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KONTAKT HERLUFSHOLM
Skoleårets første nummer af Kontakt vil specielt gerne informere forældre til 
nye elever - og dermed byde velkommen til denne nye læsergruppe.
De har nu »investeret« Deres barn i dette projekt - overladt det til vores under
visning og i de fleste tilfælde til vores omsorg på kostskolen i alle døgnets 24 
timer. Det føler vi som en tillidserklæring, men også som en udfordring, vi må 
leve op til. At vi tilmed arbejder i historiske rammer, hvor andre i over 400 år 
før os har skabt en god og respekteret skole, bliver en forpligtelse for os alle på 
en anden led: der er en arv, som skal forvaltes.
Hvert år påstår 3.g at have lavet en fugleskydning, som overgår alle tidligere - 
og 2.g’s komedie skal altid måles med tidligere års geniale produkter. Det kan 
måske synes en lidt ungdommelig kappestrid mellem klasser og årgange, men er 
i sidste instans en ildhu for at leve til dem der gik forud.
Hvad der var godt for dem, skal imidlertid ikke bare kopieres - hverken når det 
gælder undervisningen, kostskolens praksis eller opdragelsen. En vis evaluering, 
justering og fornyelse er nødvendig - og den må forældre og skole hjælpes ad 
med at udvikle.
Bl.a. derfor udsender vi Kontakt - som en direkte og indirekte refleks af skolens 
dagligliv. En impuls, som meget gerne må afføde et konstruktivt feedback fra 
forældrene. Det kan udtrykkes i bladets spalter, når man mødes ved forældre
konsultationer og fester eller i direkte dialog med den enkelte: faglærer, studie
vejleder, sovesalslærer, Rektor og Forstander. Kontakt Herlufsholm!

Redaktøren
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Tale ved dimissionen d. 21. juni 1989
Rektor Gert Olsen
Studenter og dimittender fra 10. klasse. Her- 
lovianere årgang 89.
Hjertelig tillykke med vel overstået eksamen. 
Vejens første skridt er gået, 
herlig frihed har I fået;
men hvad liv er det, I venter?
Som udgangspunkt for min tale til jer dimit
tender vil jeg tillade mig at citere uddrag af 
Frederik Paludan-Møllers digt fra 1837 om: 
Den ottende kunst.

Den ottende konst
Syv Konster man fra gamle Dage drev, 
Hvormed Enhver forsøge kan sin Lykke, 
Og frie Konster disse syv man nævner.
Men blandt de Syv den ottende er glemt, 
Og denne Konst - er Konsten at behage.
I Chinas Land, man ogsaa har
I Konsten at behage Professorer.
De boe i Peking, nær ved Keiserborgen, 
Og over deres Døre læser man
Med gylden Skrift de Ord: King-kong-fut-se 
Pe-Kuang-pe - Ord, som paa Dansk betyde: 
Træd ind, min Ven! du vil det ei fortryde.

(Herefter citerede taleren digtets fabel om den 
unge mand, som lærte Konsten at behage - af 
den store chinesiske dukke af porcellain - dvs. 
at nikke på rette sted!)
Når jeg har valgt at læse dette digt, så skyldes 
det, at det har siddet mejslet ind i min hukom
melse, siden jeg læste det første gang i oktober 
1952.
Digtet omhandler noget ubehageligt centralt i 
tilværelsen, men kan ikke støde eller såre 
nogen af de tilstedeværende da det jo foregår 
i Kina.
Den ottende kunst er naturligvis utænkelig i 
Danmark.
Desuden er digtet blevet sørgeligt aktuelt i den 
sidste måned. For medens I aflagde prøve i de 
syv andre frie kunster, så blev, ja måske helt 
op til 8000 kinesiske studenter og andre unge 
massekrerede under kinesiske tanks på »Den 
himmelske freds plads« i Peking. Og det blot 
fordi de ikke ønskede at behage.

Hvem er det så der lider af behagesygen. Ja, 
det er i hvert fald ikke jer unge, og heri ligger 
netop jeres store mulighed for at skabe udvik
ling og fornyelse.
I ungdommens brydningstid har man nemlig 
det enorme privilegium, at man ikke skal 
behage nogen som helst. I er helt overladt til 
jer selv. I er uforpligtede. I er uden ansvar for 
kone, børn og familie. I er gældfri. Har måske 
endda en børneopsparing. Skylder ingen tak 
og siger ikke tak. Og så får I oveni købet penge 
for at studere. I er ydermere privilegerede, for
di I ikke selv er klar over hvor privilegerede I 
er.
Det er ikke tom snak fra min side. For 36 år 
siden sad jeg, som I nu sidder - festklædt, 
knejsende med den hvide hue, var let beruset 
- af lykke og husker selvfølgelig ikke et ord af 
rektors tale.
Verdensbilledet var omtrent som nu. Stalin 
lige død. Koreakrigen lige brudt ud. Sueska- 
nalen besat af Frankrig og England - og rus
serne kvalte en opstand i Budapest.
Hvor var de unge. Ude at demonstrere. Hvad 
ellers. Også jeg har stået ved Universitetet og 
råbt i kor. Sæt magt bag ved FN.
Parallellen til idag er åbenbar. Khomeni er 
lige død. Kanonerne tordner i Afghanistan - 
eller også et andet sted - Panamakanalen 
under skærpet bevogtning og Kineserne har 
lige kvalt en opstand i Peking. Det vil gå jer 
som det gik os andre. 1 vil også lade jer rive 
med på begejstringens bølge. I vil gå på bari- 
kaderne, for det I tror er det eneste rigtige. Og 
det vil I gøre fordi I er så privilegerede at I kan 
tillade jer det. I behøver nemlig ikke at 
behage.
I er unge!
I er endda blomsten af Danmarks unge!
I er tillidsfulde og fulde af tro på fremtiden!
I er dejligt naive!
Men intet varer evigt.
I bliver alle automatisk ældre evt. gamle.
Nogen af jer mister tilliden både til sig selv og 
andre.
Mange af jer taber troen på fremtiden. Der er 
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et spinkelt håb om at nogen af jer fortsat vil 
forblive naive, for det gør ligesom tilværelsen 
lidt lettere.
Det var dyb livserfaring der blev udtrykt i Bir
gitte Gøyes valgsprog:

Forlad dig ikke på mennesker 
men frygt Gud og gør ret.

Kære dimittender. I har haft det dejligt. I vil 
få det endnu bedre i de kommende år. I studie
tiden, der nu ligger foran jer, får I stort set alt 
forærende uden forpligtelser og ansvar.
Husk at nyde det. For friheden varer ikke 
evigt.
Samfundet kræver sine investeringer tilbage 
med renter.
Når studietiden er forbi - er friheden forbi. Så 
skal der arbejdes, så skal gælden betales tilba

ge. Så begynder den del af livet, hvor I skal op 
om morgenen og have cykelklemmerne på. Så 
får I ansvar, indflydelse og magt - men samti
dig mister I jeres frihed.
De lykkeligste af jer er dem, der forbliver en 
anelse naive og dermed får frimodighedens 
vidunderlige gave.
Mine ønsker for jeres fremtid skal derfor 
være: at I uden at være ubehagelige, vil undla
de at være behagelige og at I fortsat vil være 
naivt frimodige. Og så til slut et

GRUK
Husk at elske 
mens du tør det. 
Husk at leve 
mens du gør det. 
Tillykke årgang 89.
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SET & SKET

Red. Vagn Andersen.

21. juni:
Den årlige dimissionsfest for 3.g og 10. kl. 
med forældre, lærere og indbudte gæster.
I kirken taler rektor til dimittenderne og 
uddeler eksamensbeviser. 62 studenter og 11 
disciple fra 10. kl. bestod. Derefter serveres et 
glas sherry i Hylen, og så følger den festlige 
middag i Helen-hallen med sange, taler og 
uddeling af forskellige præmier.
På forældrenes vegne talte j ournalist fru Aase 
Holm, moder til student Jakob Holm. På sko
lens vegne talte forstander Aage Wolff- 
Sneedorff, på dimittendernes vegne talte stu
dent Frederik Wisborg, for 10. kl. talte klasse
lærer Vagn Andersen, og på Herlovianersam- 
fundets vegne talte formanden Thomas Jer- 
miin.
Rektor uddelte en række legater og bogpræ
mier.
Odd Fellow logens 2000 kr. deltes mellem 
Mikkel Pödenphant og Peter Bo Hem- 
mingsen.
Rebekka logens 1000 kr. gik til Tina Nielsen. 
Svend Aage Houmanns mindelegat på 1000 
kr. tildeltes Ulla Peiter Andersen.
Carlsen Langes legat på 2000 kr. deltes mel
lem Jens Møller Nilsen og Charlotte Monte- 
rossi Munck.
Den gamle rektors legat, kr. 3000, tilfaldt 
Steen Hommel Nielsen, Meyers legat på 2 
gange 60 kr. gik til Niels Toft og Annelotte 
Philipsen.
Charlotte Reventlon Mourier fik romanen 
»Åndernes Hus« og Mads Bjørn Rasmussen 
fik »Herlufsholms Historie« i 3 bind.
Student Sune Sebber Christensen afleverede 
Elipsen og modtog i stedet de traditionelle 
manchetknapper.
For indeværende skoleår er Elipsen overdra
get Christian Gottschalck.

24. juni - 2. juli:
H.C. Ørsted Instituttet afholder sommeru
niversitet for 24 gymnasieelever fra hele 
landet.

August:
12. Ved en reception fejrer lektor Mads Niel

sen sit 25 års jubilæum på Herlufsholm.
14. Det nye skoleår starter med lærerråds

møde og rundvisning/orientering for nye 
1 .g-elever.

15. Første skoledag.
18. Tennistræningen starter under ledelse af 

Claus Algaard.
19. Grundskolen afholder sin traditionelle 

skovtur.
22. Gymnasiet og 10. kl. på skovtur til Møn.
24. Øhnen, fru Braae, fylder 65 år.
26. Den årlige fugleskydning med besøg af 

25, 45 og 60 års jubilarer.
29. Elevforeningsmøde ang. oprettelse af det 

nye elevråd.
30. Elevrådsudvalg med valg af en repræsen

tant og een suppleant fra hver klasse.
31. Repræsentanter for Den Arnamagnæan- 

ske Samling besigtiger skolens historiske 
håndskrifter og dokumenter.

September:
1. Rektor Gert Olsen fej rer sit 25 års j ubilæ- 

um på Herlufsholm. 13. time er der kran
sekage, portvin og sodavand til samtlige 
elever, og kl. 13 reception i Festsalen.

7. Balletskolen starter under ledelse af fru 
Heering. - Ekstrabladets turnering i fod
bold. Vi taber til Lille Næstved Skole 1-3.

9. Forældredag for l.g.
11. Journalist Birgitte Lystrup samler stof til 

en artikel om skolen til Ugebladet 
Femina.

12. Fodboldstævne for grundskolen.
13. Atletikstævne for grundskolen på Her

lufsholm Stadion.
Danseundervisningen ved fru Fylking 
starter.

13. Skolemesterskaber i atletik på Herlufs- 
14. holm.
18. Næstved Brandvæsen og Civilforsvaret 

afholder brandøvelse på Herlufsholm.
19. Næstved Turistforening vises i forbindel

se med projektet »Kend din by« rundt på 
skolen af rektor.

19. Regionsstævne i atletik i Maribo.
26. Storstrøms Amts uddannelsesråd afhol

der møde på Herlufsholm.
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PÆD-NOTER:

Red. Hans-Jørn Bentzen

Efter at skolen i 400 år havde været en ren 
drengeskole, kom der i 1966 piger på skolen, 
idet gymnasiet blev åbnet for dagelever - 
piger og drenge fra oplandet. Det næste skridt 
i retning af kønsintegration blev taget i 1985, 
da piger blev optaget som kostelever i gymna
siet, og det sidste skridt blev taget ved starten 
af dette skoleår, hvor grundskolen tog imod 
piple, foreløbig 3 i 8. klasse og 8 i 9. klasse. 
Der kommer lutter positive beretninger fra 
såvel elever som lærere i forbindelse med 
pigernes indtog i grundskolen.

Som noget nyt står der i år tysk på skemaet for 
6. klasse. Hermed får eleverne et lille for
spring ved at starte på tysk et år tidligere end 
normalt, men undervisningen, som varetages 
af Lars Bardram, vil selvfølgelig blive lagt til
rette under hensyntagen til at næste års nye 
elever i 7. klasse skal følge med.

Med gymnasiereformen er der indført en 
række valgfag, som eleverne følger i hold på 
tværs af stamklasserne. Dette vanskeliggør 
skemalægningen, og det kan i fremtiden ikke 
undgåes at der bliver mellemtimer for en del 
gymnasieelever. Nogle vil sikkert bruge disse 
pusterum til en hyggelig snak med kammera

terne i Hylen, eller til en tur langs Susåen; 
men for de særlig energiske, som vil bruge 
tiden effektivt, er der nu indrettet studiebok- 
se/læsepladser i det gamle studievejlederkon
tor i klassefløjens stueetage. Her vil der være 
ro til lektielæsning, opgaveløsning m.v.
Studievejlederne har fået nyt kontor på 1. sal.

Der er godt nyt for de EDB-interesserede: 
Med henblik på undervisning af kommende 
valghold i datalogi, og som hjælpemiddel i 
andre fag har skolen anskaffet 4 edb-anlæg, 
IBM-PC Personel System 2/modeI 30 med 
farveskærm og printer. Maskinerne lever 
fuldt ud op til de krav, der i dag må stilles om 
bl.a. hastighed og lagerkapacitet.

I forbindelse med den store danskopgave, 
som l.g’erne skrev i løbet af en uge i maj 
måned (se artikel andetsteds i bladet) forudså 
man på Næstved Kommunebiblioteker et 
stort rykind. Der blev derfor taget initiativ til 
nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af 
bibliotekarer og lærere, hvis opgave bliver at 
diskutere, hvorledes man bedst kan vejlede 
eleverne og hvordan man kan lette det pres, 
som kommer på bibliotekerne, især når der i 
fremtiden skal skrives store opgaver både i 
l.g, 2.g og 3.g. Skriftligt materiale til gymna
sieelever fra Dansklærerforeningen og et kur
sus i bibliotekssøgning er på tale.
Fra Herlufsholm deltager skolens bibliotekar 
Lars Bardram i arbejdsgruppen.

BYGGERIET
SKRIDER FREM
Den nye kollegiebygning er 
nu ved at nå over jorden, og 
inden vinteren skal den stå 
under tag. Når skolen kan 
fejre sin 425 års fødselsdag d. 
23. maj vil man imidlertid 
være så langt at bygningen 
kan navngives, - og den nye 
Pernille Gøye-gård vil kunne 
færdiggøres til at modtage 
gymnasiepiger fra skoleårets 
start 1990.
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FOLK & FÆ
Red. Mogens Jensen.

LÆRERNE: Med udgangen af sidste skoleår 
forlod E. Maribo Mogensen skolen. Han hav
de i 5 år efter at være gået af som skoleinspek
tør ved Lille Næstved skole hjulpet Herlufs
holm med undervisning i tysk og latin. Skolen 
takker ham for god faglig indsats og for hyg
geligt kollegialt samvær.
Nytilkommen er Jytte Bech, der er ansat med 
fagene fransk og gymnastik i folkeskolen. 
Bortset fra et halvt års vikariat på Zahles sko
le er det hendes første embede.
Som vikar for lektor Jens Krogh Madsen, der 
som nævnt i sidste nummer af Kontakt er på 
et studieophold i USA, er tiltrådt Annemette 
Fogh, der er cand.mag. med engelsk og kunst
historie med formning. Hun har tidligere un
dervist en række år på GI. Hellerup gymnasi
um, har derefter i nogle år haft et kunstgalleri 
i København, men har nu igen fået lyst til at 
undervise. Vi ønsker dem begge velkommen.

10. kl. lykønsker Rektor.
Rektor Gert Olsen og lektor Mads Nielsen har 
fejret 25-års jubilæum som ansatte på Her
lufsholm, hvor de begge blev ansat som 
adjunkter pr. 1/8 1964. Vi ønsker dem tillykke 
(også tillykke til Ole Pedersen, som har fået en 
datter).
Lærerrådet har konstitueret sig med Karen 
Fanø som formand, Sten Løth som næstfor
mand og Ulla Ravn som sekretær.

ELEVERNE-Tilbage til de gamle græsgange 
Sidste år kunne fortælles om hele 5 udlændin
ge, som gik et år på Herlufsholm. I år er vi i 
den for de senere år meget usædvanlige situa
tion ikke at have en eneste gæsteelev.
Derimod er 6 elever vendt hjem efter et år i det 
udenlandske. De går alle i 2.g.: Camilla Rejn- 
holdt Jørgensen og Pia Jakobsen har gået på 
skole i Frankrig, Charlotte Johnsen og Jannie 
Hansen har været i England, Rikke Hemsen 
på kursus i Tyskland og England og Eva Olsen 
har på et Rotary stipendium tilbragt et år i 
Australien.
Hædersbevisninger, udvalg m.m.
Superellipsen er tildelt Chr. Gottschalk. Det 
er en stor superellipse i sølv, skænket af Just 
Lunning (Georg Jensen, New York) ved sko
lens 400 års jubilæum i 1965. Den tildeles af 
rektor og sovesalslærerne i fællesskab.
Kammeratskabstagerne (»Kagerne«) er givet 
til Claus Molbech Bendtsen. Den uddeles 
efter en afstemning blandt kammeraterne og 
er skænket af studenter, årgang 41.
Præfekter i år:
Vuen: Esben London Jensen, Christopher 
Caryesford, Klas Raaschou. - Skolebygnin
gen vest: Chr. Gottschalk, Sebastian Sieck, 
Morten Carlsen. - Skolebygningen øst: Jes
per Høyer Andersen, Søren Nordby, Søren 
Østergård. - Egmontgården: Britt Petersen, 
Camilla Rohde Nielsen. - Gøyegården: 
Johanne Riegels, Marietta Lawrence, Christi
na Ahlefeldt-Laurvig. - Museumsbygningen 
1: H.C. Mordhorst, Chr. Eriksen.-Museums
bygningen 2: Michael Wiemann, Carsten 
Sonne. - Lassengården: Chr. Mellentin, Claus 
Molbech Bendtsen, Claus LaCour, Thomas 
Garth-Grüner.
Elevråd:
Der har været afholdt elevrådsvalg, og det 
valgte råd har konstitueret sig som følger: 
Formand: Søren Østergård, 2my - Næstfor
mand: Claus Østerballe, 3mx - Sekretær: 
Johanne Riegels, 3my - Kasserer: Øjvind 
Krabbe, 2sb
Til fællesudvalget er valgt: Søren Østergård, 
Claus Østerballe, Øjvind Krabbe og som re
præsentant for grundskolen Patrick Reventlov. 
(Lærernes repræsentanter er: Rektor, B. Nor
mann Jørgensen, Karen Fanø og Pram Gad).
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SKOLENS ELEVER
Efter en række år med svagt faldende elevtal 
kan vi i indeværende skoleår konstatere, at nu 
går det atter fremad. Vi har i år i alt 333 elever 
mod 319 sidste år. Desværre tør vi ikke påstå, 
at en tendens er vendt, for til næste år udløber 
vor samarbejdsaftale med amtet, og så vil vi 
ikke kunne regne med 31 nye dagelever i l.g 
som i år.
Fremgangen i år skyldes både en svag stigning 
i grundskolen (fra 91 til 100 elever, og det er 
her især 9. kl., der er vokset) og i gymnasiet. 
Vi tog her i år afsked med 3 3.g’er, og da vi er 
startet med 3 meget store l.g’er, giver det en 
stigning fra 228 til 233. Ingen stor stigning, 
men efter flere års fald dog en stigning.

Forholdet i gymnasiet mellem dag- og koste
lever er i år 95 dagelever (et fald på 7) og 138 
kostelever (en stigning på 12). Lige som sidste 
år går der flere piger (118) end drenge (115) i 
gymnasiet. Pigernes beskedne overvægt skyl
des først og fremmest dageleverne (60 piger 
og 35 drenge), men også hos kosteleverne er 
tallet af piger voksende. Sidste år havde vi 45 
piger og 81 drenge. I år har vi 58 piger og 80 
drenge, så reelt ligger hovedårsagen til det sti
gende elevtal i det stigende antal kostpiger, og 
det er en tendens, man vil søge at fastholde og 
stimulere ved bygningen af Pernille Gøye- 
Gården. Hvad udad tabes, skal - også på dette 
område - indad vindes. HN

Nye klasser

6. kl. 1989-90.
Bageste række fra venstre: Erik Waldorff, Peter Amdrup, Ken Jørgensen.
Forrest fra venstre: Nicolaj Bech-Jensen, Caspar Foghsgaard, Kristian Waldorff Morten 
Pitzner.
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l.my, bageste række fra venstre: Andreas Neuenschwander, Sally, Thor-Bjørn, Michael Haa- 
ning, Nicolaj Halse, Hans Christian Bødtcher, Jens W., Charlotte H.
I midten fra venstre: Thomas Jensen, Chr. Johnsen, Niels Ersbøll, Chr. Buhl, Allan V., Lasse 
Ilium, Anne B. Balle, T Njor, Steffen Lund.
Forrest fra venstre: Hans Elverdam, Søren Gyring, Rasmus Elverdam, H. Hinding, Trine Zacho 
Bruun, Maria Louise Hvidtfelt, Maria Gyring, Christina Svane, Bente Forslund, Ulrik Schou.

l.mx, bageste række fra venstre: Arne Kyed, Jan Bialas, Andreas Hesse, Lars Dyring, Jonas 
Mølgaard, Johannes Malling, Jeppe Christiansen.
I midten fra venstre: Ulrik Jørgensen, Louise C. Fenne, Pernille Hedin, Louise I. Møller, Line 
Kidde-Hansen, Mads Klinør, Anne Aarø Mortensen.
Forrest fra venstre: Carl-Johan Collet, Karen Lund Hansen, Mette Kim Nielsen, Nadja Lade
mann, Katrine Zobel, Marlene S. Jensen.
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l.sa, bageste række fra venstre: Maria Tietze, Anne Westergaard, Natasha Jørgensen.
I midten fra venstre: Kirsten Merete Wassard Svendsen, Andreas Kristensen, Carsten Svendsen, 
Mogens Kristian Mellerup, Mikkel Wisborg Møller, Sune Uhrenholt, Ulrik Peder Ahnfeldt 
Mollerup, Christoffer Pedersen.
Forrest: Ida Sophie Lorentzen Belling.

I.sb, bageste række fra venstre: Eva Jacobsen, Trine Aaen Madsen, Dorte Thrane, A dam H. W. 
Rosting, Niels Toft, Adam Knuth.
Forrest fra venstre: Maria B. Andersen, Christopher Andreas Hollesen Diers, Anne Busk Lar
sen, Sarah Müllertz, Christine Ulrichsen, Nanna, Camilla Malling Fjeldborg, Johannes Bel- 
Ung, Birgitte Kirkhoff Olsen.
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HERLUFSHOLM SKOLES 
LÆRERE
1989 - 90

Rektor GC
Gert Olsen

Gymnasieo.lærer VA
Vagn Andersen

Lektor BM
Lars Bardram

Lærer JB
Jytte Bech

Lektor HI
Hans-Jørn Bentzen

KlLærer PB
Poul Bentzen

Lærer LC
Lise Casmose

Adjunkt BC Lektor
Bjørn Christensen Karen Fanø
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Adjunkt
Anne Mette Fogh

AF Adjunkt PG Adjunkt SH
Pram Gad Anna Sofie Hansen

Overlærer BI
B. Ilium

Mogens Jensen
Lektor MJ Adjunkt NK

Niels C. Koefoed

Lektor NJ
B. Normann Jørgensen

Lærer JN
J. Normann Jørgensen

Lektor KC
S. Krarup-Christensen

Lektor KM
Jens Krogh-Madsen
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Lærer BL
Bjarne Levin

Overlærer SL
Sten Løth

Overlærer LØ
Jørgen Broe Løwe

Lektor AN
Erik Anker Nielsen

Lektor HN
J. Hvidtfelt Nielsen

Adjunkt LN
Louis Nielsen

Lektor MN
Mads Nielsen

Overlærer BN
Benny Njor

Lektor KO
Kr. Olsen

Adjunkt MO
Marianne Olsen

Adjunkt OP
Ole Pedersen

Adjunkt UR
Ulla Ravn

12



Lektor JT
Jens Trandum

Lektor NU
Niels Ulrichsen

Overlærer BZ
Bent Zwergius

Adjunkt AA
Nils Aarsø

Udflugter - til lands og til vands
Allerede i den første weekend 
arrangerede sovesalene på 
Mygningen en kanotur på 
Susåen med deres sovesalslæ
rere Nils Aarsøe og Niels Koe- 
foed. Det gik ifølge sagens 
natur ret fugtigt til - med 
vandgang og kølhalinger. Kon- 
takt’s fotograf havde nok sit 
på det tørre, men vovede sig til 
gengæld ud på Bøgestrømmen 
med skolens yngste klasse i 
weekenden, d. 9. september. 
PB og sjetteklasserne boltrede 
sig både til lands og til vands, 
idet turen også omfattede 
besøg på Grynholm (med 
høloftet som sovesal).
Hele hovedskolen afviklede 
årets samlede skovtur i omeg
nen af Herlufsholm d. 19. 
august. Der blev som sædvan
lig lejlighed til at dyste på for
skellig vis, grille og lære natu
ren bedre at kende. 6. klasse på Bøgestrømmen.
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Grundskolens elever og lærere blev eksperter i »pindemad«. Se også Omslagets billede: Trop
perne samledes på Vyletrappen.
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l.g’s udflugt gik til Møn

l.g-ernes rystesammen-tur til Fanefjord på 
Møen d. 22. sept. indeholdt naturligvis lige 
dele kultur og natur. Med Aarsø og Hvidtfelt 
som guider beså klasserne først Fanefjord 
kirkes kalkmalerier og Grønhøj langdysse, 
men senere blev de kastet ud i en mild form for 
overlevelsesleg - uden kanindrab! Vejret og 
vandet var perfekt og indbød til afsvaling 
efter stabadserne i skoven. Og bålpladserne 
osede snart lystigt af total-grill. Skolens køk
ken havde leveret lækre råvarer, så hvis ikke 
alle madsteder fik fem kokkehuer, kan det 
kun skyldes uprofessionelt privat initiativ.
Alt i alt en god dag for begyndere - i bålkun
sten som i gymnasiet.

En interimistisk volleyballbane fristede både 
elever og lærere.

Mange benyttede sig af muligheden for en dukkert.
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Der slappes af efter »tæveøvelsen« i Fane- 
fjord skov.

Instruktion i amerikansk fodbold. Benny 
Njor lægger krop til.

Otte bålhold fordeltes over lysningen - her Jørgen Hvidtfelt med sit.
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TILBUD AF AVISER OG TIDSSKRIFTER

Tante Berling eller 
Basserne?
Annelotte Philipsen, 2.mx.

Hvad gøres der her på skolen for at fremme 
vores åndelige udvikling og holde os oriente
ret om den store, vide verden? Hvad tilbydes 
der af læsemateriale i form af aviser og tids
skrifter? Jeg var rundt på skolen for at under
søge sagen.
På hver sovesal holdes der en landsdækkende 
avis, som kommer dagligt. Den er at finde et 
fast sted for alle de interesserede, eventuelle 
læsere. På Gøye Gården, Vuen, Lassengården 
og Mygningen 2. (Museumsbygningen) hol
des Berlingske Tidende, mens Skolebygnin
gen Øst og Vest, Mygningen 1. og Sus, hvor de 
nye 8. klasser bor, abonnerer på Politiken. 
Egmontgården holder som den eneste sovesal 
Jyllandsposten. Af tidsskrifter blev der efter 
drengenes eget ønske holdt »Newsweek« i 
fællesskab på Mygningen 1. sidste år, men der 
foreligger endnu ikke nogen planer for i år. 
Som extra guf for de yngre elever holdes der 
iøvrigt »Basserne« og »Billedbladet« på 
Vuen, men drengene er i fællesskab med sove
salslæreren blevet enige om at »Anders 
And«-bladet skal holdes fremover, i stedet for 
»Basserne«.
Udover dette findes der i Skolebygningen en 
udmærket læsestue, den såkaldte »Lue«, til 
fri benyttelse for alle elever. Den gamle stue 
udstråler med sine store mørke møbler, høje 
paneler, kakkelovnen og portrætterne af høj
tidelige Gammel Herlovianere en vis »engelsk 
library« charme. Her forefindes forskellige 
friske aviser - Berlingske Tidende, Politiken, 
JyllandsPosten, Kristeligt Dagblad og lokalt 
nyt i form af Næstved Tidende. Om søndagen 
er der yderligt extra aviser. Desuden er der et 
varieret udbud af blade. Ved et spot besøg 
fandt jeg lidt for enhver smag. Der var »Time 
Magazine«, »Newsweek«, »DDR-Revue« og 
»Japan Pictorial« for dem der gerne bevæger 
sig ud i fremmedsprogene, og i det lette rod 
(Luen bar præg af at være benyttet) fandt jeg 

også Børsens Nyheds Magasinet, Illustreret 
Videnskab, Det Bedste, National Geographic, 
Populær Filateli, Fugle, Naturens Verden, 
osv. På hylderne står forholdsvis nye leksika. 
Og hvad læses der så? En rundspørge afsløre
de lidt om elevernes læsevaner. Det var posi
tivt at opdage, at faktisk det store flertal af 
gymnasieeleverne læser avisen et par gange 
om ugen, »af og til« eller »ofte«. Enkelte 
læser hele avisen hver dag! Udover TV- 
programmet er første og anden seksionen kla
re favoritter. Man »forsidelæser« eller bladrer 
lidt og fordyber sig i interessante artikler. 
Nyheder fra udlandet har de flestes interesse, 
mens mange springer let hen over dansk poli
tik. Bedt om en mening, sagde overraskende 
mange at de foretrak Berlingske Tidende, og 
enkelte sagde endda at de går hen på Luen 
eller andre sovesale for at læse den. Mange 
følte at de ikke læser avisen så grundigt som 
de gør hjemme. Her læses den i en ledig halv 
time om aftenen, i en frime (fritime), eller 
efter skoletid over en femmad. Specielt piger
ne følte at de ikke har tid nok - samvær, hyg
gesnak, m.m. prioriteres højere.
Nogle af eleverne holder også selv tidsskrifter. 
Flere blandt drengene holder de mere specia
liserede sportsblade - der bliver læst om kara
te, dykning, bjergbestigning, surfing, osv. 
Illustreret Videnskab, som er enormt popu
lært, Time og Newsweek, to internationale 
nyhedsblade, holdes også. De kan bestilles 
med speciel elev-rabat. Nogle af dem der ikke 
selv holder blade går på Luen for at læse dem. 
De populære blade, f.eks. »I form« og Elek
tronik Bladet har til tider tendens til at for
svinde. Luen bliver ellers ikke benyttet over
vældende meget. Det er for det meste drenge
ne der engang imellem bruger den for at få 
læst en anden avis end den sædvanlige, eller 
for at bladre tidsskrifterne igennem, når en le
dig stund melder sig. Den besøges dog af et 
større antal af grundskoleeleverne, som kom
mer for at benytte leksikonet eller for at læse 
lidt i frikvarteret - »om røveri, mord, biler og 
den slags...« sagde en 7. klasseelev.
Der var kun få ønsker. Enkelte af pigerne følte 
at pigegårdene burde holde et dameblad. 
Generelt syntes alle, at tilbuddet af aviser og 
tidsskrifter her på skolen er tilfredsstillende.
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DANSKOPGAVEN I MAJ
Større skriftlige opgaver bliver en fast ingre
diens i det nye gymnasium: Danskopgaven i 
l.g, Historieopgaven i 2.g og Specialet inden 
for et af hovedfagene i 3.g - efter frit valg. Af 
disse skal alene danskopgaven afvikles på 
skolen som en skriveproces under vejledning. 
Hvordan forløb premieren? En af de involve
rede dansklærere Anna Sofie Hansen siger:.

Gymnasiereformens nyskabelse, danskopga
ven ved afslutningen af l.g, blev en udfor
dring for både elever og dansklærere. Vi var 
vist alle frygtsomt skeptiske, men vi vidste 
også, at hvis det kunne lykkes os at tackle pro
jektet, måtte det bestemt være en langt nytti
gere prøveform end gamle dages årsprøve i 
dansk stil. Vi skal indrette os på, at gymnasie
skolens aftagere, de videregående uddannel
ser og dermed arbejdsmarkedet i bredeste for
stand, i stigende grad stiller krav om selvstæn
dighed i udarbejdelse af skriftlige opgaver og 
oplæg.

Ministeriets rammer og krav
Bekendtgørelsen siger bl.a.: »...umiddelbart 
efter undervisningens ophør afsættes 1 uge (5 
hverdage) dertil. Opgaven har et omfang sva
rende til 5-8 maskinskrevne sider for hver 
elev... Danskopgaven erstatter skriftlig års
prøve i dansk i l.g.
Læreren og klassen vælger i rimelig god tid 
inden den normale undervisnings ophør det 
eller de emner, der skal danne grundlag for 
danskopgaven. Arbejdet tilrettelægges så
dan, at man umiddelbart efter den almindeli
ge undervisnings ophør går igang med dansk
opgaven... Opgaven rettes af dansklæreren, 
og der gives individuel karakter for den... 
Læreren må stå til elevernes disposition under 
udarbejdelsen af opgaven«. Og videre i brev 
fra undervisningsministeren: »...Arbejdet 
med opgaven finder normalt sted i seks timer 
pr. dag og normalt på skolen. Skolen stiller 
arbejdslokaler til rådighed. Eleverne kan 
medbringe skrivemaskiner, edb og lignende.«

Vore egne rammer og krav
Som vi har for vane på dette sted, valgte vi fra 
starten at udstikke ret faste retningslinier, og 
vi bestræbte os på at give alle klasser fælles 
normer og arbejdsbetingelser: Kost- og dage
lever møder hver dag på skolen til 1. time, hvor 
dansklæreren er til rådighed som vejleder. 
Eleverne fortsætter arbejdet i det anviste 
lokale. (Man må ikke arbejde hjemme eller på 
humrene). Undtagelsesvis gives tilladelse til 
biblioteksbesøg eller anden form for indhent
ning af materiale. Håndbøger og sekundær
litteratur er i samråd med læreren anskaffet 
og bør foreligge ved ugens begyndelse. M.h.t. 
opgavens emne formulerede vi os rimelig 
bredt: Opgaven skal tage udgangspunkt i stof, 
der er behandlet danskfagligt i løbet af l.g’s 
skoleår. Dette indebar naturligvis forskellige 
vilkår, således at nogle klasser især arbejdede 
med litterære emner, mens andre tog afsæt i 
kommunikationsteori ell. billed-, reklamea
nalyse. Ingen fik helt frit emne, og alle skulle 
have godkendt deres emne og opgaveformule
ring af læreren før arbejdsugen begyndte.

Elevers evaluering
Hvordan gik det så? Mine elever sagde bl.a.: 
»Hellere stil i 6 timer« (nogen bifaldt). »Ugen 
var god, jeg fik virkelig magt over et stof, som 
jeg i begyndelsen fandt kaotisk« (flere nikke
de) »Der var nu megen spildtid, når vi skulle 
være her 6 timer, og jeg ikke måtte tage min 
mors skrivemaskine med i skole«. »Men alt i 
alt var det en positiv oplevelse, det må du ger
ne skrive«.

Min evaluering
Det skriver jeg så, for jeg synes også, det var 
en positiv oplevelse. Der blev arbejdet over al 
(min) forventning.
Men vi vidste jo godt, at trods fælles faste 
normer og rammer, så har vore elever stadig 
forskellige forudsætninger, hvilket naturligt 
må afspejles i den færdige opgave.

Her måtte lærerens hjerte bløde lidt, hvor hun 
vidste, at der lå et stort arbejde i indsamling 
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og systematisering af materiale, interviews og 
båndudskrifter, men hvor det til gengæld 
kneb med at få skrevet opgaven på godt dansk 
- eller se, hvad materialet egentlig kunne bru
ges til i henhold til den formulerede opgave. 
Således blev resultatet, hvis man alene ser på 
karaktererne, ikke meget afvigende fra karak
tererne ved den almindelige danske stil. Det 
vidste vi vel egentlig godt på forhånd.
Men vi vidste ikke, før vi sad ved rettearbej
det, at det ikke var helt sandt, når eleverne ved 
vore konsultationer i klassen sjældent havde 
problemer med udarbejdelsen. - Det gik så 
fint. Ingen problemer. Nu ved vi, at når vi så 
sjældent fik lov til at kikke over skulderen, så 
skyldtes det frygt for, at noget, man syntes var 
færdigt, måske skulle pilles i stykker og skri
ves om.

Spildtid
Det er sandt, at der var spildtid, men det dre
jede sig vist om elever, der i deres iver var tyv
startet og blev færdige før tid.
Det er sandt, at vi måtte se igennem fingre 
med, at visse elever arbejdede hjemme de sid
ste dage, og at man næste år må overveje 
muligheden for at leje maskiner til alle, så alle 
får lige arbejdsvilkår.
For det er naturligvis stadig sandt, at den selv
stændige udarbejdelse vurderes højt, og at 
dansklærere er lige så gode til at se, hvor 
Peters mor har haft en finger med i spillet, 
som hvor der er tale om afskrift fra hånd
bøger.
Danskopgaven skal nemlig repræsentere selv
stændigt arbejde, korrekt brug af citater og 
angivelse af kilder til refererende afsnit samt 
indholds- og litteraturfortegnelse. Men opga
ven skal også fremstå på elevens eget gode 
dansk, godt hjulpet af ordbogen.
Der er altså forhold, som skal justeres før 
næste runde, også elevernes brug af bibliotek 
og håndbøger, som i vid udstrækning blev til 
brug af lærerens private bibliotek og hånd
bogssamling.
Egentlig er vi nok lidt stolte af at være sluppet 
pænt igennem 1. runde af danskopgaven. 
Men vi brugte også langt flere timer på forar
bejder og udenværker, såsom snak om »hvor

dan man bærer sig ad«, end de 2-3 timer, som 
direktoratet indskærper.

Hvad skrev de så?
Nogle eksempler i flæng.

»Analyse af primært mundtlige kilder til 
belysning af kostskoleliv før 2. verdenskrig«.

»Kvindens stilling i middelalderen belyst ved 
udvalgte folkeviser«.

»Hævn, vold og drab belyst ved udvalgte fol
keviser«.

»Tamil-sagen behandlet i Berl.Td.’s og Politi
kens ledere«.

»Henri Nathansen: Inden for murene, famili
eproblemer fremstillet i scenisk form«.

»En sammenligning af folkeeventyret og triv- 
ialnoveklen«.

»Henrik Ibsen: Vildanden, en dramatisk 
fremstilling af familien og familieprob
lemer«.

»H.C. Andersen inspireret af Sydsjælland«.

»Wm. Golding: Fluernes herre. En analyse af 
romanens skildring af individ, gruppe og 
normdannelser«.

»Familiejournalen, en analyse af billeder og 
tekst. Interviews med brugere af bladet«.

»Analyser af TVÆRS-samtaler med henblik 
på niveauer i samtalen og i konfliktløs
ningen«.

Tove Ditlevsen: Barndommens gade, erind
ringsbogen som billede af typiske familiesitu
ationer i 1930-erne og som grundlag for en 
film.

Jette Drewsen: Tid og sted, en roman om 
familie og individ i en brydningstid.
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Fugleskydningen 1989

Op med fugleskydningen
- ned med fuglen!

Tekst: Camilla Rohde, 3.sb
Fotos: Christian Gottschalck, 3.sb

Traditionen tro var det strålende solskinsvejr 
d. 26. august, hvor den et-hundrede-og- 
seksogfirsindstyvende (!) fugleskydning - 
dette århundredes bedste - blev afholdt.
Dagen startede med processionen: i den tidli
ge morgen gik alle diple med klingende horn
musik forbi rektorboligen og forstanderlejlig
heden, hvor henholdsvis store fugl og lille fugl 
blev afhentet. Efter hurra-råb og kanonsalut
ter for rektor- og forstanderpar dannede pro
cessionen en storcirkel på Nyhaves plæne, og 
alle afsang »slagsangen«, Fugleskydnings

marchen. Straks derefter begyndte skydnin
gen for både grundskolen og gymnasiet, og 
man fortsatte hele dagen kun afbrudt af 
Statsministerens tale og GI. Herlovianernes 
skydning. Selve skydningen foregår under 
navneopråb, og i tilfælde af et eventuelt fra
vær, skyder enten »Underdom«, »Dom« eller 
»Overdom« på den fraværendes vegne. Ved 
frokosttid deltog mange i den traditionelle 
spisning ved skolens bord, men endnu flere 
nød en picknick i parken i det fine vejr.
Klokken 12.45 var der på Spladsen den årlige
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3 .g hylder...? Sig selv!

Gæster og jubilarer ved skolens bord.
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fodboldkamp mellem GI. Herlovianernes 
hold og skoleholdet, hvor de gamle vandt en 
kneben sejr på 1-0.
Klokken tre blev der serveret chokolade og 
boller i Klostergården for forældre, GI. Her- 
lovianere og andre gæster, mens de øvrige 
kunne nyde traktementet foran Klosterbyg
ningen.
Sidst på eftermiddagen ændredes mønsteret 
omkring skydningen, således at det kun var 
muligt for 9. klasse og 3.g at skyde nu, idet 
tidspunktet nærmede sig hvor Fuglekongen 
fra begge klasser skulle kåres.
Derefter fulgte Fuglekongens tale, hvor det 
samtidig blev gjort muligt for »folket« at 
betragte et af 2.g velanbragt skilt i midten af 
Stark. (Dette års 2.g-joke!)
Om aftenen åbnede Fuglekongen ballet, 
hvorefter elever og indbudte gæster dansede 
rock og lanciers indtil midnat. Klokken 24.00 
oplystes himlen af et kæmpemæssigt fyrvær
keri, som ganske klart og flot markerede 
afslutningen på »den bedste fugleskydning i 
mands minde«!

Dom, Underdom og Overdom kåres i forvej
en ved en kapskydning.

Efter veloverstået forarbejde med at skabe 
det store arrangement, slapper »den hersken
de klasse« af på fuen.
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Vin ter hal vårets fritidstilbud

HVAD SKAL VI LAVE?
Efterårets og vinterens tilbud til elever i alle 
aldre er en broget buket. Den stramme plan 
for lektielæsning, måltider og sengning kan 
gøre det svært for herlovianere at udnytte 
klubtilbud o.l. i Næstved. Men »fristelserne« 
inden for murene er også så varierede og lok
kende for de fleste, at mange ligefrem må ad
ministrere deres fritid med en timemanager.

Tennis på skolens nyrenoverede anlæg er for
længst igang - træning ved Claus Algaard.

Svømning er kun et »organiseret tilbud« for 
6.-7. klasserne, men en del diple benytter sig af 
faciliteterne på Herlufsholmbadet i nærhe
den - endog som morgensvømmere.

Fægtning er en tradition på Herlufsholm, 
gennem mange år varetaget af Næstved Fæg
teklub, som er kendt for sin aktive børne- og 
ungdomsafdeling (ved fægtemester Engs- 
bye).

Jagtinteresserede kan forberede sig til prøver 
og jagttegn ved undervisning, som starter 
efter efterårsferien.

Danseundervisning på Herlufsholm er et til
bud specielt til hovedsolen, og lærer er som de 
tidligere år fru Gerd Fylking.
Det »absolut nødvendige« udi dansekunsten, 
nemlig Lanciers er dog bibragt l.g-erne som 
en indskolingsøvelse ved Niels Koefoed - 
demonstreret for et udsøgt publikum af l.g- 
forældre ved åbent-hus arrangementet 9. 
sept.

Balletinteresserede kan følge undervisning på 
Susanne Heerings Balletskole, som gennem 
en årrække har haft til huse på Herlufsholm.

Korsang under ledelse af Niels Koefoed tilby
des gymnasiets elever. Træningen foregår i 
mindre hold, mens mandagen hver 14. dag 
bruges til samlet korøvelse. Udover optræden 

for skolens øvrige elever kan der blive tale om 
deltagelse i korstævne.

Musikundervisning. Klavertimer kan tilbydes 
elever hos Andreas Larsen, »Gnisten«, lige
som musikundervisning i øvrigt gives af Den 
kommunale musikskoles lærerkræfter, som i 
et vist omfang kan gennemføre undervisnin
gen på Herlufsholm.

Frisløjd - et fast begreb på skolen, men allige
vel så »sprælsk« at vi har bedt Bent Ilium om 
en definition. Han oplyser at frisløjden er 
åben for alle »dog således, at hver årgang i 
grundskolen har deres aften, hvor de har før
ste ret. Til frisløjd bliver der lavet mange for
skellige ting, f.eks. »fly-out« til skateboard, 
skateboard og reparation af skateboard og 
rulleskøjter. Der bliver samlet fjernstyrerede 
biler, drejet i træ, lavet hummerinventar, og 
almindelig sløjd, repareret cykler. Der produ
ceres rekvisitter til årets to skolekomedier, evt. 
dele til karneval, gaver til fødselsdage og 
andre lejligheder, både til at sejle med på 
åen... og mange andre ting«.

Navigation er Poul Bentzens traditionelle til
bud, og PB oplyser at der også i år vil blive 
oprettet et navigationshold (hver onsdag 
aften fra 18.30) for alle fra 7. kl. til 3.g. Under
visningens indhold vil være det pensum der 
kræves for at tage et duelighedsbevis plus 
undervisning i flere af de moderne elektroni
ske navigationsinstrumenter, såsom AP - 
navigatören, VHF - radiotelefoni. Ellers 
handler det primært om søkort, kurser, 
strøm, vind, praktisk sømandskab, knob og 
ikke mindst sikkerhed til søs oplyser P.B. En 
grundig gennemgang af søvejsreglerne hører 
ligeledes med. Såfremt vind og vejr tillader 
det vil der blive afholdt eftermiddags- og 
aftenture med afgang fra Vordingborg hvor 
man da prøver det indlærte i praksis.

Frimærkeklubben holder til på Skolebygnin- 
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gen Vest - men andre er også velkomne oply
ser Bent Ilium. »Vi har en del kataloger, fri
mærkeblad, lumogenlampe og vandmærke
søger. Af og til er vi heldige at få gaver af 
afklip til fordeling. Vi mødes, vi bytter, bløder 
af, sætter op og får en frimærkesnak under 
hyggelige former«. Så for interesserede er her 
et tilbud en gang om ugen ell. hver 14. dag.

Teater for tilskuere, d.v.s. Næstved Teaterfore
ning, byder også herlovianere velkommen. 
Der spilles som regel i teatersalen i Bio, Teater
foreningens formand lektor Hvidtfelt er erfa
ringsmæssigt en god billet forbindelse i almin
delighed, og foreningen har målrettet et spe
cielt ungdomstilbud til skolens elever. Mange 
har allerede tegnet abonnement, gruppevis til 
klassearrangementer eller individuelt.
Teater for aktive aktører fungerer på Herlufs
holm som to skolekomedier. 2.g er allerede 
igang med arbejdet på novembers forestilling 
under ledelse af Anna Sofie Hansen og Mads 
Nielsen. 9. klasses komedie lægges først i for
året.

Karate vil blive arrangeret under ledelse af 
Nicky Stadil, 3.sb.

Filmklubben er også en elevstyret aktivitet. 
Formanden Søren Gyring oplyser at alle ele
ver kan deltage i klubbens arrangementer søn
dag aften: gymnasieelever får sæsonens 12 
film for 60 kr., mens grundskolens elever slip
per med 25 kr. - mod at forestå oprydninger. 
Klubben vil underholde med spænding og gys 
- men viser ikke deciderede voldsfilm. Blandt 
de mere lødige numre nævnes Kilden i Prov
ence og Manon og kilden. Altså: søndage kl. 
19.00.

Formning. Nils Aarsø har tilbudt at lede de 
kreative udfoldelser også uden for skoletid.

Bridge. Eleverne vil i år spille under ledelse og 
instruktion af lektor Hvidtfelt.

Frisport for gymnasiet. - Pram Gad oriente
rer: - Den organiserede idrætstræning i friti
den samles på Herlufsholm under betegnel
sen »Frisport«. Træningstiderne ligger så vidt 

muligt umiddelbart efter skoletid, men før 1. 
lal, d.v.s. i tidsrummet mellem 14 og 16. De 
klasser der har 7. time må desværre komme 
for sent. Frisport er for alle, der har lyst og alt
så ikke kun for de supergo’e. Samtidig forven
tes det, at de der satser på at komme på klas
setrinshold eller skolehold mod andre skoler 
møder frem til træningen. Interne skoleme
sterskaber henlægges også i dette tidsrum. 
Sidste år blev der afviklet skolemesterskaber 
i: Orienteringsløb, atletik, badminton, 
basketball, indendørs fodbold og næsten i 
tennis, samt i Triathlon. Volleyball smuttede, 
men forventes afviklet i år.
Den konkrete plan for skoleåret 1989-90, ser - 
med ret til ændringer, - således ud.
Efterår, d.v.s. ca. til efterårsferien:
Tirsdage: Udendørs fodbold for drenge med 
PG. Turneringsplanen for kostskoleturnerin
gen vil antagelig foreligge d. 21. september, 
men der skal afvikles tre kampe her i efteråret 
samt en i Røper P. turneringen mod Sorø. 
Træningen fortsætter indtil sidste kamp er 
afviklet, så det kan godt gå hen og blive 
omkring 1. november. Tilslutningen til træ
ningen har hidtil været behersket, men det 
ændrer sig!!? Hårdføre grundskoleelever er 
også velkomne. Vi deltager i ovennævnte tur
nering med 2 hold + reserver, så der er også 
plads til dig. Pigernes deltagelse i 7 kvindetur
neringen på midimål er tvivlsom p.g.a. mang
lende tilslutning. Det er sidste udkald, så hvis 
du er interesseret og har de rigtige kønskvali
teter skal du omgående kontakte Susanne fra 
2.x eller PG.
Onsdage: Atletiktræning med HB. 
Torsdage: Atletiktræning med OP. 
Skolemesterskaberne er netop afviklet. Se 
artikel andetsteds i bladet. Vi er tilmeldt med 
2 drenge- og 1 pigehold til regionsmesterska
berne i Maribo d. 19. september, så i læsende 
stund er det formodentlig afgjort, om vi også 
i år kvalificerede os til finalestævnet, der fin
der sted i Esbjerg d. 29. september. Hvis du 
skal forbedre nogle resultater til opnåelse af 
Gøyeskjold, er det her og nu. Afslutningen af 
atlatiksæsonen meddeles ved opslag i Hylen. 
I en kort sæson før og efter efterårsferien vil 
orienteringsløb blive henlagt til onsdage 
afsluttende med skolemesterskaber.

(Fortsættes side 27)
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Skole
mesterskaber 
i atletik 
1989
Pram Gad

Herlufsholm Skoles mesterskaber i atletik 
blev i år afholdt på landets måske smukkest 
beliggende stadion! - hvilket dog? SPLAD- 
SEN naturligvis. 30 drenge og 6 piger dystede 
i den herlovianske 7-kamp der består i: 100 m 
løb, 400 m løb, 800/1500 m løb, højde- og 
længdespring, kuglestød og spydkast. Desu
den afholdt vi som noget nyt også mesterska
ber i 1500 m løb, da det er taget med på pro
grammet til gymnasieskolernes regionsstæv
ne. Skolemesterskaberne fungerede som 
udtagelse til dette regionsstævne, som vi i læ
sende stund har deltaget i med 3 veltrimmede 
hold: 2 drengehold og 1 pigehold.
Mesterskaberne bød ikke på nogen nye skole
rekorder, dertil var vejret for blæsende fra den 
gale retning og deltagerne vel heller ikke helt 
op til rekordstandard, der efterhånden som 
årene er gået er kommet op på eliteniveau i de 
fleste discipliner.
Selv om rekorderne ikke stod for fald, var der 
mange flotte præstationer, spændende dyster 
og også overraskende vindere. På 100 m vandt 
barfodsløberen Adam Hall således i tiden 
12.4 foran Søren Østergård og Bo Bojesen. På 
400 m startede Ken Nordqvist, som var det et 
200 m løb og førte efter 300 m med 10-15 m. I 
opløbet syrede han til og stivnede, så Bo Boje
sen på 2. pladsen, kun var 0.1 sek. efter i 
målet. Vindertiden blev 57.4 sek., mens Adam 
på 3. pladsen brugte 58.4 sek. På 1500 m 

udfordrede Malte Foghsgård fra 9. klasse 
løberne fra gymnasiet, efter at han tidligere 
på dagen havde vundet amtsmesterskabet i 
folkeskoleregi for sit klassetrin.
Udfordringen lykkedes, idet Malte i spurten 
med et forspring på 0.2 sek. henviste Svend 
Gudiksen til 2. pladsen. De 2 distancerivaler 
dominerede også mesterskabernes afslutten
de løb: 5000 m svarende til ca. 13 Vi omgang 
på vores umage cindersbane. Igen kom det til 
et knivskarpt opgør, hvor Malte igen slog 
Svend på målstregen med Vi brystvorte, men 
i samme tid: 19.23.1 min.
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I de tekniske discipliner vandt Jesper Høyer 
med et spring på 5.63 m foran Søren Øster
gård med 5.46, mens favoritten Jimmy Niel
sen med 5.45 blev henvist til 3. pladsen. Jim
my forsvarede til gengæld sin favoritværdig
hed i spydkast, hvor 42.24 m var nok til at 
henvise træningsmakkeren Christian Såbye 
til 2. pladsen og Christian Stadil Strong til 3. 
pladsen. Christian var også involveret i slut
opgøret i kuglestød, som han før sidste runde 
førte med et stød på 11.63 m; men Mikkel 
Madsen ville det anderledes og »slyngede« i 
sidste forsøg klumpen ud på 11.75. Mikkel er 
også pt. indehaver af den nye skolerekord i 
kuglestød med 5 kg kugle, der blev indført i 
gymnasieskolen for 2 år siden med et stød på 
12.29 m.
Sidste tekniske disciplin - højdespring - blev 
afviklet på sidste-dagen, mens solen stod lavt 
og 5000 m-løberne blåfrosne stod og ventede 
på at komme ud på det afsluttende jordfræs. 
15 deltagere stillede op, og 1 time senere, hav
de den »friske« deltager, Christopher Caryes- 
ford med et spring på 1.70 m henvist Jimmy 
og Jesper Høyer til 2. og 3. pladsen. Mange 
deltagere var på 2. dagen godt nedslidte og

småskadede efter de intense opgør, og da 
7-kampen blev gjort op viste det sig, at kun 3 
drenge og 1 pige havde formået at gennemfø
re: Lene Nedergård blev således 7-kamps- 
mester hos pigerne, mens Bo Bojesen vandt 
dette fornemste mesterskab hos drengene for
an Christian Såbye og Søren Gyring.
Hos pigerne blev Lene endvidere mester i 400
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og 800 m løb. Line Hvidebæk slog til på 100 m 
og højdespring. Christine Abel tog sig af kug
lestød, mens lonee Skovgård sprang 4.20 i 
længdespring, 2 cm længere end Line.
Sluttelig blev Benedikte S veinbj ørnsson 
mester i kuglestød med 8.38 m. 6 af pigernes 
discipliner blev afviklet på samme dag, så der 
var flere der var slemt stivbenede den næste 
dag... Tillykke til de mange mestre. Atletiksæ
sonen går på hæld, så hvis du stadig mangler 
nogen resultater til for at opnå Gøyeskjold i 
bronze, sølv eller guld-medalje, så er det 
opover! - Hvordan gik det så til regionsstæv
net i atletik? Fortsættelse følger i næste num
mer, hvis redaktøren ellers tillader yderligere 
udgydelser af tilsvarende præstationsfiksere- 
de karekter...

Hilsen fra en, det lykkedes at komme I/2 
omgang bagefter på 13 omgange 

på cindersbanen

Redaktøren takker enhver manuskriptforfat
ter nu og i fremtiden. Selv om bidragydere 
skulle komme 1 Vi omgang bagud for dead
line, er Kontakt mere kvalitets- end præstati- 
onsfikseret, og der er reserveret plads i næste 
nummer.

(Fortsat fra side 24)
Fodboldtræningen planlægges i samme peri
ode udvidet til at finde sted både tirsdage og 
torsdage.
I indendørssæsonen ser planen således ud: 
Tirsdage: Badminton medPG. Hvis der er til
slutning til det kan håndbold også komme på 
tale. Efter jul bordtennis og indendørs fod
bold. Gymnasieskolernes badminton-turne
ring ligger i december.
Onsdage: Basketball med HB. Gymnasiets 
regionsstævner ligger lige op til juleferien, så 
det er med at være med fra starten...
Torsdage: Volleyball med OP. Her er der også 
turnering i Gymnasieregi opdelt i klassetrin. 
Stævnerne plejer at ligge omkring 1. februar. 
Når indbydelse til stævnerne foreligger vil der 
blive opsat tilmeldingslister i Hylen med 

angivelse af minimums-interesserede for til
melding afhold, samt en tilmeldingsfrist, der 
skal overholdes. Overraskende stor eller lav 
tilslutning kan få indflydelse på ovenstående 
plan. Især pigernes interesse er svær at forud
se, men ofte på grænsen til at frisport ikke kan 
oprettes og der ikke kan tilmeldes pigehold i 
ovennævnte turneringer. Så vær med til at få 
tingene op at stå, når aktiviteterne tilbydes og 
stævnerne nærmer sig og få fat i de »sløve 
padder«, som du ved er interesserede, men 
lige mangler dit velplacerede spark for at 
komme ud af hummerhørmen...
Som det fremgår af ovenstående er det vigtigt 
at alle idrætsaktive bombarderer idrætslære
ren med gode forslag, følger med på idræts
opslagstavlen i Hylen og møder frem, så snart 
aktiviteterne starter op... Håber vi ses!
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Lektielæsning er også
Fysioterapeut Ellen Nielsen

Samfundet er i stigende grad blevet et sidde- 
samfund. Vi sidder ned i skolen, ved lektie
læsning hjemme, foran fjerneren, på arbejde 
og i biler. Resultatet af ensformigt stillesid
dende arbejde er ofte dårlige rygge, ondt i ho
ved og nakke, nedsat blodomløb, ringe kondi 
og nedsat koncentrationsevne.
Hele kroppen og ikke mindst hjerneaktivite
ten holdes igang af kroppens blodomløb. Så 
når sløvheden breder sig i løbet af skoledagen 
- så er det bare om at bruge frikvartererne til 
at komme op at stå og ud i frisk luft og få lidt 
gang i blodomløbet. På den måde får hjernen 
frisk ilttilførsel, så den atter kan fungere.

Nogle gode råd ved skoleårets start.
- Sørg for en velindrettet arbejdsplads.
- Få frisk luft og motion i frikvartererne.
- Afbryd lektielæsning ca. 5 min./timen, 

rejs jer, stræk jer og gå lidt omkring. Luft 
godt ud i arbejdsrummet.

- Spis og drik sundt.
- Dyrk idræt og motion efter lyst og evner.

Ideer til indretning af lektiearbejdspladsen
Enhver arbejdsplads skal indrettes efter per
sonens kropsmål og arbejdets art. Indretnin
gen skal respektere kroppens anatomi og fysi
ologi, d.v.s. danne basis for mindst mulig 
belastning på led og muskler og give kroppen 
god balance under arbejdet.

1. Arbejdsstolen
En indstillelig kontorstol er en god og langsig
tet investering. Stolen skal have 5 ben, evt. for
synet med hjul. Sædehøjden skal kunne 
justeres helst med gaspatron, så finjustering 
kan foretages nøjagtigt og mens man sidder 
på stolen. Selve sædet skal have en god afrun
det forkant. Rygstødet skal kunne justeres 
op-ned og frem-tilbage. Det er helt fint, hvis 
også sædets vinkel (vippesæde) kan indstilles. 
Sådan bruger du stolen: Sæt dig så langt tilba
ge på stolen, at lårets nederste (ca. en 
håndsbredde) rager ud over forkanten. Indstil

kropsarbejde

stolehøjden så fødderne har god kontakt med 
gulvet (ca. dit underbens længde). Rygstødet 
løsnes og placeres lavt over lænden, hold ryg
stødet her med venstre hånd og stram skruean
ordningen fast med højre hånd. Nu er stolen 
indstillet til dig. Selvom du nu synes, du sid
der godt, så husk, at mennesker ikke er skabt 
til at sidde stille hele dagen - vi er skabt til at 
bevæge os.

2. Arbejdsbordet
Et højdeindstilleligt bord med vipbar plade er 
den allerbedste løsning - og så kan det jo 
»vokse« med dig. Næstbedst er et bord, hvis 
højde tilrettes dig, når du sidder på din ind
stillede kontorstol. En hjemmelavet skråpla
de, som kan sættes i forskellige vinkler, kan 
lægges løst ovenpå bordet. Bordhøjden til 
lektielæsning findes ved at måle afstanden fra 
albuespids (albuen bøjet 90°) til gulvet og 
lægge et par centimeter til.

28



3. Belysning
Det er vigtigt at have godt arbejdslys, der 
uden at blænde eller give generende reflekser 
belyser hele arbejdsfeltet. Hvis man er højre
håndet skal lampen placeres til venstre på 
bordet ellers modsat.

4. Indeklima
Dit arbejdsrum skal have passende tempera
tur (ca. 20-24°) og det skal jævnligt luftes godt 
ud. Tung luft giver hovedpine og træthed.

5. Støj
Dette er straks værre at beskrive. Støj er ikke 
bare masser af decibeller men også »uønsket 
lyd«, uønsket f.x. for hjernens koncentrations
evne eller for ørets hørenerveceller (tænk på 

risiko for støj betinget hørenedsættelse f.x. 
ved megen brug af walkman!). Med fare for at 
blive grundig upopulær blandt læserne, vover 
jeg alligevel pelsen med et spørgsmål til efter
tanke. Har du mon tænkt på, at alle de sanse
indtryk vi får gennem øjne og ører går lige ind 
i hjernens »computer« og lagres - hvad enten 
vi vil det eller ej? Det var måske en idé at for
dele indtrykkene, så de ikke slører/forstyrrer 
hinanden og dermed påvirker f.x. koncentra
tionen om at skelne væsentligt fra uvæsent
ligt!
At gå i skole og læse lektier er et job som alle 
andre. Indretning af din arbejdsplads og til
rettelæggelse af arbejdets udførelse har stor 
betydning for dit endelige (arbejds-) resultat 
og for din trivsel.

Åbent-hus-dag for l.g-erne 
og deres forældre

Rundvisning
Nye kostelever og forældre vises rundt af Rek
tor når de kommer første gang, naturligvis - 
special treatment. Senere har de ved fugle
skydningen mulighed for at udforske stedet 
endnu engang - men da er trængslen stor. Så 
mange efterkom indbydelsen til åbent-hus 
lørdag d. 9. september, hvor gæstende foræld
re oven i købet fik attacheret belevne l.g-ere 
som viceværter. Der var rundvisning til sove
sale og samlinger og fagene fik en chance for 
at blive vist frem (med tilhørende faglærere) i 
en eller anden form; humaniora svinger sig 
sjældent op til mere end fotokopier og video, 
mens andre fag brillerer med veritable shows.
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Gæsterne når vel ikke at fordybe sig meget i 
det faglige, men får et indtryk af lokaliteter og 
samlinger, måske lærere.
Og man snuser lidt til sovesalsatmosfæren, 
bænker sig ved langbordene i spisesalen og får 
lyden af herlovianerschlagere i øret: alle sang 

med på Hører I skovene suse - og gættede 
over kaffebordet på zoologiske finurligheder 
med Krup som sprechstallmeister.

Dialog
I spisesalen lagde Rektor op til en spørgerun
de med at understrege vigtigheden af kommu
nikation. Ikke sært at reaktionen bl.a. var et 
indlæg fra en forældre - om vanskeligheden 
ved at komme igennem pr. telefon! Vi er 
aldrig længere væk end telefonen, forsikrede 
Rektor. Nej, men hvad når der er optaget.... ! 
Alle parter blev lidt klogere af den samtale - 
og af andre indlæg. På opfordring uddybede 
Rektor Gert Olsen sigtet med en udtalelse til 
Næstved Tidende om at integrere dagelever i 
fremtiden: når amtet ophører med at henvise 
og betale for elever til Herlufsholm, vil dage
lever være betalende på lige fod med kostele
ver, og rektor så det da som sin fremtidsvision 
at dagelever i højere grad blev inddraget i 
kostskolens liv: deltog i spisning ved skolens 
bord, fulgte samme læsetid og brugte fritids
faciliteterne i samme omfang som kostelever
ne - og naturligvis var underkastet samme 
uniformsreglement. Dette er ikke gennemdis- 
kuteret eller står umiddelbart foran realisati
on - men tanken er altså lanceret.

30



Lanciers
Efter kaffebordet fulgte dagens work-out 
program i gamle festsal, hvor l.g viste hvor 
perfekte de var blevet i kunsten at lanciere. 
Mange forældre så ud til at få lyst til at deltage 
- og så var målet vist nået.

MN
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KONTAKT HERLUFSHOLM

SKOLENS KONTOR
8.30- 11.30 tlf. 53 72 60 97
sekr. Eva Bardram
Rektor Gert Olsen, privat 53 72 07 08
Adm. insp. lektor Normann Jørgensen
9.30- 11.30

SOVESALENE træffes bedst 16.30 - 17.30

VUEN 53 72 10 98
Lektor Lars Bardram

SKOLEBYGN. VEST 53 72 76 13
O. lærer B. Ilium

SKOLEBYGN. ØST 53 72 00 20
O.lærer Jan Jensen

EGMONTGÅRDEN 53 72 03 71
O. lærer Bent Zwergius

MUSEET I 53 72 32 66
Adj. Niels Chr. Koefoed

MUSEET II 53 72 04 98
Adj. Nils Aarsø

LASSENGÅRDEN 53 72 04 30
Lektor Niels Ulrichsen (boginspektør)

BIRGITTE GØYEGÅRDEN 53 73 06 50
Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen, studievejl.

SUS 53 72 03 45
Sygeplejerske Mie Sehested

LINNEDSTUEN 53 72 43 05
Fru Braae (henv. vedligeh. af tøj)

ØKONOMA 53 72 04 83
Fru Susanne Andersen

GODSKONTORET 
53 72 01 01 
(henvendelse vedr. økonomi)

VARMECENTRALEN 53 72 72 79

SKOLENS ØVRIGE LÆRERE:
Vagn Andersen, o.lærer
Jytte Bech, lærer, 53 73 97 96
Hans-Jørn Bentzen, lektor, 53 59 41 18
Poul Bentzen, o.lærer, 53 78 22 27
Lise Casmose, lærer, specialundervisning

53 73 75 11
Bjørn Christensen, adj., 53 73 84 65
Karen Fanø, lektor, 53 72 61 18
Anne Mette Fogh, adj., 53 63 23 90
Pram Gad, adj., 42 40 61 20
Anna Sofie Hansen, adj., studievejleder,

53 79 72 10
Hans Hansen, lektor, 53 72 86 31
Mogens Jensen, lektor, 53 72 24 71
Bj. Normann Jørgensen, lektor, adm.insp.,

53 72 26 13
Jacob Normann Jørgensen, lærer, 53 72 10 67
Sv. Krarup-Christensen, lektor, 55 81 71 77.
Jens Krogh-Madsen, lektor., 53 72 61 18
Bjarne Levin, lærer, 53 74 74 46
Sten Løth, o.lærer, 53 17 05 70
Jørgen Løwe, o. lærer, 53 73 85 65
Erik Anker Nielsen, lektor, 53 72 81 08
Louis Nielsen, adj., 53 73 54 35
Mads Nielsen, lektor, 53 72 45 33
Benny Njor, O.lærer, 53 74 69 85
Kristian Olsen, lektor, 53 72 62 32
Marianne Olsen, adj., 53 72 62 32
Ole Pedersen, adj., studievejl., 53 75 66 65
Ulla Ravn, adj., 53 75 40 06
Jens Trandum, lektor, 53 72 71 28

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS
Bustransport: Afg. Herlufsholm ca. 14.15 ank. Kbh. Hovedbanen ca. 15.45

Afg. Herlufsholm ca. 14.05 ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jylland.
Afg. Kbh. Hovedbanen 19.30 afg. Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør 

Bussernes holdeplads i København ved TB-stationen i Ingerslevgade.




