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I anledning af højtiden og årsskiftet sender 
Jeg på egne og personalets vegne de bedste 
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Mogens Vestergård Pedersen
Forstander



Af forstander Mogens Vestergård Pedersen

2005 har været fyldt med mange store oplevelser på 
Hørby Ungdomsskole. To ting er for mig kernen i de 
oplevelser, jeg har haft med skolen i år. Det er hhv. 
det store DM fodboldstævne, hvor ca. 400 eftersko
leelever fra hele landet var på HU for at afslutte årets 
turnering, og det er turen til Arendal i Norge lige før 
sommerferien med musicalen ’Kaperkaptajnen’ og 
hele elevholdet. Begge var det arrangementer, der 
betød meget for fællesoplevelsen og sammenholdet 
for årgang 2004/2005, ligesom det også var en stor og 
god oplevelse for vi ansatte at løfte så store opgaver 
i fællesskab.

Man kan spørge, hvorfor det er sådan? Hvorfor er det 
at udføre et stort stykke arbejde med masser af detal
jer, som nogen skal løse - til tider med sved på panden 
- hvorfor er sådan en anstrengelse noget, der kan blive til 
årets store oplevelse?
Jeg tror, det handler om, at vi som efterskole har brug for 
disse store arrangementer for at holde gang i fortællingen 
om, hvad det er, vi vil med vores skole. Hørby Ungdoms
skole har to store valgfagsområder - idræt og musik/ 
drama - bag disse fag ligger overvejelser over indhold til

undervisningsforløb og inde bag dette lig
ger overvejelser over, hvad det er vi vil med 
vores fagudbud. Disse grundlæggende 
overvejelser skal en gang imellem samles 
og konkretiseres, for at man kan få en fornemmelse af, 
om de i virkeligheden duer til noget. Konkrete og virkelige 
bliver de i høj grad, når skolehverdagen brydes op for at 
give plads til de store sus, der således kommer til at stå 
som markører for, hvad en skole formår.
Sådan var det med de store - ja, lad os bare kalde dem 
for ’events1 - der var på programmet sidste år. Længere 
inde i årsskriftet er der artikler og billeder fra både Aren
dal og DM, der hver for sig fortæller historien om gode 
dage med masser af oplevelser og udfordringer.

Jeg holder af hverdage
- mest af alt holder jeg af hverdage - sådan har Dan Turéll 
skrevet i et af sine digte, og vigtigt er det i høj grad også, 
at man ikke glemmer hverdagen mellem de store begi
venheder. For sådan er det jo med et skoleår. Der er en 
række dage, hvor morgensangen, skoleskemaet, mid
dagsmaden med postuddelingen, rengøringen, pigebe
søg og aftenkaffen udgør rammerne om dagens timer.



Måske lyder dette ikke af noget særligt, men alligevel er 
det på disse hverdage, at mange af de traditioner, som 
er med til at gøre et år på efterskole til noget helt specielt 
ligger gemt. Det er i hverdagene, at der på trods af, at 
mange mennesker er samlet på et forholdsvis overskue
ligt sted, er tid og ro til at komme videre med noget af det 
man arbejder med - både når det handler om konkrete 
opgaver og mere langsigtede, der har noget med ens 
personlige udvikling at gøre.
På samme måde er hverdagene med deres rytme det 
'rum', hvor vi som skole kan møde eleverne med det, der 
er Hørby Ungdomsskoles bud på, hvad et efterskoleår 
skal indeholde. Vi har altså her fat i det, som med et fint 
ord kaldes for dannelse, der hvor det som Hørby Ung
domsskole står for, kan påvirke eleverne og måske også 
blive deres, hvis dannelsen altså lykkes og kan bruges af 
eleven.

Events og hverdagsliv
Begge dele - både de store events og de almindelige 
skolehverdage - skal altså blandes ind i hinanden når 
efterskoleåret skal gå op i en højere enhed. Både DM og

Balancekunst

turen til Arendal viste, at elever havde taget ting med fra 
hverdagslivet og samværet på Hørby, og tog kegler over 
for fodboldspillere, nordmænd og teaterpublikum.

Årsskriftet her fortæller historien om Hørby Ungdomssko
le i 2005 og tager fat på nogle af de begivenheder - store 
som små - der udgør historien om skolen gennem de 
seneste 12 måneder.

God læselyst!



Af bestyrelsesmedlem Tove Østergård

114 år har jeg haft den glæde, at være med i bestyrel
sen for Hørby Ungdomsskole. Jeg er repræsentant for 
Blå Kors, som er en af de 3 kirkelige organisationer, 
der står bag ungdomsskolen.

Er Blå Kors ikke et arbejde for alkoholikere og deres pårø
rende? Jo, det er. De fleste kræfter lægges i behandlings
arbejdet. Når skaden er sket, vil Blå Kors gerne hjælpe. 
Blå Kors har også et hjælpeprojekt for unge, som er vok
set op i hjem med misbrugsforældre.

Det allerbedste ville være, om ingen kom ud i misbrug. 
Men alkohol har alle dage været både til glæde og sorg. 
Derfor har Blå Kors også et forebyggende arbejde blandt 
børn og unge. Der laves fortsat sommerlejre hvert år.

Det var netop tanken om forebyggelse som lå bag, da 
nogle Blå Kors unge for ca. 35 år siden fik den ide, at 
en ungdomsskole netop var et sted, hvor meninger og 
holdninger skabes og afprøves. Vi vidste, at jo senere 
man som barn eller ung begyndte at drikke alkohol, jo 
mindre var risikoen for at få et misbrug. Vi vidste også, 
at voksnes drikkevaner let blev overtaget af børnene. Så

vi så, at en ungdomsskole kunne være et 
naturligt sted at bryde med den gængse 
løsagtige holdning til alkohol. Med løsagtig 
mener jeg, at vi dengang i 60’erne så et ret 
ukritisk forbrug af alkohol. Det blev moder
ne at byde på alkohol ved enhver tænkelig 
lejlighed. Vi så kammerater, som tog skade af det.

Jeg mener Hørby Ungdomsskole i tidens løb har været 
med til at vise unge, at livet kan være sjovt uden alkohol. 
Jeg tænker på al den kreativitet, som har udfoldet sig i 
forbindelse med spændende musicals, idrætsarrange
menter, skoleture og mange udadvendte projekter elever 
og lærere har deltaget i.

I år 2005 er der stadig brug for at medvirke til at give unge 
gode holdninger, så de kan få et godt liv. Jeg ved at sta
ben på Hørby Ungdomsskole både kan være forbilleder 
for unge og være med til at udfordre de unges tanker om 
sig selv og den verden, de er en del af på godt og ondt.

Hermed vil jeg ønske, at Gud fortsat vil velsigne det kræ
vende og kreative arbejde med og for unge på skolen.





Af viceforstander Ole Læborg

Klokken er næsten 18.00.
Mørket har lagt sig over salen.
Det universelle mørke, der er Laterna Magicas mod
sætning og forudsætning for, at magien tændes og de 
1000 ”sommerfugle”, der flakser rundt i en boble af 
spændt forventning i maven på ligeså spændte unge 
kroppe, parate og flyvefærdige. Parate til endnu en
gang at indtage det ligeså magiske gulv oplyst af det 
magiske lys ud af det magiske mørke.
Og så i Norge!

Ok. - vi starter lige forfra.
Se - ganske vist begynder dette her lidt i klokken 18.00 
norsk tid. Men forberedelserne til forestillingen tager sin 
begyndelse ni timer forinden. Dvs. i den virkelige virkelig
hed begyndte det jo længe før med en henvendelse fra 
Sæbys Turistchef Inger Grund om et projekt om en ka
perkaptajn, og en musical osv. Men det er en hel anden 
historie, som i øvrigt kan læses andet steds i dette skrift. 
Morten har parkeret sin lastvogn, lastet med gode solide 
kulisser og rekvisitter i bedste HU-musical-stil og selv
følgelig vore musikeres uundværlige instrumenter, bag 
det store nye kulturhus i Arendal. Klokken "lidt” over 9.00 

norsk tid (en vigtig detalje med disse tids
zoner - der er klart forskel på dansk tid og 
norsk tid), bliver portene slået, og Mortens
lastvogn forsvinder ind i noget, der kunne 
minde om en mellemting mellem en foyer og bildækket 
på Chr. IV. I virkeligheden viser det sig, at lastvognen ma
geligt kunne være fortsat, for derefter at være placeret 
midt på det store scenegulv. Allerede her må det ligge 
helt klart, at der er tale om en meget STOR scene med en 
meget STOR sal. Og - ganske rigtigt. Lad os bare sige 
det var STORT!
Så skulle det være på plads.

En meget venlig herre, ved navn Kurt, stod klar for at tage 
imod os. Kurt var samtidig den ansvarlige scenetekniker, 
der skulle hjælpe os tilrette i de nye omgivelser. Kurt vi
ste sig at være en særdeles kompetent, behagelig og 
hjælpsom mand, der også kunne lide en god snak, og 
det gjorde vi så en del i.
Skuespillerne skulle finde sig tilrette i de luksuriøse om
klædnings- og sminkerum med fuldt udstyrede køkkener, 
TV, intercom, computere og den slags uundværlige små
ting. Og det er faktisk ikke så nemt, hvis nogen skulle 



finde på at tro det. Men det lod til at de med "lidt besvær” 
fandt sig til rette.
Musikerne havde for første gang mulighed for at stifte be
kendtskab med fænomenet orkestergrav med elektrisk 
hæve og sænke gulv. Og sådan kunne vi blive ved. Der 
manglede kortsagt intet i denne koncertsal hverken foran, 
forneden, foroven, på eller bagved i dette kulturhus, hvor 
der til vore forestillinger kun var lavet plads til ca. 700 til
skuere! - hvilket der også kom til den ene af forestillin
gerne og "kun” ca. 500 til den anden.
Nå - tiden går specielt i godt selskab og så var det blevet 
spisetid. Nu er der kun seks timer til start.
At skulle sætte en HU-musical op i fremmede omgivelser 
er ikke det letteste job, men takket være dygtige unge 
mennesker, der har forstået vigtigheden i at tage ansvar 
for det arbejde, der skal gøres, så lykkes alt! Undervejs 
blev lydprøver og diverse klaret, så der kunne bruges tid 
på det større arbejde, der lå i at få sætstykker, rekvisitter 
osv. passet ind i det store scenerum.
Men der blev plads til både en havnekaj a la Merdø, en 
engelsk skonnert og præsteboligen i Understed. Under 
lydprøverne blev der også lige tid til at kigge lidt nærmere 
på husets mixerpult, hvilket jo på dette tidspunkt må si
ges at være ganske praktisk at få et overblik over.

Det er en 48 kanals pult af mærket MIDAS, egentlig en 
ligegyldig oplysning, men for dem der kender lidt til den 
slags, vil man vide, at det er, om ikke mixernes Rolls Ro
yce så i hvert fald, Bentley!
Klokken er 17.45 og Kurt har gjort sit arbejde med os, så 
nu er resten ”ren rutine”!
Vi er tilbage ved begyndelsen. Det intense mørke har lagt 
sig, og fingrene ligger klar på knapperne som de skal 
og bør hos enhver ægte ”gainrider" - og så er det, man 
bliver revet ud af det magiske rum med al dens spændte 
forventning for at blive placeret godt og solidt i den nor
ske klippegrund med koldsveden sprinklende ud af hver 
porre i kroppen.
Morten - som sidder ved siden af mig, klar ved lyspul
ten for at frembringe det omtalte Laterna Magica - og jeg 
kigger på hinanden. Der er ikke blevet aftalt noget start 
cue!
Denne lille ”tekniker” her betyder, at vi ikke har fået af
klaret med skuespillerne eller musikerne hvem der giver 
meldingen: alt klar!
Ikke godt! Publikum venter i salens mørke, og et underligt 
surrealistisk tableau i form af to store 1000w selvlysende 
talebobler tegner sig over Mortens og mit hoved, hvori 
der står: kør!



Koncertsalen i Arendals Kulturhus

Opførslen forløb herefter perfekt. Og de ca. 500 gæster 
i salen var betagede af de unge mennesker, og det ikke 
uden grund! De skuespillede, spillede og sang sig til et 
stort, men ganske vist uudtalt, ønske fra nordmændenes 
side om at vende tilbage til rigsfællesskabet, ved synet 
af, at der i Danmark skabes så dygtige og dejlige unge 
mennesker!

I slow trykkes på knappen og startmusikken starter. Et 
eller andet sted ude i mørket, langt nede på den store 
scene, står en forlist skotte, i skikkelse af Mette, og må 
"klamre sig til den synkende skude” i mørket, fordi hen
des start er overtaget af Københavns bombardement, og 
en flok heftige dansende damer indtager i stedet scene
gulvet. Magisk! Ikke sandt?
Det magiske heri bestod i, at ingen i salen opdagede fej
len. Her fra var resten ren rutine, lige bortset fra scenen 
med den engelske skonnert, der var flyttet 180° uden lys
mester Morten og et par af de bærende kræfter på sce
nen var blevet informeret.

Den følgende forestilling var ”en leg” - bortset fra, at salen 
fyldtes af 700 norske 9.-10. klasse elever - ikke ligefrem 
det nemmeste publikum at spille for, men - alt klappede 
og det gjorde publikum så sandelig også. Ikke nok med 
at de klappede, piftede og sang som til en landskamp, 
så blev de ved og alle måtte gentagende gange kaldes 
frem. I disse minutter var rigsfællesskabet en realitet!

En utrolig stor oplevelse for os alle, og en afslutning på 
et musicalprojekt der vil gå over i historien. I den historie 
man kun kan være med til at indskrive sig i, hvis man 
bliver en ægte HU-elev.
Se - dét er ganske vist!



Uerør ^c Sælj
Af Inger Grund Petersen, turistchef i Sæby Kommune

Mellemmenneskelig, regional og international kul
turudveksling og formidlingen af den gode historie 
er mere end nogensinde blevet én af de ting, vi alle 
sammen bevidst eller ubevidst lægger vægt på, når vi 
vælger feriemål.

At vi søger meningsfulde og opbyggende oplevelser, når 
vi rejser ud, er naturligvis ikke nyt. Men i en globaliseret 
verden, hvor landegrænserne udviskes, hvor det er blevet 
naturligt og nemt at rejse og hvor produkter og livsformer 
i landene omkring os bliver mere og mere ens, bliver det 
også stadigt vigtigere for os at finde ind til, hvad der er 
vores egen identitet, og hvad det mere præcist er i vores 
kultur, mentalitet og historie, der adskiller eller forener os 
med vores naboer i de skandinaviske lande, i Europa og 
i resten af verden. Det har skabt en fornyet interesse for 
at opleve det autentiske, historiske miljø og for at høre og 
engagere os i den fortælling og i de historier, der giver 
større forståelse - og selvforståelse - mening og sam
menhæng i vores tilværelse.

Sæbys mange historier
Som turistchef i Sæby kan jeg glæde mig over det skat
kammer af gode og meningsfyldte historier, som netop 
Sæby rummer. Og mit arbejde med at markedsføre om
rådet tager da også i høj grad udgangspunkt i på utra
ditionel vis at formidle disse historier på en måde, der 
giver lyst til at besøge området, giver merværdi til vores 
erhvervsliv og vores gæster, og ligeså vigtigt: styrker den 
lokale identitet.
I den sammenhæng har det været en kæmpeoplevelse 
at arbejde sammen med en gruppe kreative, engagerede 
og dybt inspirerende lærere og en stor gruppe dygtige og 
talentfulde elever fra Hørby Ungdomsskole om at skabe 
en meningsfuld række oplevelser, som i 2005 i forbin
delse med Norges 100-års jubilæum som selvstændig 
nation skulle sætte fokus på forholdet mellem Danmark 
og Norge, vores fælles fortid, historiske venskab og vores 
fælles fremtid, gennem udveksling og nye inspirerende 
samarbejder.



HU-elever besøgte Merdøgård på turen til Arendal

En musikalsk dramatisering af den 200-årige autentiske 
kærlighedshistorie mellem en ung norsk gut fra Merdø og 
en purung dansk kvinde fra Sæby skulle danne udgangs
punkt for et stort fremstød for Sæby i Norge, hvor også 
en lille bog med den historiske baggrund, udstillinger på 
museerne i Arendal og i Sæby, involvering af folkesko
lerne og efterkommere af dramaets hovedpersoner, pres
sebearbejdning og turistmarkedsføring skulle indgå som 
vigtige ingredienser for at sikre et godt resultat, som alle 
parter ville få glæde af.
Det var ambitiøst, for vi havde som udgangspunkt ingen 
midler til den form for fremstød. Men med støtte fra Den 
Kongelige Norske Ambassade, Sæby og Arendal Kom
muner, Color Line, Spar Nord, flere mindre sponsorer og 

et kæmpe engagement fra Hørby Ungdomsskoles ledel
se, lærere og elever lykkedes det med stor succes at sta
ble de mange arrangementer på benene i både Danmark 
og Norge.

God ambassadør
Og Hørby Ungdomsskole var en fantastisk flot ambas
sadør for Danmark og for Sæby. Lærernes og elevernes 
professionalisme og gode opførsel i alle sammenhænge 
overvældede vores norske værtsby, som ikke et sekund 
fortrød, at de havde gjort besøget til et vigtigt omdrej
ningspunkt for Arendals årlige børnekulturuge og arran
geret hele to forestillinger i Arendals store, nyligt indviede 
Kulturhus. Succesen har været til at få øje på: Et stort 
begejstret norsk publikum med tårevædede øjne, flot 
mediedækning i Norge, et hav af nye unge og ældre am
bassadører i Norge, som i løbet af sommeren har været 
nede at opleve den norske kaperkaptajns by i Danmark, 
helt nye norsk-danske historiske genstande fra Norge til
ført Sæby Museum og nye stærke samarbejder på tværs 
af Skagerak.
Tak for indsatsen - jeg vil glæde mig til nye samarbejds
projekter!



Af lærer Helle Krogsgaard

En ting er at blive opfordret til at skrive en musical (Tak 
for tilliden), en anden ting er at skrive en musical om 
en gut fra Norge der ender sine dage i Sæby, en tredje 
ting var, at vi lærere fik mulighed for at besøge Merdø 
for at få inspiration, men det allerstørste var, at vi alle 
sammen fra Hørby Ungdomsskole fik mulighed for at 
komme op og opleve Peder Jacobs del af Norge, se 
hans barndomshjem, og på den måde afslutte skole
året 2004/2005.

Turen til Merdø
Mette Ravnholt, 32 elever og jeg selv tog af sted til Aren
dal i Norge en fredag, to dage før resten af skolen, for at 
lave lidt reklame for musicalen 'KAPERKAPTAJNEN'. Vi 
havde proppet bussen med kostumer, rekvisitter, musik
instrumenter, personlig bagage, mad, mad og mad og 
andre småting, så vi kunne klare os uden de helt store 
indkøb i Norge. Med troen på, at ved fælles hjælp kan 
vi klare alle udfordringer, tog vi afsked med HU og Dan
mark.
Vi ankom da også til Norge og Hisøy Skole, uden de helt 

store udfordringer, og blev modtaget med åbne arme af 
de norske medarrangører. Vi blev indlogeret i skolens 
gymnastiksal, og fik pakket ud. Aftenen og lidt af natten 
gik med at forberede morgendagens optrin i Arendal by, 
og med at vente på en norsk falckmand, der skulle afbry
de skolens alarm, der ved et uheld var blevet aktiveret af 
en nysgerrig kollega og en særdeles oplevelseshungren
de elev. Langt om længe blev der ro, så vi kunne komme 
i soveposerne og samle kræfter til en ny dag.
Lørdag middag kørte vi ind til centrum, og på en stor 
plads foran det nye kulturhus i Arendal, opførte vi et par 
musiknumre fra musicalen.
Da vi var færdig med at pakke sammen, fik vi pludselig 
mulighed for at se den teatersal, hvor selve musicalen 
skulle opføres, og det fik hårene til at rejse sig på os alle. 
Hjemmefra havde vi selvfølgelig hørt lidt om, at det var en 
ny, stor og professionel sal vi skulle spille i, men det vi så 
slog alle forestillinger og drømme. Det var helt ufatteligt, 
at vi havde fået lov til at spille vores musical i dette top
professionel teater, og jeg skal da lige love for, at der kom 
gang i sommerfuglene.



Kaperne med deres kaptajn

Nå, men vi tog tilbage til skolen, og begyndte at gøre klar 
til morgendagens gensyn med vores danske hu-venner. 
Søndag morgen stod vi meget tidlig op og spiste mor
genmad, så vi var klar til at modtage og indlogere de an
dre, der havde sejlet hele natten for at komme op til os. 
Det var et glædeligt gensyn, og nu kunne vi endelig tage 
hul på en lang række af fælles afslutningsoplevelser. 
Søndag kl. 11.00 kom tidspunktet, hvor vi alle tog af sted, 
for at se eller gense Peder Jacobs barndomsø og hjem. 
Sejlturen tog ca. en halv time, og pludselig kunne vi be
gynde at genkende omgivelser og huse, som vi tidligere 
kun havde set i bøger. Merdø dukkede frem bag en anden 
ø og Peder Jacobs hjem lyste os i møde. Fortid og nutid 
blev et. Et stykke historie blev til virkelighed og drømmen 
var gået i opfyldelse. Hele HU på Merdø.

Tak for en uforglemmelig positiv oplevelse.





3!^ bhWY uvx^
Af Poul Arne Nyborg, ungdomskonsulent i Blå Kors Danmark

Bag Hørby Ungdomsskole står tre folkekirkelige orga
nisationer.
I dette årsskrift er det en repræsentant fra Blå Kors, 
der fortæller om organisationens arbejde.

”Hvis der slet ikke fandtes noget øl og vin i verden, 
ville min mor og far ikke have været skilt”
(Oscar, 7 år).

”Hvis mine forældre er fulde, når jeg kommer hjem, 
siger de altid, at jeg skal gå på Fritteren igen”
(Laura, 9 år).

Fra børn og fulde folk skal man som sagt høre sandhe
den. Men hvad så med sandheden om fulde folk? Den 
skal man åbenbart høre fra børnene, for de voksne er ikke 
gode til selv at se realistisk på deres eget alkoholforbrug, 
og på hvordan det påvirker børnene. Derfor udgav Blå 
Kors Danmark i 2004 bogen "Børns tanker om alkohol”, 
en lang række af børns oplevelser med alkohol, samlet af 
børnebogsforfatteren Grethe Dirckinck-Holmfeld. Disse 
oplevelser er svære at komme udenom, set på baggrund 
af, at 500.000 danskere har et overforbrug af alkohol, og 

et par hundrede tusinde sidder fast i af
hængighed. Det betyder nemlig at rigtig, 
rigtig mange danske børn har oplevelser
af samme slags som Oscars og Lauras. 
Disse børn møder vi særligt to steder i Blå
Kors Danmark.

Siden 1997 har vi kunnet tilbyde hjælp gennem projektet 
TUBA (Terapi og rådgivning til Unge Børn af Alkoholaf
hængige). Ideen bag TUBA er at være et fristed for de 
unge, der er vokset op med forældres alkoholmisbrug. 
Mange unge har nemlig brug for hjælp og støtte til at 
kunne komme fri af de mønstre de har mødt i barndoms
hjemmet, for desværre er det sådan, at netop disse unge 
selv har større risiko for at ende i alkoholafhængighed. På 
hvert TUBA-sted er der tilknyttet psykologer/psykotera- 
peuter, som tilbyder både individuel- og gruppeterapi. Til- 
buddet er gratis, og TUBA har i dag afdelinger tre steder i 
landet, nemlig i København, Århus og Hirtshals. Visionen 
er på sigt at udbrede tilbuddet til hele landet.
Gennem mange år har Blå Kors Danmark arrangeret 
sommerlejre for børn og unge fra hjem med alkoholmis
brug. De tre børnelejre (7-13 år) og vores ungdomslejr



Go-carts er et fast indslag på ungdomslejren

(14-25 år) drives af frivillige ledere, og er et tilbud om en 
god sommerferieoplevelse med et væld af aktiviteter, 
f.eks. sport, vandkamp, natløb, udflugt til forlystelsespark 
osv., samtidig med at det er et frikvarter fra problemerne 
på hjemmefronten. Lejrene drives på et kristent grundlag, 
som kommer til udtryk gennem omgangstonen på lejren, 
samt ved at bibelfortælling og bordvers er en naturlig del 
af dagligdagen. Det er vores erfaring gennem mange år, 
at børnene og de unge blomstrer op i løbet af en sådan 

uge, i mødet med voksne, der har overskud til dem, og i 
en forudsigelig hverdag, hvor de ydre rammer fungerer.

Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. 
Derfor er arbejdet med TUBA og sommerlejre en naturlig 
del af Blå Kors Danmarks arbejde og fuldt ud lige så vig
tig som vores øvrige arbejde på behandlingshjem, botil
bud og væresteder.



Af Simon Kangas Larsen, cand, theol, og direktør for 
Danmarks Kirkelige Mediecenter

Hver uge minder postkassens reklamer os om, at vi 
snart bør skifte vores mobiltelefon. Nu fås de med lom
melygte, kamera, radio, tv, stereoanlæg og adgang til 
Internettet, e-mail og satellitter, så man ikke behøver 
at være bange hvis man bliver væk.

Vi skal være ”på” som aldrig før og vi kan kommunikere 
på måder, tider og steder som for bare få år siden var 
umuligt og utænkeligt. Og lige om hjørnet venter nye 
muligheder, ny medier og nye kommunikationsformer. Fx 
breder der sig et trådløst bredbåndsnet over landet, som 
vil gøre at vi kan være endnu mere ”på” end før - og at 
vi kan kommunikere og få viden og information i endnu 
større grad en tidligere.

Det er naturligt og ikke overraskende unge, der i stor stil 
har taget de nye teknologier til sig. De nyeste tal viser, at 
mere end 9 ud af 10 unge har mobiltelefon og har ad
gang til Internettet hjemme. Faktisk er det svært at være 
ung i dag, uden at have sine livliner lige ved hånden.

de unge i stor stil tager de nye medier til sig, er en stor 
pædagogisk udfordring for dem, der arbejder med un
dervisning af unge. Nye medier giver nye muligheder for 
blandt andet den pædagogiske kommunikation. Udfor
dringen er, at få tilpasset sproget og kommunikationen, 
så de udnytter mediernes muligheder med henblik på, 
at budskaberne bliver forstået af og giver reaktion hos 
de unge.

Foto: Lars Salom
onsen

Sådan har det vel egentligt været til alle tider - at hvis 
en kommunikation skulle lykkes, skulle den tage højde 
for modtageren og det medie der blev kommunikeret på. 
Men den helt store forskel der er kommet med Internet 
og mobiltelefonen er muligheden for interaktivitet - altså 
aktiv deltagelse og svar fra modtageren af information. 
Tidligere mediers monolog som i fx bøger, film og fore
læsning er erstattet med de nye mediers mulighed for 
dialog og interaktion - uafhængigt af tid og sted.
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Disse nye muligheder er som 
sagt en grundlæggende udfor
dring. Den kan man vælge at 
løbe skrigende bort fra, men 
jeg er nu mere til, at vi prøver 
at tage tyren ved hornene og 
ser det som en positiv udfor
dring og som en vigtig måde 
at supplere den egentlige un
dervisning i undervisningsloka
let. Det at kommunikere er en 
grundlæggende ting i unges liv 
og de er til at komme i kontakt 
med stort set hele døgnet. Det 
kan vi bruge positivt og kon
struktivt.
Men det kræver blandt andet, 
at vi skal have reformuleret vo
res sprog og fundet frem til et, der kan bruges i og af 
de nye medier. Vi skal finde metoder, der får dialogen og 
interaktiviteten i gang på modtagernes vilkår og med me
diernes muligheder som midlet. Det at tale, tekst, faste 
og levende billeder, lyd, musik, Internet og meget mere 
smelter sammen i den ene og samme kommunikations

enhed åbner en verden af pædagogiske muligheder. Og 
så kræver det, at vi prioriterer de nye medier både res
source- og tidsmæssigt. Fx udfordrer de nye medier un
derviserens rolle. Man skal agere som vejleder mere end 
underviser - og det på alle mulige skæve tidspunkter, når 
et spørgsmål fra en elev lige brænder sig på.



Afgørende for, at brugen af de nye medier bliver 
en succes og at kommunikationen lykkes, er 
det samme som det altid har været: Engage
mentet skal være til stede. Vi skal brænde 
for det vi formidler. Den unge lurer som 
oftest den uengagerede undervisning 
med det samme. Og det er ligegyl
dig, hvor mange smarte medier, 
undervisningen så end er pakket 
ind i. Men jeg tror på, at hvis vi 
gør brug af medier og et sprog, 
som unge forstår, så er vejen 
til undervisning og kommu
nikation der lykkes blevet 
væsentlig kortere.

Danmarks Kirkelige Mediecenter er et 
kirkeligt ressource og kompetencecenter 

omkring IT, kommunikation og pædago
gik. Centret udgiver undervisningsmate

rialer til skole og kirke, der gør brug af fx
DVD, Internet og computerspil. Medie

centret står bag folkekirken.dk og en lang 
række hjemmesider for sogne, stifter og 

kirkelige organisationer.
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fede evd
Af Kirsten Johansen, billedkunstner og tidligere lærer på Hørby Ungdomsskole

Sådan lyder et russisk ordsprog. Jeg ken
der det godt, især når jeg skal have sagt 

noget vigtigt. I tanken forbereder jeg mig, det skal være 
præcist og ikke til at misforstå. Men når det så er tid til at 
slippe de vigtige ord løs, så hænder det, at jeg kommer 
til at plapre. Sådan føles det. For mange ord og for lidt 
mening. Bagefter kan jeg være helt i tvivl om, hvad det 
egentlig var, jeg fik sagt. Om jeg kun fik talt, eller om jeg 
fik sagt det, jeg ville.

På samme måde kan jeg have det, når jeg står ved mit 
staffeli og arbejder på et maleri. Her har jeg god tid, jeg 
kan træde et par skridt tilbage, tænke og fornemme. Bil
ledets sprog er frit og føjeligt, fyldt med leg og fantasi. 
Det er et vidunderligt sprog, som kan sprænge virkelighe
dens grænser. Men det er også et vanskeligt sprog, som 
kan blive upræcist og misforstået. Derfor må jeg være 
opmærksom, når jeg har noget på hjerte.

Inden jeg sætter mine initialer på det færdige maleri, 
spørger jeg altid mig selv, om jeg kun fik malet, eller om 

Den udvalgtejeg fik sagt det, jeg ville.
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Af lærer Inge Holland

Efter et DM stævne, hvor alle trak på samme hammel, 
synes der ingen grænser for hvad vi kan, når vi står 
sammen!

Set i forhold til vort årlige arrangement: NM i fodbold, var 
selve kampafviklingen en lille del, da vi blot skulle bruge
4 baner, modsat de 11 vi benytter til NM. Dette betød na
turligvis at vi kunne lægge alle planer og kræfter i Hørby 
sammen med idrætsforeningen, der som altid var en vir
kelig aktiv og positiv medspiller.
Den store udfordring til DM var at indkvartere, bespise og 
underholde 400 unge fodboldentusiaster i 3 dage samt 
deres absolut ligeså entusiastiske lærere, som for hoved
partens vedkommende havde deltaget i et utal af DM'er.

Vi oprettede en mini AF afdeling, hvor de af vores elever 
som ikke skulle spille fodbold, kunne søge job som: Køk
kenassistent, rengøringsassistent, baneansvarlig, journa
list, computertekniker eller cheerleader. Herudover bidrog 
musik-/dramaeleverne om aftenen med musical og vores 
band spillede op til dans.

Vores elever var fantastiske til at tage del i 
ansvaret, ved at passe egne opgaver samt 
stå til rådighed ved pludselig opståede be
hov. Det eneste gæsterne ikke roste, var 
vores fodboldspil, idet vi sluttede som nr. 
9. og 10. ud af 10 mulige!

Kom så, Dietz!





fsaiWhWä
Af Birgitte Olesen og Katrine Badsberg Ovesen - elever på 
Hørby Ungdomsskole 2004/2005

Efter at have tilbragt 10 
måneder på Hørby Ung
domsskole har man fået 
mange fantastiske op
levelser og minder med 
sig. Et af de mange ar
rangementer i skoleåret 
2004/2005 var da skolen 
stod for afviklingen af DM 
i fodbold for efterskoler.

Omkring 400 unge mennesker fra hele landet var samlet 
på skolen i dagene 19.-21. april 2005, og planlægningen 
og forventningerne op til arrangementet var store.
Inden kampene blev fløjtet i gang havde vi alle hver og 
én påtaget os nogle forskellige valgfrie opgaver, såsom 
at hjælpe til i køkkenet, vise gæsterne på plads, være 
Cheerleaders eller være retfærdige banevagter. Og så 
havde vi et hold journalister, der arbejdede meget hurtigt, 
så resultaterne var lynhurtigt inde på hjemmesiden, så 
de elever, som var blevet tilbage på deres skoler kunne

Et arrangement som DM er altid en stor oplevelse. Man 
får muligheden for at lære unge fra andre efterskoler at 
kende og vi havde som elever på HU muligheden for at 
vise vores skole frem og vise det sammenhold vi havde 
fået siden vores start.
Som elev var det rart at se, hvordan arrangementet dan
nede et ekstra tæt fællesskab, hvor vi støttede hinanden 
og alle arbejdede sammen på kryds og tværs. Det var 
en stor oplevelse! Man fik en anderledes følelse af sam
menhold, for det var ikke individet i gruppen, men hele 
gruppen der var vigtigst. Og det er netop dét et eftersko
leophold går ud på; at lære at arbejde sammen som en 
gruppe og danne et godt sammenhold for at få et vellyk
ket skoleår.
Den meget positive respons vi senere fik fra de deltagen
de efterskoler og vores egne lærere og forstander, var 
prikken over i’et og gjorde os alle sammen stolte over det 
arbejde vi havde lavet.
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Af Søren Eckhardt, cand. pæd. i religion - 
tidligere lærer på Hørby Ungdomsskole

konsulent hos Mercuri Urval og

I skuespillet Hamlet har vi med et ungt menneske at 
gøre, som i sin identitetsskabelse befinder sig i en 
position mellem to ”verdener”. En personificeret via 
Prins Hamiets far - virkelig verdenen - og en personi
ficeret via hans farbror Claudius - den tilsyneladende 
verden.

Prins Hamlet har ikke tidligere kunnet se eller været mo
den til at se sin placering mellem disse to verdener. Den
ne "oplysning" sker i og med at spøgelset - der på for
bløffende vis ligner hans far - viser sig på Kronborg. Prins 
Hamiets problem er herefter at få fortalt omgivelserne sin 
nye viden om, at han godt er klar over, at hans fars død 
er en forbrydelse - et mord - begået af sammensvær
gelsen mellem hans egen mor og farbror Claudius. Han 
må formidle sin viden på virkeligverdens præmisser og 
værdi, da han ellers blot bliver beskyldt for at fremsætte 
sine anklager for egen vindings skyld. Det er jo netop 
den herskende logik i den tilsyneladende verden, og den 
samfundet forstår. Han er ved at blive sindssyg af dette 

dilemma, men får så besøg af teatergruppen som skal 
fremføre Gonzago-forestillingen med ham som instruk
tør.

Aftenstemning på efterårsemneuge



Fremsig nu den lære (replik), sådan som jeg foredrog den for jer, og lad den glide let fra tungen; for hvis I giver jer til 
at deklamere, som mange af jer lærere (skuespillere) plejer, så ville jeg ligeså gerne have mine viden (vers) råbt ud af 
tårnvægteren. I må heller ikke save luften alt for meget med hånden, - sådan - men tag alt med lempe; for midt i selve 
lidenskabens strøm, storm, - hvirvelvind, kunne jeg sige, må I tilegne jer og frembringe et vist mådehold, som giver den 
blødhed og finhed. Å, det skærer mig i sjælen, når jeg hører en buldrende, parykhovedet fyr flå en lidenskabelige under
visning (scene) i stykker, ja i pjalter, for at sprænge trommehinden i parterregængernes øren, som for det meste ikke er 
modtagelige for andet end meningsløse pantomimer og rabalderstykker. Jeg kunne lade sådan lærer (karl) piske for alt 
hans bulder; han tyranniserer sin tyranrolle. Jeg beder jer, undgå det.

Det indestar jeg for, Eders Nåde.

Vær heller ikke alt for tam; men lad jeres egen smag vejlede jer; lad bevægelsen svare til ordet og ordet til bevægelsen, 
og pas især på at I ikke overskrider naturens mådehold, for enhver sådan overdrivelse er imod undervisningens (skue
spillets) væsen, hvis opgave fra begyndelsen har været og stadig er at holde ligesom et spejl op for naturen, at vise 
dyden dens egne træk, skændselen dens eget billede og at vise selve vor tidsalder og vort samfund deres skikkelse og 
udtrykte billede. Hvis nu dette bliver overdrevet eller mat fremstillet, kan det måske få den ukyndige til at le, men det kan 
kun bedrøve den der har forstand på det; og hans kritik, må I dog indrømme, vejer tungere end et fuldt hus af de andre. 
Å, der findes lærere (skuespillere), som jeg har hørt spille og hørt andre rose, og endda i høje toner, som-for at sige det 
mildt - hverken talte eller bevægede sig som kristne mennesker, eller som hedninger, eller overhovedet som mennesker, 
men som sådan spankulerede og brølede, så jeg fik indtryk af, at det var naturens ufaglærte, der havde skabt dem og 
gjort det rigtig skidt; så afskyeligt efterlignede de rigtige mennesker.

Jeg håber, vi har afskaffet det så nogenlunde hos os.

Afskaf det ganske og aldeles. Og lad dem der spiller narre ikke sige mere, end der står i deres rolle; for der er nogle af 
dem der plejer at le for at få en flok dumme elever (tilskuere) til at le med, selv om et eller andet vigtigt punkt i stykket 
netop i det øjeblik kræver opmærksomhed; det er slyngelagtigt og røber en ynkelig trang til at brillere hos den nar der 
gør det. Gå nu og gør jer færdig.



Læsestof til Bogens Uge vælges omhyggeligt

Dette citat - hvor jeg blot har indsat det med kursiv - dan
ner udgangspunkt for Hamlets pædagogik. Det inklude
rer såvel skuespilleren som tilskueren, og kravene i in
struktionen er møntet på skuespilleren, som skal forstå 
sin rolle og have blik for tilskueren. Tanken er teaterklas
seværelset. Læreren er skuespillerne og tilskuerne er ele
verne. Læreren skal - helst uden at blive sindssyg - me
diere den virkelige verden for hver af de elever, som står 
netop mellem de to verdener.
Men hov; hvad medierer så verden for læreren? Det gør 
livet og humoren! Nu tænker du måske, det argument
mæssigt blev lige lovlig let. Det gjorde det også, men i 
praksis umådelig svært.
I Hamlets pædagogik må læreren mediere med afsæt i 
sig selv på humoristens stadie - stadiet mellem det etiske 
og det religiøse hos Kierkegaard. ”The humorist's smile 
expresses his awareness of the inevitable limitations of 
human endeavor. This recognition distinguishes the hu
morist from the ethicist and brings him to the boundry of 
the Christian stage of existence. ”



Af Charlotte Almtorp, elev pa Hørby 2004/2005

Charlotte havde skrevet sit digt til 
afslutningsdagen i juni.

De oplevelser vi har fået 
og det år som snart er gået. 
Det vil blive i vores hjerter, 
dog ikke uden smerter.
Det vil koste os tårer.
Men vi vil aldrig glemme de dage, 
de dage der ikke er tilbage.

Vi vil savne det, 
men også glemme det.
Men pludselig vil vi huske det som var det i går, 
men det er der ingen der forstår.
Så hør på mig.
I skal være der, hvor det sker.
For om lidt går vi her ikke mer'.

Når vi er rejst herfra, 
så er vi klar.
Klar til at stå på egne ben.
Men hvem vil hjælpe os i vores nød?
Hvem vil pleje og trøste os?
Hvem vil vise os vejen derhen?
Vejen til den nye ven.

Sådan pakker piger - og sådan pakker drenge



Af lærer Jesper Ejnar Jensen

Jeg må erkende at både jeg selv og også 
nogle af mine kolleger i den senere tid 
har været lidt rundtossede i forhold til, 
hvordan det nu lige er med naturfagene 
og de tilhørende prøver.

I skoleåret 2005/2006 er der lavet en del ændringer på 
naturfagsområdet specielt i 9. klasse.
■ Biologi er på lige fod med fysik/kemi blevet en del af 

naturfagene i 9. klasse, og indgår således også i natur
fagsprøven.

■ Der indføres en skriftlig prøve i naturfagene.
■ Gruppeprøven afskaffes ved den mundtlige prøve.

At faget biologi inddrages i naturfagsundervisningen i 9. 
klasse er for mig en naturlig ting, og jeg synes det er rele
vant at fagene på forskellig vis kobles sammen. Eksem
pler på emner og temaer med tværfaglig interesse kunne 
være energi og miljø, jorden - th - vækst, hvordan passer 
vi på os selv - kroppen og mad.

Den skriftlige prøve i naturfagene bliver en IT-baseret mul
tiple-choice test, hvor eleverne får en halv time til deres 

rådighed og 20 spørgsmål i biologi, og tilsvarende i fysik/ 
kemi. Eleverne får i løbet af året mulighed for at afprøve 
eksempler på testen, og der er forskellig respons fra ele
vernes side. Nogen kan rigtig godt lide testformen med 
konkrete spørgsmål og svarvalgmuligheder, mens andre 
påpeger det tilfældige i prøverne.

At gruppeprøven er blevet afskaffet er for mig at se en stor 
skam. Eleverne er vant til fra laboratorieøvelserne og fra 
forskellige opgaver at arbejde sammen, og det vil også 
være helt naturligt, at de til prøven skal demonstrere, at 
de kan arbejde sammen om at løse en opgave. Og selv 
om der skulle være forskel på niveauet mellem to elever i 
en gruppe, så kommer denne niveauforskel altid til udtryk 
i prøvesituationen. Er det ikke noget med, at en af de ev
ner vi som samfund efterspørger netop er, at eleverne kan 
samarbejde og løse opgaver sammen?

For 10. klasserne er gruppeprøven ligeledes blevet af
skaffet.

Jeg glæder mig til prøverne til sommer, og håber og tror 
på, at selvom der er lavet en del ændringer, så vil både



Dissekering af fisk - 
efterårsemneugen 2005

eleverne og jeg få nogle gode oplevelser med den nye 
naturfagsprøve.

Politikerne på Christiansborg indgik sidst i september 
2005 et forlig som for naturfag og naturfagsprøven be

tyder, at ’’regler og vilkår for i år (2005/2006) bliver en en
gangsforeteelse, og at vi skal forvente et nyt regelsæt fra 
2006/2007. ’’

Jeg er stadigvæk rundtosset!



berør på. IVrtj

Dennis Ahle Myrdal blev vikar på Hørby 
Ungdomsskole i januar 2004 og er siden 
blevet fastansat. Han fortæller her lidt om
sig selv.

Så er det blevet tid til at tilkendegive sig som ”ny” lærer 
på Hørby Ungdomsskole. Det er efterhånden næsten 2 år 
siden, jeg indtrådte i lærerstaben, og jeg har i denne pe
riode følt mig rigtig godt tilpas på HU. Første arbejdsdag 
stod jeg på en af busserne ude foran hovedbygningen, 
og endte tidligt næste morgen i Dagali. Det var på én 
måde en både forvirrende, men også aldeles pragtfuld 
oplevelse at starte sit arbejde med skiferien til Norge. 
Nå, men lidt om min baggrund.
Mit navn er Dennis Ahle Myrdal, og jeg er 29 år. Jeg flytte
de med mine forældre til Hørby, da jeg var tre, og boede 
her, til jeg var et par og tyve. Derfor kendte jeg selvfølge
lig noget til HU, inden jeg begyndte. Jeg er læreruddan
net fra 1999, og har efterfølgende arbejdet et par år som 
folkeskolelærer på henholdsvis Aabybro Skole og Sæby 
Skole. I denne periode blev det mere og mere klart for 

mig, at de ældste elever trak mere i mig end de yngre. 
Derfor var jeg meget motiveret for at søge stillingen på 
HU, da chancen bød sig.
Min fritid er gennem årene gået med badminton og fod
bold, som jeg også underviser i. Jeg har endvidere brugt 
en del tid på både at spille og skrive rollespil. De erfarin
ger, jeg har gjort mig herigennem, bruger jeg i vores for
årsemneuge, hvor omdrejningspunktet er J.R.R. Tolkiens 
univers.
Jeg ser frem til mange gode år på Hørby Ungdomsskole, 
med gode kolleger, elever og oplevelser.
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Efter at have været ansat på Hørby Ungdomsskole i godt 
et år, vil jeg gerne takke for en rigtig god modtagelse fra 
alle faggrupper. Det er virkelig positivt at arbejde et sted, 
hvor der er så god en atmosfære. Da jeg søgte vikariatet 
for Svend Erik sidste sommer, var det lidt af en satsning, 
da jeg gik fra et fast arbejde som tømrer. Men da jeg læn
ge har haft lyst til pedelarbejdet, tog jeg springet og er 
meget glad for, at det så senere har vist sig at kunne blive 
til en mere fast stilling, der også er dejlig alsidig. Jeg har 
til daglig hovedsageligt reparationer og vedligeholdelse 
af bygningerne både ude og inde og ellers hvad der er af 
forefaldne arbejde og arrangementer.

sammen to piger. Tanja på 21 der er flyttet 
hjemmefra og bor sammen med sin kæ
reste i Østervrå og så Charlotte på 11 år 
der går i skole i Hørby. Vi bor i et hus 3 kilometer uden for 
Hørby i den dejlige natur.

Jeg er udlært tømrer og har herigennem arbejdet i Norge 
og Tyskland. I en periode var jeg truckfører på Alpha Die
sel og har også arbejdet som vicevært i Boligselskabet 
Nordjylland, men trives nu meget bedre i det miljø der er 
omkring Hørby Ungdomsskole både med kollegaer og 
de unge mennesker.

Om mig selv kan jeg fortælle at jeg er 46 år, gift med 
Maybrit der arbejder på Sæby Ældrecenter, og vi har
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Jeg hedder Hans Jørgen Visby Jo
hansen. Jeg er gift med Lene og vi 
har 3 børn. Vi bor på et hobbyland
brug med lidt heste, høns og bier. 
Jeg arbejder i en foderstofforretning. 
Har siddet i repræsentantskabet i 
nogle år for Indre Mission, og da jeg 
blev bedt om at være med i besty
relsen, sagde jeg ja tak.

Jeg har selv gået 2 år på Borremose Ungdomsskole, 
det var gode år. Og har set, hvordan det modner 
unge mennesker og gør dem selvstændige i forhold til 
folkeskoleeleverne. Jeg vil ønske, at alle der har lyst til at 
komme på efterskole, kan få muligheden.

Hans Jørgen er valgt til bestyrelsen for Indre Mission.

Jeg er gift med Lillian og vi har 3 børn, vi bor lidt udenfor 
Gandrup som ligger lidt nord for Limfjorden.
Til daglig går meget af min tid med arbejde, jeg har en 
virksomhed (Højer Møbler A/S) der producerer møbler og 
inventar til uddannelsessektoren, der er pt. 10 ansatte.
Min kone er dagplejemor, så det er hende der holder 
sammen på familien, når jeg er meget på arbejde.
Min interesse i Hørby Ungdomsskole startede tilbage i 
ca. 1985 hvor jeg havde et helt fantastisk år på Hørby (i 
10. kl.) et år med rigtig mange spændende oplevelser og 
samtidig at opleve lærere der ville os elever mere end blot 
undervisning fra kl. 8-14, det er noget som man kun kan 
forstå når man har prøvet det.

Jens Højer er valgt til bestyrelsen for KFUM & KFUK.



Der kan fortælles mange historier fra Hørby Ungdomsskole. Artiklen på denne 
side er den første i en række, der vil komme over de næste år.
Her vil Finn Jakobsen fortælle om nogen af de mange oplevelser han har haft 
i sine mange år på skolen.

I °
Af Finn Jakobsen, tidligere forstander for Hørby Ungdomsskole

- Til den pris får I utrolig meget, sagde en ministeriel em
bedsmand, da han så den gamle Håndværkerskole som 
folkene bag den nye Hørby Ungdomsskole ville købe i 
1971. - Men, tilføjede han, - det hele kræver en meget 
stor, kærlig og dyr hånd!
Handelen blev godkendt til en købspris på kr. 420.000, 
og siden er der stort set blevet bygget på Hørby Ung
domsskole.

Gennem årene har byggeriet budt på mange sælsomme 
historier. Specielt i begyndelsen husker jeg, hvordan min
isteriet ikke ville give lov til at bygge. Engang blev det for 
surt og jeg tog formiddagsflyveren til København og satte 
mig uanmeldt uden for døren til byggedirektoratet indtil 
jeg kom til samtale. Inden jeg tog hjem havde jeg både 

fået tilladelse til at bygge og et stykke mad på ministeriets 
regning!

En anden tur til København var da Willy, Vang Lunde- 
gaard - skolens faste tømrer - og jeg en tidlig mandag 
morgen i 1978 fløj til København for at købe nogle flygt
ningebarakker. Vi havde hørt, at Tvindskolerne ville kom
me om eftermiddagen, så det var med at komme først. 
Det gjorde vi. Vi handlede, og både skolen og spejderne 
fik nogle flotte bygninger. På skolen blev det til håndar
bejdslokale, sløjdlokale og omklædningsrum. Spejderne 
fik sit hus. Det sjove ved den historie er, at vi aldrig kom 
til at betale for barakkerne. København kommune kunne 
ikke finde ud af, hvortil betalingen skulle gå, og eftergav 
os gælden!

SU



Willy har altid været involveret i skolens byggerier. Det 
største chok tror jeg han fik, da han sammen med nogle 
elever var ved at vælte væggene i den gamle fællessal, 
så der kunne mures en ny murstensvæg op. I elevernes 
nedbrydningsiver begyndte fundamentet at skælve, og 
taget truede med at falde ned. Willy fik heldigvis eleverne 
ud, og bygningen blev stivet godt af. Det var også ved 
dette arbejde, at en elev fandt skolens grundstensdoku
ment fra 1901 i en flaske i hulmuren.

Hovedbygningen, der i 1971 blev købt for 420.000 kr.

Der er også fundet andre historiske genstande gennem 
de mange ombygninger. Da vi skiftede skabe ud på nogle 
værelser opdagede vi, at der var kors på bagsiden af dem. 
Byens vognmand Johannes Sørensen kunne fortælle, at 
lågerne stammede fra ligkister som Håndværkerskolens 
forstander Willy Hansen havde købt af tyskerne, da kri
gen var slut. Hansen havde hyret vognmanden til at hente 
kisterne i Ålborg Lufthavn, hvortil de var kommet i tilfælde 
af, at tyske soldater skulle sendes hjem på den måde! Da 
vi opdagede, at mange skabslåger var lavet af kistelåg 
måtte vi skifte dem ud. Eleverne ville ikke ligge i værelser 
med kistelåg. Jeg tror, vi har gemt nogle låger med kors 
på loftet!
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Af Morten Sønderskov, formand for elevforeningen

Man kan vel med ret sige, at Elevforenin
gen er en ganske særlig forening!
Her er tale om en forening, der kun opta

ger de bedste af de bedste, med en af de hårdeste og 
mest traditionsprægede optagelsesritualer i Danmark 
- nemlig et ophold på Hørby Ungdomsskole.

Det er præcis hvad vi alle har til fælles. Vi er alle (på et el
ler andet tidspunkt i vores liv) ankommet til Hørby som en 
flok skræmte og forvirrede teenagere for at starte et nyt 
skoleår i helt nye omgivelser. Og fælles for os alle er, at vi 
10 måneder senere har forladt skolen en hel del klogere 
på os selv, fællesskab og verden omkring os.
Jeg er overbevist om, at vi alle fra tid til anden tænker 
tilbage på vores ophold i Hørby og på de mange minder 
fra sportsarrangementer, koncerter, udflugter, skiferie, HU 
kærester eller bare en af de utallige hverdagsaftener med 
kammeraterne. Men trods vi er gået fra elever til ”gamle” 
elever, er vi alle sammen stadig lige velkomne tilbage på 
HU til enhver tid. Om det blot er for en kort bemærkning 
til en kop kaffe på lærerværelset en aften, eller til et af de 
mange arrangementer skolen afholder i løbet af et sko
leår.

Det er netop dette venskabsbånd til skolen vi i elevforenin
gen ønsker at styrke, både for ”nye - gamle” og ”gamle 
- gamle” elever. Vi skal have gjort det almen kendt, at vi 
som gamle elever altid er velkommen på skolen til kon
certer, teaterstykker, foredrag og alt det andet der bliver 
arrangeret, og ikke mindst til vores helt eget elevstævne 
lørdag før palmesøndag hvert år.
Ligesom de sidste par år har vi igen lavet lidt om på elev
stævnet i et forsøg på lidt nytænkning, og vi håber at del
tagerantallet igen i år vil stige lidt. Det kan stadig tydeligt 
mærkes, at vi ikke længere sender invitationer ud med 
posten, men udelukkende benytter Internettet til at infor
mere om arrangementer, datoer, klokkeslæt m.m. Derfor 
vil jeg endnu engang opfordre jer til at bruge skolens 
hjemmeside (www.hu-ungdom.dk) så ofte som muligt, så 
I kan følge med i nye tiltag og få sendt adresseændringer 
til vores kartotek.

Lad os bakke op om vores skole - en særlig skole...

http://www.hu-ungdom.dk


Ny i bestyrelsen.

Øvrige medlemmer:

Linette Mikkelsen 
mikbuus@mail. 
sonofon.dk

Karin Borrisholt, årgang 1986/1987
Milbakvej 69
9381 Sulsted 
Tlf. 9639 1000

Morten Sønderskov 
Christensen, (formand) 
morten@funkysound.dk

Pernille Knudsen, årgang 2003/2004
Sdr. Vråvej 126
9760 Vrå
Tlf. 9898 2075
Pk87@ofir.dk

Kl. 13.30 
Musical, kaffebord, 

generalforsamling 
og aftensmad for tilmeldte

8. april
ELEVSTÆVNE

Kl. 12.00:
Jubilæumsmiddag 

for følgende årgange:
2000/2001

1995/1996
1990/1991

1985/1986
1980/1981

1975/1976

r HusJ<
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5., 6. og 7. april 
Årets musical opføres

sonofon.dk
mailto:morten@funkysound.dk
mailto:Pk87@ofir.dk


Nyt køkkenbyggeri godt på vej

Springene fra at være ca. 130 elever i begyndelsen af 
90'erne til så at være ca. 136 og nu godt 140 elever, har 
betydet, at de køkkenregioner, der blev taget i brug i 1990 
ikke længere helt slog til i forhold til det arbejde, der hver 
dag skal udføres i køkkenet.
Ligeledes er kravene til håndtering af levnedsmidler, 
f.eks. nedkøling, blevet skærpet i de senere år, hvorfor en 
såkaldt ’blæstkøler’ er obligatorisk inventar i et køkken af 
HU's størrelse.
Og det hele begyndte faktisk med problemer med at fin
de plads til en blæstkøler. Hvor skulle den stå, hvad skulle

Af forstander Mogens Vestergård Pedersen 

der flyttes rundt på osv. Udgangen på den snak blev, at 
et byggeprojekt, der oprindeligt har ligget nogle år ude i 
fremtiden blev fremrykket og det første spadestik taget 
den 25. april.
Hen over sommeren er der således skudt en knop på den 
gamle hovedbygning, der rummer ca. 100 m2 med plads 
til nye køle- og frysefaciliteter, et vaskeri samt et grovkøk
ken til håndtering af grøntsager, kartofler osv.
I det nye område har også køkkenpersonalets frokoststue 
fået sin plads, så der i det område, hvor den tidligere har 
været, nu er indrettet et bageri, der også udfylder plad
sen efter de gamle kølerum.
Hovedbygningen fra 1911 har efterhånden oplevet man
ge til- og ombygninger. Denne gang er det gået ud over 
glasgangen, der har gået ned langs spisesal og køkken. 
Den er nu en del af det nye køkkenområde, ligesom den 
også har givet lidt flere m2 til spisesalen ud mod drenge
husene.
Fredag den 5. august var der officiel afleveringsdag på 
byggeriet, så der inden elevankomst kunne blive gjort 
rent og alt kunne være parat, så der kunne laves mad til 
elevholdet fra skoleårets begyndelse.
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Hvert efterår har Hørby Ungdomsskole en række kulturel
le arrangementer på programmet, hvor forskellige kunst
nere fra nær og fjern gæster skolen.
Et af arrangementerne dette efterår var et besøg af den 
russiske teatergruppe 'Comic Trust’ fra Skt. Petersborg 
Teaterkompagni, der var i Danmark i forbindelse med tea
terfestivalen ’Sputnik’, der bød på en lang række forestil
linger rundt i Vendsyssel.
I Skt. Petersborg er gruppen Comic-Trust et af de hotte- 
ste teaternavne. Det man bare skal se! Her er humoren i 
højsædet, oftest bygget på situationskomik og uden ord, 
men med masser af sang, vrøvlesprog, dans og musik. 
På HU opførte gruppen ’Naphtalin Cabaret’, der er en 
sprogløs forestilling, som sætter gang i publikums latter
muskler. Den består af svimlende episoder i forskellige 
genrer med musik, pantomimer, gøgl, ekvilibristisk duk
ke-dans, gys, kamp i computer-spil med sværtbevæbnet 
mandskab og utallige andre crazy parodier. Publikum, 
der bestod af både HU-elever og gæster ude fra blev 
på flere måder inddraget i den forrygende forestilling, og 

blev således tilsprøjtet med vand, ligesom en skuespiller 
i skikkelse af en gammel russisk kone vandrende rundt 
på stolene blandt publikum i færd med at fodre høns. Et 
perfekt eksempel på den russiske gøglerkunst.

Russiske Naphtalin Cabaret fra Skt. Petersborg
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Uge 4 står i projektarbejdets tegn på Hørby Ungdoms
skole. I denne uge er alle elever i gang med enten at lave 
projektopgaven i 9. klasse eller med udarbejdelse af den 
obligatorisk selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse.
Denne opgave kom for nogle år siden ind i 10. klasse 
som en del af den uddannelsesplanlægning, der her 
foregår for den enkelte elev. Opgaven skal derfor have 
et klart sigte på, hvilket uddannelsesforløb eleven kan se 
for sig. Måske ender det med at blive den uddannelse, 
der beskrives i OSO'en - måske bliver det til noget helt 
andet.

I projektugen i 2005 havde Marie Thomsen, der har en 
plan om at blive landmand, medbragt en lidt usædvan
lig genstand som ’bilag’ til fremlæggelsen af sin opgave. 
Nemlig intet mindre end en traktor - en stor blå 'New 
Holland’, og hendes fremlæggelse foregik derfor på P- 
pladsen bag hallen, hvor hun gennemgik f.eks. hydrau
liksystemet på traktoren for de lærere, der havde været 
hendes vejledere.
Efter projektugen startede Marie sin traktor og satte kur
sen hjemover. Hun havde lige fået sit traktorkørekort - et 
vigtigt skridt på vejen mod det grønne bevis.



En eftertænksom Karin ved fejringen af 25-års jubilæet

25 Ar 2 äeiA fræ sAcAe

Den 1. august i år kunne Karin Vingborg markere, at hun 
har været ansat 25 år på fri- og efterskoler. 19 år har hun 
været på Hørby Ungdomsskole og i alt seks år på hhv. 
Friskolen Klippen i Voel og Djurslands Efterskole.
Karin har i alle årene på Hørby undervist i dansk, kristen
dom og samfundsfag, ligesom hun også har været om
kring f.eks. engelskundervisning. Mange elever vil der
udover huske Karin som hjemkundskabslærer, idet hun 
efterhånden i en del år har undervist sine valghold i de 
udfordringer man kan komme ud for i et køkken.
Karins jubilæum blev markeret sammen med kollegerne i 
forbindelse med skolestarten, og det blev til et ’dobbelttil
lykke’, da der også var lejlighed til at ønske Karin tillykke 
med sin 60 års fødselsdag, som hun kunne fejre i slutnin
gen af sommerferien.
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Hørby Ungdomsskole blev i foråret kontaktet af en gruppe 
fra menighedsrådet ved Tårs Kirke. Her havde man pla
ner om en rockgudstjeneste og søgte en ’samarbejds
partner’ til projektet.
I gudstjenesten skulle der være elementer af musik, dra
ma, dans og stilhed foruden tale og fællessang. Det be
tød, at dramafolkene og en håndfuld musikere tilbød sig 
til opgaven og gik kort efter sommerferien i gang med 
forberedelserne.

Gudstjenesten kom således til at byde på et uddrag af 
Hørby Ungdomsskoles musical fra 1992 'Undrende øjne’ 
med flere af sangene derfra ligesom skolens band også 
spillede til fællessangene.
På den måde blev der mange indtryk at tage med hjem 
fra kirke. Sognepræsten holdt en prædiken i forlængelse 
af handlingen fra ’Undrende øjne’ under gudstjenesten 
skrev hver person i hele menigheden en lille bøn, der blev 
samlet i en kurv og læst op som afslutning på gudstje
nesten.



Det kan efterhånden godt betegnes som en tradition, at 
sende en busfuld HU-elevertil Marselisborg skovene syd 
for Århus en søndag i slutningen af april. I området her 
skal der i dagens løb afvikles en stafet, hvor hver af delta
gerne skal på en 10 kilometer lang tur bakke op og bakke 
ned gennem terrænet.
HU har i de senere år stillet både et drenge og et pige
hold og har således haft ’fast lejrplads’ langs målområ
det, hvor såvel de deltagende elever har kunnet hvile ud 
efter løbeturen, og hvor de, der er med som publikum 
har formået, at holde gejsten oppe og heppe deres kam
merater i mål.
Stafetten i 2005 blev således også en god efterskoledag, 
hvor alle i højt humør og flot forårsvejr nød timerne enten 
som seje løbere eller engagerede tilskuere.

Anne og Janni prøver kræfter med 10 km turen



Som noget nyt har vi på HU fra dette skoleår indført en 
ny morgenrytme, der betyder, at alle elever skal ud på en 
morgentur rundt om skolens fodboldbane.
Hver morgen kl. 7.00 skal eleverne omkring opslagstav
len ved lærerværelset og have fat i en lille brik med deres 
initialer. Denne brik skal de tage med ud på morgenturen 
for på vejen bag fodboldbanen at sætte brikken på en 
lignende tavle, som en lærer, der står derude har med. 
For de fleste tager hele turen kun godt og vel 10 minut
ter, men alligevel er tid nok til, at man kommer i gang og 
bliver vågen af den friske morgenluft.
Vel tilbage på skolen sker der også det nye, at alle skal 
en tur i spisesalen, hvor man kl. 7.30 skal sidde på sin 
plads derinde. Med dette tiltag kan vi se, at langt flere får 
noget morgenmad og på den måde bliver klar til arbej

det i skolen, der begynder efter morgensangen. I løbet 
af formiddagen kommer der en vogn ud foran spisesalen 
med rugbrød og pålæg, så man kan få en mellemmad, 
og således har skolen hver dag tilbud om seks måltider 
fra morgenmad til aftenkaffe.
Vi oplever i disse år, at flere og flere ikke har et forhold til 
det med de regelmæssige måltider, og vi vil gerne gøre 
det til en del af vores program, at vi også sætter fokus på 
det område. På skolen er der meget idræt, hvorfor der 
skal være styr på kosten, så kroppen får den energi, der 
skal brændes af i hallen eller på sportspladsen.
Ud over det nye morgenprogram er fredagsmotionen, 
hvor alle elever slutter skoleugen med en gå- eller løbetur 
på seks kilometer, også et tiltag i retning af en klarere 
profil, hvad motion, kost og sundhed angår.



Genbrugsleder Søren Winther Sørensen, formand, Gjern 
Efterskolelærer Thorkild Andersen, næstformand, Elling 
Sygeplejerske Alice Birkbak, Strandby
Medarbejdende ægtefælle Hanne Gitte Birkbak, Åsted
Sognemedhjælper Vibeke Bach Hansen, Stenhøj
Direktør Jens Højer, Gandrup
Lærer Kjeld Christian Jensen, Frederikshavn
Produktionsmedarbejder Hans Jørgen Johansen, Jerslev 
Pædagogmedhjælper Merethe Larsen, Tårs
Sygeplejerske Tove Østergård, Sindal

Tilforordnede bestyrelsen:
Personalerepræsentant Mariann Krogh Venø, Frederikshavn 
Forstander Mogens Vestergård Pedersen, Hørby
Viceforstander Ole Læborg, Hørby

En tur i branddammen - barsk start på skoleåret



Et besøg i en kostald - en af udfordringerne i efterårsemneugen

Lene Nymark Andersen, køkkenassistent
Ann Birgitte Bang, køkkenleder
Bjørn Bjørnskov, lærer
Alex Birk Christensen, pedelmedhjælper
Charlotte Christensen, sekretær
Morten Sønderskov Christensen, lærer
Mark Christiansen, lærer
Emmy Farsinsen, sekretær
Willy Farsinsen, pedel
Jane Hellberg, lærer, skolevejleder
Inge Holland, lærer

Helle Møller Jacobsen, lærer
Niels Jakobsen, lærer, skolevejleder
Anne-Mette Snørbjerg Jensen, køkkenassistent
Eva Stokbro Jensen, køkkenassistent
Jesper Ejnar Jensen, lærer
Anette Vinther Jeppesen, lærer
Ingrid Kristensen, køkkenmedhjælper
Morten Kristensen, lærer
Helle Krogsgaard, lærer
Svend Erik Lauritsen, pedel
Ole Læborg, viceforstander
Inger Marie Madsen, køkkenassistent
Dennis Myrdal, lærer
Vibeke Nielsen, lærer
Kaj Olesen, pedel
Mogens Vestergård Pedersen, forstander
Mona Pedersen, lærer
Mette Ravnholt, lærer 
Helle Stagsted, lærer 
Mariann Krogh Venø, lærer 
Karin Vingborg, lærer 
Tove Ydesen, lærer 
Meiner Østergård, lærer
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