så
skal bestyrelsen behandle
sagen og beslutte sig, så
skal Undervisningsmini
steriet godkende det - og
endelig skal skolen godken
des af International Bac
calaureate Organisation.
HVIS det bliver til noget,
så er det meningen, at det
skal tilbydes fra august
1997.
Den lille arbejdsgruppe,
der har arbejdet på sagen,
er Jimmy Bumett Nielsen
og undertegnede. Vi har
blandt andet besøgt en
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IB tilbydes i mere end 80
lande og giver adgang til
disse landes universite
ter. Undervisningssprog
(i Danmark) vil være en
gelsk - eksamen skriftlig.
Der er seks emnegrupper,
hvori der er forskellige
fag: Fx modersmål, sprog,
humanistiske fag, matematiske-naturvidenskabelige fag og kreative fag.
Der skal vælges fag fra
alle seks områder. Hertil
er der et såkaldt TOK-fag
(Theory of Knowledge: Vi
denskabsteoretisk fag) og
et CAS-fag, der skal over
sættes med creativity,
action and service. Ende
lig er der også en stor op
gave (Extended Essay).
Karaktererne, der gi
ves, går fra 1-7 - for at
bestå skal man opnå 24
point (TOK giver 2 po
ints og CAS’en ligeså).
Uddannelsen er 2-årig
(ligger parallelt med 2.
og 3.g) - på de fleste sko
ler er der dog også en
pre-IB, der placeres sam
men med l.g-matematisk.

svensk kostskole med IB og
Nørre Gymnasium, der er
en af de tre skoler, der i
Danmark tilbyder denne
eksamen.

HERLUFSHOLM - REGNSKAB

Regnskab 1995
Ole M. Jung
Tilgangen til kostskolen
blev i 1995 bl.a. påvirket af
en negativ medieomtale
uden for skolens indflydel
se. Det har utvivlsomt
medvirket til det indtrufne
fald i antallet af kostelever.
Som følge af forøget opta
gelse af dagelever er det

samlede elevtal næsten
uændret, men forskydnin
gen mellem dag- og koste
lever giver også en negativ
økonomisk effekt.
Stiftelsens
samlede
regnskabsresultat er til
fredsstillende, da et forøget
bidrag fra de øvrige aktivi

1995

tetsområder har modvirket
faldet i indtjeningen fra
skolen. I det følgende brin
ges hovedtal for regnska
bet 1995, og til sammenlig
ning vises tal for 1994.
Skolens elevtal
Det samlede elevtal er fal
det fra 308 i 1994 til 306 i
1995. Der er imidlertid
sket et fald i antallet af
kostelever på 24, som
næsten modsvares af stig-

Grundskole

Gymnasiet

I alt

5. september

Dag Kost I alt
elever elever

Dag Kost 1 alt
elever elever

Dag Kost I alt
elever elever

1992
1993
1994
1995

0
4
29
42

23
29
29
38

23
33
58
80

71
76
69
58

ningen på 22 dagelever.
Forskydningen
mellem
dag- og kostelever er
særlig markant i grund
skolen, hvor optagelsen af
dagelever bl.a. er forud
sætningen for at oprethol
de en 7. klasse.
Fra gymnasieafdelingen
er i alt dimmitteret 68 stu
denter mod 61 året før:
Skolens indtægter
På grund af de færre elever
og forskydningen mellem
elevgrupperne har indtæg
terne fra statstilskud og
forældrebetaling
været
næsten 0,8 mill. kr. lavere
end budgetteret. Når stats
tilskuddet alligevel er ste
get 1,2 mill. kr. i forhold til
1994, skyldes det forhøjel
se af tilskudssatserne.
Skolens moderationer, som

71
80
98
100

186
178
181
168

209
207
210
206

finansieres af både offentli
ge midler og private fonds
tilskud, er forøget og ud
gjorde i alt 2,3 mill. kr.

Skolens udgifter
Udgifterne til lærerløn
ninger og undervisnings
udgifter er steget 1,5 mill,
kr. i forhold til 1994. Det
afspejler en bevidst priori
tering af ressourcer til den
pædagogiske virksomhed,
herunder ansættelse af
lærere. Forøgelsen af det
pædagogiske personale er
bl.a. sket for at sikre et
fortsat og tilsigtet fald i
forbruget af overtimer,
som over 2 skoleår er re
duceret med mere end
25%.
Der har været anvendt
betydelige ressourcer på
en ændring af elevbespis
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257
254
250
226

280
287
308
306

ningen. Fra begyndelsen
af skoleåret 1995/96 har
dageleverne deltaget ved
skolens
middagsmåltid.
Hensigten med dette tiltag
har været at styrke sam
hørigheden mellem de to
elevgrupper. Det var nød
vendigt at foretage store
ombygninger og materielanskaffelser for at opnå
den fornødne kapacitet til
bespisning af alle elever
ved hovedmåltidet. Desu
den har det været nødven
digt at indsætte mere per
sonale, både til køkken
funktionerne og til kostin
spektionen. Den fælles be
spisning har været en klar
succes, som i skolens hver
dag opfattes meget posi
tivt.
Ejendomsudgifterne er
betydelige og har i 1995
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udgjort 11,9 mill. kr. Ud
over almindelige driftsog vedligeholdelsesopga
ver har der især været an
vendt ressourcer på for
bedring af elevfaciliteter,
hvor navnlig den nævnte
ændring af bespisningen
har været bekostelig. Der
er ligeledes gennemført
betydelige arbejder ved
rørende
forbedring
af
humre og fælleslokaliteter
i hhv. Museumsbygningen
og Lassengården.
Der er taget særlige ini
tiativer til markedsføring
og information. Dels er der
produceret en video om
Herlufsholm Skole, dels ei
der udarbejdet nyt brochu
remateriale om skolen.
Skolens underskud var i
1995 på 2,9 mill. kr. Sko
lens resultat påvirkes i høj

Ejendomsud
gifter, mill. kr.

1995

1991

1992

1993

1994

1995

11,2

10,3

10,3

10,2

11,9

grad af tilskud fra fonde,
som alene har til formål at
støtte skolens virksomhed.
Disse fonde udgør således
sammen med stiftelsens
egen formue et stærkt fun
dament for skolens fremti
dige virke.

Jordbruget
Det samlede jordbrug skov, gods og jagt - har bi
draget med et overskud på
2,6 mill. kr. Overskuddet
er godt 1 mill. kr. større
end i 1994 og vil fremover
ligge på et lavere niveau.
Indtægterne fra landbru
get, der er bortforpagtet,
er forholdsvis stabile. Der
imod har skovens økono-

miske bidrag været væs
entligt større end budget
teret. Dette skyldes både
en forøgelse af hugsten og
af salget af pyntegrønt
samt forbedrede prisrela
tioner for visse skovpro
dukter. Jagtlejeindtægter
ne udgør ligeledes et væs
entlig bidrag til jordbru
gets overskud.

Kirke og kirkegård
Underskuddet fra drift af
kirke og kirkegård udgjor
de 0,1 mill. kr. i 1995. For
kirkegårdens
vedkom
mende medfører en over
enskomst med menigheds
rådet, at underskuddet
ved den offentlige anven

1994

1995

Skolens indtægter
19,1
11,4
6,1

Statstilskud
Forældrebetaling
Andre indtægter

36,6

20,3
11,1
6,5

37,9

Skolens udgifter
Lærerløn og undervisningsudgifter
Vedligeholdelse, forsikring mv.
Energi, rengøring
Kostforplejning
(køkken, vask, SUS)
Kontor, adm., markedsføring
Renter og afskrivning
Andre udgifter

Skolens resultat
Andre aktiviteter (jordbrug,
kapitalafkast, kirke, adm. m.v.)

Overskud i alt
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16,5
6,0
3,5

18,0
7,6
3,7

6,0
2,7
1,1
0,7

6,9
2,8
1,0
0,8

36,5

40,8

0,1

-2,9

1,5

3,4

1,6

0,5
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delse af kirkegården dækkes af menighedsrådet.
Derimod afholder Herlufs
holm selv udgifterne til
vedligeholdelse af den
særlige mindelund for herlovianere.

Stiftelsen i øvrigt
Renteafkastet af stiftel
sens finansielle aktiver
var 0,2 mill. kr. højere end
i 1994, og administrations
udgifterne var væsentligt
lavere end både budget og
1994-udgifterne. Den væs
entligste enkeltbesparelse
skyldes afviklingen af
Herlufsholms
Stiftelses

Pensionskasse og overdra
gelse af pensionsforpligtel
sen til et forsikringssel
skab, hvorefter de løbende
pensionsbidrag spares.
Stiftelsens
samlede
overskud udgør 0,5 mill,
kr. En principændring for
værdipapirer har medført
en forøgelse af overskud
det; men selv med korrek
tion for dette er overskud
det bedre end budgetteret
og yderst tilfredsstillende i
betragtning af de særlige
forhold for skolens virk
somhed i 1995.
Egenkapitalen
udgør
182 mill. kr. ud af den

Betaling for skoleopholdet
For forældre til nye elever
på Herlufsholm er der ud
arbejdet en »Guide for for
ældre«. Den beskriver en
række praktiske forhold,
herunder betaling for ele
vernes undervisning, op
hold m.v. For nærmere de
taljer henvises til forældreguiden, og i februar
nummeret af Kontakt er
kontingentsatser for skol
eåret 1996/97 omtalt.
Generelt om betalingen
Udgifterne til kontingent
samt andre forhold, der
vedrører skoledriften, be
tales ved, at skolen sender
regning til elevens foræl
dre - eller efter aftale
eventuelt til en anden be
taleradresse. For hver elev
er der oprettet en elev
konto i bogholderiet, hvor
det økonomiske mellem
værende mellem skole og
hjem opgøres.

Kontingent
betales
kvartalsvis forud, og sam
men hermed betales de
eventuelle udlæg, som
føres på elevens konto primært for kostelevernes
vedkommende. Det gælder
også udgifter, der er
påløbne fra sovesalslære
rens regnskab, hvoraf der
fremsendes
specificeret
regnskabsblad. Der op
kræves samtidig et a conto
beløb til dækning af
sådanne udlæg i det kom
mende kvartal - normalt
75% af det forrige kvartals
udgiftsniveau.
Beløbet
indgår på elevens konto og
modregnes således udgif
terne på næste kvartals
kontospecifikation.
Særlige
betalingsforhold
For fjerntboende forældre
kan betaling normalt gen
nemføres let og rettidigt
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samlede balancesum på
213 mill. kr. Egenkapital
andelen er således 85 pct.
Herlufsholm Biblioteks
Legat er en særlig udskilt
del af Herlufsholms for
mue og ikke inddraget i
stiftelsens
regnskab.
Egenkapitalen
i
Bibliotekslegatet opgjort
ved regnskabsårets ud
gang var 16,3 mill. kr. Den
samlede beholdning af
værdipapirer i stiftelsen
og Bibliotekslegatet udgør
43,2 mill, kr., og egenkapi
talen i stiftelsen incl. Bib
liotekslegatet udgør i alt
198 mill. kr.
ved indgåelse afbetalingsaftale med et pengeinsti
tut, som foretager beta
lingsoverførsel til Herlufs
holm. I andre tilfælde ind
gås der private aftaler
med familie el.lign., som
registreres med betalera
dresse i vort elevsystem.
Herudover er det muligt
at betale via PBS - Pengeintitutternes
Betalings
Service - som kan foretage
automatisk betalingsover
førsel fra egen konto (i
dansk pengeinstitut) til
Herlufsholm.
Opkrævningen udsen
des som nævnt kvartalsvis
efter den 1. i månederne
januar, april, juli og okto
ber. Selvom betalingster
minerne således kendes i
forvejen, er enkelte foræl
dre meget sendrægtige
med at foretage indbeta
lingerne. Derfor har det
været
nødvendigt
at
(forts, s. 25)

NYT FRA NÆRTICUM

Museum Museorum
Res nova non delecta
Meget nyt sker på skolen.
Forandring har også ramt
Mygningen. Først blev
Biologicum ombygget og
nu skal Fysicum grundigt
renoveres. I al stilhed er
der også pågået en indsats
i det helligste rum i Myg
ningen - Det Naturhisto
riske Museum. Og det er
for at undgå forandring.
Døde dyr forgår, fossiler og
klippestykker
forvitrer,
hvis de ikke konserveres.
Så konservatoren har med
nænsom hånd og støvsu
ger renset, konserveret og
afpudset samlingens unik
ke fugle, pattedyr, kryb
dyr, amfibier, fisk, bløddyr,
fossiler og sten således, at
de kan bevares for efter
slægten. Sprit er tilsat de

tørstige dyr på glas, thi
den forsvinder på mystisk
vis, for at de kan bevare
kuløren. Fuglesamlingen,
der
er
Nordeuropas
største private samling, er
for en stor dels vedkom
mende fra slutningen af

Katalogisering og op
rydning er blevet gen
nemført af skolens
konservator, Ole Hedegaard. Den bekoste
lige ekstraindsats er
muliggjort gennem en
særlig donation fra
Knud Højgaard Fon
den på 125.000 kro
ner.
Herudover har sko
len afsat et årligt be
løb på 30.000 kr. til
gennemsyn og vedli
geholdelse:
Sprit,
støvsugning,
skade
dyrsforebyggelse etc.
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forrige århundrede og der
med tæt på forgængelig
hed selv for døde fugle.
Inden sommeren vil
samlingen stå som ny,
hvad den aldeles ikke er,
og alt vil være katalogise
ret.
Bruges samlingen over
hovedet ? Hvorfor disse
anstrengelser ? Nej, den
bruges ikke fast i under
visningen, dertil er tiden

og undervisningsbestem
melserne ikke.
Bortset fra en dreng fra
7. klasse, der efter at have
studeret en af samlingens
fuglerariteter, dronten, og
læst behørig litteratur
skrev: »Dronten er en ud
død fugl, der ikke kan fly
ve...« - og dog måske på
englevinger.
Brugt bliver samlingen

dog af universiteter i Dan
mark og udlandet. F.eks.
blev vores aeskulapsnog,
fundet blandt to i Norden i
en køkkenhave ved Vor
dingborg Station i 30’erne,
udlånt til Humboldt Uni
versitetet i Berlin for at
bestemme
denne
arts
nordligste naturlige udbre
delse. Den viste sig at være
indslæbt. Derved rykkedes

denne reptils udbredelse
adskillige hundrede kilo
meter sydpå. Og Herlufs
holm har således været
med til at løse et eksisten
tielt europæisk problem.
Interessegrupper, skoler
og privatpersoner forevi
ses samlingen uden beta
ling, i modsætning til of
fentlige museer. Men at
fremvise samlingen slider
på den. Det lyder mærke
ligt at noget slides ved at
blive beset, men samlin
gen har det bedst i halv
mørke, konstant fugtighed
og fri for møl og andre gna
vende insekter, som publi
kum utilsigtet slæber ind.
Samlingen bør bevares
med de rum fra 1870’erne,
den befinder sig i. Derved
bevares museernes muse
um.

Sv. Krarup-Christensen
»Curator«.
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værelset. Både rektor, Jør
gen Hvidtfelt og lærer
rådsformand (og tidligere
elev af Vagn Andersen!)
Jacob Normann talte og
takkede VA på skolens og
kollegernes vegne (Se i
øvrigt KONTAKT sept.
1995). Onsdag d. 13. marts
fyldte Vagn Andersen 60
år.

Konfirmationen
Palme
søndag fik det traditionelle
festlige og højtidelige for
løb. Pastor Eilif Kristen
sen havde forberedt holdet
og i kirken hørte man bl.a.
soloen fra Herlufsholms
smukke
konfirmations
kantate: »Gud dannede os
af ler som kar«.
Konfirmanderne og de
res pårørende var herefter
samlet med lærere og le
delse som skolens gæster
ved drinks og frokost i fest
sal og spisesal. Forude
ventede private fester - og
en dejlig lang påskeferie.
Konfirmanderne var:

Lillian Hasshøj og Bent Il
ium fratræder fra som
merferien som sovesals
lærere på Skolebygningen
Vest - samtidig har Bent
Ilium søgt og fået bevilget
orlov fra undervisningen i
skoleåret 1996-97.
Morten Fries er udnævnt
til souschef for grundsko
len.

Philip Jorck
Steen Schaldemose
Kreiner

Nik Hoick, 2. my har spil
let sig til en fast plads på
NIF’s basketball hold for
ynglinge. Holdet blev fina
list i landsturneringen og
tilkæmpede sig bronzeme
daljerne. Til næste år bli
ver det guld, lover Nik som har lært spillets fines
ser på sin amerikanske
skole i Seoul. Med sine
kun l,97m er Nik en af de
mindste spillere på holdet,
men en central spiller også
for skoleholdet i kampe
mod Sorø og Tokai.

Næstveds populære borg
mester Henning Jensen
har fejret sin 50-års fød
selsdag ved åbent hus på
Grønnegades
Kaserne.
Den halve by - inklusive
Herlufsholm - gratulere
de. En femetagers festka
ge dekoreret med Stifter
nes portrætter, våben og
valgsprog blev frembåret
af to diple fra yngste klas
se: Martin Silkjær og Ane
Skak, mens direktøren og
rektor supplerede lyk
ønskningerne med stifter
ord til den garvede politi
ker: Frygt Gud, Gør Ret og Forlad Dig ikke på
Mennesker!

Vagn Andersen blev i fe
bruar fejret ved en af
skedsreception på lærer

Vedligeholdelseschef Carl
Andersen fyldte 60 og blev
fejret af skolens øvrige

Sabine Købmand
Sophie Catherina Løhr
Mia Kot Rasmussen

Camilla Lindgren
Sandberg
David Cheung
Christiansen
Jacob Johannes
Buchard

Philip Marker
Deichmann
Anne Mette Bue Drost

Phillip Ballegaard
Kjær Hastrup
Christian Kock Iversen

Christian Malte
Sehested
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personale samt forret
ningsforbindelser ved en
reception i Hylen.
Peter Bernstorff og Win
Salicath, l.g fortsætter ef
ter sommerferien skole
gangen på internationale
skoler med sigte på IB. De
rejser til henholdsvis At
lantic College i Norge og i
Wales.
Chief of Admission John
Schilling fra University of
Virginia var i april skolens
gæst og benyttede lejlighe
den til at orientere en halv
snes interesserede 2. og 3.
g’ere om studiemuligheder
i USA.

Herlovianersamfundets
bestyrelse med formand
Thomas lermiin og den
nye redaktør af Herlovianeren Erik Langkjær hav
de afsat en hel forårsdag
til besøg på den gamle sko
le. Der blev orienteret om
»the state of the nation« ikke mindst nye tiltag og
planer, og bl.a. drøftede
man tanken om at åbne
dørene for Herlovianer
samfundets medlemmer
(og andre venner af sko
len) til et velgørenheds-julearrangement. Til støtte
for SOS-børnebyer.
Da Jonathan Spirtz som
elevrådets næstformand
blev kaldt frem til lovsang
en morgen i marts havde
han netop sunget med Am
brosius Stub: »...Den kiedsom vinter gik sin
gang...den mørke sky må

fly«. På billedet man ser
hvordan: Som repræsen
tant for »Foreningen af
Forældre til Disciple på
Herlufsholm« overrækker
Eivind Sveinbjørnsson en
check på 23.038,50 kr. til
elevrådet! Dermed er fore
ningens virke endt med en
smuk gestus - for som do
nator udtrykte det: Lige så
selvfølgeligt og nødvendigt
det var at oprette forenin
gen, lige så selvfølgeligt er
det at kunne konstatere,
at skolen er inde i roligere
vande og er underlagt en
både fast og kompetent le
delse.

I
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(fortsat fra s. 21)
stramme rykkerprocedu
ren, og vi har indgået afta
le med et incasso-firma der også foretager regi
strering af dårlige betale
re - om inddrivelse af vore
fordringer hos forældre,
som helt negligerer vore
rykkere. Disse situationer
er heldigvis sjældne, men
naturligvis
uacceptable
for alle de forældre, som
betaler helt normalt og
rettidigt.

FOLK OG FÆ
Marianne Olsen har fra
denne sæson aflastet sin
kollega Jens Krogh-Madsen som kursussekretær i
Folkeuniversitetet. Der er
bl.a. planlagt 5 fore
læsninger over »Humanis
me og kristendom«, hvor
ved MO kæder undervis
ningen sammen med sit
arbejde med filosoffen An
dreas Simonsens tænk
ning. MO er direktør for
Fonden til udbredelse af
kendskabet til Andreas Si
monsen tænkning, og ar
bejder på udgivelse af en
bog i den sammenhæng.
Ikke færre end tre af del
tagerne i 2. g’s studietur til
Frankrig fyldte år på tu
ren. Emilie Møllenbach
blev fejret af sine bo-fæller
d. 11. med en elegant
prøve på home-cooking.
Festtøj
var
medbragt
hjemmefra til lejligheden
sammen med kulørte lam
per.
Morten Meinfelt blev da
gen efter hyldet med en
ægte fransk kulinarisk
specialitet: Helt kogt gri
sehoved serveret på fad
med garniture af danne
brog og Tuborg på dåse
(altsammen indkøbt i Super-U!)

Endelig rundede Jørgen
Hvidtfelt d. 13. en grånen
de milepæl, hvilket han
fejrede fra morgenstunden
med en ungdommelig whi
tewater kanotur med ind
lagt sælakrobatik (læs:
kæntring og svømmetur!)

Hvidtfelt »Breaking the waves«!

Festmiddagen om aftenen
blev mere velstyret og
mindre våd: kollegerne
iførte deres primus den
gule førertrøje, hvorefter

dipeldeputationer fra alle
lejrens
huse
frembar
votivgaver og hyldestkvad
med imponerende opfind
somhed.

Gennem en lille snes år
har rubrikken Folk og Fæ
ved sit navn forvirret Kon
takts læsere: Hvorfor er
der så dårlig balance mel
lem den opmærksomhed I
vier Folk og Fæ, spørges
der. Hvad er hvad?
For det første er det de
færreste som ikke kan

identificere et grisehoved
- for det andet kan vi oply
se følgende om »Fæ«: For
øjeblikket ruger en andemor i Lassensgårdens be
skyttende
atriumsgård.
Sovesalslæreren sørger for
at de mindreårige ikke for
lader gården efter sengning!! God sommer.

Tillykke Meinfelt - fra Miss Piggy!

INTERNATIONALT

NORGE - IB - UNITED
WORLD COLLEGE
JENS KROGH MADSEN
Sidste uge i april havde
undertegnede
mulighed
for at se en IB-skole funge
re i praksis. Jeg tilbragte 3
dage på Red Cross Nordic
United World College i
Fjaler, Norge, hvor en tid
ligere kollega ved Herlufs
holm, Gunnar Værge, nu
er ansat.
Skolen deroppe er nystar
tet og havde derfor ude
lukkende 1. års elever,
men alligevel gav besøget
mig lejlighed til at få et
fortrinligt indtryk af en
velfungerende skole med
aktive og motiverede ele
ver og lærere i en helhed
af norsk fjeld- og fjordna
tur og en række smukke
bygninger, der stod godt til
landskabet.
Jeg talte med skolens in
spektor - rektor var til in
ternationalt rektormøde i

Jordan -, 5-6 lærere og et
større antal elever i løbet
af opholdet.
Administrationen syntes
at fungere godt; som ny
startet var der naturligvis
en række førstegangs-ting
der skulle på plads, men
man regnede med, at dette
til næste år ville mindske
betydeligt. Til gengæld
forudså man et større ar
bejde med den praktiske
afvikling af eksamen, der
som bekendt udelukkende
er skriftlig ved slutningen
af 2. år.
Lærerne gav samstem
mende udtryk for glæde og
engagement ved deres si
tuation. Det centrale ind
tryk var, at lærerne i me
get vidt omfang selv frem
stillede deres undervis
ningsmateriale og at de
udover
undervisningen

var engageret i skolens
store fritidsaktivitets-pro
gram. 5 lærere fungerer
som en slags sovesalslære
re for (i år) godt 20 elever;
fuldt udbygget vil sovesa
lene - der i øvrigt er meget
forskellige fra Herlufsholms - hver rumme 40
elever.
Sovesalslæreren
har ikke meget at gøre
med eleverne, da disse i
vid udstrækning er over
ladt til at tage ansvar for
sig selv. Systemet virker,
også selv om klokker er et
totalt ukendt begreb.
Eleverne er blandet piger
og drenge i samme kollegi
um, dog på hver sin etage.
De sørger selv for tøj- og
linnedvask,
ligesom
rengøring på 5-mandshumrene og på fællesarea
ler på kollegierne styres af
eleverne (der er professio
nel rengøring i undervis
nings-, spise- og admini
strationslokalerne). I år
har alle elever 32 timer om
ugen, og undervisningen
sker i overensstemmelse
med de gældende regler
for IB-uddannelsen. Ele
verne skal derudover del
tage i nogle fritidsaktivite
ter af kreativ, sportslig
og/eller social karakter.
Det er indlysende, at med
et sådant program har de
meget travlt, når der også
er forberedelse at tage va
re på.
Men også blandt eleverne
mærkes tydeligt et stort
og energisk engagement
både i undervisnings- og
fritidssammenhæng. Der
er virkelig tryk på.

Herlufsholm skole er oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye den 23. maj 1565, men
institionen er langt ældre, idet skolen har sin rod i et gammelt benediktinerkloster,
oprettet den 29. november 1135. Klostret hed oprindeligt Næstved Kloster eller St. Pe
ders Kloster, men senere kaldtes det i reglen Skovkloster. Klostrets stifter var den sjæl
landske stormand, Peder Bodilsen, hans moder og hans to brødre. Til klostrets stiftel
se bidrog desuden biskop Eskil af Rokilde, der skænkede klostret forskellige indtægter,
som ellers tilkom Roskilde bispestol. I 1140 forbedredes klostrets øknomiske stilling
væsentligt ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter fritoges klostret for alle kon
gelige skatter, og desuden lagdes Næstved by ind under klostret, således at skatter,
toldaftifter og bødeindtægter skulle betales til klostret. Ved reformationen (1536) blev
klostrets gods inddraget under kronen. 1. juli 1560 foretog kong Frederik II og Herluf
Trolle et mageskifte, således at kongen overtog Hillerødsholm (herefter kaldet Frede
riksborg), mens Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik Skovkloster, der samme år fik navnet
Herlufsholm. Mageskiftet omfattede ca. 1/3 af det gods, som før reformationen havde
hørt under klostret. Det var dette gods, som det barnløse ægtepar, Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye, i 1565 skænkede til oprettelse af en skole.
Fundatsen var udstedt under den nordiske syvårskrig, og få dage efter udstedelsen
gik Herluf Trolle, som var rigsadmiral, om bord på flåden og blev såret i et søslag mod
svenskerne ud for Mecklenburgs kyst den 4. juni; han døde af sine sår den 25. juni.
Da skolen trådte i funktion i 1565, blev Birgitte Gøye skolens forstander.
Ved et nyt fundatstillæg af 3. juni 1993 blev der indført en bestyrelse for skolen. For
manden for bestyrelsen er samtidig skolens forstander. Den nuværende forstander er
hofmarskal Søren Haslund-Christensen (student 1951).
Siden 1565 har Herlufsholm Skole været kostskole for drenge i 6.-10. klasse. Nu op
tager skolen også piger i de samme klasser - og dagelever i både grundskole og gym
nasium.
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Bestyrelsen
for Herlufsholm Skole og Gods
Forstander, hofmarskal
Søren Haslund-Christensen
Godsejer Frants greve Bernstorff
Høj esteretspræsident
Niels Pontoppidan
Godsejer
Michael baron Rosenørn-Lehn
Direktør Lars Thuesen
Vicedirektør
Inge Drost
Direktør Wedell-Wedellsborg

Valgte forældrerepræsentanter
skoleåret 1995/96
7. kl. Helle Andresen
8. a Jesper Skade-Rasmussen
8. b Inge Drost
9. a Henrik Kähler
9. b Kim Plaschke
Præp.kl. Elsebeth Junge
1. a Per Wijngaard
1. b Dagmar Nielsen
1. x Jørgen Egelund
1. y Marie-Louise Knuth
2. a Mikael Bramsen
2. x Kathleene lermiin
2. y Tove Iversen Møller
3. a Arne Stecher
3. x Kaj Ingemann Waldorff
3. y Frederik Wedell-Wedellsborg

Telefonliste

Skolens kontor
53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85
Rektor Klaus Eusebius Jakobsen
(privat 53 72 07 08,
mobiltlf. 30 43 60 97, fax 53 72 22 21)
Lektor Krogh-Madsen, adm. inspektor
(privat 53 72 61 18)
Lektor Jørgen Hvidtfelt, økon. inspektor
(privat 53 73 06 50, fax 53 73 18 50)
Overlærer Jan Jensen,
afd. inspektor, grundskolen
(privat 55 77 58 25)
Sekretær Eva Bardram (privat 53 72 91 05)
Sekretær Anne Damsbo (privat 53 64 65 86)

Direktionskontoret
53 72 01 01 - Fax 53 73 60 02
(henv. vedr. økonomi)
Direktør Ole Jung (privat 55 77 66 01)
Vedligeholdelseschef Karl Andersen
(privat 55 77 41 58)

Skolens øvrige telefoner
Studievejlederkontoret:
55 77 01 66 + 35
Lærerværelset: 53 73 97 73
Sygehus: 53 72 03 45
Sygeplejerske Anne-Marie Sehested
Køkken: 53 72 04 83
Økonoma Susanne Andersen
Linnedstuen: 53 72 43 05
Oldfrue Margot Jensen
Varmecentral og værksted: 53 72 72 79

Sovesalene
Vuen:
Overlærer Jacob Normann og
Lotte Stourup
53
Egmontgården:
Overlærer Lone Dyrløv
53
Skolebygn. Vest:
Overlærer Bent Ilium og
53
Lillian Harshøj
Skolebygn. Øst:
Overlærer Jørgen Løwe og
53
Susanne Løwe
Lassengården - Piger
53
Suzanne Strange
Lassengården - Jrenge
Jimmy Bumett Nielsen
53
Museumsbygn. 1.:
Lektor Niels Koefoed
53
Museumsbygn. 2.:
Overlærer Morten Fries og
53
overlærer Dorte Madelung
Birgitte Gøyegården:
Adjunkt Nils Aarsø og
Elsebeth Aarsø
53
Pernille Gøyegården:
Adjunkt Susanne Geisler og
Peder Pedersen
53

29

72 10 98
72 03 71

72 76 13

72 00 20
72 04 30

72 04 30
72 32 66

72 04 98

72 26 13

72 01 30

ÅRSBERETNING 1995-96
Privattelefoner
Lektor Lars Bardram
Adjunkt Lone Bendtsen
Lektor Hans-Jørn Bentzen
Overlærer Poul Bentzen
Lektor Bjørn Christensen
Cand. mag. Poul H. Jensen
Lektor Karen Fanø
Lektor Anna Sofie Hansen
Lektor Hans Hansen
Adjunkt Kurt Heller
Lek. Sv. Krarup-Christensen
Pastor Ejlif Kristensen
Lektor Jørgen Larsen
Overlærer Bjarne Levin
Adj. Mogens Melchiorsen
Lektor Erik Anker Nielsen
Lektor Louis Nielsen
Lektor Mads Nielsen
Overlærer Benny Njor
Lektor Marianne Olsen
Stud. mag. Lasse Pedersen
Lektor Ole Pedersen
Overlærer
Anne Grethe Radwan
Adj. Roland Rasmussen
Overlærer Sten Sveidahl
Lektor Jens Trandum
Lektor Niels Ulrichsen

Fællesudvalget for 1995-96
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47
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53
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31
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41
22
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Lektor Anna Sofie Hansen, lektor Niels
Koefoed, lektor Jens Krogh-Madsen, ad
junkt Susanne Geisler, overlærer Jacob
Normann, rektor Klaus Eusebius Jakob
sen og elevrådsrepræsentanter.

Ugeinspektionen
ved måltiderne har været varetaget af føl
gende lærere:
Adjunkt Susanne Geisler, lektor Niels
Chr. Koefoed, lektor Jens Krogh-Madsen,
adjunkt Nils Aarsø, adjunkt Suzanne
Strange, adjunkt Jimmy Burnett, lektor
Mads Nielsen, lektor Hans-Jørn Bentzen,
overlærer Bent Ilium, overlærer Morten
Fries, overlærer Lone Dyrløv, overlærer
Jacob Normann Jørgensen, overlærer Jan
Jensen, overlærer Jørgen Løwe, lektor Ni
els Ulrichsen, lektor Erik Anker Nielsen,
overlærer Benny Njor og overlærer Anne
Grethe Radwan.

Skolens læge
Leif Sehested er ansat som skolelæge for
en række skoler, deriblandt Herlufsholm,
og foretager i denne egenskab visse ruti
nemæssige undersøgelser (især af 9. klas
se) og fører tilsynet med forskellige sund
hedsmæssige forhold vedrørende skole
lokaler.
Desuden er Leif Sehested skolens hus
læge.

Mønttelefoner
Helenhallen
Egmontgården
Skolebygningen
Lassengården
Birgitte Gøyegården
Vuen
Pernille Gøyegården
Mygningen
Skolebygningen, Øst
Skolebygningen, Vest

Tilsyn med fysiksamlingen
Lektor Bjørn Christensen.

Tilsyn med naturfagsamlingen
Lektor Sv. Krarup-Christensen.

Lektor Anna Sofie Hansen er valgt til for
mand for Pædagogisk Råd for gymnasiet.

Bibliotekarer
Eva og Lars Bardram.

Overlærer Jacob Normann er valgt som
formand for Pædagogisk Råd for Grunds
kolen og fungerer samtidig som formand
for det fælles Pædagogiske Råd.

Boginspektor
Lektor Niels Ulrichsen (gymnasiet), over
lærer Bjarne Levin (grundskolen).
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Eksaminer 1995
Sproglig studenter blev bestået af 29.
Matematisk studentereksamen blev be
stået af 40.
34 elever aflagde folkeskolens udvidede
afgangsprøve.
38 elever aflagde folkeskolens afgangs
prøve.

Disciplene
Skolen har i april 1996 302 disciple. Her
af 224 kostskoledisciple. De øvrige er sko
lesøgende eller bor i forvejen på skolen.
I den følgende fortegnelse er disciplene
anført klassevis i alfabetisk rækkefølge.

Stipendier og præmier
Skolen råder over nedennævnte stipendi
er for gi. herlovianere:
Stiftelsens Universitetsstipendium og
Det grevelige Moltkeske Universitetssti
pendium; tildeles uden ansøgning.
Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for
Herlovianere og Gehejmeråd Halls Min
delegat; tildeles efter ansøgning, stilet til
forstanderen og indsendt til rektor inden
15. december.
Ved skoleårets start 1995 uddeltes til to
elever:
Kammeratskabsstagerne (»Kagerne«)
Peter Brigel Vestmar

Elipsen for 1995-1996
Sara Elisabeth Varming

Bogpræmie Caroline Rantzau

Pengepræmie Samuel Sieck
Bogpræmie
Michael Holm Antonsen
Bogpræmie Kirsten Ingerslev

Bogpræmie
Jens Christian Skov Jensen
Bogpræmie Tommy Kock
Bogpræmie Henrik Bay Hansen

Carlsen Langes boglegat Kim Jensen

Pengepræmie Katja Philip
Carlsen Langes boglegat Anja Blom
Carlsen Langes boglegat
Christina Iversen Møller
Carlsen Langes boglegat Nicholas Hjorth

Følgende pengelegater er uddelt til
elever ved skolens juleafslutning 1995:
Det grevelige Moltkeske legat
Philip Borreschmidt
Mia Stecher
Carina Mård
Camilla Lyhne

O.P. Siecks legat:
Jesper Kirkegaard Jensen

Følgende stipendier og præmier er ud
delt til elever ved skolens dimission juni
1995:

B.M. Kybdes legat Nikolaj Raahauge

De Meyerske Eksamenspræmier 1995
Moya-Louise Lindsay-Poulsen

P.N. Rosenørns legat Cim Marc Pedersen

Den gamle rektors Legat 1995
Anne Katrine Møhl

Bogpræmie Helga Heyn
Bogpræmie Mikkel Nikolaisen
Pengepræmie Frederik Dam Andersen

A.M. Brorsons legat Stine Kähler

M.B. Melchiors legat Christina Mørch

Provst H. Lunds legat Frederik Eilersen
Moltkes Universitetsstipendium
Anne Siemkowicz
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1 Andresen, Christian Bjerregaard,
Næstved
K 2 Bucht, Alexander Ricardo,
København
K 3 Faddersbøll, Benjamin
James Carter, USA
K 4 Kampmann, Bjarne, Frederiksberg
5 Knudgaard, Hans-Christian
Eckerbom, Fakse
6 Nielsen, Mads Heden, Næstved
K 7 Otteskov, Harry Rukundo K.,
Kaupala (Uganda)
8 Pedersen, Rasmus, Holme Olstrup
9 Plaschke, Julie Kathrine, Næstved
K 10 Raben-Levetzau, Julie, Nysted
K 11 Silkjær, Martin Kortnum, Sejrø
K 12 Skak, Ane Windfeld, Hamburg
13 Skotte, Kenni Simon,
Holme Olstrup
K 14 Woderup, Lars Henrik,
Frederiksberg

8. a
K 1 Andersen, Maria Liv, Sakskøbing
2 Christensen, Kirstine Ploug,
Tappernøje
K 3 Christiansen, David Cheung,
Hong Kong
4 Hansen Gertie Lærkholm, Næstved
K 5 Jensen, Sacha Jul, Køge
6 Jorck, Philip, Næstved
7 Kreiner, Steen Schaldemose,
Næstved
8 Købmand, Sabine, Herlufmagle
K 9 Lang, Ivan Scavenius, Nyborg
K 10 Løhr, Sophie Catherina, Haslev
11 Malherbe, Nilas Skov, Næstved
12 Rasmussen, Mia Kot, Lov
K 13 Sandberg, Camilla Lindgren,
Gilleleje
K 14 Skade-Rasmussen, Sarah-Alice
Nielsine Jespersdatter, Fåborg
K 15 Speiser, Lasse Ole Zacho, Zürich

8. b
1 Andersne, Kirstine, Præstø
K 2 Buchard, Jacob Johannes,
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Erlangen, Tyskland
K 3 Deichmann, Philip Marker,
Charlottenlund
K 4 Drost, Anne Mette Bue,
Vordingborg
5 Hastrup, Philip Ballegaard Kjær,
Mern
K 6 Højlund, Janni, Næsby, Orø
7 luel, Ida Marie Vibeke, Langebæk
8 Iversen, Christina Kock, Fensmark
9 Larsen, Jakob Grupe, Næstved
10 Lauritzen, Kikki Neilemann,
Næstved
11 Olesen, Anne-Mette Hartmann,
Næstved
K12 Olsen, Yasmin Fawzia Wøhlers,
København
13 Pedersen, Kasper Cortz, Næstved
14 Petersen, Lasse Skov, Næstved
15 Sehested, Christian Malte,
Herlufsholm

9. a
K 1 Barner, Mark Ole, Hellerup
2 Christiansen, Kristjan Berger,
Næstved
K 3 Collet, Christian Nicolaj Johan,
Køge
K 4 Eberhard, Claus Hjortholm,
Ebeltoft
K 5 Golubjev, Michail, København
K 6 Halkier, Catherine Shiromi,
Hjørring
7 Holstein-Homann, Sofie,
Holme Olstrup
8 luel, Anne Sophie, Langebæk
9 Jensen, Britta Lund, Næstved
10 Jensen, Morten Frithjof, Præstø
11 Kingo, Kerstin Askholm, Næstved
12 Kähler, Jakob, Næstved
K13 Lundsholt, Martin, Hornbæk
14 Madsen, Christina Møller, Præstø
K15 Nielsen, Jonathan Bo, Ølstykke
16 Nørregård, Klaus, Tappernøje
K17 Reventlow-Mourier, Catharina,
Fåborg
K 18 Tindi, Maureen, København
K 19 Van De Ree, Joachim Dirk, Silkeborg
K 20 Øhlenschlæger, Johan Frederik
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Kanding, Hedehusene

9. b
K 1 Andersen, Thor Niels Dam,
Overjeise, Belgien
K 2 Asbjerg, Jonas Milan,
Charlottenlund
K 3 Bentsen, Luise Sidney, Haslev
K 4 Boumendil, Anne Sophie,
Chennevieres, Frankrig
5 Bøkman, Ida, Næstved
K 6 Enevoldsen, Christopher Novela,
Manila
7 Follmann, Sabine, Næstved
K 8 Gindin, Lea Kirstine, Hørsholm
K 9 Hjerl-Hansen, Anders Ove
Sehested, Rudkøbing
10 Höhrmann, Anne-Lise, Næstved
K 11 lermiin, Leanne Louise Q.,
Klippinge
K12 Jakobsen, Dennis Rolf Dalsgaard,
Køge
K13 Jørgensen, Anders Borella,
Nørre Alslev
14 Luthra, Monica, Næstved
K 15 Mikkelsen, Karoline E.,
San Francisco
K16 Müller, Paul Martin,
Fuengirola, Spanien
17 Petersen, Signe Elnegaard,
Sparresholm
18 Plaschke, Hans Christian, Næstved
K19 Storberget, Liv, Oslo
K 20 Vestergaard-Hansen, Nicolai,
Frederiksberg

Hong Kong
13 Nielsen, Christina Herløv, Næstved
14 Pedersen, Kristina,
Karrebæksminde
K15 Petersen, Henrik Marius Briand,
London
K16 Petersen, Peter Volstrup,
Rungsted Kyst
K17 Riberholt, Dorthe, Holte
K18 Rotz, Nilima von,
Menzingen, Schweiz
K19 Schjer, Kristian Poul, Malaga
K 20 Sørensen, Michael Juul,
Frederiksberg

1. a
K
K
K
K
K
K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8

K 9
K 10
K 11
K12

K13
K14
K15
16

Præp.kl.
K 1 Bangshøi, Jakob Egens, Manila
K 2 Christensen, Christian Rølmer,
Esbjerg
K 3 Friberg, Søren Harpsøe, Malaga
4 Hansen, Carsten Rune, Præstø
5 Junge, Eva, Snesere
6 Kesby, Maria Louise, Vordingborg
7 Lancaster, James Andrew, Næstved
K 8 Lang, Maria Scavenius, Nyborg
9 Larsen, Anja Skov, Næstved
K10 Lodberg, Søs Wejse, Ebeltoft
K 11 Madsen, Rasmus, Ringe
K12 Malmlin, Christian Juell,

Bach-Hansen, Malthe, Rom
Bernstorff, Peter Alexander, Bogense
Bisgaard, Jesper, Tåstrup
Erichsen, Charlotte, Ishøj
Hansen, Maria Grand, Næstved
Heyn, Astrid, København
Hjorth, Isis Amelie, København
luel-Brockdorff, Louise Elcnora
Kathleen, Tåsinge
Jarulf, Nina Stephanie, Schweiz
Kier, Mikkel Bo, Monte Estokil
Knuth, Christina Regitze Kaas,
Tranekær
Krabbe, Arendse Henriette,
Nakskov
Schjerbeck, Martin Newhouse
Trigg, København
Sørensen, Christine Lund,
Helsingfors
Teilmann, Jakob, Holte
Wijngaard, Julie, Næstved

1. b
K
K
K

K
K
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1 Elgaard, Maria Büttner,
Karrebæksminde
2 Hemmingsen, Trine, Vordingborg
3 Hempel, Peter Nicolai,
Frederiksværk
4 Hilstrøm, Maria Christina,
Næstved
5 Jakobsen, Louise Bering, Næstved
6 Jubl, Filip Andreas, København
7 Martinussen, Ann Christina,
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K 6 Hansen, Jozzi Elisabeth,
Farnham Royal, England
7 Hansen, Martin Peter Loch,
Næstved
8 Have, Pernille, Karrebæksminde
K 9 Højlund, Jesper, Holbæk
K10 Jensen Britt Michelle Østergaard,
Tokyo
K 11 Knuth, Michael Ivar, Hellerup
12 Mackeprang, Tania, Lundby
K13 Madsen, Claus Christian Hjorth,
Vallø
K14 Mård, Stefan, Saint-Cloud,
Frankrig
K15 Salicath, William Nicolai Altobello,
København
K16 Skade-Rasmussen, Luice-Marie
Cecilie Jespersdatter, Fåborg
K17 Skak, Thue Ehrenskjold, Hamburg
18 Svensson, Stephan, Toksværd
K19 Syversen, Lars-Petter, Terndrup
K20 Szpirt, Jonathan, Hellerup
21 Uhre-Olsen, Kristian, Holme Olstrup
22 Ærenlund, Camilla, Næstved

Thisted
K 8 Nielsen, Henrik Tougaard,
Ringsted
K 9 Nissen, Christina Haugaard, Korsør
10 Pedersen, Anders, Holme Olstrup
K 11 Raben-Levetzau, Babera Nina,
Aberdeen, Scotland
12 Sauer, Helena Schwartz, Næstved
13 Uhre-Olsen, Marie, Holme Olstrup

1. x
K 1 Bodholdt, Kristina Laurentius,
Præstø
K 2 Egelund, Christoffer Moses, Holte
K 3 Frederiksen, Niclas, Askeby
K 4 Hansen, Signe Anna Pilegaard,
Fåborg
K 5 Harpsøe, Christian Møller, Malaga
K 6 Hjorth, Hermes Arthur, København
K 7 Jensen, Caroline Lillelund,
Ringkjøbing
K 8 Jensen, Niels Frederik Skov,
Dannemare
K 9 Jørgensen, Zenn Kristen,
Windhoek (Namibia)
K10 Laursen, Anne Marie Munk,
Charlottenlund
K 11 Lindsay-Poulsen, William Thomas
Walton, København
12 Lund, Louise Brushøj, Næstved
K13 Madsen, Katrine Damkjær,
Birkerød
14 Nielsen, Rasmus Kümmel,
Næstved
K15 Oesten, Martin Cordova,
Lille Skensved
16 Thranow, Camilla, Næstved
K17 Vestergaard, Mikkel Fenger,
Risskov
K18 Wiingaard, Peter Christian, Virum

2. a
1 Andersen, Camilla, Karrebæksminde
K 2 Andersen, Katja Lund, Fuglebjerg
K 3 Bramsen, Carsten, Vedbæk
K 4 Estrup, Edith Mathilde Magdalene,
Mørke
K 5 Haffner, Barbara von, Rungsted
Kyst
6 Hansen, Ida Søndergaard, Næstved
K 7 Heller-Njor, Michaela, Næstved
K 8 Iversen, Maria Holm, Brande
9 Jakobsen, Catrine Møller,
Tappernøje
K10 Jensen, Sean Ankjær, Ølstykke
K 11 Johansen, Louise Maria
Bernth Birkehøj, Næstved
12 Larsen, Sabine Louise Johanne,
Karrebæksminde
K13 Lyng, Marie-Louise Frederikke,
København
K14 Metze, Julie Friis, Risskov
K15 Mouyal, David, Lyngby
K16 Møller, Ann Kersti, Jyderup
K17 Nexøe-Larsen, Caroline Thora,

iy
K 1 Ahialegbedzi, Dagmar Chérie,
Lomé, Togo (West Africa)
K 2 Collet, Marie Therese, Grenå
K 3 Dencker, David, Jyllinge
K 4 Eriksen, Christopher Vaiaoga,
Windhoek, Namibia
K 5 Flylie, Søren Stoustrup, Vejle
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Præstø
K 7 Heinrich-Paludan, Inka Carolin,
F åborg
K 8 Hoick, Niklas, Hvalsø
K 9 Johansen, Lisa Iben, Lundby
K 10 Larsen, Steffen Matthias Saltofte,
Auning
K 11 Lindsay-Poulsen, Moya-Louise,
København
K 12 Meinfeldt, Morten Løgsted, Flensborg
K13 Møllenbach, Emilie, Nivå
K14 Møller, Niels Iversen, Hørup
15 Rasmussen, Bo Raahauge, Fakse
K16 Skade-Rasmussen, Sophie-Mette
Kirstine Jespersdatter, Fåborg
K17 Speiser, Arne Karl Zacho, Zürich
K18 Stoffregen, Ali Abdelhadi, Nairobi
K 19 Tesdorpf, Johan Peter-Henrik,
Odder
K 20 Thøisen, Jeanette Kalling,
Dronningmølle
K21 Weber, Andreas Lau, Djakarta

Vordingborg
18 Nørregård, Kamilla, Tappernøje
K19 Raben-Levetzau, Amalie
Cecilie Agnete, Nysted
K20 Rasmussen, Michael Bjørn,
Colombo, Sri Lanka
K21 Rosenkrantz, Niels Iver, Møn
K 22 Schimmelmann, Hans-Heinrich
Peter, Lindenborg Avlsgaard
K 23 Speiser, Signe Gerda,
Küsnacht, Schweiz
K 24 Varberg Kristiansen, Christina
Louise, Næstved
K 25 Varming, Eva Marie, København
K 26 Ørnum, Mikkel Jon, Borre

2. x
K 1 Blixen-Finecke, Stefan Thorbjørn F.
Klüter, Hasselager
2 Brandt. Jakob Dimon, Næstved
K 3 Burmeister, Marco Harrasser,
GI. Holte
K 4 Didriksen, Vibeke Brock, Grenå
5 Hartwig, Malene, Bjæverskov
K 6 lermiin, Kevin Kristoffer Ehnhuus,
Klippinge
K 7 Lund, Maria, Frederiksberg
K 8 Nielsen, Christian Heden, Næstved
9 Pedersen, Lars Martin, Næstved
K10 Ravnsted, Laus, Dragør
K 11 Sivertsen, Astrid Colding, Århus
K 12 Svenningsen, Line Lundgaard,
Præstø
K13 Tsurkan, Roman, København
K14 Vestergaard-Hansen, Line,
Frederiksberg
K15 Zunda, Martin Schielder, Roskilde

3. a
1 Andersen, Allan Ulrich
Bjørnsholm, Næstved
K 2 Andersen, Tina Møllegaard,
Hellerup
K 3 Borreschmidt, Philip Adam,
Charlottenlund
K 4 Botved, Anette, Ceyreste (Fankrig)
K 5 Eriksen, Mia Lundskov,
Charlottenlund
6 Hald, Jeanette Syhier, Næstved
K 7 Jakobsen, Anna Monica,
Tappernøje
K 8 Jarulf, Alette Elisabeth,
Oberagen (Schweiz)
K 9 Krabbe, Gudrun, Harpelunde
K10 Lauritzen, Jacob, Hellerup
K 11 Lyhne, Camilla Heerdegen, Holbæk
K12 Løhr, Florence, Haslev
13 Nielsen, Rikke Renner, Ringsted
K 14 Pedersen, Kristina Kunz,
København
K15 Petersen, Titte Marie Elisabeth
Damgaard, Dragør
K 16 Ravnsted, Trine, Dragør
K17 Reitzel-Nielsen, Emilie Felicia,

2. y
K
K
K

K

1 Andersen, Birgitte Christina Palle,
Fensmark
2 Caspersen, Christin Dyrløv,
Herlufsholm
3 Christiansen, Jens, Klampenborg
4 Elverdam, Sidse Marie,
Fakse Ladeplads
5 Groth-Pedersen, Stine, Fensmark
6 Hansen, Marie Søndergaard,
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Hørsholm
K18 Raahauge, Nikolaj Christian,
Næstved
K19 Schimko, Francesca Nicola,
Bogense
K 20 Schjer, Peter Rubiano, Spanien
K21 Stecher, Anne, Rungsted
K 22 Varming, Sara Elisabeth, Odensen
K 23 Wigotski, Jonatan, New York

K
K
K
K

6
7
8
9

K10
K 11
K12
K13
K14
K15
K 16
K17

3. x
K 1 Bach-Sørensen, Jeppe,
Charlottenlund
K 2 Eilersen, Frederik Juul, Vadbæk
K 3 Faber, Peter Max, Vedbæk
K 4 Haffner, Jonas von, Rungsted Kyst
K 5 Hansen, Kristian Hart, Vallø
6 Jæpelt, Nicolai, Nr. Tvede
K 7 Klehr, Chelina Natasja, Præstø
K 8 Kähler, Stine, Næstved
K 9 Lauritzen, Sarah Nellemann,
Næstved
K10 Lopez-Pedersen, Andres,
Palma de Mallorca
11 Mørch, Christina Anna, Næstved
K12 Ogstrup-Pedersen,
Niels Villum Kann, Spendtrup
13 Puttrick, Sarah, Mogenstrup
K14 Rasmussen, David, Haslev
K15 Ravn, Marguerite Winther, Egtved
K16 Stecher, Mia, Rungsted Kyst
K17 Stecker, Mikkel, Rungsted Kyst
K18 Svendsen, Thomas Gerner,
Huston Texas
K19 Vestmar, Peter Brigel, Løgstør
K 20 Waldorff, Erik Ingemann, Ferup
K21 Waldorff, Kristian Ingemann,
Ferup
K22 Wallin, Benjamin Christopher Eli,
Vejle

K18
19
K 20
K21
K 22

Hammer, Dawn Høj, Glumsø
Hansen, Benjamin Grand, Næstved
Holst, Mads Lisager, København
Jensen, Jesper Kirkegaard,
Hornbæk
Johansen, Johan Riis, Odense
Jørgensen, Camilla Kim,
Vallensbæk
Møller, Steffen Christian, Slagelse
Månsson, Peter Berndt, Hundige
Mård, Carina, Hørsholm
Nevermann, Tine Barke, San Paolo
Nymark, Steffen, Allerød
Olsen, Haifa Myriem Wøhlers,
Santiago
Pedersen, Cim Marc, Greve
Radwan, Nadia, Næstved
Siemkowicz, Sine, Riyadh
Svendsen, Anja Ahlers, Riyadh
Wedell-Wedellsborg,
Mikael Gustav, Hellerup

Modtagne gaver og donationer i
skoleåret 1995/96:
Fra Velux Fonden har skolen modtaget en
donation på 3,85 mio kr. til totalrenove
ring af skolens Fysikum. Renoveringen
finder sted juni-august 1996.

Materiel til Fysikum (50.000 kr., Skandi
navisk Tobakskompagnis Gavefond)

Materiel til Fysikum
Augustinus Fonden)

(100.000

kr.,

Materiel til Fysikum
Tuborgfonden)

(100.000

kr.,

8 senge til SUS (Scandinavian Mobility
Internationei v/ Lars Foghsgaard)

3-y
K
K
K
K
K

1
2
3
4
5

Bech-Jensen, Nicolai Bue, Åkirkeby
Brorsen, Casper, Vordingborg
Collet, Peter Otto Johan, Køge
Didriksen, Merete Brock, Grenå
Foghsgaard, Johan Caspar,
Næstved

Platantræ (Rebecca-logen)

Skateboardrampe (Herlufsholm Fonden
og Rouenvilles Legat)
EDB til skolen (Herlufsholm Fonden)
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GRUNDSKOLENS KOMEDIE

»Mordet på Hoppenfeldt«
Lea Gindi og Catharina Reventlow, 9 kl.
9 . klasses komedie i år
handlede om den skrup-forvirrede fru Hoppenfeldt,
der vender op og ned på alt
omkring sin afdøde ægtem
and, der bliver fundet lig
gende på divanen med ho
vedet hugget af! Den meget
selvoptagne og dumme
statsbetjent Federsen og
hans assistent Kaspersen
bliver sat på den makabre
sag. Men opgaven er umu
lig at løse for den dumme
statsbetjent. Selv da den
polske hushjælp Fransiska
finder en blodig køkkenøk
se under sofaen, leder det
ikke videre. Med tiden bli

ver det mere og mere klart
hvem morderen er - fru
Hoppenfeldts egen bror Vil
helm Tremmekær. Men
mordet er ikke det eneste,
der bliver opklaret. Feder
sen har et godt øje til kvin
der. Han har ikke nok i sin
skarpsindige kone fru Fe
dersen, men har samtidig
en affærde med lotterikollektricen Amalie Schnach.
Desuden falder han pla
dask for den letlevende
Viola Olsen, der er datter af
fru Hoppenfeldt. Disse små
sidespring klarer Amanda
Federsen med hård hånd.
Stykket gik knapt så

godt under generalprøven.
Det skyldtes gymnasiets
svære indlevelse i stykket!
Alt forløb dog perfekt
med forældre og grundsko
len som publikum.
Der skal rettes en stor
tak til vores instruktør
Benny Njor og hans kone
Kirsten.
Efter at vores benhårde
marshaller havde påtvun
get 8. klasse arbejdet med
at rydde op i festsalen, og
skuespillerne var kommet
tilbage med vandkæmmet
hår og stilletter, stod der en
»sej« 1,5 times grundskole
fest og ventede på os!

STUDIETUR

2.g’s studietur
Nils Aarsø
Kun sjældent kan noget
der er blevet mødt med så
megen skepsis ende med
at blive erklæret en
næsten ubetinget succes.
Næsten, siger jeg, for na
turligvis var der enkelte
forhold man kunne have
ønsket sig anderledes, men
disse forbehold høres især
fra de deltagende læreres
side. Dog er både lærere og
elever enige om, at vi kørte
meget, også om at vi kørte
for meget. Her er talen om
kørsel på stedet (hvis man
kan acceptere en så para
doksal formulering) ikke
om transporten til og fra
Frankrig, som i grunden
forløb forbavsende godt og
som indebærer den store
fordel at man har busserne
til rådighed lokalt. Men de
blev sandelig også benyt
tet. Dvs. i grunden kun i
forbindelse med turens
ene væsentlige aspekt: De
kulturelle seværdigheder.
For hvad hele sportsdelen

angår, ja så var der jo helt
ideelle muligheder i umid
delbar nærhed af vores
glimrende boliger.
Glimrende fordi de var
hensigtsmæssigt indrette
de og fordi placeringen i
terrænet skabte gode mu
ligheder også for udendørs
ophold. Når det så var mu
ligt, for vejrliget var ikke
rigtig med os de sidste par
dage. De enorme mængder
af vand som i tidens løb er
strømmet over Pont du
Gård er det rene ingenting
ved siden af de mængder
der den dag vi besøgte den
kom ned fra oven. Vejret
var også årsag til at pro
grammet måtte ændres
fordi enkelte dele af
sportsprogrammet
ikke
kunne gennemføres. Gene
relt var sportslærerne dog
nok den faggruppe som i
højeste grad var tilfredse
med turens forløb i kraft af
de vidunderlige mulighe
der for friluftsliv. Historie
og oldtidskundskab er jo
forvænte med at være
højest prioriterede så ...
Men nu var tanken netop

at tilstræbe et varieret
program, også hvad angår
fysisk udfoldelse og strabadsiøse oplevelser, så må
let må siges at være nået
med denne form. På et
pædagoisk rådsmøde er
det da også blevet beslut
tet at forsøge med en én
dagsrejse igen, en løsning
flere elever i 2. g udfra eg
ne erfaringer selv har pe
get på som ideel. »God idé
at tage afsted hele årgan
gen«. »Forslag: Prøv igen«.
Jeg citerer her de evalue
ringsskemaer vi bad ele
verne udfylde kort efter
hjemkomsten.
Skemaet
var især baseret på et po
intsystem, men lad mig ik
ke kede med kedelige tal;
uanset statistisk metode
må man konkludere, at re
sultatet er overbevisende
positivt, den holdning der
som nævnt også kommer
frem i de ganske mange
kommentarer som flere
elever benyttede lejlighe
den til at anføre på skema
et. Hvad mener man f.eks.
om denne her: »Chauf
førerne totalt seje; lærerne
for seje.« Og lad mig straks
forklare, at vi her har at
gøre med »for« i superlativ
anvendelse. I stedet for at
undskylde fremhævelsen
af netop denne kommentar
som måske kan tage sig
lidt pralende ud, så lad
mig hellere citere endnu
en: »I var søde og forholds
vis
forstående.«
(Min
fræmhævelse!) Well, that
sums it up nicely. Så lad
mig slutte med at sige: I li
ge måde.

STUDIETUR

Ulrichsen demonstrerer akustik og retorik i den klassiske arena.

Fakta om forsøget:
Deltagere: 63 elever, dvs. en
hel årgang med syv lærere
og lokale instruktører.
Rejseperiode: 9-17. marts
Rejsemål: Ardéche-regionen i Sydfrankrig med
dens muligheder for naturog friluftsliv.
Desuden
Nimes, Arles og Avignon

samt Rhonedeltaets kul
turseværdigheder.
Transport: langtursbusser,
til rådighed under hele
turen.
Aktiviteter:
huleudforsk
ning, bjergklatring, moun
tainbiking, vandring og
rafting/kanosejlads.
3-4
kulturture.

Indkvartering: grupper på
5-7 i hytter i ferielandsby,
egen madlavning og ren
gøring.
Pris: 2.250 kr. (transport,
ophold, entreer, tørkost fra
skolens køkken) Hertil
måtte påregnes ca. 1.000
kr. til forplejning samt be
taling for sportsaktiviteter.

INTERNATIONALT

Lycee Corneille Herlufsholm Skole
For at videreudvikle den
elevudveksling med Lycée
Corneille i Rouen i Frank
rig, som 3.g fransk højni
veau påbegyndte i efter
sommeren, modtog vi gen
besøg af 3 af vore franske
værts-elever i slutningen
af februar.
Vi havde tilrettelagt et
ret omfattende program,
hvis højdepunkt var en tur
til København. Her så vi
Rosenborg slot med kron
juvelerne - de imponerede
vore franske kammerater:
Frankrig har kun én kron
juvel tilbage! Vi var også
på Amalienborg slotsplads
og beundrede Salys rytter
statue af Frederik den V endnu et bånd til Frankrig.
Desuden var vi i Runde
tårn og afsluttede turen
med at se/høre musical’en

H.C. Andersen på Gladsaxe Teater.
Gæsterne blev også in
troduceret til det vilde liv i
Næstved City .... vi var i
biografen!
Vi forsøgte naturligvis at
give vore gæster indblik i
livet på Herlufsholm, der
interesserede dem levende.
De var meget glædeligt
overraskede over livet på
skolen og over, at det kun
ne være så forskelligt fra
deres egen hverdag.
I rejseweek-end’en inden
de tog hjem til Frankrig,
var vi alle inviteret ned til
Gudrun på Lolland, hvor vi
sammen fik mulighed for
at opleve det landlige liv.
Dette besøg udviklede
vores franske sprogkund
skaber og -færdigheder en
hel del, navnlig fordi vore

franske gæster ikke for
står dansk og knap nok
kan kommunikere på en
gelsk.
Derfor var det også be
grænset, hvor mange ti
mer, de kunne deltage ak
tivt i. Men de gav alligevel
udtryk for, at turen havde
været udbytterig for dem.
Hvis denne udveksling
skal fortsætte, foreslår vi,
at kun en del af rejseweekend’en inddrages i besøget,
da man ikke kan komme
uden om, at det er et hårdt
arbejde at tage sig af frem
medsprogede elever i en
hel uge.
Alt i alt har denne elev
udveksling været meget
lærerig, både sprogligt og
kulturelt, og vi håber, at
andre elever også kan få
glæde af dette initiativ.
Jonathan Wigotski
Gudrun Krabbe
Emilie Reitzel-Nielsen
I baren danses der nye varia
tioner affingerpolka til kome
dieballet.

PUBLIC SPEAKING

The Joy of Words The Power of Words
Edward E. Elson
USA’s ambassadør i Dan
mark, talte ved åbningen
af landsfinalen i Festsalen.
KONTAKT har fået lov at
trykke manuskriptet til ta
len, som foregik konkur
rencens deltagere med det
smukkeste eksempel.
In 1968, the world’s elite
runners were gathered to
run one of the most gruel
ing marathons in Olympic
history. Because of Mexico
City’s high altitude, many
runners
disheartened
would quit the race, never
finishing. More than an
hour after the gold medal
winner had been crowned,
the last spectators trickled
out of the stadium as the
lights were turned out.
Suddenly,
a
lone
Tanzanian runner entered
the coliseum. As he trud
ged into view, some laug
hed. But their laughter
turned to silence as the
exhausted runner, legs
wobbling, feet bleeding,
slowly covered the last 400
meters. The stadium lights
flashed on. And as he took
his slow, painful strides,
the crowd that had mocked
him moments before now
rose in unison to cheer him
on. Others, seeing deeper
into the man’s spirit, began
to cry.
Years later, the runner

was asked why he had con
tinued to run the race. Ath
letes with far more talent
had dropped out, and sure
ly he realized he had no
chance for a medal. With
quiet dignity, he replied, »I
come from a small country.
Many people made sacrifi
ces for me to go to Mexico
City to run in the Mara
thon. They didn’t send me
to start the race; they sent
me to finish the race.«
That simple statement
from an honest man sums
up the essence of competi
tion. Pride in participating
is what counts. We may not
always have the ability to
win on a particular day,
but we can always strive to
finish the race.
And this is why the
splendid work of the Eng
lish-Speaking Union, in
organizing this competi
tion, is of such paramount
importance.
The English language
has become a modern-day
Latin, the language of sci
ence, business, commerce
and international diploma
cyEnglish has brought mo
re people together than
any language in the histo
ry of mankind.
And the English-Speak
ing Union has provided
this excellent forum for
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young people to test their
strength like that Tanzani
an runner, on this occasion
in English.
Public speaking enhan
ces the joy of words and the
power of words. A formal,
public speech, in any lan
guage, is not just a vehicle
for conveying a message or
a point of view. Public
speaking should be much
more ambitious. Address
ing an audience calls for
enthusiasm and earnest
ness - for clarity and
drama. It calls for rhythm,
and sometimes poetry.
A good speech should
seize the listener and ap
peal to an audience at ma
ny different levels — intel
lectually, emotionally, per
haps even physically. A
good speech is often good
literature.
Indeed the
mark of a truly great

PUBLIC SPEAKING
speech is that even as you
read it, you feel the temp
tation to stand up and give
the speech yourself.
There are words, when
spoken, that have galvani
zed an entire people and
have literally changed the
course of history.
They have made the mo
ment come alive in a way
that no other medium
could possibly do. Such
words still make an im
pression, even though
they may have been given
long before we were born
and in circumstances we
will never experience.
The charismatic and
youthful American Presi
dent John F. Kennedy,
appealing to his fellow citi
zens to travel to a New
Frontier, said on his inau
guration day - »In the long
history of the world, only a
few generations have been
granted the role of defen
ding freedom in its hour of
maximum danger. Let eve
ry nation know whether it

wishes us well or ill, that
we shall pay any price, be
ar any burden, meet any
hardship, support any fri
end, oppose any foe, in or
der to assure the survival
and success of liberty. And
so, my fellow Americans,
ask not what your country
can do for you - ask what
you can do for your coun
try.«
His words electrified an
entire world, united the
American people, and set
the direction of a generati
on. Despite the thirty-five
years that separate us
from Kennedy’s inaugural
address, his words none
theless allow us even
today to share his vision
and his strength of purpo
se. Speaking to a presti
gious
gathering
of
businessmen in London
recently, I was asked to
identify qualities that
distinguish Denmark and
the Danes from others
with whom they share a
continent.
...a Rose is a Rose is a Rose!

I said the Danes are sea
faring people. They have
always looked outward,
not inward. The world is
their marketplace. The
globe is their front yard
and they possess an im
pressive language talent.
To the young people
competing here today, for
you these two qualities go
hand-in-hand. As Danes,
you have a vision to pres
ent to the world. And as
English-speaking Danes,
you have the means to ac
complish that task.

Public Speaking
Public Speaking er en
gammel angelsaksisk
tradition, blandt andet
varetaget af The Eng
lish Speaking Union,
der også arbejder for
fremme
af engelsk
sprog som middel til in
ternational forståelse
og kontakt.
ESU’s regler for kon
kurrencen tillader hver
deltager at tale i fem
minutter med et tillæg
af to minutters spørgs
mål-svar fra salen. Em
nevalget skal falde in
den for rammerne af
»Public and internatio
nal topics of common in
terest« - men fremførel
sen må helst være per
sonligt farvet. Der gives
points
for
indhold,
sproglig form, personlig
fremtræden og gennem
slagskraft - og der tales
uden manuskript!
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Public Speaking
Mads Nielsen
Fag og fritid fandt sam
men i årets sidste store fri
tidsarrangement
Public
Speaking
Competition,
hvor vi i år havde påtaget
os at være værter for The
English Speaking Unions
landsfinale for gymnasie
skoler den 27. april.
Forinden var de lokale
mesterskaber afgjort, ons
dag den 24. Her havde 9
deltagere meldt sig, og sid
ste års vinder af landsfina
len i gruppen over 18 år,
Benjamin Grand Hansen
måtte i år dele vinderplad
sen med Mads Lisager
Holst. Vinder af gruppen
16-18 årige blev Louise luel-Brockdorff - og Louise
og Mads blev udvalgt til at
deltage i landsfinalen.
De klarede begge med

bravour opgaven. Mads fik
stævnets 1. plads med sit
indlæg om Communicati
on and Power, og Louise
gjorde en så flot figur med
et indlæg om Wildlife Pre
servation and Awareness,
at hun må have virkelig
gode chancer til næste år.
Den Internationale Fi
nale er kun åben for 16 18 årige, og finder sted i
maj i London (kolliderer
desværre med eksamen i
Danmark). Det blev Ingrid
Jespersens og Himmelev
Gymnasiums
repræsen
tanter der løb med ad
gangsbilletterne, for næs
en af de øvrige 11 deltage
re (høflige værter måtte
naturligvis primært tæn
ke på deres gæster!)
Godt 70 gæster udefra

benyttede sig af invitatio
nen til at kombinere kon
kurrencen med en rund
visning på Herlufsholm.
Så femten udvalgte diple
guidede og forklarede og
hyggede om gæsterne,
hvor iblandt den ameri
kanske ambassadør Mr.
Edward E. Elson - des
værre blev der ikke lejlig
hed til at hilse på ESU’s
nye protectrice Prinsesse
Alexandra.
Men
den
spændende eftermiddag
fik et flot punktum, da
gæster og deltagere ved
buffeten i festsalen hørte
overdommer,
journalist
Claire Clausen, DR be
dømme præstationerne og
uddele præmier

Mads Lisager Holst talte om
Communication and Power.

»Duddi« luel-Brockdorff, hvis
emne var Wildlife Preservati
on and Awareness.

Claire Clausen, DR gav en
særdeles instruktiv kritik.
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Set og Sket
Red. J. Burnett og S. Strange
Forårskoncert
Det var tre delvist naive
musiklærere, dei- troede at
Café StjerneMix som insti
tution ville tage trykket af
Koncertballet. Det viste
sig imidlertid nødvendigt
at gribe ind, for at aftenen
ikke igen i år skulle svul
me til noget der ville kom
me til at trække store vek
sler på publikums tålmo
dighed.
En
dead-line
præcis en uge før selve
koncerten betød at tolv
meget fine numre ikke
kom med på programmet.
En cost-benefit analyse

ville nok have konkluderet
at frustrationen hos de forsentkomne ikke stod mål
med det positive resultat,
at koncerten ikke over
skred de budgetterede to
timer og tyve minutter.
MEN, pubklikum virkede
overordentlig
tilfredse.
En hyppigt hørt bemærk
ning var, at man havde følt
sig underholdt hele vejen
igennem, og at det var et
meget varieret program,
og at standarden var im
ponerende høj.

SET OG SKET
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Mozarts Requiem
Da dagen endelig oprandt,
skulle fem måneders ar
bejde måles og vejes og,
måske, findes for let. Ved
de sidste fællesprøver hav
de
dirigenten,
Dorian
Wilson, været nødt til at
gribe dybt i sækken med
pædagogiske midler for at
få de 600 sangere fra 15
gymnasier til at følge sig
blindt. Hver tirsdag efter
middag fem måneder i
træk, havde skolens kor
knoklet med indstuderin
gen af Mozarts Requiem,
og da forløsningen kom i
Tivoli d. 20/4, var samtlige
sangere hensat i en rus,
hvis effekt nok ikke vil for
tage sig de første årtier.
Herlufsholm Skole stillede
med 65 sangere, og var, ud

fra skolens størrelse, den
bedst repræsenterede. Vi
var først hjemme klokken
ét den nat, efter at have
været på pizzaria. Skolen
var helt tavs; kun venten
de biler med trætte foræl
dre bød os velkommen
hjem, da vi euforiske væl
tede ud af busserne. I løbet
af ti minutter var alle ele
ver blevet låst ind på sove
salene, og det hele var slut.
MEN er det? Sekshundrede sangere,
Sjællands
Symfoniorkester, Tivolis
Koncertsal, Mozarts Døds
messe fra 1791. Er dette
noget man bare kan glem
me? Næsten 700 menne
sker der forfølger og for
mulerer én og samme idé
under en personlig koncen
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tration, der kun kan møn
stres ganske få gange! For
de deltagende grænsede
det til en rystende oplevel
se. Få dage efter koncerten
skrev Dorian Wilson et
utroligt rørende brev fra
Paris, hvor en meget til
freds dirigent satte den ny
ligt overståede koncert i et
perspektiv der rakte ud
over det umiddelbare. Han
citerede troldmanden Mer
lin, der i den arthurianske
legende siger til Ridderne
af det Runde Bord efter et
stort slag:»Remember this
day. Cherish it. So that you
can say to your children »I
was there«. Savour this vi
ctory and make gladness.
For it is the doom of man
that he forget«.
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Frisørsalonen, Birgitte De
sign, som i årevis har sør
get for at vore elever har et
soigneret hoved, fik for ny
lig den idé, at lave et hårog modeshow med eleverne
som modeller sammen med
salonens egne. Det resul
terede i et forrygende show
med Festsalen som ram
me. Alle de elever, der hav
de lyst og mod til at lægge
hoved til at være »før- og efter«-model, til »klip på sce
nen« eller »langhårsmodel
ler, som fik hår sat i salo
nen inden showet«, skulle
melde sig til Dorte Madel
ung og Suzanne Strange.
Og listen blev lang! Så lang
at vi måtte trække lod mel
lem de mange modige. 15
blev valgt, og de blev
trænet i at gå »Cat-walk«
til inciterende modeshow
smusik, havde møde med
de fire frisører, som skulle
klippe og sætte deres hår,
og så oprandt den noget
specielle dag med det lidt
usædvanlige program.
Showet havde et hårrej
sende tempo: først blev de

fire »Før-og efter«-modeller
(Steffen Saltofte, Carine
Mård, Jeanette Hald og
Rikke Renner Nielsen)
præsenteret for det be
gejstrede publikum: en
stopfyldt sal. Dernæst blev
tre elever (Peter Faber, Al
lan Andersen, Frederik Eilersen) klippet og Therese
Collet sat sit lange hår til
»gå i byen-frisure« på sce
nen, mens konferencier
Alette Jarulf med Marylin
Monroe-frisure interviewe
de frisørerne og »ofrene” på
scenen, altimens showet
indimellem blev afbrudt af
præsentationer
af
færdig»lavede« modeller.
Da klipningen og hårsæt
ningen var færdig - til alles
tilfredshed - kunne alle,
der havde lyst, komme op
på scenen og få deres frisu
re forandret -uden saks- på
2 minutter. Det er utroligt,
hvad en toupering og noget
gelé kan gøre for et hår.
Kun én deltager voldte
friøseren kvaler, og det var
Andres Lopez med sit 5
millimeters karse-hår. Fri
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søren prøvede forgæves at
sætte en skilning, at lægge
det ned med gelé; den frisør
fik virkelig kam til sit hår!
Derefter forsvandt fri
sørerne ud bagved scenen
for på en halv time at klip
pe de fire »før- og efter«modeller, så at man virke
lig skulle kunne se forskel!
Imens underholdt nogle af
skolens elever med først
Master of The House fra
Les Misérables med sko
lens egne Thénardiers: An
dres Lopez og Emilie Møllenbach, dernæst glimt fra
Grease: Hopelesly Devoted
tolket af Britt Jensen med
»Sandra Dee-frisure«, og
hårdkogt dans med Isis
Hjort som den forvandlede
Sandra Dee og Niels Iver
sen Møller som Don i læ
derjakke og »hårdkogt«
frisure, indimellem udførte
Duddi og Sine Siemkowicz
det smukke nummer »Circ
le« med håret sat i roman
tiske frisurer (det tog 3 ti
mer at få krøllet og sat
håret) og sidst men ikke
mindst kom Casper»Score
Kaj«Foghsgaard frem og
indtog gulvet, indtil han
forbløffet lod sig hensmelte
og fuldstændig forføre af
Alette »Monroe«s sensuelle
»My Heart belongs to Dad
dy«. Ikke et øje var tørt!
Nu oprandt det spæn
dende øjeblik:
»Efter«.
Skjult bag paraplyer kom
de fire »før-og efter«-modeller ind og åbenbarede deres
nye frisurer. En sand suc
ces! Dygtige frisører, glade
modeller og et begejstret
publikum.
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I sidste nummer af Kon
takt blev læseren stillet i
udsigt, at der ville blive af
holdt endnu en Café StjerneMix. Dette fandt sted
d.10. februar og skulle
egentlig blot have været et
mindre intimt arrange
ment. Men da en del elever
havde fået blod på tanden,
voksede arrangementet til
en halvandentimes fore
stilling med nitten numre
med en særdeles flot
spændvidde. På den musi
kalske side blev der diver
teret med ballader fra
jazzens standardrepertoi
re som Send In The
Clowns, R&R klassikere

som Great Balls of Fire,
tinnitus-fremskyndende
Bombtrack. På dramasi
den formåede skuespiller
ne at få de c. 170 fremmød
te til at tude af grin; for
blot at nævne nogle få: Le
gestue for børn, Historie
læreren, Jesus og Jens
Vejmand,
Psykiateren,
Den grusomme greve af
Hyllinge...... Redaktionen
kunne fortsætte, men....
Særlig flot var det, at flere
3.gere havde overskud til
enten at optræde eller mø
de op som publikum, selv
om de netop samme dag
havde
fået
udleveret
spørgsmålet til deres Sto
re Opgave. Alt i alt, en sjov
aften med seriøst forbe
redt materiale fra alle.

grafen blev demonstreret
med velvalgte klip fra Who
Framed Roger Rabbit og
Stargate, der var gæt-oggrimasser, optræden på
caféens intimscene, og
personalet i baren havde
svært ved at holde kaffe
maskinen i omdrejninger

svarende til publikums
kaffetørst. Aftenens æres
gæster var Hr. og Fru
Egelund, der havde done
ret de flotte billeder til lo
kalet. I skrivende stund
har caféudvalget en del ar
rangementer på tapetet,
men herom senere.

StjerneMix

Indvielse af
Caféen
Den 8. marts fandt den of
ficielle indvielse af det ny
cafélokale sted. Der var ta
le om et bredt sammensat
program, men aftenens
højdepunkt var navngiv
ningen af lokalet. Man lod
det være op til vox populi
at træffe valget, men der
skulle faktisk afstemning
til. Navnet blev: Café Cla
ude. Der var rigtig god
gammeldags
café-stem
ning, og underholdningen
var mangeartet. Videobio-
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Fra klunkehjem
til arbejderbolig

Skolemesterskabet
i SKAK 1996
Atter i år blev det en
spændende turnering, af
viklet med to indledende
grupper og en finalegrup
pe. De indledende grupper
havde hver 6 deltagere. I
gruppe A lagde David
Rasmussen og Christian
Sehested sig hurtigt i
front, idet de spillede 1-1

des det Caspar at komme i
finalen, da han besejrede
en syg David Dencker.
Finalen blev både spændende og jævnbyrdig. Da
sidste spilleaften startede
kunne 3 af de 4 deltagere
alle blive mester. Resulta
terne magede det så at sidste parti blev afgørende for
mesterskabet, idet David
Rasmussen og Caspar
Foghsgaard havde lige
mange point. Så der var
lagt op til en nervepirren
de afslutning. Spillet blev
også derefter, meget ner
vøst. Caspar lagde stærkt
ud, og førte stort, men
gjorde ligesom trolden,
han tog hovedet under armen, hvorefter David satte ham mat.
Finalen:
David Rasmussen
Caspar Foghsgaard
Christian Sehested
Mikkel Fenger

indbyrdes og vandt resten.
I gruppe B var der stor
jævnbyrdighed, til det sid
ste var der stor spænding
om hvem der skulle følge
med den suveræne Mikkel
Fenger til finalen. Martin
Silkær lå til at blive nr. 2,
men tabte så de sidste
kampe. Den sidste spilleaften gjorde Caspar Foghsgaard flere af sine mod
standere meget glade, da
han tabte en masse parti
er, men mirakuløst lykke

1
2
3
4

Et tilbageblik over de sid
ste 3 års mesterskaber vi
ser en stor jævnbyrdighed
imellem Caspar og David
mht. placeringerne skifte
vis som nummer et og to.

Som det vist fremgår af
billedet, slås de to kun på
skakbrættet, men for nu
at blive i boksejargongen,
må man nok erklære Da
vid som vinder med dom
merstemmerne 2-1.
KH
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I ugen hvor 2. g.-erne var
j på studietur til Frankrig
| og 3.g.-erne skrev termins
prøver benyttede vi lejlig
j heden til at arrangere en
del anderledes aktiviteter
for l.g-årgangen. Således
var 1.x (HH) og l.y (MM)
sammen på historieeks
। kursion. Bisserup bussen
i satte os af ved National
I museet, her blev vi i tre
! hold efter tur ført hen til
en herskabslejlighed, som
stort set har eksisteret
uændret lige siden den i
1890 blev indrettet af gros
serer Christensen. Den
grundige rundvisning vak
te opmærksomhed og var
j genstand for en række
[ spørgsmål. På en måde vir
j kede det lidt eksotisk med
plyds, stuk, klunker, viftepalmer, krystallysekrone
og kunstige træpaneler. Vi
fik også mulighed for at se
den fine særudstilling om
mongolerne, der som no
madefolk brugte store telte
til bolig.
Om eftermiddagen be
søgte vi Arbejdermuseet i
Rømersgade. Vi så på ar
bejderboligernes
indret
ning til forskellige tider,
især var udviklingen tyde
lig fra 1930-erne til 1950erne. Kontrasten mellem
klunkehjemmet og arbej
derhjemmet fra samme tid
var dog endnu tydeligere. I
cafeen blev vi lærere no
stalgiske og bestilte kaffe
med Richs samt kiksekage.
MM
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Bag sløret
3. a og Marianne Olsen fik
i februar og april besøg af
12.g’er Meghan Jakobsen,
der holdt foredrag om
Islam. Foredragene tog
udgangspunkt i Meghan’s
personlige oplevelser og
den indsigt, hun har er
hvervet sig ved at bo i det
konservative muslimske
Saudi Arabien. Meghan,
der blev student i ’87 har
siden sin tid på Herlufs
holm Skole boet i Paris,
London og endelig Seatle,
Washington, hvor hun har
uddannet sig til journalist
på University of Was
hington.
Med sin amerikanske
mand bor hun nu midlerti
digt i Saudi Arabien’s ho
vedstad Riyadh, hvor hun
dels arbejder som ambas
sadesekretær og dansk
lærer, og dels har freelance-arbejde.
Religionsforedragene
handlede om islamisk kul
tur i praksis, om Saudi
Arabien som kongerige og
om de klanfejder, der fandt

Søstrene Meghan og Monica Jakobsen. I midten Gudrun Krab
be iført »abayah’en« som Saudi Arabiske kvinder skal bære
udenfor hjemmet.

sted, inden man giftede de
stridende parter med hin
anden.
Meghan fortalte også
om kønsopdeling og religi
onsdyrkelse og det blev ik
ke fortalt med »vestlig
bedrevidende« som under
tone. Beskrivelser af Sau
di Arabiske mænd og kvin
ders idéer om gensidig re
spekt satte spørgsmåltegn
ved vestlig tankegang og
levevis.
Endelig blev det til nog

Design på Louisiana

Datalogi

Mandag d. 25/3 var hele
3.g på ekskursion til Lou
isiana med NAa og MM for
at se udstillingen : Identi
tet og design, og dele af
museets faste samling.
I midten af april fik sko
len en udstilling af litogra
fier af Poul Janus Ipsen til
låns for en periode.

13. april havde skolen det
årlige besøg fra Undervis
ningsministeriet. Fagkon
sulent Claus Gregersen,
datalogi, beså under sit
besøg lokaleforhold og
overværede undervisnin
gen i flere klasser - bl.a.
hos skolens datavejleder
Jens Trandum.

le absurde og morsomme
historier fra Meghan’s
egen hverdag.
Disse mere subjektive
beretninger understrege
de alligevel det ekstreme
og for os aldeles fremmed
artede i et konservativt
muslimsk samfund.
3. a og Marianne Olsen
takker for to spændende
og underholdende fore
drag, der bestemt levendegjorde
religionundervis
ningen.

Efter skoletid blev der
lejlighed til et møde mel
lem fagkonsulenten og
medlemmer af lærerkolle
giet, dels om faget datalogi’s problemer — dels om
gymnasieafdelingens syn
på og tanker om gymnasieproblemer i videre for
stand.

SET OG SKET
Multi-Inform,
en moderne edbservicevirksomhed
I samfundsfag 3. SA højt
niveau beskæftiger vi os
med teknologiudviklingens
mangeartede konsekven
ser for samfundsøkonomi
en, for virksomhedskultu
ren samt for de ansattes
kvalifikationer. Det var
derfor alletiders at David
Rasmussens far kunne for
midle et besøg på en mo
derne edb-servicevirksomhed, nemlig Multi-Inform i
Hellerup. Med direktør Mi
chael Lerche og familie i
spidsen blev vi budt vel
kommen. Direktøren for
talte klart og levende om
virksomhedens udvikling
og dens vigtigste ressour

8. klasse på
Store Sus

cer. Især om de ansattes
motivation og kvalifikatio
ner.
Philip mente at vi i ti
Den 5. og 6/3 -96 kom Lise
Grupe Larsen, overlæge på
merne godt kunne bruge
Patologisk afdeling, ned på
det de kaldte »hoplaaktivi
Herlufsholm og holdt et fo
teter«. Herefter fik vi en
redrag for de to 8. klasser i
rundvisning. Besøget af
biologi. Foredraget varede
sluttedes med at vi blev
i 2 timer, hvor mange
budt på frokost i den hyg
interessante emner blev
gelige kantine, her var der
bragt op. Fru Grupe Lar
igen lejlighed til at stille
sen fortalte hvordan man
spørgsmål.
tager vævprøver fra for
En stor tak til Multi-In
skellige organer, og fører
form for et meget lærerigt
dem igennem forskellige
besøg.
prøver, hvor lægerne un
Nu ved vi for eksempel at
dersøger cellerne for bak
blot 18 % af virksomheder
terier. Fru Grupe Larsen
nes edb-investeringer går
til maskiner og program • fortalte, at vævprøverne
mer, resten går til uddan i for det meste bliver taget
Ira endetarmen og lungernelse og her havde MultiInform fundet sin niche.
: ne.
Et stykke af organet indHBMBHMHMBBHBMH
• hyldes i en slags stearin,
; hvorefter det fryses ned i
’ små dåser.
Efter afkølingsprocessen
skæres papir tynde snit af
organet. Snittet farves
gøres ved at ændre struk I henholdsvis rødt eller blåt
for at fremhæve cellerne.
turen af et eksisterende
Efter denne proces under
enzym vha. »genetic en
søger lægerne snittet for
geneer ing«. Kort fortalt
bakterier. Når undersøgel
skal enzymet fremstille
ringe af sukkermolekyler,
sen er færdig, skrives en
som efterfølgende skal
journal over personen, og
snittet bliver sammen med
bruges til at adskille/fjerjournalen lagt til side i et
ne forskellige stoftyper (fx.
kartotek. Journalen bliver
benzen, aromastoffer).
Derefter var der rund
gemt væk, så de i tilfælde
visning i »pilotplant«, der
af et nyt angreb, kan gå til
bage og sammenligne det
er et »lille« produktionsan
nye snit med det gamle.
læg, hvor man eksperi
menterer med dyrkning af
Fru Grupe Larsen viste
også lysbilleder af menne
de bakterier/svampe, der
skets hud, hvor man kun
fremstiller enzymerne el
ne se de forskellige stadier
ler insulin.
i et kræftudbrud.

3.g højniveau kemi på besøg
hos NOVO-NORDISK A/S
Vores interesse var foru
den at blive orienteret om
NOVO, også at få noget
mere at vide om NOVOs
enzymer og processer,
hvormed man omdanner
stivelse til sukker, da disse
processer er en del af klas
sens pensum. Vi havde
bedt om, at en kemiker
fortalte noget om denne
proces. Foredraget gav ik
ke så meget nyt i forhold
til den læste litteratur om
emnet. Det efterfølgende
emne, også om stivelse og
enzymer blev meget inter
essant. De er ved at udvik
le et nyt enzym. Dette
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I den følgende uge besøgte
8. klasse , over to dage, pa
tologisk afdeling. Eleverne
blev vist rundt i alle loka
lerne, hvor sygeplejersker
og andre læger fortalte om
deres arbejde. De fik også
mulighed for at opleve vis
se indre organer på nært
hold, hvilket bragte man

ge forskellige reaktioner
frem hos eleverne. Bl.a.
livmoderen fra et tvillinge
par.
Efter
rundvisningen
blev de vist ind i et stort lo
kale, hvor en overlæge
holdt et lille men særdeles
indholdsrigt foredrag om
lungekræft. Han fortalte

også, at rygning er en af de
gift kilder, der er med til at
øge risikoen for at få
kræft.
Kl. 11.00 gik klassen
igen hjem på skolen, hvor
de sammen med Poul
Bentzen drøftede turen.
Kirstine Andersen og
Ida Marie luel 8.b.

SET OG SKET
Med hovedet fuldt at fisk
og andre indtryk
8. klasse på Københavnertur d. 8/5-96
Sammen
med
Poul
Bentzen og bestyrelses
medlem Inge Merete Dro
st, satte hele 8. klasse sig i
Bisserup bussen, mod
København, med Henning,
vores trofaste chauffør bag
rattet. Ved ankomsten til
Charlottenlund, havde vi
først tid til at inspicere
Fortet, derefter blev vi
lukket ind i Akvariet, hvor
vi fik en time til at fylde
vores små hoveder med
fisk og en masse lærdom.
Der var både små farveri
ge uskyldige fisk, og store
glubske rovdyr, kæmpe
skildpadder, en krokodille
og til fås skræk, Piratfisk!
Et af de mest fascine
rende væsner i Akvariet,
var bløddyret blæksprut
ten, blandt mange mærke
lige fisk f. eks. Pikassofisken hvis navn var yderst
passende da det udmær
ket kunne se ud som om en
eller anden havde ommøb
leret dens ellers så smuk
ke udseende.
Efter vi havde gået
akvariet igennem 2-3 gan
ge, spiste vi nede på stran
den på opstillede bænke.
Dernæst kørte vi til Zoo
logisk museum. Vi fik ved
ankomsten udleveret spør
geskemaer, som skulle gi
ve os nogle udfordringer
medens vi var der, men
som det kunne forudsiges,
var der ingen der fandt
dem specielt »udfordren-
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de«. (Man skal ikke tro på
alt hvad man læser!)
På museet gik vi rundt
og så på alle dyrene. Der
var fra det mindste insekt
til det største rovdyr af
dem alle, Tandhvalen En
stor hvid isbjørn, som
modtog os i døren med
dens små unger. (De var
udstoppet)
Poul Bentzen og Inge
Drost fik en kop kaffe til
at dulme nerverne med!
Efter vi, også her, havde
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løbet museet igennem et
par gange, blev vi med
strenge ordre om god op
førsel, sendt tilbage i bus
sen.
Poul Bentzen besluttede
sig for at vi i den resteren
de tid skulle »strække be
nene«, og sendte os derfor
på en gåtur op i det 400
trin (90 m.) høje tårn på
Vor Frelser Kirke. Det var
en utrolig flot udsigt vi
kom op til, og der var mas
ser af tid, for vi skulle kun
vade 400 trin! op ad en
trappe, som absolut ikke
lignede noget der er blevet
bygget for nyligt. Oppe i
tårnet kunne vi se ud over
hele Christiania og en
nærliggende skole, hvilket
fik os til at tænke på de
stakler som i det øjeblik
sad og oksede sig igennem
en dansk, engelsk, tysk
o.s.v. time på Herluf. NOT!
Programmet
sluttede
med at vi kørte tur igen
nem Christiania-området.
Bentzen legede turistgui
de under hele turen, fak
tisk meget underholdende
og lærerigt. Han fortalte
om de forskellige bygnin
ger, havne, fabrikker, end
da kraner o.s.v.
Endelig begav vi os igen
tilbage på bøhlandet i vo
res lille Bisserup bus, hvor
Inge Drost var så venlig at
forære hele 8. klasse is un
der et stop på vejen.
Vi skiltes efter en sjov og
meget trættende tur - og
så var der lal!
Janni Højlund og
Ida Marie luel. 8b

IDRÆT

Pige-basket
Jamen, hvad der dog har
gemt sig af talent, råstyr
ke, spilforståelse og vilje i
pigernes baskethold. I ren
opvisningsstil med effektiv
opdækning over hele ba
nen, fantasifulde angrebs
kombinationer
afsluttet
med skud fra alle vinkler
blev Sorø’s basket-sild
besejret.

Drenge-basket
I vinterens løb har skolens
to drenge-baskethold spillet
kampe mod Næstved Gym
nasium og mod Sorø Akade
mi. Der blev lagt vægt på
egenskaber som fight og
holdånd. Men resultaterne
gik desværre begge hold
imod.
Det blev derimod til fuld
gevinst for skoleholdet i ba
sket, da det mødte to hold af
gammel-herlovianere ved et
hyggeligt
lørdagsstævne
sidst i april. Og et tappert
lærerhold blev (vidstnok)
gennemtævet af 3. g’erne på
en sort torsdag midt i april.
Så enten er det fordi hol
det er bedst om foråret, eller
også skal vi fremover nøjes
med at spille mod os selv.

Volley-ball
Vinterens volley-ball tur
nering havde et af sine høj
depunkter søndag den 28.
januar, da vi afholdt skolemesterskaberne for mixhold i gymnasiet. I finalen
vandt 3. x fortjent over 2. y.
Benjamin, Mikkel, Kristi
an, Stine, Benjamin W. og
Mia fra 3. x.
RR

Drengefodbold
Gymnasiet
I
kostskoleturneringen
nåede ingen af vore dren
gehold frem til slutspillet.
Hold 1 vandt én kamp (5-0
mod Høng) og i modsæt
ning til sidste år var neder
lagene »ærefulde«, bl.a.
mod Birkerød, hvor vi
brændte chancer på stribe
og scorede to selvmål, så
gæsterne kunne vinde med
2-0. Det var ærgeligt! Hold
2 fik ingen sejre trods
mange flotte kampe.
De afgørende kampe i

pokalturneringen mod So
rø Akademi blev begunsti
get af godt vejr og mange
tilskuere. På Spladsen
vandt drenge 2 E.K.-pokalen (opkaldt efter gæster
nes rektor, Erling Kristen
sen) hvorimod drenge 1
måtte aflevere den kostba
re Røper P.-pokal til Sorø,
der vandt med 3-2. igen et
nederlag, hvor større effek
tivitet i de afgørende situa
tioner kunne have givet os
en klar sejr.
AN

IDRÆT

Et herligt
fodboldår
Efter i mange år at have
stået i skyggen af drenge
holdene, samt have været
»prügelknabe« i de to tur
neringer, har pigeholdet i
år formået at markere sig
stærkt.
I kostskoleturneringen
kunne holdet med en sejr i
sidste kamp mod Birkerød
kvalificere sig til slutspil
let, hvor kun de fire bedst
placerede deltager. På for
rygende fight og fire flotte
mål af Kristina Pedersen
(præp.) lykkedes det piger
ne at hale en meget overra
skende 4-3 sejr hjem. Der
med var slutspilpladsen
klar.
Slutspil i Høng
30. april ’96
I første kamp var modstan
deren Stenhus, som vi hav
de tabt 2-1 til i den indle
dende turnering. På 2 mål
af
Kristina
Pedersen
(præp) og et af Trine Hemmingsen (l.g) vandt vi en
fortjent sejr 3-0 og var der
med klar til finalen mod
Birkerød. De var blevet en
del klogere, siden de havde
været på besøg i Herlufs
holm, så de kunne trække
sig tilbage med en fortjent
3-0 sejr. Slutfacit: En for
nem 2. plads i kostskoletur
neringen, det bedste resul
tat for et Herlufsholm hold
siden 1976. En stor ros til
pigerne for en dejlig indstil
ling og koncentration i
kampene og for hunør og
glæde mellem kampene.

Bagerst: Anja Skov, Maria Lund, Christina Dyrløv, Jeanette
Thøisen og Kristina Pedersen. Forrest: Sidse Elverdam, Sophie-Mette Skade, Maria Iversen og Barbara Von Haffner.
På billedet mangler Trine Hemmingsen.

Eusibius-pokalen
Foruden kostskoleturne
ringen spiller pigeholdet
også to kampe mod Sorø
den
eftertragtede
om
Eusebius pokal. I disse to
kampe deltager kun kost
elever. Holdet havde i
efteråret vundet 2-1 i
Sorø, så uafgjort ville
være tilstrækkeligt til den
samlede sejr.
Kampen blev meget
lige, men på to mål af den
netop
af
sygesengen
opstandne Christin Dyr
løv (2. g) vandt pigerne 20. Dermed kunne holdets
anfører Sidse Elverdam
(2. g) ved den efterfølgen
de afslutning modtage
Eusebius
pokalen
for
første gang til Herlufs
holm.
J.N.

i
2

O

3

T

4

F

5

o?
4/

I

|O
T

4

T

lS

1

F

2

Im

2

L

3

Ti

3

S

4

O

Ti

m

5
6

O

7 Start

T
rr

8
/-< Indy skoling

L

6

S

7

M
Ti

8
9

O

10

L

10

T

11

S

11

F

12

M

12

23
40

|Ti

1

in

04

H

Oktober

September

T

1

2

L

3

S

F

4

M

4

5

L

5

Ti

5

F

6

S

6

L

7

M

7

S

8

Ti

8

M
9
Ti 10

35

17

*

41

December

2

S

2

3

M

3

4

L

4

Ti

4 Or. l.g.

r
Ti

4

T
P
L

5
A Historie7W

S

5

O

5

O

5 Termin

M
Ti

6
7

T

6

F

7

T
F

O

8

L

8 Q.+præp L

6'%
S
7
%
M
8 Gøyebal Ti

9

2

Ti

3

O

7

F

8

S

8

9

M
Ti

9
10

9

L

S

10 Vildt

O

11

F

11

M 11 Morten Bisp O

T

12

L

12

Ti
O

12
13

T

14

F

L

L

13

Ti

13

F

13

S

13

14

O

14

L

14

M
Ti

15
16

T

15

S

15

M
Ti

14
15

F

16

M

16

O

16

33

49
44

15

O

15

L

15

M
Ti

16
17

T

16

S

16 Fastelavn S

F

17

O

18

Il

18

T

19

S

19

M 20
Ti 21

is

F

19

M

19

T

19

L

19

Ti

19 Jagt

L

20

Ti

20

F

20

S

20

O 20

F

20

S

21

O 21

L

21

T

21

L

21

T

22

S

22

M 21
Ti 22

F

22

S

22

23
M 23
Ti 24
24sk^lnlng

L

23

O 24

F
L

M 23
Ti 24

T

25

S

25

F

26

M26

L

27

Ti

S

28

M 29
Ti 30
O 31

07.08.
24.08.
26.10.
10.11.
29.11.

'll

15

24

O 25

F

25

26

L

26 Blebal

27

F

27

O 28

L

28

T

29

S

29

F

30

M 30

L

31

Diplene kommer
Fugleskydning
Blebal (gr. skole)
Vildtaften
Komediebal (2. g)

43

T
Ti 26
S 27 W”“ O 27V
F
T 28
% L
M 28
C OO Komedie- S
Ti 29 Evalue•
47 bal 861 år
O 3Qrin9suge L 30
M

44

4Q

T

cn
04

S 24
M 25&X91 O 25 Juledag

T

35

47

31 Jagt

Ti

Ti

3°

16

in
14

L

20

F

21

M 21
Ti 22

O 22

L

22Maskebal L

T

23

S

23

F

24

M 24

L

25 7./8.+2.0 Ti

M 17
Ti 18

S

22

177

23 Palmesøndag O 23

M 24
Ti 25

11
10

25 Or. gr.

T
r
r

o 26c t
O 26
L
Evalue7 27 angsuge T 27 Skærtorsdag S

F

28 Langfredag

29

O 29

L

29

30

T

30

S

30 Påskedag

31

F

31

M 31 2.Påskedag

25.01.. Forældremøde (7.-8. kl./2. g)
Herlufsholm
08.02. Forældremøde (9.,præp.)
Grundlagt 1565

T
F

S

21

22.02.
08.03.
19.04.
07.05
17.05.

16 Margrethe

°

20

F

28

tø
w

T

20

F

14
15

S
18
] p Koncert- M

T

29.11. Stiftelsen 861 år
07.12.. Forældremøde 1. g
14.01. Trolledag (3. g)

O

Ti

13

O 19

19

ft
3

13 Ie,!,min
S
ø.g.
14 Projekt
M
9./præp
Ti
15

17

O

262. Juledag S 26
M 27
27
Ti 28
28

11

O

F
|_

17
18

Q

11

T

M
Ti

4H

8Kr. hin-

‘

‘

S

17

T

15
lv

13

16

M

7 3,g

7
8

'

15

S

O

6

S

M 12

T

18

5
6

12

F
.
|L

17

4

M
Ti

11

14

F

S

5

F

13

T

4

L

O 12^seu9e L

T

18

3

F

L
S

14Trolledag F

17

2

F

M 13

Cl
01

O

T

9

Ti

3

10

1

10

M 10

14 Kirkejul

O

T

11
12%

z

Juni

Maj
T

T

S

13 Julebal

Ti

O 23

Ti
O

7

L

18

IH

10

F

17

°7

M

12

L

3Q

9

10

2

11

S

23

S

F

S

L

18

M 22

T9 3.g. Kons

1

S

17

Ti

0

5

L

12

O

43
40

EQ

]

1

11

T

14

40

L

T

46

1

F

M

3

6

10

|Ti

T

2

O

O

April

Marts

1 Nytår

1

45

Februar

Januar
O

S

T

T

S

99
47

November
F

26
27

M 28
Ti 29

O 30

Maskebal
Gøyebal (gr. skole)
Koncertbal (1. g)
3. g sidste skoledag
1. g sidste skoledag

9?“k

10
11

£

w

Ur?.

J-

15
16

G
S

17 T.g “
18 Pinsedag

O

19 2.Pinsedag T

O]

24
25

nn
44

18 Dimission
19 Evaluering

F

20

L

21

S

22_______

26

M 23
Ti 24 Set. Hans
O 25
T

26

F

27

O 28

L

28

T

29

S

29_______

F
|L

30
31

M

30 27

M 26
Ti 27

IßU

JsZ

.J2
S
S

Ti 20
O 21
T OODanskopgave l.g.
F 2320M32*'

24
L
oc KonnrmaS
45 tion

50004741434

August

Juli
M
Ti

1 997

■ Herlufsholm Kostskole

iote

årsplan

co ro

1996

20.-24.05. 1. g danskopgave
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