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giver vi indtryk af det vi har at rive i netop nu: faglige projek
ter, ekskursioner, idræts- og sceneaktiviteter, terminsprøver og
opgave-skrivning. Samtidig foregår der løbende en overvejelse
af den retning vi skal vælge. Det sker i målsætningsdebatten,
planlægning af nye aktiviteter eller programmer som Outward
Bounds, i studiegrupper, elevråd, udvalg og individuel fordy
belse - f. eks. for at afklare begreber som intelligens, kvalitet og
ansvar. For udvikling er noget vitalt!
Men ikke udvikling uden historie og tradition som ballast; det
fremgår af Trolletalen om stifternes ideer og livssyn. På Her
lufsholm har udviklingen altid været styret af to hensyn: hvad
man sagde ja til og satte sig afpositive og ofte utraditionelle
mål. Og hvad man sagde nej til. Hvad man forkastede som
værdiløst, negativt eller skadeligt. Birgitte Gøye sagde i sin tid
nej til indskrænkninger for sine idealer. I dag må vi sige nej til
uengageret tidsspild, despekt for andres ejendom og integritet,
det tankeløse egotrip; derfor må det også omtales i Kontakt,
hvor vi forsøger at finde balancen mellem det vi siger ja til - og
det vi siger nej til. Og skal den indsats lykkes, er det nødven
digt at have forældrenes bevidste og aktive medvirken, som det
fremgår af forældreinterviewet i dette blad.
Redaktøren.

Udgiver
Herlufsholm Skole
Bladets formål er at styrke forbindelsen mellem skolen og hjemmet.
Dets spalter står åbne for indlæg, som skønnes at være af interesse for
hele læserkredsen.
Redaktøren vælges af Pædagogisk råd.
Kontakt udkommer tre gange om året og udleveres gratis til diplene og
deres hjem. Majnummeret indeholder rektors årsberetning og fungerer
som Herlufsholms årsskrift.

Deadline for næste nummer: 3. maj 1998.

LEDER

Fremtiden - og her og nu
Som bekendt har skolen
en associeret status i den
celebre klub af kostskoler
over hele verden, der hed
der Round Square Confe
rence. De kendteste skoler
er Salem i Tyskland,
Gourdonston i Skotland,
Appleby og Lakefield Col
lege i Canada, Louisenlund i Tyskland og Aiglon
College i Schweiz. Associe
rede, fordi Herlufsholm
endnu ikke helt opfylder
de betinger, der er for at
have et fuldt medlemskab.
Round Square organisa
tionen bygger på Kurt Ha
hns skoletanker om det
hele menneske. Den unge,
der udfordrer både sin
hjerne og sit legeme.
Skolen har på en række
områder opfyldt Round
Square-tanken, - det gæl
der for eksempel i forbin
delse med præfekterne,
det gælder SOS-Børnebyproj ektet, og det gælder i
forbindelse med udveks
ling af elever. Således op
holder der sig i øjeblikket

tre l.g-elever i henholds
vis Canada og Australien
på Round Square skoler,
og en australsk pige har
været elev på Herlufsholm
Skole i efteråret (de dan
ske udvekslinger er gene
røst finansieret af Carl
sens Langes Legat, der i
de næste tre år har afsat
penge til at sende disse
studenter af sted).
En meget vigtig side af
Round Square-aktiviteterne er de såkaldte Outward
Bounds-aktiviteter, det be
tyder obligatoriske, uden
dørs og grænseoverskri
dende aktiviteter, såsom
repelling, march, turlære,
kvarte, halve og hele marathonner, overlevelsestu
re og meget mere. Det ar
bejde er vi nu på planlæg
ningsniveau gået i gang
med: En tidligere elev, der
har erfaring i sådan meti
er, er sammen med lærere
og elevråd ved at udvikle
et program, der forhåbent
lig så småt kan starte pr.
august 1998 for gymnasiet
forhåbentlig
med l.g.
Ideen er, at alle
- indtil videre gymnasieelever
på skolen skal
gennemgå et ba
siskursus samt
nogle aktiviteter
(antallet er end
nu ikke fastsat) i
løbet af gymnasi
etiden. De, der
har lyst og evner,

kan så fortsætte med akti
viteterne på højere niveau
i 2. og 3.g.
Planen er ambitiøs og
omfattende og kræver for
modentlig, at vi helt over
ordnet ser på skolens
mangeartede aktiviteter,
samt får Outward Bounds
indpasset i denne struk
tur. Først og fremmest
skal der naturligvis være
plads til elevernes akade
miske arbejde - herunder
lal.
Planen indebærer, at
eleverne i meget højere
grad end nu selvstændigt
får og kan tage ansvaret
for deres liv og uddannel
se.
Dette projekt omkring
Outward Bounds er såle
des et stort skridt til fak
tisk gennemførelse af de
nye tanker og ideer i sko
lens målsætning, som be
styrelsen har vedtaget ved
bestyrelsesmøde i decem
ber 1997, og som endeligt
underskrives ved mødet i
marts måned. Målsæt
ningsprogrammet trykkes
i næste nummer af Kon
takt og kan i øvrigt ses på
skolens website (www.herlufsholm.dk).
Her og nu kan man godt
blive glad for skolens ud
vikling på dette område.
Glad, fordi jeg tror på, at
eleverne er parate til den
ne udfordring og til at leve
op til den.
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Trolletalen 1998
Herlufsholm Kirke 14. januar
Christian Oldenburg ('63)

Det er enestående, at
mange mennesker hvert
år i mange år samles om
kring en fødselsdag, når
fødselaren forlængst er
død. I dag ville Herluf
Trolle være fyldt 482. Der
er
naturligvis
mange
grunde til, at denne dag
stadig fejres. Men grun
den kan ikke i sig selv
være, at fødselaren var
rigsråd, admiral, godsejer
eller skolestifter. For der
har i tidernes løb været
mange rigsråder, admira
ler, godsejere og skolestif
tere, som er ganske glem
te. En vigtig grund er nok,
at stifterne - Herluf Trolle
og Birgitte Gøye - står for
nogle holdninger og værdi
er, som fortsat er vigtige,
relevante og værd at holde
i hævd - også mere end
400 år senere.

Kampen for
individets frihed
Birgitte Gøye indledte sit
voksne liv med at gøre op
rør. Som 14-årig blev hun
af sin gode og velmenende
far - rigets rigeste og
mægtigste mand, rigshov
mester Mogens Gøye - og
sin stedmor trolovet med
en fortræffelig, dygtig og
hæderlig adelsmand og
godsejer, Jesper Daa. Men

uanset alle Jesper Daa’s
gode egenskaber ville Bir
gitte Gøye ikke giftes med
ham. Stor skandale - for
et ord var et ord og en af
tale var en aftale mellem
slægterne Gøye og Daa.
Birgitte Gøye stod imidler
tid fast og førte en retssag
for at blive fri for sit barneløfte. Det lykkedes for
hende, men først da hun
næsten var 30 år gammel.
Og det var først efter, at
Universitets professor og
rigeste biskopper havde
indstillet til Kongen, at
„der aldrig havde været
ret ægteskab for Gud mel
lem Jesper Daa og Birgitte
Gøye”.
Hermed flyttede Birgit
te Gøye en hegnspæl for
kvindefrigørelsen og indi
videts frihed. Efterfølgen
de blev loven ændret, såle
des at børne-trolovelser
blev forbudt.
Men det skulle blive
endnu værre set med sam
tidens øjne. Der var mere
oprør i skolens stiftere.
Birgitte Gøye’s liv slut
tede også med retssager.
Årsagen var nu, at den
ejendom, som Birgitte
Gøye havde arvet efter sin
far, og som efter flere ma
geskifter var blevet til
Skovkloster, af hende og
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Herluf Trolle var blevet
gjort til Herlufsholm Sko
le. To af Birgitte Gøye’s ar
vinger fandt det så op
rørende, at „peplinge fik
sådant at rende med”, at
de anlagde retssager. Den
ejendom, som Birgitte
Gøye havde arvet, skulle
gå videre i slægtens eje og
ikke gå til en skole, mente
de. Men til sidst fældede
Rigsrådet suppleret med
Sjællands biskop og andre
lærde mænd den endelige
dom, som var, at Herluf
Trolle og Birgitte Gøye
kunne gøre med deres
ejendom, som de ville.
Skolens fundats blev sik
ret og bekræftet gennem
en „kongelig lås”.
Endnu en hegnspæl var
flyttet. Heller ikke på det
te punkt stod familiens af
taler og rettigheder over
individets frie vilje.
Rigets gavn og gode
Stifterens oprør mod gam
le sædvaner, som tiden var
løbet fra, havde imidlertid
ikke individualismen som
mål. Kernen var, at loyali
teten skulle være med
samfundet — ikke med
slægten eller én selv. Det
fremgår af Herluf Trolle’s
berømte retoriske spørgs
mål om „hvorfor vi bærer
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gyldne kæder”. Det frem
går også tydeligt af den
tavle, der er indsat over
hoveddøren til Skolebyg
ningen. Her står bl.a.:
„Denne skole er oprettet
og stiftet for herremænds
og andre fromme mænds
børn, Gud til lov og ære,
den kristne kirke og især
Danmarks Rige til gavn og
gode...”
Der er tre vigtige ting at
lægge mærke til i de få
ord:
For det første at skolens
formål er at være især
Danmarks Rige til gavn og
gode. Formålet med Sko
len er altså ikke at fremme
den enkeltes egen vinding
og lykke, men fællesska
bets, samfundets velfærd
og udvikling. Det var ikke
selvfølgeligt dengang - og
det er heller ikke selvføl
geligt i dag.
For det andet står der,
at Herlufsholm ikke skulle
være et adeligt akademi.
Skolen var og er ikke fore
beholdt herremænds børn.
Den er for alle ordentlige
menneskers børn. Også
her blev der flyttet en
hegnspæl i det daværende
samfund, der var præget
af standsprivilegier.
Endelig og for det tredie
står der, at Skolen er for
ordentlige
menneskers
børn. Her strammer jeg
nok fortolkningen, men
der står faktisk børn, ikke
sønner. Endnu en hegns
pæl kan siges at være flyt
tet for ligeberettigelsen,
At det så tog stifternes ef
terfølgere 400 år at åbne

skolen også for piger, er en
anden sag. Men det illu
strerer måske, at stifter
nes holdninger og værdier
ikke bare var forud for de
res samtid, men også for
ud for deres eftertid.

Gudsfrygt
og „Acts of God”
At stifternes holdninger og
værdier stadigt er aktuel
le, fremgår også af Birgitte
Gøye’s valgsprog:
„Frygt Gud, gør ret og
forlad dig ikke på menne
sker.”
Hvad vil rødstrømpen og
oprøreren sige hermed?
At frygte Gud vil sige, at
vi skal frygte og respekte
re det uforudsigelige og
det uafvendelige i til
værelsen. Hvad enten det
er positivt eller negativt.
Vi skal f.eks. frygte og re
spektere den store lottoge
vinst og det store tilbud
om et fantastisk job. På
den anden side skal vi og
så frygte og respektere
f.eks. krig, ulykker, natur
katastrofer, sygdom og vor
ægtefælles eller vores
børns død i utide. Enhver
kan blive ramt af sådant.
I forsikringssprog på en
gelsk taler man om „an Act
of God”, som der ikke gives
erstatning for.Men vi skal
ikke kun frygte og respek
tere sådanne begivenhe
der. Vi skal lære at leve
med dem, rulle med slage
ne, så vi ikke knækker,
men kan rejse os igen. Vi
skal acceptere, at det ikke
går efter fortjeneste. Min
bror, der er præst, sider:
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„Husk, det går ikke efter
fortjeneste, hverken i livet
eller i døden. F.eks. er nå
den og frelsen på den yder
ste dag ganske ufortjent!”
Jeg vil her gerne indsky
de, at eksamen i skolen ik
ke falder i kategorien „an
Act of God”. For det er en
forberedt begivenhed in
den for et gennemgået
pensum. Når I, nuværen
de herlovianere, kommer
ud i det virkelige liv, vil I
få chefer, der uden varsel
eksaminerer jer i et ikke
forberedt pensum. I kan i
„real life” risikere at dum
pe uden adgang til ny ek
samen med uvildige censo
rer. Men heller ikke det er
„an Act of God”. Det er
snarere en illustration af
det tredie led i Birgitte
Gøye’s valgsprog - ikke at
forlade sig på mennesker.

„Gør ret”
- på flere måder
Det andet og operative led
i valgsproget er „gør ret”.
Det er ikke bare rigtigt at
gøre ret, det er også klogt
og fornuftigt. Man skal ik
ke bøje eller bryde lovens
ånd og bogstav. Men at
gøre ret er mere end det.
Det er også at yde sin an-

del og bære sin byrde, og
det er ikke at rage til sig
og ikke at løbe fra sit an
svar. At gøre ret er desu
den at behandle sine med
mennesker ordentligt og
retfærdigt - som man selv
vil behandles. Det gælder
især forhold til dem, der er
svagere end en selv.
Men det er ikke blot rig
tigt at gøre ret. Det er også
klogt og fornuftigt. For at
gøre ret giver fred i sindet
og stamina til at møde ver
dens udfordringer og uret
færdigheder. Og så giver
det at gøre ret, de andre
mennesker, som man ikke
skal forlade sig på, så få
reelle angrebsmuligheder.
Det er en vældig styrke.
Erfaring og
sund skepsis
Og så er vi ved det tredie
led: „Forlad dig ikke på
mennesker”. Jeg håber for
jer alle, at der vil være
nogle i jeres liv, som I kan
forlade jer på. Forhåbent
lig vil I herlovianere få en
ægtefælle og nogle børn,
som I kan forlade jer på.
Forhåbentlig har I eller
får I nogle familie med
lemmer og nogle venner,
der repræsenterer undta
gelsen fra hovedreglen.
Men ude i den virkelige
verden vil I opdage, at det
er meget få, man kan for
lade sig på, når det virke
ligt gælder. Sejren har
mange fædre, men neder
laget er forældreløst.
Nu er der nok nogle af
jer herlovianere, der tæn
ker, at det er en misantro-

pisk, ældre mand, der ta
ler til jer i dag. For jer er
verden ung, spændende og
åben - og det skal den og
så være.
Det er rigtigt, at jeg er
oppe i årene. Til sommer
er det 35 år siden, at jeg
blev student fra Herlufs
holm. Allerede nu er mere
end en trediedel af mine
studiekammerater herfra
døde. Det er også rigtigt,
at vi sagde, „Do not trust
anyone over 25” under stu
denteroprøret i 1968. Bort
set fra det aldersdiskrimi
nerende i det udsagn er
det i god samklang med
Birgitte Gøye’s valgsprog.
Men - og det er en grund
til, at I bør høre efter - er
faring er ikke kun en billet
til et tog, der er kørt.
Og min erfaring er, at
Herluf Trolle’s og Birgitte
Gøye’s handlinger, hold
ninger og værdier fortsat
er aktuelle og en stadig
udfordring for os alle.
Hvad kan I unge gøre?
For verden er ung, og den
skal hele tiden udvikles og
forbedres. Meget er nået,
men der skal hele tiden
gøres oprør mod det, som
er uret eller forældet.

Samfundet, fællesskabet
og verden skulle I gerne ef
terlade bedre, end I mod
tog - som min generation
hidtil har gjort det. „Især
Danmarks Rige og Gavn
til gode”, som der står over
skolens dør. Eller for at ci
tere min generations poli
tiske ideal, præsident Jo
hn F. Kennedy: „Spørg ik
ke hvad samfundet kan
gøre for jeg; spørg hvad I
kan gøre for samfundet”.
Det gælder især for res
sourcestærke mennesker
som jer. I har en særlig for
pligtelse.
Verden skal forbedres og
forandres, som stifterne
gjorde det. Hver generati
on skal have sit oprør mod
„systemet”. Men det gøres
ikke på en naiv eller urea
listisk måde. Politik er
som bekendt det muliges
kunst. I skal derfor se vir
keligheden i øjnene, frygte
det uafvendelige, altid
gøre ret og ikke naivt for
lade jer på andre menne
sker.
Om et øjeblik synger vi:
„Lær os at forbedre, ændre
og udvikle vort samfund
og verden, således som
stifterne realistisk - og
derfor med held - gjorde
det,
Det er mit håb, at den
bøn bliver hørt, og at Her
lufsholm altid vil fremme
disse holdninger og værdi
er.
Tillykke med fødselsda
gen - og tillykke med stif
ternes materielle, men
især med deres åndelige
arvegods.
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En
festlig
anuar
Mads Nielsen

Som sædvanlig blev Stifte
rens fødselsdag d. 14. janufra tidlig morgen,
hvor kirken var propfuld:
hele skolen i galla, hørere
og forældre og ikke mindst
gamle diple i talstærkt
fremmøde. Kantaten blev
flot fremført - og hele
gudstjenesten blev præget
af suverænt orgelspil ved
kirkens faste organist
Karsten Gyldendorff. Un
der processionen spillede
han virtuost improvisati
on (i over et kvarter) over
“Her bøje vi os stille ned” og demonstrerede dermed
et af sine specialer.
Det forventede højde
punkt er naturligvis den
traditionelle tale ved en
gammel elev, og ambassa
dør Oldenburgs indfriede
vist rigeligt alles forven
tinger - hans markante
Trolletale
er
trykt
særskilt. Efter gudstjene
sten trængtes gæster og
lærere om kaffebordene i
fest-salen, hvor der blev
lejlighed til mangt et hyg
geligt gensyn.
Hele
skolen
brugte i øvrigt for
middagen i Helenhallen hvor der
blev afviklet et balletar-rangement
ved danseren Mor
ten Hansen assi
steret af to kvinde
lige kolleger. Her
indviedes vi både i
grundelementer i
klassisk ballet (in
klusive Bournonville-skolen), og i
modern dance. Et

nummer med scenefægt
ning, de traditionelle op
varmningsøvelser
samt
prøver på mime viser
bredden i programmet. Og
Morten Hansen forstod
hele tiden at aktivere og
inddrage publikum på en
morsom måde.

Aftenens bal blev af
pladshensyn delt i to (efter
alder), men det er jo årets
3.g-bal, så under den lette
souper i store spisesal blev
der af 3.g-elever diverteret
med taler, sang og under
holdning til pindemadder
ne - ligesom 3.g-erne na

turligvis “førte sig frem”
under indmarchen med
passende pli. Senere gik
det løs for spicy girls og
ironmen, der viste hvad
der skal til anno 1998 i en
lanciers der rykker.

INTERVIEW

„Arbejdsfællesskabet på Herlufsholm
er en stor inspiration”
Per Wijngaard og Jørgen Egelund, forældrerepræsentanter i Herlufsholms bestyrelse,
interviewes af Mads Nielsen.
MN: Hvordan opfatter I
bestyrelsesarbejdet
og
dets udfordringer? Er øko
nomi og drift andres speci
ale mens I er specialister i
at være forældre?
WI: Vi interesserer os
selvfølgelig for alle sider af
arbejdet, men er nok lidt
mere ydmyge over for ting
som har med godsets drift
at gøre. Men vi er jo lige
værdige medlemmer og
holder os ikke kun til skol
eproblemer.
JE: Det faktum at vi
begge har en baggrund i
erhvervslivet, har måske
også medført at vi også
hurtigt er gledet ind i ar

bejdet med andre aspekter
end det pædagogiske: øko
nomi og drift osv.
MN: Er I kommet ind i
en slags mini-herlovianersamfund? De øvrige er alle
gammelherlovianere!
WI: Det har jeg overho
vedet ikke følt. Jeg kan si
ge at ingen af bestyrelsens
beslutninger har været
præget af en speciel herlovianerholdning.
JE: Personligt havde jeg
ikke nogen “bånd” til Her
lufsholm, da jeg begyndte
arbejdet, og jeg er enig i at
bestyrelsens beslutninger
ikke bærer præg af at
være taget af herlovianere

Forældrerepræsentanter i
Herlufsholms bestyrelse
Apoteker Per Wijngaard, Næs
tved, sidder på andet år i be
styrelsen og har været foræl
drerepræsentant - far til Julie i
3.g og Emilie i 8. - i fire år.
Galleriejer Jørgen Egelund,
København, far til Christoffer i
3.g, har ligeledes siddet to år i
bestyrelsen, og har været repræsentant for klas
sens forældre siden Christoffer begyndte i l.g.
Begge har “altid” engageret sig i den slags arbej
de, Wijngaard bl.a. som medlem af skolebestyrel
sen i Herlufsholms naboskole, LI. Næstved, og
Egelund desuden med masser af undervisningser
faring fra handelsuddannelserne og erhvervslivets
øvrige voksenpædagogik.

eller et flertal af herlovia
nere. Det ser jeg bl.a. som
et resultat af at så meget
nyt og fremadrettet netop
blev påbegyndt på det
tidspunkt hvor vi kom ind
i arbejdet. Alle har været
samlet og enige om at sæt
te focus på alt det nye sammen med en ny for
stander, ny rektor - ja, og
nyt
forældrerepræsentantskab.
WI: ..helt enig, og derfor
har ”herlovianer-traditionen” heller ikke været et
mål i sig selv.
Og jeg husker at mit
første indtryk af skolen
ved et orienteringsmøde
var at dagelever ikke kun
ne spise ved skolens bord.
De blev sat over i hylen
med madpakkerne! Da
tænkte jeg: Her er altså
også et stykke arbejde der
skal gøres. Den ændring
var man dog allerede i
gang med at diskutere, og
nu har jeg så fået lejlighed
til at være med i den ko
lossale ændring i elever
nes forhold som er sket si
den.
JE: Selv om vi repræs
enterer en forældregruppe
med store forskelle, så har
et markant træk i dens
diskussioner gennem de
sidste tre år netop været
at dagelevgruppen skal ta-

ges alvorligt. Og alle kræf
ter har med held været sat
ind på at skabe en bedre
balance.
I dag oplever man ikke
blandt forældre med flere
generationers tilknytning
til Herlufsholm denne in
stinktive “op med parader
ne” reaktion overfor dage
lever som fandtes i begyn
delsen.
WI: Den fraktionering
føles heller ikke mere for
di alle har indset at dage
lever bevidst har valgt
skolen, bl.a. fordi den er en
kostskole, en lille skole
med kvalitet. Og kostele
ver har i masser af tilfælde
glæde af at komme i hjem i
lokalsamfundet, som der
med kommer til at udgøre
de aspekter af “det virkeli
ge liv” uden for skolen som
de ellers ikke kommer i
kontakt med i deres dag
ligdag.
MN: Sidder I som re
præsentanter fordi I skal
have indflydelse, med
“ideer”, “konstruktiv kri
tik”, “nytænkning” - eller
føler I jer som kontrollan
ter for at tingene ikke
løber af sporet?
JE: For det første har
udviklingen i forældrere
præsentantskabet
fået
mere struktur, og ten
densen til at diskussioner

kunne dreje sig om
“vores lille Peter”
er heldigvis ved at
være helt udryd
det. Men derudo
ver er bestyrelsens
arbejde i dialog
med rektor præget
af stor objektivitet.
WI: Selvfølgelig er det
mest os der bringer speci
elle forældresynspunkter
frem i denne dialog, men
som sagt aldrig enkeltin
teresser.
MN: Trolletaleren satte
tingene på spidsen, ved at
understrege at Herlufs
holm skal være for alle! Er
det et ønskeligt mål, og re
alistisk?
WI: Målsætningen siger
jo at det skal være en “eli
teskole”. Og det betyder
naturligvis at den ikke
kan være for alle. I dag er
skolen jo “for alle” i den
forstand at man ikke siger
nej til ansøgere fordi der
ikke er ventelister. Men
for en skole med de ambiti
oner Herlufsholm har, vil
le det jo være en ønskvær-

dig situation, rent akade
misk, hvis der stod en lang
kø af ventende. Skolen
yder desuden subsidier til
skolepenge i størrelsesor
denen et par millioner kro
ner, så elever der kommer
i økonomisk uføre under
skoleforløbet, bliver ikke
udskilt.
Men selvfølgelig, det ko
ster penge, og så vil nogle
sige, at så er det ikke for
alle.
Den lighedsfilosofi som
har præget folkeskolen og
som går ud på at idealet er
den mindste fællesnæv
ner, ingen må udmærke
sig - for hvad ikke alle kan,
skal ingen have lov til, den
har mange af Herlufsholms elever netop søgt
bort fra. Men diskussionen
om det “elitære” er meget
svær og man kommer let
til at virke hoven - i stedet
for kvalitetsbevidst.
JE: Det kvalitetspræge
de bliver mere og mere af
gørende på alle områder i
tilværelsen. Og sammen
ligner vi med situationen i

Herlufsholms bestyrelse består af i alt 7 medlem
mer og tæller foruden forældrerepræsentanterne to
medlemmer med særlig indsigt i skovbrug og land
brug, to med baggrund i forretningsliv og admini
stration. Og to valgt som repræsentanter for gammelherlovianere. Med hofmarskal Søren Haslund
Christensen som formand - den historiske titel er
“Forstander” - i sin anden periode, er der også sig
naleret at medlemmerne i skolens bestyrelse ikke
bare er “områdespecialister” men er valgt for al
mindeligt respekterede kvalifikationer. Disse er i
flere tilfælde kombineret med at være dipelforældre og gammelherlovianer.
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INTERVIEW
Storkøbenhavn, hvor ele
verne har valgfrihed mel
lem gymnasierne, så er
tendensen jo netop at man
søger derhen hvor niveau
et er højest. Og det er Herlufsholms opgave at blive
en “eliteskole” i pædago
gisk, studiemæssig for
stand. Men selvfølgelig ik
ke i social forstand.
MN:På Herlufsholm ar
bejdes der over en bred
front med ting lige fra ud
vikling af det fagligtpædagogiske, over fritid
stilbud, til sociale og krea
tive projekter. Hvor ligger
efter jeres mening de mest
presserende udfordringer?
WI: Det arbejde som en
stor gruppe af lærere for
tiden har engageret sig i
med udvikling af pædago
gisk fornyelse, det være
sig i IB eller MYPen , det
tror jeg er det væsentlig
ste. I fremtiden vil man
vælge skolen hvis den kan
bevare et højt pædagogisk
niveau i undervisningen ikke fordi det er Herlufs
holm ..om det niveau er
der nu? Det kan .naturlig
vis diskuteres i detaljer.
Men en målsætning skal
det i hvert fald være. “At
tiltrække, udvikle og fast
holde” et højt kvalificeret
pædagogisk
personale,
som målsætningen angi
ver, det betragter jeg som
en udmelding fra bestyrel
sen om at man mener det
her alvorligt.
JE: Når man ser hen
over fagrækken og de øvri
ge tilbud, er der for mig in
gen tvivl om at basisfær

dighederne, dansk, en
gelsk, matematik, som er
nødvendige for videreud
dannelse, dem må skolen
forsøge at fundere mere so
lidt end det sker på paral
lelle skoler. Dertil kommer
så de musiske og kreative
aktiviteter, som jeg per
sonlig er meget optaget af de er naturligvis nødvendi
ge når det drejer sig om at
udvikle personligheden.

IT-projektet er bare en
af bestyrelsens store
investeringer i kvalitet.

MN: Men Herlufsholm
har også taget nogle socia
le udfordringer op - bl.a. i
de førnævnte programmer.
Kan de vinde genklang og
ses som nødvendige blandt
unge fra dagens VelfærdsDanmark ?
JE: Hvis vi anvender en
generel overskrift som
hedder “samfundsansvarlighed” - så er der for mig
ingen tvivl om at vi taler
om en nødvendig indsigt
for unge, ikke mindst unge

fra det ret lukkede kost
skolemiljø, der skal ud og
begå sig i forretnings- og
erhvervsliv. Og der vil
man også på lederplan få
et samfundsansvar. Hvor
tæt Herlufsholm i dag er
på det pulserende sam
fund - det ved jeg ikke.
WI: Chokket over at
komme ud fra skolen og
opdage at det ikke er nok
at være herlovianer, er
desværre nok ikke bare et
fortidslevn. Som dagelevforælder mærker man nok
oftere i samvær med de
unge behovet for det møde
med
voksen-verdenen,
som f. eks finder sted i den
daglige snak over mid
dagsbordet med (andre)
voksne. Men de unge skal
jo ville det, ville mødet
med den større verden. Og
der kan dyrkelsen af kam
meratskabet og samværet
på kostskolen ikke bare
ses som en styrke. Det kan
blive en slags begræns
ning.
JE: Når det drejer sig
om kontakt til erhvervsli
vet, ville forældrekredsen
sikkert i endnu højere
grad end nu kunne optræ
de sig formidlere af direk
te erfaringer.
MN: ..men når det gæl
der “hands-on” sociale er
faringer? Handicaphjæl
per på en sommerlejr o.l.?
WI: Ja, det er vi nok me
re fremmede overfor, også
mentalt. Men rektor har jo
fortalt os om indtryk fra
sit besøg i Kenya, hvor un
ge ikke bare sender penge
til et u-landsprojekt, men

Trods den store geografiske spredning bl.a. forældrekredsen er der
imponerende fremmøde til orienteringsmøder, konsultationsmø
der og repræsentantskabsmøder - og festerne ikke at forglemme.
En optælling viste at ved de seneste forældrekonsultationer for
grundskolen og 1.-2. g var mellem 80 og 90% af hjemmene re
præsenteret (og udlandsdanske familier er jo ofte forhindrede og
henvist til at træffe individuelle aftaler).

også bidrager med person
lig indsats i bygningen af
en skole. På det felt har vi
givetvis endnu lang vej og
store praktiske problemer.
JE: Det “elitære” vi var
inde på, tolker vi jo pri
mært som kvalitet i under
visningen. Det er det man
samler sig om.
Men det er jo også en del
af forklaringen på at sko
len i forhold til erfarings
potentialet i sociale og an
dre sammenhænge er en ø.
Taler man med de unge,
får man det samme ind
tryk når det gælder politik.
De befinder sig godt bag
rosenhækken - og kan tage
den med sig, selv når de er
uden for skolen. Fordi de,
af forskellige grunde, har
brug for sammenholdets
tryghed, for et skjold.
WI: Når man tænker på
diplenes baggrund for at
vælge Herlufsholm, er der
naturligvis en del som af
familiære grunde må finde
en løsning som en kostsko
le så kan tilbyde. Men og
så det at vælge det lille
gymnasium med kvalitets
bevidst focus på de basale
fag, betyder da fravalg af
mange valgmuligheder el
ler distraktionsmulighe
der. Det gør i en vis for
stand skolen lukket - om
kring det boglige.

MN: Kan en galleriejer,
kulturformidler, acceptere
at vi på en kostskole som
Herlufsholm indskrænker
vores dyrkelse af de kultu
relle værdier, variationer
ne, mangfoldigheden, for
at være “boglige”.
JE: Næh, der må jeg nok
erklære mig delvist uenig
med Wijngaard. Men ser
man på andre kredse, er
hvervslivets top f. eks., så
er det nu heller ikke alver
den de forstår af kunst og
kultur, eller tager sig tid
til det. Og hvis det nogen
sinde skal komme for
sådan nogle unge menne
sker, så skal bunden
lægges og interessen ska
bes i de helt unge år.
Og der kan da utvivl
somt også gøres meget både ved at de kommer ud
og “rører ved tingene” og
ved at man inviterer folk
ind - i hyttefadet! Det gæl
der nok ikke bare kunst og
kultur, men også m.h.t. so
ciale og politiske emner.
MN: Hvis I så ser tilbage
på det der er kommet
skred i, hvad opfatter I så
som de væsentligste forny
elser i de seneste år?
WI: Der er utrolig man
ge ting, men det ene som
for mig overskygger alt an
det, det er den radikale
forbedring af forholdene
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for dagelever. Det at de fø
ler sig som en helt integre
ret del af helheden! Og den
er dermed også
blevet
ændret, nemlig til at være
et harmonisk arbejdssted,
hvor alle kan være med til
at forbedre den fælles sko
le, og arbejde for et godt
udbytte af egen indsats også i fritiden. Det glæder
både eleverne - og dermed
deres forældre.
JE. Det jeg ser som mest
lovende, er det arbejde
som har resulteret i sko
lens målformulering. Der
er i det arbejde skabt en
ramme og en proces som
fortløbende bevidstgør alle
i ledelsen og medarbej
derstaben om de værdier
vi bygger på og de mål vi
efterstræber. Og det er ud
tryk for en samarbejdsvil
je der lover godt - og som
jeg personlig finder meget
inspirerende.
I det hele taget mener
jeg at forældrene kommer
i et “afhængighedsforhold”
til skolen i løbet af de år,
hvor deres børn går her og
trives her. For mig er det
dejligt at mærke det enga
gement og den virkelyst
lærerne og alle ansatte in
vesterer i de mange projek
ter. Og det er da også det
der gør arbejdet i bestyrel
sen så tilfredsstillende.

www.herlufsholm.dk

Herlufsholms nye Homepage
Herlufsholm er - selvføl
gelig - også gået på net
tet!. I lang tid har vi haft
en homepage (HYPER
LINK http://www.herlufsholm.dk)
www.herlufsholm.dk), som vi aldrig
rigtig fik udbygget, og som
vi heller ikke var helt til
fredse med.
Vi gik derfor kort før jul
i gang med at udvikle et
nyt lay-out og en ny struk
tur, og dette arbejde er vi
d.d. (30/1-98) nu ved at
være færdig med.
I øjeblikket findes den
under adressen HYPER-

Forsiden ser (på nuværende
tidspunkt) således ud:

LINK
http://www.comingl.dk/hhwww.comingl.dk/hh, men når det
te nummer udkommer,
har den formentlig erstat
tet vor gamle homepage og
vil altså kunne findes un
der adressen
(HYPER
LINK http://www.herlufsholm.dk)
www.herlufsholm.dk..
Og man kan så via over
skrifterne klikke sig frem
til de relevante oplysnin
ger. På de fleste sider vil
der desuden være billeder,
som man kan klikke på og
forstørre, ligesom ”hoved
siderne” vil være oversat
til engelsk.
Desuden vil et foreløbigt
ansøgningsskema
blive

lagt ind (under Praktiske
Oplysninger), og dette vil
man på skærmen kunne
udfylde og „maile” direkte
til skolen.
Multimedia-delen for
venter vi os meget af. Her
vil man inden for forskelli
ge områder kunne opleve,
hvad der vel nærmest sva
rer til et „dias-show” med
forklarende tale.
Det sværeste ved en
homepage er at gøre den
brugervenlig og logisk. Vi
har forsøgt det, men vi
modtager gerne kommen
tarer, hvis nogle af KON
TAKTS læsere har proble
mer med at finde rundt og
opdager inkonsekvenser.
Jørgen Hvidtfelt

Herlufsholm skole
UDDANNELSER
Grundskolen
■
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.'
International Baccalau'^^
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Kultur
Sociale aktiviteter

KOSTSKOLEN
fiygninger og natur
Traditioner
S erftrøanersam fundet

Hverdagens rytme
Sovesalene ' "
Fester

ØKONOMI
Kontingent
Moderation

SKOLENS MÅLSÆTNING

PRAKTISKE OPLYSNINGER
’

Guide for forældre
T ransport
yttige adresser og telefonnumre
årsplan
Ansøgningsskema

MULTIMEDIA

DET HISTORISKE HERLUFSHOLM

Gnistens hus
Af direktør Ole M. Jung

Ved indkørselen til Her
lufsholm ligger der på
hver side af vejen to huse,
som markant indrammer
vejen ind til skolen. Det
ældste af husene har i
mange år været bolig for
skolens musiklærer og or
ganist - i daglig tale kaldt
„Gnisten”. Deraf navnet
Gnistens hus. Den seneste
beboer af huset, Andreas
Larsen, afgik i 1997 ved
døden efter i 60 år at have
boet i huset.
Historien:
Huset er opført under for
stander Johan Ludvig
Holstein omkring år 1740.
Stenene stammer fra en
gammel mur fra klosterti
den. Træerne i Herlufs
holm Allé er plantet om
trent på samme tid, som
huset er bygget, mens ho
vedindkørselen (som kal
des Nyvej) først blev an
lagt i 1812.
Huset var oprindeligt
bygget til sogneskole; men
da der efterhånden opret
tedes flere andre skoler på
egnen, blev det nedlagt

som skole og fra slutnin
gen af 1700-tallet anvendt
som bolig for medarbejde
re på Herlufsholm. Efter
en ombygning i begyndel
sen af 1800-tallet har det
siden - med en kort undta
gelse - været bolig for sko
lens musik- og sanglærer,
der tidligere som regel og
så var organist ved kirken.
Der er tinglyst fred
ningsdeklaration på hu
set.

Istandsættelse:
Huset har båret præg af,
at det i mange år kun blev
nødtørftigt vedligeholdt.
Dvs., at det indvendigt
trænger til en omfattende
renovering, herunder udskiftning/omlægning af in
stallationer for vand, var
me og el.
Udvendigt har det især
været iøjnefaldende, at
tegltaget nødvendig
vis måtte udskiftes.
De bærende spær
konstruktioner
er
genanvendt;
men
selve taget og læg
terne er nu udskif

tet. De to kviste mod vest
renoveres ligeledes grun
digt. De gamle, utætte tag
vinduer er fjernet og er
stattet af et færre antal re
noveringsovenlys, som er
specielt velegnede til æl
dre huse. Den sidste finish
på taget gennemføres til
foråret; men allerede nu
fremtræder det smukt
med håndstrøgne teglsten.
For at bringe boligens
brugsværdi op til nutidig
standard etableres nyt ba
deværelse på 1. sal, som
herudover
rummer
3
værelser.
Husets rumdisponering
er i øvrigt forholdsvis hen
sigtsmæssig, og den sam
lede renovering gennem
føres med stor respekt for
husets bevaringsværdier.
Til foråret vil huset igen
være klar som en rumme
lig tjenestebolig - med bå
de „sjæl” og moderne be
kvemmeligheder. Og det
vil igen fremtræde som en
af Herlufsholms smukke
ste boliger.

Det smukke nye tegltag i vin
tersol - i udsnit ses den neds
lidte idyl, sommergrønt og
sommersol kan ikke skjule al
derens barske realiteter.

Den lille blå sangbog med
de tre ib-skaller - i nu
værende udgave fra 1993
- har fået sit indhold revi
deret flere gange siden
den så dagens lys. Person
ligt har jeg haft lejlighed
til at bladre i et eksemplar
fra 1935. Om dette var den
første udgave af sangbo
gen, skal jeg ikke kunne
sige. Formatet og farven
var den samme; en del af
indholdet var genkende
ligt, en del af det jeg havde
forventet at finde i den var
der ikke, og en hel del af de
sange jeg fandt, findes
slet ikke i 1993-udgaven.
Sie transit...
Ved en optælling af be
standen af sangbøger i de
potet - og ved en enkel
fremskrivning af skolens
elevtal - ser det ud til at
der lige akkurat er eksem
plarer nok til at række
næste skoleår med. Skal
man genoptrykke ud fra
det eksisterende forlæg,
eller skal man give sig i

kast med en revision af
sangbogen?
Det er ikke at tage store
ord i munden, når man si
ger at en epoke sluttede da
Andreas Larsen døde sid
ste år. Den mundtlige
overlevering af skolens
musiktradition som Gni
sten stod for - en tradition
der går tilbage til starten
af århundredet, bar præg
af, at en hel del af Gni
stens kompositioner kun
forelå i manuskriptform. I
dag har vi stort set kun
dårlige kopier af manu
skripterne, hvor flere af
disse allerede nu er gået
tabt. En situation som
denne må få alarmklok
kerne til at ringe hos en
hver historisk interesseret
person, der ser primærkil
der til Herlufsholms histo
rie forsvinde.
Et naturligt skridt vil
være at forsyne en ny ud
gave af skolesangbogen
med et nodetillæg med al
le de sange og salmer der

er komponeret til skolen.
Te Deum som vi synger
den hver Trollemorgen fin
des så vidt det vides ikke i
organist Wiigs original fra
jubilæet i 1915; den hånd
skrevne node der øves ef
ter til hver Trollemorgen,
er en rekonstruktion af
Gnistens måde at opføre
Wiigs Te Deum på. Gni
stens egen Te Deum kom
position bør også optages i
sangbogen, også selv om
den ikke opføres på skolen
længere... .hvem ved? Fug
leskydningsmarchen som
er et af de sikre hits bør li
geledes optages i sangbo
gen - tekst såvel som mu
sik. Gnistens meget smuk
ke salme Gud dannede os
af ler som kar bør også få
en fast plads.
Det er nu sidste udkald
hvis vi ønsker at bevare
denne del af skolens tradi
tioner, og der er god tid til
at gøre et grundigt stykke
arbejde.

Morgensang, eller på herloviansk „Lovsang”, har været en
fast bestanddel afskoledagen
på Herlufsholm i umindelige
tider; under rektor Kierkega
ard hver anden dag henlagt
til Festsalen, hvor det verds
lige repertoire blev dyrket,
men siden skolens åbning for
dagelever henlagt til Kirken
af pladshensyn. Her kan
man desuden bede sit Fader

vor - hvis det skulle knibe
med lejlighed på anden vis. I
perioder har lovsang været et
oplagt objekt for pjækkeri en slags åndelig spise
vægring - men i vor er
næringsbevidste tid er der en
opbakning om lovsang som vi
ikke har oplevet i mange år.
Forslag om at udvikle nye
elementer i en morgensam
ling i bredere forstand er ble

vet drøftet - oplagt ville det jo
være gradvist at forny reper
toiret uden at der af den
grund „gik Lasse og Mathil
de” i det hele. Da en af sko
lens musiklærere rejste dis
kussionen i lærerforsamlin
gen, førte det til nedsættelse
afen energisk men følsom ar
bejdsgruppe, som vi nok skal
høre mere fra.
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SVAR OG ANSVAR

Svar og Ansvar

Red. Hans-Jørn Bentzen

Hvad vil det sige at gå til
„eksamen på særlige vilkår”?
■ - Vi har stillet spørgs
målet til adm. inspek
tør Jens Krogh-Madsen.

Det juridiske grundlag fo
religger i Gymnasiebe
kendtgørelsen (nr. 319 af
19. maj 1993 og efterføl
gende bekendtgørelser).
Eksamen på særlige vil
kår kan blive aktuel for en
elev, der af den ene eller
anden grund - sygdom,
udeblivelse m.m. - ikke
har fulgt undervisningen
og/eller ikke har afleveret
skriftelige opgaver. Der er
normalt tale om, at hvis
forsømmelserne overskri
der en grænse på 15%,
henvises eleven til denne
eksamensform. Rektor har
afgørelsen. Det gælder vi
dere, at hvis en elev ikke
har deltaget i bare ét
fag/afleveret opgaver, hen
vises vedkommende nor
malt til at aflægge prøve i
samtlige mulige fag på det
pågældende klassetrin.
Særlige vilkår inde
bærer generelt, at prøve
aflægges i fuldt pensum,
hvilket i praksis er det
samme som klassens/holdets læsepensum (ikke at
forveksle med eksamens
pensum). Der er således
tale om en forøgelse af

stofmængde, der opgives
til eksamen; den ekstra
stofmængde varierer no
get fra fag til fag, og det vil
føre for vidt her at nævne
reglerne for alle gymnasi
ets fag. Interesserede hen
vises til de enkelte fag-be
kendtgørelser i Gymnasie
bekendtgørelsen.
Det skal tilføjes, at ele
ver, der benytter sig af ret
ten til andet prøveforsøg,
går til denne prøve på vil
kår som selvstuderende,
dvs. (her) på „særlige vil
kår”.
Med hensyn til karakte
rer gælder nogle ret ind
viklede regler, og interes
serede henvises til be
kendtgørelsens kapitel 4,
paragrafferne 13 og 14.
På Herlufsholm er det
endnu ikke sket, at en elev
har måttet henvises til ek
samen på særlige vilkår
på grund af forsømmelser.
Det kan alle parter være
godt tjent med, og med den
nuværende velfungerende
forsømmelsesregistrering
ser det ud til, at denne si
tuation kan opretholdes.
Derimod benytter stadig
flere sig af retten til andet
prøveforsøg; dette kan
umiddelbart se ud som en
fordel for eleverne, der har
alt at vinde og intet at ta
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be ved at gå til andet
prøveforsøg.
Men det må fastholdes,
at en sådan tilmelding for
det første øger elevens ek
samensbyrde i ikke ringe
omfang, for det andet, at
der skal store udsving til,
før det endelige eksamens
gennemsnit påvirkes, og
for det tredje, at udøvelsen
af denne ret kan tænkes at
påvirke elevens øvrige ind
sats ved eksamen og års
prøver. At gå op til andet
prøveforsøg bare for at tage
chancen for et bedre resul
tat kan efter min opfattelse
vise sig at være lidt af boo
merang. Omvendt må det
konstateres, at ordningen
har været gunstig for en
kelte elever. Under alle om
stændigheder skal man
tænke sig rigtig godt om,
før man beslutter sig til at
øge sin egen eksamensbyr
de betragteligt.
Endelig bemærkes, at
det på eksamensbeviset
vil fremgå, dels om eksa
men er aflagt på særlige
vilkår p.g.a. forsømmelser,
dels om eksamen er aflagt
som andet prøveforsøg; det sidste ved angivelse af,
i hvilken eksamenstermin
den medtællende eksa
menskarakter er opnået.

SVAR OG ANSVAR

„Husk at behandle
skolens ting ordentligt!”
nen en ganske anden; her
må eleverne på grund af
klassefløjens opdeling i
fagklasser vandre rundt i
bygningen og kan i løbet af
en skoledag let komme til
at opholde sig i 5-6-7 for
skellige lokaler. Det har
bl. a. den meget uheldige
konsekvens, at eleven ikke
i samme grad som i
grundskolen føler sig an
svarlig for sin plads i klas
selokalet. Nogle elever har
således følt sig kaldet til at
pynte bordpladerne med
diverse
tegninger
og
sproglige udfoldelser, der
svinger fra det naivt dum
me til det sjofle og i ét me
get uheldigt eksempel på
(tankeløs?) dumhed i ret
ning af det racistiske.
Der er ikke noget at sige
til, at elever ofte kan føle
sig pinligt berørt, endog
udhængt til offentlig lat
terliggørelse på grund af
sådanne skriverier. Det er

■ Visse spørgsmål om
ansvar skulle helst al
drig rejses: Derfor får
adm. inspektor Jens
Krogh-Madsen igen or
det.

Skolen har i de seneste år
udskiftet alle gamle borde
til grundskolens elever i
Skolebygningen. Det bety
der, at grundskolen nu har
moderne møblering, hvor i
øvrigt bordhøjde og evt.
hældning kan justeres in
dividuelt. Disse borde
fremtræder pæne og rene,
og der har ikke været pro
blemer med elevers til
bøjelighed til at grafittiudsmykke bordpladerne.
Det skal her tilføjes, at
grundskolen i langt højere
grad end gymnasiet opere
rer med stamklasser, hvor
hver enkelt elev let kan
gøres ansvarlig for sin
pult.
I gymnasiet er situatio
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lige så pinligt for skolen
generelt, men også især
ved arrangementer, hvor
forældre inviteres til op
hold i klasselokaler, f. eks.
i forbindelse med foræl
dremøder og konsultatio
ner.
Det er derfor besluttet
at bekoste en ret dyr istandsættelse af bordpla
derne i gymnasiets klasse
lokaler. Dette foregår i
løbet af vinterferien, og
det siger næsten sig selv,
at skolen for at undgå me
re svineri vil ty til skrappe
sanktioner over for de ele
ver, der gribes i bemaling
af bordene. Alle lærerne er
orienteret herom - bl.a. via
denne artikel - og vil søge
at være så opmærksomme
som muligt på problemet.
Skolen håber på opbak
ning til dette projekt fra
alle involverede parter, så
ledes at klasserne atter
kan fremstå rene og pæne.
Disse fornuftige leveregler er
formuleret af eleverne i 7.
klasse - andre er velkomne
til at bruge dem!
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Det
vanskelige
valg
Mange unge har først
været „på græs” som
praktikanter før de lader
forældrene komme med
til rundvisning og den
egentlige orientering.

IB-coordinator Jimmy
Burnett hjælper interes
serede med at se ind i
fremtiden, d.v.s. som den
tegner sig på hans ele-

Januar er traditionelt en
travl måned for studievejlederne og eleverne. Ind
adtil skal der orienteres
for 1. og 2.g’erne om hvad
de kan og skal vælge i de
næste klasser. Det som
umiddelbart ligner et tag
selv-bord i et supermarked
kan let komme til at ligne
nogle små kryds på en be
skeden spiseseddel. Men
det er jo altid interessant
at være centrum i en
valgsituation og høre om
de mange gode tilbud, vi
har her på Herlufsholm.

Så har der været besøg
fra folkeskolerne i Næs
tved og omegn. Den offici
elle betegnelse for disse
besøg er nu: Præsentati
onsdage og d. 28. og 29. ja
nuar havde vi besøg af 25
9. og 10. klasses elever fra
Kildemarksskolen,
Lille
Næstved Skole, Kalbyris
og Karrebæk Skole. Elever
fra Herlufsholm 1. og 2. g.
var i denne anledning ud
nævnt til „tanter og onk
ler“ for to dage, og skal
man tro evalueringsske
maerne var der tale om en

succes. En del af succesen
kan skyldes: god plads på
skolen, da eleverne fra 3.
g. skrev stor opgave, hvad
der på den anden side gav
luft til, at de besøgende
kunne deltage i en rigtig
herloviansk mause i gi.
spisesal.
Vi ser frem til at se flere
af de besøgende i klasser
ne fra august 1998.
Sidste del af orienterin
gen foregik d. 3 februar,
hvor der om aftenen var
åbent hus for interessere
de nye elever og deres for-

ældre. Der blev orienteret
om gymnasiet og IB. Desu
den var der i Vylen opsat
boder, hvor gymnasiefage
ne fremviste bøger og an
det undervisningsmateri
ale.
Erik Worm,
studievejleder

Diple er værter og viser
sammen med lærerne
herlighedsværdier frem:
Samlinger, bøger og fag
lit udstyr.

- og kaffe og kage bliver
der også tid til sammen
med den grundig spør
gerunde.

TEMA:

1997 var som be
kendt officielt ud
nævnt til "hjer
neår". Nu
skulle
hvert år jo gerne
kunne
fortjene
denne betegnelse
på et gymnasium og Kontakt har
derfor med ne
denstående arti
kel ønsket at
lægge end
nu en brik til
det evigt fa
scinerende
pu
slespil om intelli
gensen og vores
evne til at lære.
Den specielt fysiske-mentale vinkel
som Cecilia Karl
ström anlægger,
vil blive suppleret i
maj-nummeret,
hvor Bent Laursen
har lovet os et bi
drag om "Kunstig
Intelligens" og Mo
gens Hall vil skrive
om bl.a. "Følelser
nes Intelligens".

INTELLIGENS

For Cecilia Karlström er løb en del afen personlig livsstil,
og før hun kom til Herlufsholm har hun bl.a. arbejdet som
coach for cross country teamet på sit amerikanske college,
Notre Dame i St. Louis. Vi har derfor bedt hende give et
indtryk af coachens arbejde, som er en form for pædago
gik amerikanerne har udviklet og praktiseret intenst, ik
ke kun på sportens område, men også med afsmitning på
amerikansk uridervisningstradition generelt.
Cecilia taler faktisk allerede et fortræffeligt dansk, men
har naturligt nok ønsket at holde sig til sit modersmål på
skrift. Forhåbentlig vil ingen aflæserne “ramme muren”
af den grund.

Physical intelligence
Cecilia Å. Karlström

It was the last meet of the
1996 cross-country run
ning season. It was the
last time the entire Notre
Dame High School team
would run together and
the last time that I would
coach them as a group. In
this qualifying meet only
the top twenty-five spots,
out of eighty, would advan
ce to the next level of com
petition. As usual we arri
ved well over an hour prior
to the start of the race.
The runners needed that
time to prepare themsel
ves for the race. We suit
ed up in our sweat suits to
protect our muscles from
the cold fall wind and mi
sty rain. The entire team
of twenty, including the in
jured, set out to walk the
five kilometre course to
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preview what lay ahead.
We immediately saw that
it would be a fast course,
since the grass was cut
short, the turns were wide,
and the hills where smal
ler than our training route
at Notre Dame. As we
walked the course some of
the runners quietly surve
yed the ground and others
strategised with each ot
her debating how to attack
the hills. As a coach, I on
ly interrupt the runners’
concentration
when
I
think my experience can
help.
The white line of chalk
that marks the course sud
denly dipped into a creek
and emerged out of gur
gling water on the opposi
te bank. Although we of
ten encounter uneven sur

TEMA:
faces such as ruts created
by rain, mud puddles, and
roots, none of us had ever
run through a creek. The
creek was by no means an
enormous physical barrier
but it was completely un
familiar. I could feel that
the runners were nervous
as they giggled when I told
them to step back ten me
tres and practice jumping
over the creek. They beÜ
□] gan the■
run
with vaJ ELZI------- -I rying
degrees of hesitation and
jumped over the creek.
Then we jogged over a ne
arby bridge and practised
the leap again. The second
time all the girls floated
over without breaking the
ir strides. After the race
each runner recounted all
the details of their experi
ences. As I listened to the
twentieth individual versi
on, I saw a commonality.
The runners spoke of a
surge of confidence as they
approached the creek.
They felt the runners aro
und them hesitate, falter,
and even misstep into the
creek. The split second
required for the mind to
send signals to the approp
riate muscle groups cau
sed distress among some
of the runners, but not the
runners from Notre Dame
they relied on their physi
cal memory of the creek.
Their physical memory
contained messages of
muscular contraction and
exertion. In addition, they
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had the emotional confi
dence to perceive the creek
as a little variety in the
course.
The easy and clear part
of preparing for competiti
on is the physical training.
We logged many kilome
tres to establish a founda
tion of endurance, we ran
hills to strengthen leg
muscles for greater explo
sion with every stride, and
we ran intervals to train
the bodies’ CO2 threshold.
The day before the race
the runners were not al
lowed to run, instead they
loaded their bodies with
carbohydrates and positi
ve images. Just as a bad
mood is contagious, so is
positive thinking. If an
athlete begins to hear ne
gative messages inside her
head she will quickly be
caught in an uncontrollab
le downward spiral. In a
recent interview with DSB’s magazine, Ud &Se Ja
nuary 1998, Denmark’s
top female marathoner,
Gitte
Karlshøj,
spoke
about the power of the
mind when asked about
hitting the wall (when
your muscles become CO2
depleted, usually around
30 kilometres of the 42 ki
lometre
race).
Gitte
Karlshøj
says,
“Man føler bare at det er
meget, meget tungt... Om
man så fik en million ville
man ikke kunne løbe hur
tigere.” The interviewer
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further probed, “Så det er
ens psyke, der søger for at
man fortsætter?” Karlshøj
answered, “Ja. Det er et
spørgsmål om at overbevi
se sig selv om at man godt
kan blive ved.”
Harvard University ba
sketball coach,
Kathy
Smith, has converted so
me of the common negati
ve self-talk language into
powerful winning words.
She writes, “Once you be
come aware of the thoug
hts you are constantly pro
cessing, you will become
aware of how many of tho
se are negative... change
those negative thoughts
into positive ones which
will provide you with en
couragement and sup
port.” She gives some ty
pical examples that most
people can quickly recog
nise; “I can’t (to: I can do
it, I have done it many ti
mes before), that was a
stupid mistake (to: the
next time I do that I will
sprint), I am tired, I can’t
go on (to: it is almost over,
I know I can finish, the dif
ficult part has passed).”
Equipped with this new
language, I gathered the
runners in a quiet and
comfortable room with a

soft rug and pillows. The
runners got comfortable
and closed their eyes. I
started them off with slow
and deep breathing exerci-
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ses based on the
that idea of‘bre
athing in all
that is good and
breathing out
all that is bad’.
The first time
through an ex
ercise such as
this adolescents
tend to giggle a
lot. They think
it is silly and
they are uncom
fortable
with
the silence. Af
ter some experi
ence they begin
to see the utili
ty. When their
breathing has
fallen into a
personal rhyt
hm I lead them
through
the
most
critical
part of all of
their preparati
on. We begin a
visualisation:
“See yourself in
the
starting
box. Hear the
judges instru
ctions. See the
starter gun rai
sed, hear the
BANG,
see
yourself leap fo
rward funnel
ling with the ot
her runners. Find your
pace. Focus on the ease of
your stride. Do not fall in
to another’s premature
sprint. Picture your legs
turning over evenly like a
spinning wheel. For each
stroke, your arms punch

you forward giving
you strength. As you
approach the hill re
member that you ha
ve run a thousand
hills before and it is
easy. Feel your te
chnique
change.
Your stride is shorter.
Your arms are closer
to your chest.
Lift
your knees. For eve
ry up hill there is a
down hill. Let gravi
ty work for you. Feel
gravity
pull
you
down.
Lower your
arms. Lengthen your
stride.
Maintain
control. Stare at the
back of another run
ner and feel her pull
you closer like a mag
net.
Breath deep.
Your stride looks be
autiful.
You are
strong. The runners
in front of you are not
your enemies. Their
presence is what ma
kes you run faster. It
is an honour to run
with all those great
athletes since they
bring you to new he
ights.
Picture your
stride. It is smooth
and powerful.”
A runner can defe
at himself or herself
in a race by believing
that they are too slow or
too tired to finish. Athlet
es who have rehearsed the
race will immediately
change any negative self
talk during a race into the
positive images that they
have already etched into
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their memories. As the
athletes cross the finish li
ne in their visualisation,
they open their eyes and
without saying a word
they take their pens and
paper to formulate a speci
fic goal in positive words;
“I will run my fastest last
kilometre. I will pass two
runners when I can see the
finish line. I will run my
own race. I will!”

BUDGET

1 998

Budget 1998
Inden for Stiftelsens sam
lede budget udgør skolens
kun en mindre del, ikke
mindst fordi lønninger ik
ke indgår heri.
I hovedtal ser budgettet
for 1997 og 1998 således
ud:

Tilsyneladende udviser
budgettet for 1998 en stig
ning på 7%. Men en række
stigninger skyldes, at sko
len har iværksat udgifts
krævende
aktiviteter,
hvortil der er skaffet spe
cifik ekstern finansiering.

1997
Undervisning
(bøger, undervisningsmaterialer,
inventar,udstyr, møder,
2.666.740
efteruddannelse etc.)
Administration
(porto, telefon, markedsføring,
kontorartikler, kontingenter etc.) 774.000
571.000
Skolens Fester
Diverse
(mindre poster, f.eks. i forb.
126.700
med sovesalene)

IALT

I det sene efterår fik
skolen besøg af en re
præsentant fra afvæningsprogrammet Narco-No og en tidligere nar
koman, som var afvænnet
med Narco-No program
met.
Foredraget
var
præget af de sædvanlige
afskrækningsmetoder, dog
virkede det i det hele taget
rimelig fornuftigt. De for
klarede nøje hvorledes af
hængigheden af euforise
rende stoffer oftest bliver
til, dog gav de ingen kon
kret forklaring på und
gåelsen af samme. Ex-nar-

4.138.440

1998

2.879.641

872.000
561.375

147.500

4.460.516

Narco-No
komanens livshistorie var
nok det effektive middel,
idet humor, realisme og
tragedie udgjorde et uhyg
geligt,
sammenfattende
billede af livet som narko
man. Indtil nu havde fore
draget altså været en suc
ces. Det hele tog dog en ko
misk vending i en mere in
teressant retning, så snart
visse sandheder omkring
Narco-No klinikkens bag
grund blev opklaret. Efter
nogle spørgsmål om selve

Typiske eksempler på
sådanne aktiviteter er Ju
niorprogrammet og IB.
Fratrækkes de udgifter,
hvortil der på forhånd er
skaffet ekstern finansie
ring, er der reelt tale om et
fald på 2% i forhold til
budgettet for 1997.
Stigningen inden for Ad
ministration skyldes de in
terviewundersøgelser, der
er iværksat i forbindelse
med det målsætningsar
bejde, der for tiden fore
går. Men ellers er der ikke
de store udsving i forhold
til 1997, selv om det er
klart, at der på en række
konti er foretaget mindre
besparelser, for at det
samlede resultat har kun
net nås.

ledelsen, viste det sig,
at scientology spillede
en væsentlig rolle i pa
tienternes
behandling.
Ifølge repræsentanten, bli
ver ca. 60% af alle afvæn
nede narkomaner sciento
loger! Et tal som vakte
stor opsigt hos eleverne.
Med tilbageblik på foredraget/diskussionen kan
vi hermed konkludere, at
der nu er to meget gode
grunde til ikke at blive
narkoman!
Stefan Mård og
Stephan Svensson, 3.Y

SKOLEKOMEDIE

Marathondansen
Britt Michelle Østergaard Jensen. 3.g
Endnu et
år
og
endnu
en kome
die
frem
ført af
årets
2.g’ere.
Årets styk
ke,
Marat
hondansen,
er en dansk
version af
den en
gelske
“They

Shoot Horses Don’t They”,
hvilket er et ellers ukendt
stykke. Handlingen, i kor
te træk, foregår i 1935 ved
en marathondans som er
konkurrence om at vinde
tusinde dollars, hvilket
var en god sum penge den
gang. Desuden ligger der
et
an
det spændingselement, et
mord skal opklares.
Det overordnede tema
er de socialt lavest stille
des liv og deres kamp for
livet, eller i Gloria’s tilfæl
de (spillet af Camilla
Hoick), for døden. Stykket
viser med et socialreali
stisk udgangspunkt de
komplikationer der opstår
ved disse menneskers (dan
sernes) kamp for at vinde
de penge, som for dem sym
boliserer den “Amerikan

ske Drøm”, dvs. den succes
de altid har villet opnå. Det
er en interessant diskussi
on at tage op, men spørgs
målet er om dette er et pas
sende tema til at lede op til
et bal. Tjaaa....
Stykket var naturligvis
scenedebut for de fleste
elever i årgangen, men det
var også nyt for instruk
tøren, skolens nye drama
lærer, Inge Olhoff Jakob
sen. Hendes engagement i
stykket var tydelig og me
get oplivende for eleverne.
Det var en svær opgave
som hun fik stillet, et styk
ke som kræver både tål
modighed og meget skue
spillertalent for at få den
rette effekt på publikum.
Heldet var dog med hende
og 2.g’erne, idet ingen
kendte stykket eller roller-

ne i forvejen, og dermed
ingen forudfatttede me
ninger havde om disse.
Med Camilla Hoick og
Christian Collet i hoved
rollerne som Gloria og Ro
bert, og Maria Lang som
den professionelle vært for
konkurrencen, var der
masser af talent at arbejde
med. Deres fortolkninger
af rollerne var eminente,

og Camilla’s “twist” af
american accent et tegn på
skolens indførelse af IB.
Derudover må det siges at
Henrik Møhl, i rollen som
Mario, den spanske ind
vandrer, og Catharina Reventlow, som den højgravi
de Ruby, levede sig fint ind
i deres roller.
Thor Selander, som den
komiske, og improviseren-

de preacher, Rev. Oscar
Gilder,
må
imidlertid
fremhæves specielt som et
af de store højdepunkter i
stykket, han formåede at
give alle en smule sidestik.
Men der skal jo mange til
at få et stykke op at stå, og
2.g’erne præsterede dette
ved flot samspil.
Da stykket ikke er en
egentlig musical måtte der
jo tilføjes nogle musiske
indslag, og de blev også
tilført på en mere eller
mindre glidende facon,
bl.a. som pauser i danse
konkurrencen hvor delta
gerne underholdt. Det gav
mulighed for hidtil ukend
te sangtalenter at udfolde

sig med hjælp fra Suzanne
Strange og Jimmy Bur
nett. Keren Settons smuk
ke og sympatikrævende
sang var som skabt til
hendes
følelsesladede
stemme, Catharina fik og
så mulighed for at bruge
sin smukke stemme, lige
som vores alle sammens
supermand Anders Borella også kom på scenen for
at vise sine evner i en duet
med “sangfuglen” Sidsel
Henriksen.
Igennem det lidt lange
og i passager monotone
stykke var der små scener
og detaljer som lyste op
som for eksempel de små
reklamer og annoncer som

understregede tidskolorit
ten, sange som friskede op,
og uventede begivenheder
som simultandansen! Sel
ve marathondansen syn
tes at være en smule søvn
dyssende på publikum
såvel som danserne . Der
udover må det siges at de
konstante flashbacks og
selve
mordopklaringen
greb publikums interesse den lille opfrisker som
kunne købes under pau
sen i baren hjalp også
Godt arbejde og tillykke
2.g/IBl med stykket! And
for you IB’s, good work and
congrats, you pulled it off!
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Ridning
Anne MarieMunk
Laursen, 3.g.

I slutningen af november
sidste år blev ridning ind
ført som ny fritidsaktivi
tet, hvilket vakte vild be
gejstring blandt en del pi
ger på skolen.
Aktiviteten skulle fore
gå på rideskolen Baunehøj
hver søndag morgen i mellem-week-enderne
med
grundskolelærer Vibeke
Dehlie som ansvarlig le
der. Sidstnævnte har fået
samlet et hold på otte pi
ger fra forskellige klasse
trin, der alle har større el
ler mindre erfaring inden
for sporten.
Da vi rider
tidligt om
morgenen
og ikke
kan nå
til mor
genbor
det,
hører
morgen
mad
hos Vi
beke
med
til ri
tualet
- her
efter
cykler
vi
i
samlet
flok ud
til ri
desko
len.
Her får
vi hver
tildelt
en
hest,
hvor-

Morgenbord hos
Vibeke Dehlie

efter vi rider en time un
der opsyn af rideskolens
instruktør.
Undervisningen må si
ges at være meget alsidig,
da vi rider både på bane og
i terræn, alt afhængigt af
hvad vejret tillader. Disse
ture viser sig altid at blive
enormt hyggelige, ikke
kun fordi vi er ude at ride,
men også fordi vi altid sid
der og hyggesnakker over
morgenmaden og i rytter
stuen efter vores ridetime.
At ridning nu udbydes
som fritidsaktivitet, bety
der ikke kun at de heste
glade piger på skolen får
mulighed for at dyrke de
res hobby - jeg tror faktisk
også at det kunne øge an
tallet af pipelansøgere til
skolen, da der faktisk er
en del piger, der har fra
valgt Herlufsholm, efter
som der før ikke var mu
lighed for at dyrke denne
sport.
En stor tak til Vibeke
Dehlie, fordi hun har fået
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stablet dette arrangement
på benene og tager med os
ud at ride hver gang - og
ikke mindst fordi hun hver
søndag sørger for at det
veldækkede morgenbord
står parat til os!

Café-liv
Isis Hjorth, 3. g.
„Café Claude”, som cafeen
blev døbt ved indvielsen
for to år siden, er i dag det
kulturelle og sociale sam
lingspunkt på skolen, hvor
eleverne samles for at ny
de hinandens selskab, og
den gode stemning. Ca
féen er dels et sted, hvor
der bliver afholdt forskelli
ge arrangementer. Det
mest populære er den
såkaldte „Café Surprise”,
som typisk afholdes tors
dag aften før en rejse week
end. Ved den slags arran
gementer er der flere for
mer for optræden, der er
både musikalske indslag,
sketches og konkurrencer,
som caféudvalget står for.

Denne type arrangemen
ter skal ikke forveksles
med „Café StjerneMIX”,
hvor alt er nøje planlagt og
grundigt øvet igennem.
Caféens varemærke er
netop det intuitive; i ca
féen trives improvisati
onskunsten i bedste vel
gående, og den er i høj
grad med til at skabe den
uformelle og afslappede
stemning. Caféen er elev
styret og ledes af caféud
valget, som består af 6 ele
ver ialt, to fra henholdsvis
1., 2. og 3. g. Caféudval
gets opgave er at sørge for
den daglige ledelse, d.v.s.
sørge for oprydning, ind
køb af drikkevarer og al
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men vedligeholdelse; dette
opretholdes af en turnus
plan som udvalget udar
bejder hver 14. dag. Der
udover er det caféudval
gets opgave at arrangere
events. Caféen bruges dog
ikke udelukkende til fri
tidsfornøjelser, men også i
undervisningen. Caféen er
i besiddelse af en såkaldt
biograf, hvor videoer kan
ses i kæmpe format. I løbet
af foråret har vi planer om
at invitere udefra kom
mende, så de kan holde fo
redrag i caféen. Ved denne
lejlighed skal det lige næv
nes, at vi er meget åbne for
forslag og henvendelser

IDRÆT

Idrætsaktiviteter

Anne-Marie Pless

Traditionen tro har der og
så i de forgangne måneder
været stor aktivitet på det
idrætsmæssige felt - både
internt på skolen og mere
udadvendt i form af kon
kurrencer mod og med an
dre skoler.

Fodbold
Fodboldturneringen
er
endnu ikke afsluttet, så
den får vente; men lidt fod
bold skal dog omtales: i po
kalkampene mod Sorø
Akademi blev 1. runde af
viklet i Sorø den 21/10, og
alle 3 kampe endte med re
sultatet 3-2 - som sejr til
vore drenges l.-hold, men i
Sorø’s favør for 2.-holdet
og pigernes vedkommen
de. Den 23/4 afvikles 2. og
afgørende runde - og her
med en opfordring til at
komme ud på Spladsen og
støtte holdene, så vi kan
få, om ikke alle, så i hvert
fald nogle af pokalerne til
Herlufsholm.

Vinterholdet, Skygningen Vest: Jacob Gustav Schmidt, Adam
Saunte, Joachim Van de ree, Thomas Eilersen, Jonathan
Szpirt, Henrik Antonsen.

O-løb
Søndag den 21/9 blev der
afholdt et stafet-oriente
ringsløb for skolens elever.
Hvert hold bestod af 6 del
tagere, og 6 drenge- plus 3
pigehold stillede op. Alle
havde en god eftermiddag

med kort og kompas - hos
drengene var Vest både
hurtigst til at gennemløbe
de 6 ture og finde alle po
sterne. Hos pigerne gik
sejren til holdet fra BG.

IDRÆT
Tokaistævne
Søndag den 5. Oktober var
dagen for det årlige besøg
på Tokai. Kampen om ven
skabs-pokalen
foregår
over 6 discipliner: de to
volleyball-kampe (for hhv
drenge og piger) tabte vi,
til gengæld vandt vi begge
basket-kampene, pigernes
kamp blev vundet ret sik
kert, mens drengene måt
te kæmpe noget mere for
deres sejr i en ikke særlig
kønt spillet - men til
gengæld meget spænden
de kamp. Også i tennis var
vi bedst: Tokai vandt dren
ge-singlen mens Herlufs
holm vandt begge pige
singler og mix-doublen - og
så blev fodboldkampen
som så ofte før afgørende og den tabte vi desværre
knebent, efter forlænget
spilletid. Vi har altså re
vanche til gode, når Tokai
kommer på besøg her på
Herlufsholm den 2. Maj i
år, så igen: til alle jer der
ikke selv er sportsligt akti
ve: kom og støt jeres kam
merater!

Volley
Volleyball er en anden me
get populær vinter-idræt,
og derfor har vi også delta
get i Gymnasieskolernes
Volleyball-turnering.
Den 8/1 var 3.g-holdene
i Vordingborg. Pigeholdet
havde meget svært ved at
få spillet til at fungere op
timalt - og det blev derfor
kun til en enkelt sejr plus
tre hæderlige (og meget
knebne) nederlag. Drenge
holdet spillede flot - men
tabte desværre den sidste
og afgørende kamp med
14-16 i 3. sæt, og de var
dermed „sølle” 2 bolde fra
at gå videre i turneringen.
Den 26/1 lagde Herlufs
holm så lokaler til 1.gier
nes stævne - og her vandt
pigerne begge deres kam
pe, hvor især kampen mod
Vordingborg var en flot op
visning i sammenhold og
figtherånd.
Drengene

Basket
Torsdag den 4/12 blev sko
lemesterskabet i basket
ball afviklet som en turne
ring mellem sovesalene.
Der blev spillet en masse
godt og underholdende ba
sket - ikke mindst takket
være de „medbragte” heppekor, som skabte en fin og
intens stemning i Helenhallen.
Hos drengene vandt
Lassengården og hos pi
gerne var BG bedst.
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vandt deres første kamp
over Haslev, men tabte
desværre de næste 2 op
gør.
Den 3/2 var det så 2.gernes tur. På Næstved
Gymnasium spillede både
drengene og pigerne 3
kampe, desværre med lige
så mange nederlag som
dagens resultat. Pigerne
spillede pænt, og var me
get uheldige ikke at vinde
to af deres kampe; men i
de afgørende situationen
spillede nerver og mang
lende rutine en negativ
rolle. Drengene var til
gengæld oppe mod „over
magten” i form af nogle
meget velvoksne modstan
dere - der også kunne spil
le volleyball. Og når mod
standerne både er 10-15
cm højere og alle sammen
kan slå, serve og modtage ja, så er resultatet næsten
givet på forhånd.

SET OG SKET

Set og Sket

Red. Suzanne Strange

Vildtaften garneret
med tankelæsning
Vildtaftenen begyndte tra
ditionen tro med spisning
af jagtselskabets nedlagte
fasaner, tilberedt som
sædvanlig på fremragende
vis af Susanne Andersen
og hendes stab. Derefter
gik hele skolen i Helenhallen for at lade sig under
holde i en tre kvarters tid
af en tankelæser. Hans dy

stre entre var i bedste
Lars von Trier-stil. Derpå
fulgte et show i „tanke
læsning” eller skulle man
kalde det for tal- og bogstavgætning, som var gan
ske elegant og som hensat
te adskillige tilskuere i
måbende tilstand og tro på
okkulte kræfter - men og
så en vis portion skepsis
og forsøg på at gennem
skue hans tricks.

Jule-klippe-klistre
I julemåneden pyntes der
ikke kun op i den gamle
skolebygning, men også på
de forskellige sovesale. På
Lassengården, som i de se
neste 3 år har været en
blandet drenge-pigesovesal, blev der som billedet
viser arbejdet med kon

centration og alvor udi
kunsten at flette kranse,
guldstjerner og lave guir
lander i metervis. Det
gjaldt diple som piple. An
strengelserne belønnedes
med en smuk dekoration
af fællesstuen, og med
glögg og æbleskiver.
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Datoer citeret fra kalen
deren er primært „kreati
ve” og „rekreative” arran
gementer, og i denne ru
brik er der under alle
omstændigheder tale om
uddrag af aktivitetsoversigten. På senere sider
focuserer vi mere bevidst
på faglige begivenheder,
fællesarrangementer og
ekskursioner.

Fra kalenderen
21/9 og 7/12:
Kieslowski-film-eftermiddage med in
troduktion af vor
hjemlige Kieslowski-ekspert, Marian
ne Olsen.
9/10: 1. z og 3. g til tea
terforestilling:
Christofanse: Fre
den.
25/10: Blebal
30/10: Forstandeijagt
med 8. a og b som
klappere
9/11: Vildtaften
13/11: Bjarne Levin og
8. a og b i teatret:
Jeppe på Bjerget
22/11: Komediebal:
2. g-årgangen op
førte
Marathondansen
27/11: Café Surprise
6/12: Klippe-klistre
for grundskolen
13/12: Café StjerneMIX
14/12: SOS-børnebybazar
16/12: Julemiddag
og Nissebal
17/12: Kirkejul
6/1:
3. Mus og
Suzanne Strange
til Crazy for You på
Det ny Teater

SET OG SKET
StjerneMIX
som elevstyret
SOS-børneby
-arrangement
Den 13. december løb
det første helt elevsty
rede café StjerneMIX af
stablen. Søren Friberg
og Anders Hjerl fra 2.
MUS stod egenhændigt
for arrangementet. Og
det er ikke så lidt. Ikke
alene spillede de selv i
flere af orkesternumre
ne. De havde også lavet
alle aftalerne med de
optrædende og ikke
mindst - sat anlæg og
instrumenter op. Til
hjælp til aftenens afvik
ling havde de engageret
to veloplagte og flabede
konferenciers: Mister
Jalbert (IB-elev) og Mi
ster „Mole” (Møhl, 2. g.).
Samme Møhl havde og
så den fornøjelse at
kunne overrække 2.000
kr., som var overskud
fra café Claude, til sko
lens SOS-børneby-komité. Der var mange go
de indslag denne aften:
Bl.a. brillerede Catha
rina Reventlow-Mourier i nummeret „Fm A
Bitch”, og Tatiana Buch
i et nummer af en helt
anden karakter: Celine
Dion-hittet, „Call The
Man”. Alt i alt en times
tid med masser af musi
kalitet og veloplagthed.
Det er dejligt at se at
skolen har en masse
dygtige og initiativrige
elever!
Suzanne Strange

Julebazar i
klostergården
SOS-børneby-komiteen
stod også i år for julebazaren i Klostergården. Det er
lige et arrangement til at
komme i julestemning af:
Der bliver solgt juletræer,
varm cacao, ditto glögg,
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æbleskiver, honninghjer
ter, juledekorationer frem
stillet af elever, o.m.a., og
som dette års clou var der
til de små børns udelte be
gejstring lotteri med man
ge fine præmier.

Ikke kun. på sovesalene
bliver der julet. Grunds
kolens klippe-klistre-dag for
syner hele skolen, og ikke
mindst SOS-bazaren med
pynt og herlig julestemning.

Kirkejul
Morgenen efter ko
stjul og nisseballet er
der juleafslutning i
kirken. Som korleder
er man altid noget
spændt på, hvordan
korets stemmer har
det aftenen efter et
bal. Men bekymrin
gerne blev gjort til
skamme: Koret er i
ualmindelig god form i
år. Ingen havde maste
stemmer efter at skul
le overdøve diskoteks
højttalerne. Opvarm
ningen startede i god
tid, ca. en time før „fo
restillingen”.
3. Mus-koret sang et
nummer, der ikke var
hørt før i kirken, go
spel-nummeret „Hap
py Day”, kendt fra fil
men Sister Act, II, og
det store kor sang den
efterhånden
gamle
traver: O, Come All Ye
Faithful i Wilcocks’
arrangement, men der
var power og klang på!
Som noget nyt og glæ
deligt er kirkens orga
nist Carsten Gyldendorff, blevet tilknyttet
skolens arrangemen
ter i kirken, og han le
verede orgelspil, som
var en fryd for ørerne.

Morti Vizki-besøg
Året har været travlt og
aktivt for dramatikken.
Teaterforeningens reper
toire omfatter bl.a. speciel
le tilbud til unge (plus ra
bat) og havde i den forbin
delse formidlet et direkte
møde med forfatteren
Morti Vizki, husdramati
ker på Det Kongelige. I
festsalen fortalte han un
der et fællesarrangement
de to ældste årgange om
arbejdet med sit seneste
stykke „Fyrtårnet”, som

netop har
haft pre
miere.
De eks
tremt
forskelli
ge vurde
ringer i
pressens
anmeldelser og læsning af
stykket havde skabt uhyre
forskellige
forhåndsfor
ventninger. Morti Vizki vi
ste sig at være en intelli
gent, underfundig og - på
en sød måde - udfordren

de sparringspartner for sit
publikum. Det skal tilføjes
at diplene ved mødet med
stykket på scenen var lige
så uenige om stykkets
kvaliteter som dagblads
anmelderne!
MN

Crazy for You
Den 6. januar tumlede 3.
g. Musik Højt Niveau ind i
et tog med destinationen:
Det ny Teater i Køben
havn.
Crazy for You er en
musical lavet over nogle af
Ira og George Gershwins
mest berømte sange.
De to hovedroller, Bobby

Child og Polly Baker blev
spillet
af henholdsvis
Thomas Bendixen og Vibe
ke Thordal-Christensen.
Det var et fremragende
stykke. Kulisserne var
storslåede - tænk, hvis
man havde sådanne mu
ligheder for iscenesætning
her på Herlufsholm! Tea
terdirektøren i stykket,

Bele Zangler, blev spillet
af Peter Jorde, som bl.a.
har spillet Danny i Grea
se. Han spillede meget
godt, og man må sige at de
andre skuespillere supple
rede hinanden meget godt.
Alt i alt en rigtig god ople
velse, og jeg kan anbefale
Crazy for You til alle.
Christina Nissen

Donation til
Junior Programmet
Ved overrækkelsen af Egmont-fondens donation på
450.000 kr. til Junior Pro
grammet - også kaldet
MYPen - var juniorerne
naturligvis repræsenteret
sammen med de lærere
som er med til at introdu
cere denne fornyelse i
Danmark.
Der var stor lydhørhed
da Egmont-Fondens for
mand, dir. Olav Grue holdt
en tale hvori han under
stregede behovet for at ge
nerere fornyelse i den dan

ske skole - nu bliver en af
mulighederne så at „im
porterede” tanker via Her
lufsholm kan formidle in
spiration i videre kredse.
Ved receptionen var der
lidt for enhver (alders)

smag - og samtidig var der
arrangeret en lille udstil
ling af undervisningsma
terialer og produkter fra
arbejdet i de første par
måneder.
MN
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„Kærlighed og Identitet”
- dramaholdets 3.G-produktion
Mandag den 15. december
1997 om aftenen dannede
Festsalen rammerne om
en ny slags optræden på
skolen: En 'drama-produk
tion'.
Forhistorien er, at vi i
august startede det nye
mellemniveaufag, drama
tik, på et hold, som består
af tre 2.G- og elleve 3.Gelever.
Et blandt mange andre
krav til eleverne i drama
tik er, at de i løbet af det
år, kurset varer, skal lave
to produktioner,
altså
(små) teaterforestillinger,
hvor de arbejder med alle
fagets
udtryksmidler;
tekst (manuskript), krop
sligt udtryk, stemmebrug,
fortolkning,
scenografi,
kostumer, sminke, lyd &
lys og så videre; altså kort
sagt alle de ting, der skal
på plads både på og bag
scenen før en forestilling

kan løbe af stabelen. Til
hver produktion skal ele
verne endvidere udarbejde
en rapport med procesbe
skrivelse, evaluering af ar
bejdet og forestillingen og
et teoriafsnit.
Projekt nr. 1 for 2.G-eleverne var årets skolekom
edie, Marathondansen, og
imens arbejdede S.G'erne
med deres eget stykke,
som kom til at bestå af fire
vidt forskellige scener kæ
det sammen af en fælles
overskrift:
"Kærlighed og Identi
tet". Dette tema nåede vi
til gennem et såkaldt
'fremtidsværksted', hvor
man ud fra en fælles brain
storm enes om at udvælge
krav til arbejdet (forestil
lingen), som alle kan enes
om. Det vil føre for vidt at
beskrive processerne, men
fælles for alle var stort en
gagement
og initiativ

kombineret med iver og
op- og nedture undervejs.
Gennem de fire scener
med selvskrevne manu
skripter blev tilskuerne
præsenteret for forskellige
fortælleformer på scenen;
fra havfruer på havets

bund (sort teater) til ins
ekter som menneskelige
metaforer; fra et absurd
eventyr om en pige, der
kommer på kostskole (gæt
hvilken?) til et multilingvistisk "Glamour"-afsnit
om livet på samme skole.
Meget lykkedes, og alle

lærte en masse om teater.
(Det er dejligt at være
lærer for så engagerede og
ansvarlige elever!)
Mange tak til de gymna
sieelever, som gik med
over i caféen efter forestil
lingen og stillede spørgs
mål om scenerne og deres

tilblivelse og som dermed
hjalp deres kammerater.
Dramaeleverne skal nem
lig bl.a. kunne redegøre for
proces og æstetiske over
vejelser, når/hvis de skal
til eksamen til sommer!

Inge Olhoff- Jakobsen

Middelalderstudier i marken
1. a og l.y

Efter 1. lektion onsdag den
24. september, samledes 1.
a med Martin Arvedlund
og l.y med Mogens Melchiorsen, foran skolebyg
ningen. I de foregående 2
måneders
historietimer
havde vi beskæftiget os
med emnet middelalderen,
der var grundlaget for da
gens ekskursion, og som vi
nu skulle opleve i praksis.
Dagens første mål var
middelaldercentret
ved
Nykøbing F. Et etnormt
område, hvor frivillige og
ansatte nøje har rekon
strueret og genskabt en
middelalderby på bag
grund af kildestudier og
arkæologiske fund. Alt var

som i middelalderen, selv
de ansatte var iført dati
dens dragter, - de eneste
som ikke passede ind i dis
se primitive omgivelser,
var os. Den første times tid
blev vi vist rundt af en
kvindelig ansat, som for
talte om dagens strabad
ser og byens mange boder,
derefter gik vi lidt rundt
på egen hånd. Ved 12-tiden efter vi havde spist vo
res medbragte madpak
ker, blev vi præsenteret
for den daglige affyring af
centrets
største blide.
Thor Dam Andersen (l.a)
blev udvalgt som med
hjælper af klargøringen
inden affyring. Bliden
sendte stenen flere meter
op i luften og ud i vandet.

Dette var et sjældent syn.
Dernæst bragte bussen
os videre til Vordingborg,
hvor vi fik mulighed for at
spadsere rundt i terrænet
ved Gåsetårnet, en attrak
tion, som mange allerede
havde oplevet før.
Vi var tilbage ved Her
lufsholm igen ca. kl. 15.00.
Det var en vellykket eks
kursion, som gav en masse
faglige indtryk, samt en
større viden om livet i mid
delalderen. Det gode vejr
bevirkede selvfølgelig og
så, at turen blev en succes,
da vi skulle færdes meget
ude i det fri. Tak for en
hyggelig tur!
Camilla Fog, l.a.
Kristina Mørkholm. l.a.
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2. g samfundsfag
på „Borgen”
Den 5. februar 1997 var 2.
g. samfundsfag på ekskur
sion til Folketinget og Fi
nansministeriet. Vi drog
afsted fra Herlufsholm kl.
9.00 og ankom til finans
ministeriet kl. 10.15. Her
blev vi modtaget af fuld
mægtig Peter Kjersgaard,
der underholdt med et meget interessant foredrag
om forholdet mellem poli
tikere og embedsmænd. I
øjeblikket er man i finans
ministeriet ved at kort
lægge, hvorledes forholdet
mellem embedsmænd og
politikere har ændret sig
gennem dette århundrede.
Tidligere var idealet den
upolitiske embedsmand,
der i princippet kun
rådgav ministeren i sin
egenskab af sagkyndig på
et område eller i kraft af
sit overblik over mere ge
nerelle problemstillinger.
Men i de seneste år er
embedsmændene gået sta
dig mere ind i at rådgive
ministeren rent politisk.
Man er derfor også be
gyndt at se eksempler på
politisk udnævnte em
bedsmænd, således som
man kender det fra USA.
Peter Kjersgaard gav os
et meget godt indblik i
denne udvikling, hvorefter
han redegjorde for et mini
steriums opbygning og
hvad man i øvrigt foreta
ger sig i de forskellige mi
nisterier.

Efter dette foredrag blev
vi modtaget i folketinget af
en meget veloplagt Helge
Adam Møller, der rede
gjorde for sit arbejde som
folketingsmedlem.
Derefter var der lejlig
hed til at stille spørgsmål
om aktuelle politiske em
ner. Det førte til en livlig
debat, hvor vi kom ind på
så forskellige emner som
færøbanksagen og situati
onen i Mellemøsten.
Vi sluttede af men en
rundvisning,
hvor
vi
blandt andet fik forevist
folketingssalen og de for
skellige grundlove i van
drehallen. Medens vi stod
og betragtede portrætter
ne af de forskellige folketingsformænd, fik vi lejlig
hed til at veksle et par ord
med
folketingets
nu
værende formand Erling
Olsen.
Han fortalte, at han
skam allerede var blevet
portrætteret. Men han
havde låst portrættet inde
i et skab og der blev det
indtil han trak sig tilbage,
da han ellers var bange for
at blive til grin.
Vi havde nu studeret bå
de den lovgivende og den
udøvende magt, men da
gen var desværre så frem
skreden, at den dømmen
de magt må vente til en
anden gang.
Martin Arvedlund
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Projektfremlæggelse
- fortsættes næste side

FOKUS PA FAGENE
8. klasse
Projektet i 8. klasse var en
spændende oplevelse for
os alle, det var godt at få
indblik i hvad projekt op
gaver egentlig går ud på.
Vi fik bevist for os selv og
vores lærer, at vi kunne
arbejde på egen hånd, og
det at få frie hænder, fik
en til at arbejde ekstra
koncentreret og hårdt. Vi
er også meget glade for at
9. klasse var så villige til
at give os inspiration. I
modsætning til 9. Klasse,
var vores emne „Norden” forud bestemt af Poul Ben

tzen. Vi vil gerne takke
Njor for at stille ikke alene
formnings lokalet tilrådig
hed, men også en god hjæl
pende hånd.
Fremlæggelsen var en
lærerig oplevelse, men vi
burde dog have haft mere
tid til at øve den. Man lær
te også at stå frem og ud
trykke sig om det faglige
emne. Det kan man bruge
senere i vores lange liv.
Hvis der hersker tvivl
om hvorvidt ideen „8. klas
se projekt” i fremtiden
skal vedvare fremover, vil
vi stærkt stå bag det.

9. klasse
Projektugen havde hoved
emnet “Mennesket”, men
der var mange forskellige
delemner lige fra “Apollo
11” til “Menneskeboliger
rundt omkring i verden”.
Foruden de mange rappor
ter, der blev skrevet, blev
der bl.a. bygget modeller
af en lufthavn, af Elm
Street, Dallas, hvor John
F. Kennedy blev skudt.
Størstedelen af eleverne
synes at det var en meget

interessant uge, fordi man
fik lov at arbejde på egen
hånd. Det var dejligt at
lærerne ikke hele tiden
blandede sig i hvad man
lavede.
Det var en meget lære
rig uge, men mange arbej
dede i juleferien for at
kunne nå det til tiden.
Derfor synes vi at man for
fremtiden bør have længe
re tid end 4 dage til at lave
selve projektet.

10. Præp
I 10. Præparandklasse be
gyndte afgangsprojektop
gaven i starten af januar
måned. Samtlige elever
var meget spændte på det
kommende forløb. Vores
overordnede emne var ud
vikling og ud fra det valgte
hver projektgruppe et un
derordnet emne.
Her
iblandt kan nævnes mode,
AIDS, rumfart og kommu
nikation. For at kunne ud
tale sig om udviklingen in
den for emnerne skal der
forligge en grundig rese
arch.
Projektopgaver skal vise
elvernes evne til at have
overblik og tænke selv
stændigt dog i samråd
med de øvrige i gruppen.
Alle elever har været en
gageret og optaget i opga
ven. Rent menneskeligt
lærer man at arbejde bed
re sammen, en kvalifikati
on der er efterspurgt i er
hvervslivet. Sådanne ar
bejdsmetoder man bruger
under
projektopgaver
styrker sammenholdet i
klassen.

Ved hjælp af illustrative
plancher, lysbilleder og vi
deoklip har fremlæggel
serne virket spændende og
lærerige. Standarden ved
rørende
arbejdsproces,
produkt og fremlæggelser
var høj i 10. Præp.
Gruppen
der havde
valgt kommunikation og
de kommunikationsmidler
der bruges besøgte Ri
tzaus Bureau. Under be
søget interviewede vi Ny
hedschef Erik Berg. Et fa
scinerende besøg der gav
nede vores opgave meget. I
modegruppen blev der og
så fortaget interviews
f.eks. af tøjfarbrikanten
„in wear”.
Projektopgaver har en
konstruktiv effekt både
fagligt og menneskeligt.
Der har været forskelli
ge meninger om ugen, men
flertallet synes det har
været en god, sjov og
spændende uge.
Elev Lasse Skov &
Lasse Martin Dueholm
(10. Præp)
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8. b på biologiekskursion til “Lynggård”
Jens Damgaard, 8.b.
Under busturen fra skolen
til Jungshoved fortalte
Poul Bentzen om det vi så,
så det blev 40 minutters
guided tur, gennem bak
kerne fra istiden og områ
der hvor Svend Gjønge hu
serede under svenskekri
gen. Da vi kom ud til Lynggaard hilste vi på Tor
stens forældre, hr og fru

Andersen. Vi blev budt in
denfor i stuehuset, hvor vi
fik boller og kakao mens
Torstens far fortalte om
gården og specielt om svi
neproduktion, som er hans
speciale.
Efter foredraget gik vi
ud i staldene. Vi syntes al
le der stank. Vi så først på
søer og orner og gik deref
ter over til smågrisene,
som de fleste syntes var

turens højdepunkt. Vi fik
lov at tage dem op og snak
ke og kæle med dem.
Det næste vi så, var nog
le lidt større grise, som li
ge var blevet taget fra de
res mødre. De gik frit i sto
re indhegninger i stalden,
og vi fik lov til at gå ind til
dem. Når man havde sid
det lidt hos dem, blev man
omringet af grise, nogle
elever blev endda nappet i
benene.
Efter besøget i staldene
gik vi ind igen, hvor vi fik
udleveret en tegning af
gården, og vi kunne så stil
le spørgsmål m.h.t. grise
ne. Til slut måtte vi sige
farvel, og så gik turen til
bage til skolen.
Det var et godt besøg på
flere måder: Det er sjovere
at se (og lugte!) og røre ved
tingene end at læse om
dem i en bog. Vi fik også
meget at vide om moderne
svineproduktion.

Lejrskole
i Slesvig
Lejrskolen er nu blevet et
fast programpunkt for 8.
klasse. Fra skolens side er
den beregnet til en tredagestur med et fagligt ind
hold, men grundet den
lange rejse blev den udvi
det med en ekstra dag .
Turens faste udgangs
punkt blev ”Christianslyst” , som er Grænsefore
ningens ejendom ca. 40
km syd for grænsen.
Det faglige indhold af
lejrskolen blev udmøntet i
tre ture : 1. tur gik til Nol
de Museet, derefter videre
til Højer Mølle for at høre
om vadehavet, marsklan
det, diger og sluser m.m.
Sidste programpunkt var

så Frøslevlejren, hvorefter
turen atter gik til Christianslyst med det faste pro
grampunkt : Dagbog!!
2. tur var en byvandring
i Slesvig med to faste
punkter : Gottorp slot og
Slesvig domkirke.
3. tur var samtidig en
del af hjemturen: her be
søgte vi Flensborg by samt
Dybbøl mølle.
Det faglige indhold var
lærernes ansvar, mens ele
verne stod for det sociale,
dvs. hyggen i toget, hyg
gen i bussen og ikke

mindst hyggen på Christianslyst. Det skal dog siges
,at lærerne som sædvanlig
blandede sig når det gjalt
fordeling af værelser osv.
Men alligevel klarede
eleverne at hygge sig , rig
tig råhygge!!
Til sidst bør nok næv
nes, at det blev en tur med
forhindringer, fx er DSB
ikke sådan at bide skeer
med, så der var den sæd
vanlige ventetid forskelli
ge steder, men det klarede
alle elever ” med et smil”
Og tak for det!
BL

Bruxelles-tur 31/10-5/11 ’97
Samfundsfag højt niveau og fransk højt niveau
29 elever og lærerne Mart
in Arvedlund, Mogens
Melchiorsen og Erik An
ker Nielsen.
Vores tur startede hyg
geligt med Pizza i Hylen,
for at fordrive ventetiden
indtil bussen fra Benns
rejser befordrede os gen
nem natten via RødbyPuttgarden til Bruxelles,
afgang 20:30. Chauffør
Ole fra Holstebro kørte
sikkert, venligt og med go
de jyske vittigheder.
Ankomst lørdag formid
dag til New Sleep Well, et
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internationalt
vandre
hjem med en meget cen
tral beliggenhed, lige bag
hovedstrøget. Opmagasi
nering af bagage i en
snæver garderobe. Recep
tionen kunne meddele os
at der alligevel var en ting
vi ikke havde taget højde
for: 1. November er Allerhelgens dag, således var
mange butikker lukkede.
Men det var jo blot en ud
fordring.
Vi startede byrundtu
ren. Tegneseriemuseet be
tragtet som bygning er no-
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get af det smukkeste
indenfor jugendstil
en. Ind i Domkirken
hvor helligdagsmes
sen netop var slut.
Gennem Gallerierne,
Europas første af sin
art, med de fineste
specialbutikker.
Nedad den berøm
te Slagtergaden hvor
restauranterne ud
stiller alt godt fra ha
vet.
Til
højdepunktet
Grand Place, efter
fulgt af den berømte
statue
Manneken
Pis.
Så var der tid til at
slukke tørsten på Øl
museet. Vi sluttede
af i det charmerende
Sablon kvarter med
de mange antikvi
tetsboder. Så var der tid til
at gå tilbage for at få til
delt værelser. Pigerne
måtte have den fornøjelse
at bo otte sammen. Stedet
var hyggeligt med pool
bord, TV, bar-cafeteria og
unge fra alle verdenshjør
ner.
Også søndagen brugte vi
til kulturelle aktiviteter.
Med lynelevator op i Atomium, vartegn fra Ver
densudstillingen i 1958, et
165 millioner gange fors
tørret jernmolekyle. Ud
sigten, tja, der var så
tåget, at vi intet kunne se.
Resten af dagen var helli
get slaget ved Waterloo
1815, da Napoleon led sit
endelige nederlag. Vi ople
vede stort set alle sevær
dighederne i forbindelse

med dette slag. I dag er en
lille del af slagmarken
gjort til Go-cart bane, hvil
ket vi havde fornøjelse af
enten som frygtløse racer
kørere eller som jublende
tilskuere.
Hele mandagen stod i
EU's tegn. Vi fik forevist
det imponerende glaspal
ads hvor EU-parlamentet
lejer sig ind for en høj pris.
Overfor er der netop indvi
et en tilsvarende bygning
hvor EU-parlamentarikernes kontorer skal indret
tes. EU er sandelig også en
fysisk størrelse af dimen
sioner. I disse postmoder
ne omgivelser fik vi fore
drag om EU's udvidelse
mod øst og om EU-parlamentets arbejde. Vi fik fo
revist den store plenarsal.

I mere ydmyge omgi
velser har Land
brugsrådet til huse.
Her fortalte Lars
Hvidtfeldt om EU's
landbrugspolitik og
om hvordan Land
brugsrådet på for
skellig måde søger at
påvirke denne politik
i dansk landbrugs fa
vør. Dagen sluttede
med foredrag på
Danmarks EU-ambassade.
Vores sidste dag
startede med smukt
solskin, vi tog de of
fentlige
transport
midler ud til en stor
radio-TV station RTBF (Radio Television
de la Communaute
Francaise).
Her blev det for én
gangs skyld muligt, at gå
bag skærmen, at se de
mange forskellige størrel
ser studier med projek
tører, kulisser og tek
nikrum.
Efter frokost kunne vi,
efter et personligt check,
komme ind i NATO's civile
hovedkvarter for atter en
gang at blive orienteret
om udvidelsen mod øst
denne gang om optagelse
af Øst- og Centraleuorpæiske lande i NATO. Fra
Madrid-mødet i juni 1997
er Polen, Tjekkiet og Un
garn blevet de udvalgte
lande. Arild Isegg talte om
dette i forbindelse med
NATO’s ydre og indre til
pasning efter den kolde
krigs ophør.
Uffe Balslev omtalte
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Danmarks rolle i denne
tilpasningsproces. Det var
interessant at høre om de
nye små mobile enheder,
som kan sendes udenfor
NATO-territoriet, såkald
te multinationale fælles
værn.
Udviklingen
er

kommet langt fra NATO's
oprindelige formål, som
han meget populært for
mulerede: “At holde rus
serne ude, amerikanerne
inde og tyskerne ned.” Da
gen sluttede med småregn
og længe venten på en NA-

TO-bus. På den må
de fik vi ikke så me
get tid til de sidste
indkøb af den gode
belgiske chokolade.
Efter at have nydt
aftensmad i Slagter
gaden mødtes vi med
Ole ved bussen klok
ken otte og herfra
gik hjemturen stille
og roligt, med video
film og flere jyske
vittigheder.
På
grund af alles gode
opførsel
ulejligede
Ole sig med at “for
vandle” bussen til en
sovebus og således nåede
vi veltilfredse tilbage til
Herlufsholm midt på for
middagen. Alle var enige
om at det havde været en
rigtig god tur.
Mogens Melchiorsen

Præp-klassen i Berlin
Søndag den 9. November
tog 16 forventningsfulde
elever og 2 lærere ( LT &
MF ) ud på en velforberedt
og planlagt studietur. Tu
ren og aktiviteterne på
stedet skulle, ifølge års
planlægningen, være en
del af årets pensum.
Sankt Michaelsheim
Vi ankom til Bahnhof Zoo i
Berlin. Her tog vi bussen
ud til den anden ende af
Kurfurstendam til et pa
tricierkvarter, hvor der lå
nogle store villaer. Der lå

også det ungdomsherberg
og hotel, som vi skulle bo
på. Det hed Sankt Micha
elsheim. Engang boede
den kendte komponist
Mendelsohn her.
Værelserne var meget
pæne og velmonteret. Ste
det var ideelt for ture og
udflugter, men også til de
faglige aktiviteter, som
lærerne udsatte os for. Vo
res værelse var nu lidt
småt, hvorimod nogle af
pigerne havde et stort
værelse med panorama
vindue, så de kunne kigge

ud i haven. I de værelser
vores klasse boede i var
der 2 køjesenge og fire små
skabe.
På stedet var der flere
opholdsstuer, musikloka
ler og et mindre udskænkningssted, hvor man fx
kunne hygge sig efter en
hård dag.
Det blev nogle spænden
de dage med et hårdt og al
sidigt program. Af mange
indtryk skal her nævnes
Skolebesøg
Tirsdag den 11/11 ¥97
tog 10. Præp. på besøg på
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en tysk privatskole i VestBerlin, som hed „Der
Evangeliche Schule vom
Grauen Kloster”.
Skolen var 470 år gam
mel og det var oprindelig
munke, som underviste på
skolen. Indtil midten af
50ierne lå skolen i det
gamle Østberlin, nærmere
betegnet Alexanderplatz.
På skolen gik der ca. 700
elver, og der var ca. 70
lærere ansat. Eleverne op
tages i 5. Klasse , og langt
de fleste går på skolen til
afslutningen af gymnasie
tiden. I 5. Klasse startes
andet sproget latin, og i 7.
Klasse tilføjes græsk til
skemaet, som vi danskere
jo nok finder meget usæd
vanligt. Årsagen hertil er,
at skolen er en klassisk in
spireret skole. Nu efter at

Berlin igen er blevet en hel
by, er der kræfter i gang
for at flytte skolen tilbage
til dens oprindelige place
ring på Alexanderplatz.
Sachsenhausen
En tung gråvejrsdag tog vi
S-banen ud til Oranien
burg. Efter et stykke tids
kørsel kunne man tydeligt
se, hvordan byen forandre
de udseende. Vi havde be
væget os fra Vest til det
gammel ystberlin. Her var
der både fattigdom og for
fald. Vi gik et godt stykke
igennem byen for at kom
me til vore bestemmelses
sted: Den tidligere KZ lejr
Sachenhausen.
Da vi kom til lejren så vi
først henrettelsespladsen.
Derefter så vi en fangebarak, som var indrettet som
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dengang krigen rasede.
Bygningen blev for et par
år siden forsøgt nedbrændt af nynazister, som
ønskede at slette et tyde
ligt minde om rædslerne
fra krigen. Lejren virkede
meget stor og uhyggelig.
Dødsceller, ligkældre, krematorieovne og lejrlægens
arbejdsrum, hvor eksperi
menter med fanger, såvel
levende som døde, blev ud
ført. Alt i alt et chokerende
og tankevækkende besøg i
fortiden.
Mange andre positive
indtryk kunne gengives
fra 6 dejlige dage i Tysk
lands gamle hovedstad,
men vi der deltog vil nøjes
med ovennævnte og så i
øvrigt sige hinanden og
lærerne tak for turen
Elever fra 10.præp
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Folk og Fæ
Leif og Mie Sehestedt Herlufsholms læge og sy
geplejerske - har den 23.
december fået en søn. Bør
neflokken på Sus tæller
hermed hele fem ægte herlovianere! Godt gået Mie.
Vi byder Frederik hjerte
ligt velkommen!
Sus’s erfarne “dame”
(syeplejerske) forsikrer, at
far og søn har det godt.

Pr. 1. ja
nuar
er
Flemming
Nielsen,
Næstved
ansat som
musik
lærer
i
grundsko
len. Vores nye kollega er 4.
års studerende på Vor
dingborg Seminarium med
linjefagene musik og sam
fundsfag og desuden lærer
ved Stensved Ungdoms
skole. Flemming Nielsen
fortæller i øvrigt om sig
selv at han gennem hele
studietiden har været vik
ar i et Bo- og naboskab, og
fritiden bruges også på
musik samt løbeture - „og
min kæreste”! Og han glæ
der sig til en lærerig tid på
Herlufsholm, hvor „alle
har taget godt og positivt i
mod”.

Sammy Sieck, student
fra Herlufsholm 1995, er
blevet knyttet til skolen

Red. Mads Nielsen

som “so
vesalsas
sistent”.
Sammy
er netop
færdig
med mili
tærtjene
sten, og
skal primært tage sig af
imple-menteringen
af
“Outward Bounds” pro
grammet.
Tidligere
i
århundredet havde man
på
sove-salene
ofte
“småhørere”, dvs ugifte og
nybagte cand mag.er eller
cand theol.er som selv
kunne have gavn af de
pædagogiske
erfaringer
samtidig med at de afla
stede den faste sovesals
hører.

Philip B. Strange, 6.kl.
har fægtet i 4 år i Næstved
Fægteklub (som gennem
utallige år har haft til hu
se på Herlufsholm) - og
ved DM i januar fejrede
han sin hidtil største tri
umf:
han
blev
dan
marksmester på sabel.
Samtidig fik hans klasse
kammerat og sparrings

partner Tommy BuchMadsen en broncemedalje. Fægteklubben har en
flot tradition for udvikling
af børne- og ungdomsfæg
tere, ikke mindst takket
være fægtemester Frank
Engsbye, og en lang række
herlovianere har opnået
mesterskabstitler på pi
sten. Alligevel er Philip
lidt i særklasse: ikke bare
har han kampgejsten og
psyken til at vinde. Han
har tilrettelagt en alsidig
træningsindsats for også
at forbedre sin stil. Ballet
træning tjener dette for
mål - oven i købet på en
skæg måde! Et stort tillyk
ke til fægteren, som har
mod og talent til at være
bedst på en anderledes
måde.

Skolens anden sovesalsassisent,
Cecilia
Karl
ström har overtaget “Eng
lish House” efter Theresa
Vinther. Hun fortæller at
denne del af juniorpro
grammet fortsættes med
de kendte aktiviteter: leg
og diskussion på engelsk centreret om emner som
allerede er på tapetet i den
øvrige undervisning. Det
vil sige at juniorprogram
mets bestræbelse på at
fastholde et samlende
synspunkt fastholdet
samtidig med at man har
det sjovt i det særlige engelsk-miljø.
*♦**♦**♦*
Theresa Vinther, en an
den af skolens engelske
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native speakers, er fra
trådt sin IB-stilling af pri
vate grunde. Theresa nåe
de at arbejde på Herlufs
holm et år, i godt halvde
len af tiden som en særde
les kyndig og inspirerende
spoginstruktør for lærer
korpset på IB-linjen. Hen
des timer overtages af kol
leger.

The English Spea
king Union afholder
den årlige Public Spea
king Competition den
11. marts - desværre i
rejseugen for 2. g. Her
lufsholm vil alligevel
være repræsenteret ved
tre elever. Nærmere
omtale i næste nummer
af Kontakt.

Matematikkonkurrence
Den 8. januar svedte
1265 elever fra landets
gymnasiale uddannel
sesinstitutioner
over
opgaverne
i
årets
GEORG MOHR KON
KURRENCE i matema
tik. Fra Herlufsholm
deltog 8 fra gymnasiet,
og de klarede sig fint.
Resultatmæssigt place
rede alle 8 sig i den bed
ste halvdel.
David Dencker 3. Y
og Christian Collet 2. X
præsterede særlig flotte
besvarelser, og de mod
tog begge et diplom for
deres indsats.

SOS-børnebyerne
Da nogle af Herlufsholms
lærere deltog i IB-workshops i Ljubljana, Sloveni
en, var vi ved festbanket
ten placeret sammen med
to unge ghanesiske lærere
fra SOS-IB-skolen i Gha
na. De fortalte om de afri
kanske børnebyers skole
net: ved alle SOS-børnebyer i Afrika drives der sko

ler, hvor lokale børn kan
integreres med beboerne i
børnelandsbyen. De bed
ste af eleverne fra hele
kontinentet bliver tilbudt
at tage på kostskole i Gha
na, hvor de gennemgår IBprogrammet som adgangs
billet til en universitetsud
dannelse senere.

Samarbejde med Team Danmark
Herlufsholm tilbyder fra
næste skoleår at elever, der
er særlig dygtige sportsu
døvere, kan tage den dan
ske studentereksamen over
fire år i stedet for tre.
For at blive optaget på
denne linie skal man være
godkendt af Team-DK, og
med gymnasieforløbet for
delt over fire år, vil man få
tid til sin træning, til at
deltage på udvalgte hold
ved turneringer og kon
kurrencer, også i udlandet

- samtidig med at man
passer sin skole. Her er
det så skolens forpligtelse
at tilrettelægge studiefor
løbet, inklusive prøver og
eksaminer og studievej
ledning i forbindelse her
med, med den fornødne
fleksibilitet.
På Herlufsholm vil de
særdeles gode sportsfacili
teter skolen råder over,
gøre tilbuddet særligt at
traktivt for dygtige og am
bitiøse sportsudøvere.

Cabaret i festsalen
til fordel for SOS-børnebyer
Et festligt arrangement er på bedding under vejledning
af Dorte Madelung: 2. april opføres i festsalen en
Cafe-Stjerne-Mix,
hvor der samtidig bliver servering - og salg af billetter.
På den måde får også forældre og skolens venner i
Næstved lejlighed til at opleve et kvalitetsprogram plus
den gode stemning som er en tradition ved cafe-arrange
menter på Herlufsholm. Entreindtægterne går ubeskåret
til SOS-byggeprojektet i Botswana, og Georg Christensens
Boghandel vil forhandle billetterne i Næstved. Diple vil
selvfølgelig kunne købe billet på skolens kontor - så:

KRYDS I KALENDEREN D. 2. APRIL.
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A. M. BRORSONS
LEGAT
Niels
Frederik
Skov
Jensen (200 kr.) for en al
drig svigtende indsats som
præfekt pA Lassengården.

Julelegater
GREV MOLKTE
LEGATET
MariaGrandHansen (475
kr.) gives for en stor og ak
tiv indsats på Egmontgården som præfekt.

O. P. SIECKS
LEGAT
Jacob Schmidt (500 kr.) for
hans arbejde med diskotek
og fester, hvor alting er i
orden, og hvor han altid er
meget hjælpsom og imøde
kommende.

Peter Hempel (475 kr.) for
hans engagement og dyg
tighed i forbindelse med
SOS-Børneby - konkret julebazaren.

M. B. MELCHIORS
LEGAT
Isis Hjorth (300 kr.) for
hendes engagement og sit
smittende humør.
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DEN MEYERSKE EK
SAMENSPRÆMIE 1996
William Lindsay-Poulsen
for det højeste årsprøve
resultat (120 kr.)

T
p

P. N. ROSENØRNS
LEGAT
Jesper Bisgaard (300 kr.)
for en overbevisende ind
sats som præfekt på Vuen.
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Arendse Krabbe (475 kr.)
for hendes meget venlige
måde at være på og også
sit store engagement i for
bindelse med SOS-Børneby - konkret tombolaen.

2,Pinsedag I

PROVST H. LUNDS
LEGAT
Claus Hjorth Madsen
(1000 kr.) for hans indsats
for sovesalens beboere.
Han er samvittighedsfuld
og meget loyal.

Juni

Christina Nissen (475 kr.)
for hendes engagement og
dygtighed i forbindelse
med SOS-Børneby - kon
kret julebazaren.

B. M. KYNTES
LEGAT
Christian Collet (500 kr.)
for at kunne gennemføre
en stor og krævende rolle i
skolekomedien og samti
dig fastholde sit faglige ni
veau.

iyyo
August
L

1

S

2

iyyy

Årsplan • Herlufsholm Kostskole
September

Oktober

November

Ti

1

T

1

Is

1

45

Ti

1

Februar

Januar

December
F

1

Im

i

5

M

1 Eva-

p

Juni

Maj

April

Marts

] Skærtor.

L

1

Ti

1

T

1

S
M

2

F

2

3

L

3

4
c. Grundlovs

S

4

M
Ti

5
6

O

7

O

2

F

2

Im

2

O

2

L

2

Ti

2 Or. 1 g

Ti

2 ringsuge

F

2 Langfre.

M 43 32
Ti

T

3

L

3

Ti

3

T

3

S

3

O

3

O

3

F

4

S

4

O

4

F

4

M

4

T

4

T

4

L
s

3
4 Påskedag

Tj

O

5 Start

L

5

M

5

T

5

L

5 ig

Ti

5

F

5

F

5

M

5 2' påsked.

O

O
2
SIBe^Tg T
4 Skr.eng.2.a F
i
5 3g.

T

6

S

6

Ti

6

F

6

S

6

O

6 3. g kons.

L

6

L

6

Ti

6

T

6 starter

S

6

r

/ skoling

7
8

7

L

7

M

7

T

7

S

8 Indsk.fest

M
Ti

O

L

T

8

S

8

TI

8

F

8

M
Ti

7
8

S

9

O

37

Q

9 Ekskursion

41

45

50

M
9 6.-8.kl.+2.g Ti

F

9

M

9

9

L

T

10

L

10

Ti

10

T

10

S

11

F

11

S

11

O 12

L
s

12
13

M 12
Ti 13

Mil
Ti 12

33

M to

Ti

y

49

44

O

10

14 Fastelavn

O 17

17

T

17

S

18

F

18

S

18

O 18

F

18

O 19

L

19

M 19

T

19

L

19

M 18
Ti 19

20

S

20

Ti 20

F

20 ..

S

20

F

21

L

22 Fugleskyd.

M 21 Lejrskole
Ti 22 8M

S

23

47

RO

0
J

F

21

L
S

22
23 334 år

O 23

L

23 9 +Præp.

T

24

S

24

F

25 Juledag

L

26 2. juledag

S

27

T
M 25
Ti 26 Ä*
F
O 27
'
L

Ti 27 ringsuge

40

F

27

53

20

22

M 23 Termin
Ti 24 ’/m8

27

S

O 21

4

Ti 23 Or.gr.

Ti 23

O 24

O 24

F 23
. Ä . KoncertL 24 bal

22
23

M 24 2- Pinsed.

T

24 Ski. Hans

L

24

Ti 25 Mdt.eks.

F

25

S

25

O 26

L

26
27

M 26
Ti 27

T

25

S 25

26

F

26

M 26

27 Maskebal

L

27

Ti 27

T

27

S

28

S

28 Palmes.

O 28

F

28

L

29

M 28
Ti 29

S

30

O 30

28

M 28

O 28

L

28

M 28

T

28

29

Ti 29

T

29

S

29 863 år

Ti 29

F

29

M 29

S

30

O 30

F

30

M 30

O 30

|L

30

Ti 30

L

31

S

31

O 31

M 31

05.08.
22.08.
24.10.
10.11.
21.11.
29.11.
05.12.
09.01.
14.01.
23.01.

Diplene kommer
Fugleskydning
Blebal (gr.skole)
Vildtaften
Komediebal (2. g)
Stiftelsen 863 år
Forældremøde (l.g/pre-IB)
Forældremøde (6.-8.kl./2.g/IB-l)
Trolledag (3.g)
Forældremøde (9., 10. præp)

M31

35

T

31

Karaktergivning
05.10
07.10
08.10
24.11
09.12

Kar. grundskole/gymnasiet
Møde grundskolen
Møde gymnasiet
Kar. l.g
Kar. grundskole/gymnasiet

11.12
14.12
22.03
24.03
25.03

Møde grundskolen
Møde gymnasiet
Kar. grundskole/gymnasiet
Møde grundskolen
Møde gymnasiet

Herlufsholm
Grundlagt 1565

1 ft

T

29 IB-'

F 30 Konfirma-

22

0A

og
47

O 21

T

25

17

9c

43

F

L

40

M 21
Ti 22

O 23

F

S

2,b

Oft
40

O 14

18

21

23

04

M 19
Ti 20

S

O 23 6. kl. (MYP) F

13

19

21

T

S

L

20

M 22

11

M 12
Ti 13

O 19
T

g

S

12

17

Ti 20

M 22

11

L

S

20

S

F

16

L

21

10

L

20

]A

9

L

15

L

22

S

18

F

F

O 20
F

T

17

9
10

T

M 19

T

26

L

O

44

07
4/

r 8

O 16 Dimission
S 16
M ]7 Danskopg. T 17 %
Ti 18'°
F 18
%

19

M 21

L

O 17

ni
™

T

M 14
Ti 15

F

Ti 22

O 26

16

15

19

22

ø 25 Ekskursion
S 25
M 26 Evo^ T 26

F

14

L

F

21 bal

25

16 Termin 3.g

F

S

L

F

Ti

11

O 12 '-s
T 13 Kr.himmelf.

18

S

Ti 25

S 14 Rejseuge O 14
M 15
] ] T 15 Ekskursion

Ti

T

22
24 Blebal

15

18

O 21

24 7. kl. (MYP) L

7

10

M 10

T

T

T

27

Ti 13

17

Ti

35

13 Gøyebal

16

17

M24

L

L

L

T

13

O 16 Kirkejul

17

4*^

L

M 15
Ti 16

T

Ti

11

M 12

S

M 16

34

S

12

15

16

M i?

11

F

14 Trolledag

F

16

T

F

O 16

S

9

12

T

Ti

S

11

15 Julebal

15

8

F

13
14

7

L

T

F

L

M 1415 38
°°

Ti

F

9

12

S

15

7
8

10

11

15

14

L

IQ T
L

L

O 14

F

O

7

8
9

F

F

O 13

S

° 10

12

4

5

O 10

O 11

T

13

9

7

8
M
9 Ekskursion Ti

T

S 13
M -|4 Historie

T

1

Juli

f

O 28
T

29

F

30

L

31

27.02. Maskebal
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KONTAKT HERLUFSHOLM
Skolens kontor

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85
Rektor Klaus Eusebius Jakobs
Lektor Krogh-Madsen, adm. ii
Lektor Jørgen Hvidtfelt, økon.
Overlærer Jan Jensen, afd. in;
Sekretær Eva Bardram ■ Sekr

iiiinia

4500061 38999

Direktionskontoret

55 72 01 01 - Fax 53 73 60 02 (iienvenaeise vear.
godskontor@herlufsholm.dk

Skolens øvrige telefoner
Studievejlederkontoret:......... 55 77 01 66 + 35
Lærerværelset: ....................... ....... 53 73 97 73
Sygehus: Sygeplejerske
Anne-Marie Sehested ............. ....... 55 75 13 45
Køkken:
Økonoma Susanne Andersen . ....... 55 75 14 83

Sovesalene
Vuen: Jacob Normann ......... . . . .55 72 10 98
Egmontgården: Lone Dyrløv . . . .55 72 03 71
Skolebygningen
- vestre sovesal: Morten Fries . . .53 72 76 13
- østre sovesal: Jørgen Løwe . . . .55 72 00 20
Lassengården
- piger: Suzanne Strange ..... ....... 55 72 04 30

økuiiohu;

- u-tnau «arcose.

Linnedstuen:
Oldfrue Margot Jensen .......... ....... 55 75 17 75
Varmecentral og værksted: .... ....... 53 75 12 79
Vedligeholdelseschef
Karl Andersen ........................ ....... 55 77 41 58

- drenge: Jimmy Burnett Nielsen .55 72 04 30
Museumsbygningen, 1. sal:
Niels C. Koefoed...................... ........55 72 32 66
Birgitte Gøyegården:
Nils og Elisabeth Aarsø......... ....... 55 72 26 13
Pernille Gøyegården
Susanne Geisler...................... ....... 55 72 01 30

Privattelefoner
Martin Horst Arvedlund . . . ....... 44 44 80 49
Lars Bardram.......................... ....... 53 72 9105
Hans-Jørn Bentzen.................. ....... 53 59 41 18
Poul Bentzen............................. ....... 53 78 22 27
Bjørn Christensen................... ........ 53 73 84 65
Vibeke Dehlie.......................... ........ 55 77 09 46
Karen Fanø.......... 55 54 00 40 Fax 53 79 72 33
Anna Sofie Hansen.......................... 53 79 72 10
Dennis Carsten Hansen .... ........46 36 35 69
Hans Hansen........................... ........ 53 72 86 31
Mogens Hall Jensen ....................... 55 54 53 30
Cecilia Karlström.................... ........ 55 77 88 72
Lykke Winther Kjer........................ 55 77 37 00
Sv. Krarup-Christensen......... ........ 55 81 71 77
Pastor Eilif Kristensen........... ........ 55 72 03 78
Niels Arnt Kristiansen .......... ........ 53 72 97 75
Jørgen Larsen.......................... ........ 53 61 38 77
Bent Laursen .......................... ........ 55 72 04 16

Bjarne Levin............................. ....... 58 19 14 46
Dorte Madelung....................... ........ 53 72 76 13
Mogens Melchiorsen................ ....... 53 73 58 36
Erik Anker Nielsen................. ....... 55 70 07 04
Louis Nielsen.................................... 53 73 54 35
Mads Nielsen...... 55 72 45 33 Fax 55 72 45 99
Benny Njor................................ ....... 55 54 78 58
Inge Olhoff-Jakobsen ..................... 55 72 07 08
Marianne Olsen....................... ........ 53 72 62 32
Else Marie Ottosen......................... 22 12 72 61
Ole Pedersen.................................... 53 75 66 65
Elsebeth Plaschke................... ........ 55 77 40 15
Anne-Marie Pless.................... ........ 43 45 59 39
Niels Rasmussen .................... ........ 55 44 66 50
Jens Trandum.......................... ........ 53 72 71 28
Nina Ulff-Møller ..................... ........ 38 74 68 35
Niels Ulrichsen........................ ........ 53 72 50 55
Erik Worm........................................ 55 72 04 98

Mønttelefoner

SUS.......................................... . ...
Vuen........................................ . ...
Pernille Gøyegården............... ...
Mygningen................................ ...
Skolebygningen, Øst............... ...
Skolebygningen, Vest............. ...

Helenhallen.............................. . ...
Egmontgården......................... ...
Lassengården, drenge............. ...
Lassengården, piger............... ...
Birgitte Gøyegården............... ...
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