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Redaktørens forord
Det omfattende og langvarige arbejde med etableringen af den nye sports

hal har fundet sin lykkelige afslutning. Denne markante begivenhed sætter 
naturligvis sit præg på dette nummer af Kontakt.

Det gør også den del af skolens liv, som med denne bygning så markant 

har fået udvidet sine muligheder, idet omtalen af de ekstraskolære aktiviteter 
i år er indeholdt i dette nummer.

Denne udgave er samtidig skolens årsskrift og forsøger selvfølgelig at 

fastholde andre af skoleårets små og store begivenheder i ord og billeder. 
Det gælder også skolens konstante udviklingsarbejde og den dermed 

sammenhængende vigtige kontakt til forældrene.

Leder
Den nye sportshal åbner for en lang række nye ekstraskolære 

aktiviteter - og for en udvidelse af de nuværende, som i øvrigt 

er ganske enestående. Det medfører, at vi i det kommende 

år forsøger os med en ny struktur for hele dagen for skolens 

elever - kostelever så vel som dagelever.

Først og fremmest udvider vi lektionslængden fra 45 til 60 

minutter. Det giver især for gymnasiets vedkommende færre 
fag på skemaet pr. dag. Alene denne ændring skulle give en 

bedre pædagogisk situation og gøre dagen meget mindre 

opdelt og atomiseret - et af formålene med gymnasierefor

men. For lærerne betyder det også større muligheder for i den 

enkelte lektion at benytte forskellige metoder, og at skaffe tid 

til det nødvendige samarbejde fagene imellem.
Det medfører også, at hovedparten af skolens undervisning 

slutter mellem kl. 14 og 15, hvor de allerfleste fritidsaktiviteter 
vil blive placeret - både de kreative, de humanistiske og de 

idrætsfaglige. Elever der har siddet til undervisning hele da

gen vil have godt af at benytte andre dele af deres krop og 
hjerner - og har man ikke fritidsaktiviteter hver dag, så kan en 

fri eftermiddag også anvendes til et smut til byen - eller blot 

til at slappe af.
Der vil stadig være lal sidst på eftermiddagen, men planlagte 

fritidsaktiviteter vil også være i orden. Tidspunktet for aftenbor

det er uændret - og efter bordet er der så den obligatoriske 

lal for alle elever, bortset fra de mindste for hvem der i dette 

tidsrum arrangeres sportsaktiviteter mm.
Vi håber at denne nye dagsrytme, uden at ændre sko

lens profil, vil give en bedre balance i de unges dagligdag, og 

samtidig vil appellere til, at de selv skal tage beslutninger om 

arbejde og fritid. Med andre ord: vi bevarer det bedste af den 

gamle ordning, og tilfører en del nyt, som kan bibringe eleverne 

modning, en rytme for livet, der balancerer arbejde og fritid. Et 
andet forhold, som vi nok har været for uopmærksomme på 

de sidste par år, er klassekvotienterne - især i grundskolen. 
Det er nu besluttet at fastholde en klassekvotient på max. 20 

i grundskolens klasser - der kan naturligvis være en situation, 
som gør at vi kommer lidt op over 20, men det vil altid være 

undtagelsen, der bekræfter regien.
I gymnasiet satser vi meget på i studieretningsperioden 

(de sidste 21/2 år af gymnasietiden) at have klassekvotienter 

på under 20. Jeg glæder mig til at se elever, foræidre og kol

leger tilbage efter sommerferien og ønsker alle en rigtig god 

sommerferie.
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Forældretilfredshedsundersøgelsen
~ Herlufsholm Skole

relation Monitor
IAJ

Forældretilfredshedsundersøgelse - 2005

Præsentation 7. april 2005

Jeg vil gerne starte med at takke alle de forældre, 
der har ulejliget sig med at svare på vores for- 

ældretilfredshedsundersøgelse (FTU). Mere end 

80% af alle eleverne er blevet repræsenteret i 

undersøgelsen, idet den reelle svarprocent var 

63% - men som bekendt har adskillige foræl
dre jo mere end et barn på skolen. Man kan se 

hovedresultaterne af undersøgelsen på skolens 

hjemmeside, www.herlufsholm.dk. Forholdet 

mellem dagelevforældre og kostelevforældre er 

smukt fordelt, og efter en række faktuelle op

lysninger, kommer der de første reelle spørgs
mål - hvad vægter forældrene højest - og ikke 

overraskende er det pædagogiske og faglige 
spørgsmål som topper med 6,2, men samtlige 

de stillede spørgsmål finder forældrene relevante. 
Til spørgsmålet om skolen så også har levet op til 

disse målsætninger er svaret entydigt, ja.

I en fritekst, hvor forældrene kan uddybe deres 
svar (og det er der heldigvis rigtig mange, der har 

gjort), er der megen god og interessant læsning. 
Det fremgår, at ikke alle lærere lever op til de for

ventninger, man kan have til dem (engagement, 

pædagogik mm.), og det er klart, at her ligger 
nogle incitamenter og områder, der kan og skal 

blive arbejdet med. De allerfleste elever er trygge 

ved skolen, og rigtig mange af eleverne har selv 

valgt den. Der er muligvis enkelte, der både har 

haft og stadig har problemer med at få venner, 

og der gives gode råd desangående til både læ

rergruppen og til sovesalslærergruppen.

Et meget interessant område er regler (elev
håndbog) ang. rygning, alkohol mm. Det er 

skolens særkende, at vi har disse regler, og der 
er stor opbakning til dem. Det er lige så klart at 
forældrene synes, at vi på skolen skal håndhæve 

dem meget mere og bedre, end vi tilsyneladende 
gør nu. På en række områder må vi nok erkende, 

at der kan gøres et bedre stykke arbejde, mens 
andre svar måske kunne bero på nogen uviden

hed eller manglende information.

Ikke desto mindre vil det være et klart fokus- 
område for os at håndhæve vores regler. Der er 

allerede sat gang i nogle tiltag: rygning, uniform, 

fugleskydning - mens andre kræver en lidt dybere 

analyse. Er det regler, vi fortsat gerne vil have? 
Skal de gøres mere klare, og dermed også lettere 
at håndhæve? Men det vil ske, og det vil også 

involvere forældregruppen mere - opbakning til 

os er nødvendig i denne sag.

Traditioner er som bekendt et adelsmærke 
for skolen, og mange traditioner er i gennem de 
sidste 10 år blevet tilpasset den tid, vi lever. Og 
heldigvis er der bred opbakning hertil, ligesom 

der er bred støtte til at gode traditioner ikke skal 

nedlægges.

Fugleskydningen synes dog at være meget i 

forældrenes søgelys, skønt der er sket mange 

tilpasninger af fugleskydningen gennem de sid
ste 10 år, er det stadig en anstødssten for rigtig 
mange forældre. Det gælder de tilbageværende 

hverv, som ikke har med selve fugleskydningen 

at gøre, men som findes uværdige og nedgø- 

rende. Det gælder 3g-teltet, hvor 3g bliver udstil- 

let/udstiller sig selv - og det gælder ikke mindst 

det faktum, at skolen selv sælger/skænker øl til 

eleverne/gymnasieeleverne i løbet af fugleskyd

ningsdagen. Tre elementer, som hører snævert 
sammen. Der vil blive sat fokus herpå her i for

året - om vi nu kan tackle det hele på én gang 

er næppe troligt, men jeg fornemmer, at vi nok 
skal få has på de dårlige tendenser, således at 
fugleskydningen stadig kan være der, og også 

være den gode oplevelse, som den hele tiden 

har været, (se modstående side)

Som helhed får skolen altså næsten topka

rakter. I forældrenes øjne er Herlufsholm Skoles 
omdømme helt oppe på 6,2 på en skala fra 1 til 7. 
Det vil ikke være sidste gang, vi har en FTU.

Klaus Eusebius Jakobsen
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Fugleskydningen
Fugleskydningen er en af skolens ældste levende 
traditioner - Fugleskydningen runder i år sit 202. 

år. Fra at være en adspredelse i det undertiden 

ensformige skoleliv har Fugleskydningen udviklet 

sig til en fest for skolens elever, hvor især 3.g 

spiller en central rolle.
Gennem et par årtier - 70’erne og 80’erne 

- udviklede Fugleskydningen sig imidlertid til et ret 

voldsomt ritual, hvor 3.g’erne markerede deres 

”magt” over de øvrige elever på skolen - og selve 

Fugleskydningen gled noget i baggrunden. I alle 
årene er det foregået med et glimt i øjet, men i 

perioder tog løjerne desværre overhånd.

Det har fået skolens ledelse til på forskellig vis 

at regulere festen, så den mere og mere er blevet 

det, den oprindelig var, nemlig en fugleskydning, 

men med plads til sjov og ballade. I stigende grad 
at det også blevet en festlig start på skoleåret for 

elever og forældre.

Den netop gennemførte forældretilfredsheds- 
måling har imidlertid vist, at en ret stor forældre

gruppe trods ovenstående udvikling ser ret kri
tisk på dagen: Det fremføres ofte, at mange nye 

elever og forældre bliver temmelig chokerede og 

utilpasse - trods glimtet i øjet - over især 3.g's 
adfærd på Fugleskydningsdagen. Kritikken har 

især været rettet mod 3.g’s opførsel i det, der 

hedder ”3.g-teltet” (en i øvrigt relativ ny tradition i 
traditionen), mod de såkaldte ”hverv” (jobs), som 
3.g uddeler - især hverv af mere bizar karakter, 

som egentlig ikke har noget indhold, og som 

for let kan opfattes som nedladende i forhold til 
yngre kammerater. Endelig kritiseres det, at alle 

gymnasieelever har fået lov til at købe alkohol, lige 

fra ølboden åbner kl.11:00 til Fugleskydningen 

slutter kl.17:00.
Jeg har lyttet til denne kritik og kan forstå 

de synspunkter, som er fremkommet. Jeg har 

diskuteret det med de kommende 3.g’ere og 
med et Fugleskydningsudvalg bestående af syv 

kommende 3,g’ere. Af ikke overraskende grunde 

har Fugleskydningsudvalget ikke været begejstret 

for mine forslag til ændringer, men har dog vist 

forståelse for, at ledelsen ønsker ændringer, og 
er derefter loyalt og konstruktivt indgået i sam

arbejdet omkring Fugleskydningen, der i år får et 

anderledes forløb på en række områder. Målet 

er at gøre det til en glad, afslappet og fornøjelig 
dag, der er med til starte det nye skoleår på en 
kammeratlig og venskabelig måde.

De største ændringer vil være, at de unød
vendige ”hverv" bortfalder - tilbage er nu kun de 
hverv, der virkelig tjener til at få fuglen skudt ned 

og afvikle Fugleskydningsdagen - hverv, der med 

rette må opleves som særdeles ærefulde i vide

reførelsen af den lange tradition.

Desuden er det besluttet at adskille 3.g-tel- 

tet fra ølsalget, som flyttes til Klosterbygningen. 

3.g-teltet vil kun være for 3.g og i øvrigt være 

alkoholfrit.

Endelig er der tidsbegrænsning for, hvornår 

eleverne får lov til at købe alkoholholdige drikke, 

og skolen vil kun tillade salg af øl til 2.g og 3.g i 

begrænset omfang. For alle andre elever er det 

på denne dag ikke tilladt at drikke alkoholholdige 

drikke.

Jeg anmoder forældre og andre om at være 

med til at sikre, at disse regler overholdes. Med

bringer familien picnic, og eleverne fra 2. og 3g 

spiser med, anmoder jeg om at der kun udskæn

kes en øl eller et glas vin.
Jeg håber, at alle forældre, gamle elever og 

gæster, vil støtte disse bestræbelser, og være 

med til at gøre dagen festlig og vedkommende 
- og god at tænke tilbage på.

Om aftenen er der som sædvanlig Fugle

skydningsbal for skolens nuværende og gamle 

elever.
Lad mig sluttelig udtrykke min tilfredshed med 

de mange initiativer, 3.g er fremkommet med i 
planlægningen afårets Fugleskydning, og lad mig 

tilføje, at ændringerne i Fugle-skydningen faktisk 

er udtryk for min store respekt for 3.g's evne til at 

være store søskende for skolens mindste elever 

og demonstrere overskud og føle sig ansvarlig 

for de yngre kammerater.
Det synes helt naturligt for 3,g at påtage sig 

denne rolle - og er en stor glæde.

Klaus Eusebius Jakobsen
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Madrid
Klokken 7:00 søndag morgen på Herlufsholm 

stod næsten alle 2V’er klar ved bussen - klar 

til en tur til Madrid. Forventningerne var høje og 
stemningen var god, også da vi ankom til Madrid 

lufthavn noget tid senere. Efter at have fået fat i 

vores bagage, blev vi mødt af en meget venlig 

mand som Charlotte kendte, som skulle være 

vores medfølgende guide den første dag.

Metroen skulle være vores hjælpende trans

portmiddel ugen igennem, mellem Madrids at

traktioner, og vi tog den derfor direkte til den store, 
aktive plads, Puerta del Sol, som lå få hundrede 

meter fra vores hotel. Efter et kort visit på hotel
let og et lille måltid, valgt på egen hånd i byen, 

tog vi af sted til Prado museet, som lå lidt mere i 

udkanten af centrum. Her skulle vi se på forskel
lige maleres mesterværker, blandt andet manden 

kendt som El Greco. På vej derned fik vi for første 

gang orienteret os lidt i byen og efter et vældig 

interessant museumsbesøg fik vi valget mellem 
en rolig og afslappende aften på hotelværelserne 

eller en hæftig aften i selskab med Atletico Madrid 

og Jesper Grønkjær, som samme aften skulle 
møde Mallorca på hjemmebane. Vi blev herfor 
delt i to grupper. Fodboldgruppen havde en me
get succesfuld førsteaften i byen, hvor der på sta

dion var tradition for at spise fuglefrø til kampens 
hede. Med et resultat på 4-0 til hjemmeholdet, 

kunne det heller ikke blive meget bedre og efter 

en omgang sen aftensmad, som vi skulle vænne 

os til for resten af ugen, var vi ude at undersøge 

nattelivet i Madrid by, hvor sangria hurtigt blev en 

kæmpe succes. Fristen for at feste var klokken 
2, så der vendte vi næsen hjemad.

Tidligt næste dag var vi på pletten igen, denne 
gang med byudforskning på det kulturelle plan, 
hvor vi så flere forskellige kirker, hvor der blev 

sørget over den forhenværende paves nylige død. 
Efter at have medsørget for paven, spiste vi, hvad 
der næsten må kunne kaldes Madrids national

ret, deres berømte skinker, på Museo del Jamön 
(= skinkemuseet) hvor der var skinke for enhver 

smag. Sidste punkt på dagens kulturelle udforsk
ning af byen var Reina Sofia - et museum, som 
var præget af den abstrakte kunst, og kendt for 

Picasso’s berømte maleri ’Guernica’. Vi havde nu 
resten af dagen fri, indtil der var fællesspisning og 

danseoptræden, Flamenco, om aftenen. Vi skulle 
have Paella - en anden af Spaniens specialiteter, 
på restauranten, hvor vi blev underholdt af en 

grinagtig, men knap så vellykket, tryllekunster.

Tirsdag morgen skulle vi prøve lidt andet end 

Madrid. Vi tog toget sydpå, nærmere betegnet 

til Toledo. Her skulle vi se på den interessante by, 

som var præget af turisme på dette tidspunkt. Vi 

så her El Greco’s hus, samt en af verdens mest 
gennemførte katedraler. Også en del muslimske 

moskeer og jødiske synagoger og andre vigtige 

bygningsværker bygget af den del af befolknin
gen for mere end 1000 år siden fik vi lejlighed til 

at nyde. Efter en lang og lærerig dag, tog vi alle, 
trætte, toget hjem fra byen og tjekkede ind på 

vores hotel efter en hurtig bid mad.

Onsdag var en overraskende oplevelse for os 

alle. Vi tog ned til Palacio Real, hvilket faktisk viste 

sig at være en rigtig flot og spændende oplevelse. 

Vi nåede ikke at tjekke hele paladset ud, da det 
husede over 2000 værelser, men de 20-25 vi 

dog så, var udsmykket som en drøm. Da vi kom 

ud på midterpladsen igen, skete noget overra

skende: 10-15 spanske piger kom løbende hen 

og ville have taget billeder af nogle af drengene 

fra klassen. De virkede for dem som popstjerner. 

Efter at overfaldet var stilnet af fik vi noget tid til 
os selv, hvor vi tjekkede dette nye område ud. Vi 

fulgtes derpå hen til det mest grønne område i 

hele Madrid. Området består af en kæmpe park, 

med så smukke og naturlige skabninger, at man 

for en tid glemmer alt om storbyens trængsel og 
alarm. For enden af parken fik vi en opgave, der 

bestod i, at vi, opdelt i 5 konkurrerende grupper, 

inden aftensmaden på restauranten Pink Polio, 

skulle have løst 5-6 opgaver, og have billedbevis 

med heraf. Alle klarede opgaven med bravour 

og vi måtte derfor finde vindergruppen ved lod

trækning.

Efter det chokerende overfald på klassens 

drenge dagen forinden var det torsdag den 7. 

april blevet tid til at vi skulle forlade Madrid igen 

- denne gang for en tur til Cordoba, omkring 500 
km væk. Vi måtte derfor tage et lyntog, med hvil
ket det alligevel tog omkring 2 timer at nå vores 

mål. Her så vi, ligesom vi havde gjort det i Toledo 

om tirsdagen, moskeer i flere forskellige former. 

Forholdene var i byen til tider meget fattige og vi 
måtte erfare både indtrængende tiggere, varme 

på over 30°, appelsinspisende fisk, og store, flotte 
bygningsværker og udsigter. Alt i alt en meget 

interessant og tiltrækkende by. Etteren lang dag, 
var vi udmattede, da vi igen sent om aftenen kom 
hjem til Madrid. Dog havde vi fået frie tøjler for by

tur den aften og efterfølgende nat, og det gjorde 

mange af eleverne god brug af, ved at besøge de 

mest festlige steder, som findes i byen.

Fredag var alle meget trætte, grundet nattens 

festligheder, og derfor endte det med at vi fik val
get at blive på hotellet til hård afslapning eller med 

ud og se Real Madrid træne, op til søndagens 

kamp mod Barcelona, hvilket vi desværre ikke 

fik muligheden for at se. Godt halvdelen valgte 

fodbold overfor afslapning og det var derfor en 

skuffende følelse, da vi stod i regnvejr udenfor 
stadion, bare for at få at vide, at de trænede et 

andet sted netop den dag. De hardcore fod

boldfans fortsatte til det andet stadion, hvor de 

nåede at få nogle enkelte glimt, billeder og auto

grafer af prominente navne så som Beckham, 

Zidane, Carlos og alle de andre superstjerner 

(Los Galacticos), dog ikke Thomas Graversen. 
Dette var for dem en kæmpe oplevelse, at stå så 
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tæt på sådanne folk, som man normalt kun ser 

på fjernsynet - en de ikke ville være foruden. En 

jublende, men træt gruppe vendte tilbage mod 

hotellet, for at slappe af sammen med de an
dre, eller eventuelt gå en sidste tur i byen inden 

morgendagens hjemrejse. Endnu en overraskelse 
ventede os dog på hotellet - vores lærere havde 

dagen forinden nævnt, at vi kunne forvente os 

en sjov og spændende oplevelse og udfordring 

fredag aften. De to lærere havde arrangeret sig 

med en professionel Flamenco-danserinde, som 
ville stå for en times intens undervisning for hele 

2V. Dette var sjovt og var atter med til at styrke 

klassens sammenhold.

Fredag var færdig og efter en god nattesøvn 

havde vi nu kort tid inden afgangen fra Madrid 

lufthavn lørdag morgen. Turen hjemad gik stille 

og rolig og de fleste elever var helt hjemme ved 

6-tiden om aftenen. Vi takker Lisa og Charlotte 

for de minder, vi nu kan tage med os fra denne 

sjove, hyggelige og lærerige tur.

Bo Malling og Benjamin Suhr

Prague

Prague. A city famous for its architecture, its 

history and its beer. In fact, as we discovered 

quickly (and to our unparalleled delight), the beer 

not only quenched our thirst, but was kindest to 

our wallets, too. Our trip took us, under the su

pervision of Niels Ulrichsen and Gunnar Vaerge, 

from the eerie horror of Theresienstadt to the 

fairytale splendor of Karlstejn Castle.

We arrived Saturday afternoon (April 2nd), mo

ved into our apartment hotel-rooms and in the 
evening we went on our first excursion downtown 

in search of dinner. Most of us ate together at 

a restaurant serving mostly traditional Czech 

food: heavy and rich, the meat lost beneath the 

gravy and dumplings. We were escorted by 
Felicia Madsen’s friend, Sharka; as a guide and 

translator, she was invaluable. For our first taste 
of Prague night-life, we went to the so-called 

“four-story” club; each floor had a different music 

genre - hip-hop, old school, techno... Sitting in 

a group, our foreign aura must’ve attracted other 

foreigners, since we met tourists from England, in 

particular an English rugby team. The girls' na

tural charisma set us up for a fun evening; some 

of them, however, received a little more attention 
than they desired.

The next morning, our activities really began. 

We visited the palace and St. Vitus Cathedral, a 

massive structure of blackened stone and stain
glass windows, losing half our group in the pro

cess. Afterwards, we walked down to Charles 

Bridge, along cobble-stone streets filled by sou

venir shops and a museum of medieval torture 

devices. The Charles Bridge is one of the central 

attractions of Prague, named after the man who 

built almost everything impressive in Prague du

ring his reign as King of Bohemia and Holy Ro
man Emperor from 1347-1378. From there we 

scattered to the four winds in small groups; some 

of us chose to explore the twisted side-streets 
that truly define Prague (for anyone’s information, 

there’s an excellent chocolate store and tea-shop 
in the Old Jewish Quarter). In the evening we 

heard a presentation on “recent" Czech history 

by Mr. Polusny; it says something about a culture 

that 800 BC is considered recent.

Monday morning, we went to Theresienstadt 

with our Dutch guide, Yuri, who managed single

handedly to keep a bunch of teenagers enter

tained for the better part of a day (hats off to 
that). Theresienstadt’s history is hardly a merry 

one; built as prison in the 18th century, its notoriety 

comes from its time as a “show-camp” used by 

the Nazis to placate the Red Cross. The four 

huge blast furnaces and children's drawings told 

a different story, however. Outside the sky was 

clear and blue.

The day ended with a visit to Melnik castle and 

some wine tasting (with the lady of the manor) 

after viewing the tasteful jumble of renaissance, 

baroque and nouveau art architecture and dé- 
cor.

It may be prudent to add, for clarity's sake, that 

we were by no means idle during the evenings. 

Taking advantage of our teenage nocturnal na

ture, we walked at least as far as we did in the day 

and our exotic background ensured us a good 

deal of attention. The four-story club became a 

familiar haunt, although strip bars were widely 

advertised.

Tuesday we went to the city center and Vasclav 

Square, where Jan Palach (a university student) 
burned himself in protest of the Soviet occupation 

in 1969. We toured the museum of Communism 

- a grotesque display evoking the 40 years of 

oppression on the other side of the Iron Curtain. 

Then, to lighten our spirits, we wandered along 

to a microbrewery, whose five-hundred-year-old 

recipe for smooth, dark beer has gained it inter

national renown.
The following day we once more ventured out 

of the city to the Kronprusy Caves - the largest 
network of limestone caves in the Czech Repu
blic. We then moved on to Karlstejn Castle, the 

white fortress perched atop a steep hill overloo
king a valley. This, too, was built by Charles IV 

(remember Charles Bridge) and was for centuries 
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the home of the Bohemian crown jewels. The 

harsh conditions of life then were obvious in the 

meter-thick walls of the ramparts and keeps of 
this “summer residence”.

Our last day, Thursday, was spent mostly in 

the Old Jewish quarter and briefly on the River 

Moldau (which runs right through the city). After 

the initial chaos with trams being packed and 
people getting left behind, our teachers failed their 

path-finding exam with flying colors, getting us 

lost for 45 minutes. We did manage, however, 
to see the Jewish Cemetery and two synagogues 

along with a bunch of Italians.

Dinner was spent in the ornate art nouveau sur

roundings of the Municipal House, whose theater 

and restaurant serves as a cultural focal point in 

Prague. The food was, as ever, Czech; the beer, 

served in huge liter-tankards, was marvelously 

Czech. Stuffed with gravy, the class went in 

search of a last night’s reveling. For the last time, 

we invaded the four-story club and sampled the 

mouthwash flavor of absinth.

Friday morning, tired and melancholy, we took 

the bus to the airport and flew back to Denmark. 
We had spent a week in the city in the heart of 

Europe, becoming familiar with its cobblestone 

streets, its muddled grandeur and the endearing 

prices. Unquestioningly accepting the alleged 

“medicinal values” of beer, we found only one that 
could not, under any circumstances, have any 

value except an appalling aftertaste that ensured 

the drinker would never, ever forget it. Staro

pramen. We would like to thank Niels Ulrichsen 

and Gunnar Vaerge for their willingness to take 

responsibility for twenty rambunctious IB’ers, their 

accommodating patience and sardonic sense 

of humor.
Catharina Gress-Wright and 

Per Resen Steenstrup

Manchester
Ved godt mod og med brede smil landede 2.z i 
Manchester søndag aften, hvorefter området blev 

undersøgt efter endt indlogering. Vandrehjem
met lå smukt ved kanalen, og lidet kunne vi vide 

at kanalens fagre dyreliv senere ville volde store 

gener. Sandheden kom dog snart for dagen (eller 

rettere sagt natten). Greenpeace vil sikkert kalde 
det et mirakel, at ugen ikke bød på suppe kogt 

af disse skræppende fjerkræ, der oversteg selv 

2.Z i decibelniveau om natten.

Mandagen stod i videnskabens tegn, og 
straks efter morgenmaden kunne vi alle se frem 
til mødet med den imponerende ”Merlin.” Uden 

videre magisk fremtoning var det 30 meter store 

teleskop, der gik under dette navn, dog gan

ske imponerende. En glimrende rundvisning var 

blevet foranstaltet specielt til os, hvor de svære 

fysiske teorier og matematiske forudsætninger, 
blev forklaret, så gymnasieelever på 2. år kunne 

følge med i de banebrydende observationer af 
verdensrummet, der blev foretaget på stedet.

Om aften mødtes hele klassen igen til fælles
spisning, hvor både maden og drikkevarerne var 

rigelige. Derefter gik vi i samlet flok til Rockope

raen Tommy, der stærkt kan anbefales til alle med 

blot den mindste musikalske sans. En blind, døv 

og stum pinballmester og et fabelagtigt band!
Tirsdag bød på besøg i katedralen, der efter 

visse misforståelser af geografisk karakter dog 

blev fundet og betog med sin ynde og vælde. 

Efter et besøg blandt dampmaskiner og histori
ens mekanik på Manchesters industrimuseum, 

var dagen fri til egen afbenyttelse. Nogle få ener
giske elever, og en noget mere modvillig lærer, 

benyttede denne fritid til at besøge Peak District’s 

naturlige ynder, mens andre var mere forfaldne til 

materialismens goder i form af shopping.
Muligheden for et enestående indblik i den en

gelske fodboldkulturs mentalitet bød sig onsdag 
morgen, da vi fik en rundvisning på Manchester 

United Museum og det tilhørende stadion, hvor 

guiden tydeligvis var vant til langt mere begej

strede besøgende end den gennemsnitlige 
2.z’er. Om aften var der også rig mulighed for 

at støde på disse fremmedartede individer, af 

nogle benævnt som hooligans, på byens utal

lige fodboldbarer. Dog kom selv ikke de mere 

provokerende elementer i 2.z i fysisk klammeri 

med disse fodboldfans.
Efter 4(1) timers transport om torsdagen, kom 

Alton Towers i sigte, der bød på alverdens forly

stelser, som rigt blev udnyttet af både lærere og 

elever, nogle dog mere modige end andre. En 

håndfuld elever forcerede endda flere strabadser i 

form af milelange skovstier, vrisne security-vagter 
uden humor, og en jernlåge fra helvede for at nå 

det fristende badeland som alternativ til Alton 

Towers rutschebaner, og vi kan med glæde med

dele at deres anstrengelser ikke var forgæves; de 

blev belønnet med varme boblebade..

Alle disse videnskabelige og kulturelle studier 

blev selvfølgelig afbrudt af det farverige natteliv. 

Vi kan kalde det kulturelt studium i engelsk pub

miljø, men glosen ”fest” kommer nok nærmere 

sandheden.
Udmattede og med ømme fødder, forårsaget 

af visse anonyme individers alternative kortlæs
ning, benyttede 2.z hjemrejsen på bedste vis - til 

at indhente noget af den forsømte nattesøvn! 

Stilheden i flyet, kun brudt af lejlighedsvis snorken, 
bekræftede udrejsens bedste forhåbninger: At 

2.z’s studietur har været festlig, højrøstet og ufor
glemmelig, både for englændere og danskere! Én 

ting er i hvert fald sikkert: Når 2.z rejser samlet 

foregår det ikke i stilhed, og Manchester vil sent 

glemme de glade elever fra 2. Zorro!

Frejdie Søndergård-Gudmandsen

Kontakt 2005 maj/juni 39



Krakow
Nogle mennesker går rundt med en forestilling 

om at man skal "se Venedig og dø”. 2.ax er nu 

overbevist om at denne forestilling er en løgn; 

Se Krakow og dø! Vi ankom opstemte til en 

atypisk lørdag i Krakow: ”Holy Papa” (som de 

indfødte kalder ham) var død dagen i forvejen. Vi 

var (gud fri os) nogenlunde forberedte på pavens 
jordiske afsked, men ikke på følgerne. Krakow 
var bogstavelig talt lukket. Folk gik rundt med 

hvide sløjfer og udtryksløse ansigter, alt sammen 

til pavens ære. Dette var selvfølgelig noget svært 
at forholde sig til, når man nu engang var ufor

stående protestantisk turist, så 2.ax formåede 

alligevel, på mest mærkværdige vis, at holde 

sindet åbent og humøret højt. Til trods for al sor

gen, var det en oplevelse for livet: at sidde på en 

fortovscafé er bare ikke det samme, når der på 

pladsen omkring én står placeret mere end 1/a 
million hvidklædte mennesker. Til trods for al den 

tumult som denne og lignende events medførte, 

havde vi dog en plan for ugen som vi formåede 

at gennemføre. Det eneste som pavens død for

hindrede os i at se var det berømte værk "Dame 

med hermelin” som var udstillet på et museum i 

Krakow. Men heldigvis er Krakow, meget mere 

end en Leonardo da Vinci. Blandt ugens højde

punkter var Wavel-slottet, spøjse saltminer, og 

ej at forglemme: Auschwitz/Bierkenau. Hvad er 
civilisation? Et besøg i Auschwitz trækker dybe 
etiske spor i såvel spørgsmål som svar, for hvad 

et menneske er i stand til, ved man først når man

har været bare én gang i den notoriske udryddel

seslejr. Som øjenvidne til Auschwitzlejren og dens 

efterladenskaber, finder vi det svært at indlemme 
"udenforstående”, såfremt de ikke har set hvad 

vi så: vildledelse, fortabelse, tragedie. Rendyrket 

ondskab i sin værste afskygning. Auschwitz var 

mere end hvad andre klasser kom hjem med. 

Et besøg i Auschwitz er en løftet pegefinger for 
sjælen for altid. En følelse der er nødvendig for at 
forstå hvor skrøbeligt mennesket... samfundet er.

Hr. Hvidtfelt går ikke galt i byen, når han mener at 

et indblik i Holocaust og et besøg i Auschwitz er 

almen dannelse. Vi i 2.ax, sidder i alt fald tilbage i 
vores trygge hverdagsrammer, og forstår først nu, 

at. hvis dette er et menneske... (så) lad dem 

mejsle sig i jeres hjerter” citat: Primo Levi.

Nadine Loris Blinkenberg og 

Nicolai Frederik Bonnén Bossen

Den 13/3 2005 kunne økonomiinspektor Jørgen Hvidtfelt fejre sin 
60 års fødselsdag. Det blev markeret med en reception i skolens festsal, 

hvor kolleger, venner og familie samledes for at fejre fødselaren. Og fejret 

blev han med en lang række taler holdt af nogle af de mange mennesker 

som han har berøring med i sit meget aktive liv, kolleger, gode venner og 
repræsentanter også for den del af fødselarens professionelle virke, som 
ligger uden for skolen, i TV- og teaterverdenen. Selveste Ludvig Holberg 

dukkede op og talte i sit karakteristiske sprog om fødselarens rolle udi 
den lærde skole. Her er det dog rektor som taler for fødselaren.

Jimmy Burnett Nielsen blev den 1/5 2005 udnævnt til rektor (område

direktør) for HHX Næstved Handelsskole. Jimmy har, ved siden af en 
travl dagligdag som underviser og IB-Coordinator på skolen, fundet tid 

til at supplere sin uddannelse med en master i administration og ledelse 

fra Syddansk Universitet, og har derfor villet søge nye udfordringer. 
Kollegerne sagde farvel til JB ved en reception på lærerværelset, hvor 
rektor takkede for den store indsats og Hans Jørn Bentzen talte på 

vegne af IB-lærerne. Blandt de mange gaver var da også en række 
eksempler på, hvad det vel i denne sammenhæng må være tilladt at 

kalde merchandise med tilknytning til IB-verdenen, bl.a. et fornemt 

pennesæt, således at Jimmy konstant kan blive mindet om sin store 
og afgørende betydning for etableringen af IB på Herlufsholm .

Den vigtige funktion som IB-coordinator blev den 1/5 overtaget af 
Cecilia Karlström, som efter nogle års tjenestefri er vendt tilbage til sko
len. Tjenestefriheden er blevet benyttet til at udnytte et PHD-stipendium 
på DPU til forskning i multikulturalisme og historiedidaktik i gymnasiet. 
Cecilia har således, og også i kraft af en tosproget baggrund, de bedste 

forudsætninger for at overtage denne vigtige post.
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Forårskoncerten 2005
En festklædt forsamling sad parat i hallen, da 
forårskoncerten på Herlufsholm skulle løbe af 

stabelen. Mødre og fædre med kameraet parat 

- bag mig fik en far lige de sidste instruktioner i 
betjeningen af digitalkameraet - og så gik rektor 
på scenen. - For at fortælle os tilhørere, at afte

nens arrangement skam var eksamen i musik 

for 1 ,g's vedkommende. Dette gjorde publikum 

til censorer, og karaktersystemet til klapsalver og 
hurraråb.

Et par veloplagte konferenciers, Katja og 

Adam, introducerede aftenens første nummer, 

"All the Small Things" med 11B. Man sporede 

en koncentreret bekymring hos aktørerne, led

saget af en rytmisk kanonade BUM BUM. Det 

var lige før præstationsangsten overskyggede 
sangglæden. Bedst syngende var 11B i slutningen 
af deres optræden, og det var også først her de 

begyndte at bevæge sig i takt til musikken. Men 
så begyndte det altså også at swinge.

Hermed havde de banet vejen for 6-8 Kor som 

sang "It's Gonna Be a Long Night" og Can You 

Feel the Love Tonight De var nu lidt spage i 

mælet, men en tapper skare gennemførte, hjul
pet godt på vej af klapsalver fra salen - og så fik 

vi endelig smil frem på deres ansigter. Og Elton 

Johns dejlige nummer kom til sin ret.

Natten sænkede sig. I hvert fald invaderedes 

scenen af natdyr fra 1 .y med nummeret "Save 

Tonight". Alle variationer af nattøj var vist re
præsenteret på scenen. En glad og dynamisk 

skare, som sang dejligt igennem. Rå livsglæde 

accompagneret af et velspillende band, hvor Poul 

la Cour imponerede med sin guitarsolo. Og vi 

klappede, hujede og piftede, godt varmet op til 

næste nummer.

Und nun, meine Herrschaften: 1.a med 
"Summernights". Klædt på som 50er og 60er 

teenagere, tilbagestrøget koslik hos drengene 
og dydigt lillepige-look hos pigerne sang og dan
sede 1 .a sig med en smittende begejstring og 
fantastisk udstråling gennem et af hovednumrene 

fra Grease. Censorerne var ikke i tvivl: Klapsal

verne bragede.

Dernæst fulgte et solonummer. Marie Jesper
sen entrede scenen med sin fløjte. Ydmygt og 

uprætentiøst stillede hun sig op, smilede forsigtigt 

til publikum og spillede en fortryllende version af 
"Memory". Lille pige + fløjte = stor kunst.

Men nummeret "Let's Groove" med 1 .v fik 
med deres sjove indledning brudt den henførte

stemning, for nu kom der gang i den. Her var 
selvbevidste solosangere, velsyngende juhupi- 

ger og gakkede guitarister, en flok syngende og 
gyngende gymnasieungdom, som med dette 

rytmiske nummer toppede karakterlisten efter 

publikums reaktion at dømme.
1 .bx sang lige så overbevisende i nummeret 

"Jeg vil lade lyset brænde". Her følte denne an

melder sig hensat til sin ungdom sidst i 70érne, 

hvor erindringen om klangen fra Vesterbro Ung

domsgård pludselig trængte sig på. 1 .bx sang 

med en rå vokalstyrke der imponerede. Et guitar

spil og en klang fra gamle dage, fra før diskote

kerne druknede i remix og sukrede boybands.

Og atter et stil- og stemningsskift: Birgitte Witt 

med "Son of a Preacherman’’. Birgitte har en 

smuk stemme og sang med stor sensitivitet dette 

meget appetitlige country/rock-nummer.

Endnu et sentimentalt øjeblik: For os ældre 

som er rundet af Abba-tiden var det skønt at gen

høre "Mamma Mia" i Grundskolebandets version. 

Pigerne hed ikke Agneta og Anni-Frid, de var ikke 
henholdsvis lys og mørk, men de sang med stor 

charme og overbevisning den gamle ørehænger, 

flot akkompagneret af bandet.

"How Come You Don't Call Me" - en dialog 

leveret af de to kælne misser, Sarah og Katja 
fra 3MU, der så sandelig fik mjavet og skreget 

deres frustrationer ud, meget kompetent akkom
pagneret af Julie på flygel og Selina på trommer. 

Her var dybe blikke, utvetydigt kropssprog og 

et imponerende østrogenoverskud som efterlod 
censorerne med åben mund og fladt hår.

Så drønede saxofonerne, "Don't Stop" for 
fuld udblæsning i hænderne på 2MU. Her var 

fokus på instrumenterne som blev trakteret med 
overbevisende talent, en kanonade af saxofoner, 

tromme, el-guitar og sang. Og vi klappede og 

trampede alt hvad vi kunne.
3 .g dans - smuk og sensuel dans i en rå stor

bykulisse, hvor de opstillede stativer tjente både 

som rekvisitter og instrumenter. Godt tænkt. Pa

rallelt med dansen forløb sangen - Bang Bang 

- flot timet i en helt rigtig sammenhæng. Et for

rygende nummer.
Samme strenge slog gymnasiebandet an med 

"Easy Lover". Et heftigt bombardement fra ivrige 
guitarister som til tider druknede sangen. Meget 

ekspressiv og velspillet guitarsolo fra Ulrik Plasch
ke. Og karakterskalaen røg igen til tops.

"Transparent & Glasslike” var mellemmus ikke 
-tværtimod. Hurra for el-guitaren, hurra for rock
musikken. Et brag af en afslutning på aftenen og 
tak for det. Jeg glæder mig allerede til næste år.

PS: Jeg tror nok, at censorerne var enige med 
mig i, at karaktergennemsnittet ved forårskoncer

ten lå ret højt, og at alle bestod med glans.
Ingrid Sinding
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Oversigt over de samlede ekstraskolære tilbud i 

de tre perioder. De aktiviteter, som er angivet er 

ugentlige og afholdes af lærer/instruktør.

I første periode (august-oktober)foregik de 
fleste aktiviteter om onsdagen i tidsrummet 
15:00-18.00.
Samspil grundskole

Samspil gymnasium

Korsang

Friluftsliv

SOS-børneby

Fodbold grundskole drenge

Fodbold gymnasium drenge

Fodbold piger

Svømning

Atletik

Tennis grundskole

Tennis gymnasium

Volleyball

Aerobic

Ultimate

Amerikansk touch fodbold

Løbetræning

Rundbold

MUN

Golf

Karate

I anden periode (oktober-december) var ak
tiviteterne spredt ud over ugens dage, dog 

stadig med hovedvægt på onsdage.
MTV-dance

Billedkunst

Formning

Samspil grundskole

Samspil gymnasium

Korsang

Drama grundskolen

Debating Society

SOS-børneby

MUN

Yoga

Jagttegn

Hockey grundskole og piger

Hockey gymnasium drenge

Madlavning

Basketball grundskole drenge

Basketball gymnasium drenge

Basketball piger

Svømning

Ridning

Indefodbold piger

Udendørs fodbold alle

Badminton grundskole drenge

Badminton gymnasium drenge

Badminton piger

Volleyball gymnasium drenge

Volleyball piger

Aerobic

Maraton/løbetræning

Karate

Bordtennis

I tredje periode (januar-maj) var aktiviteterne 

organiseret som i anden periode.
Formning

Billedkunst

Samspil

Korsang

Drama grundskolen

Debating Society

MUN

Yoga

Jagttegn

Hockey grundskole og piger 

Hockey gymnasium drenge 

Madlavning

3.g dans 
Bordtennis

Ridning

Basketball grundskolen drenge 

Basketball gymnasium drenge 

Basketball piger

Svømning

Indefodbold piger

Badminton grundskolen drenge 

Badminton gymnasium drenge 

Badminton piger

Volleyball piger

Volleyball gymnasiet drenge 

Aerobic

Maraton/løbetræning 

Karate

Strikkeklub

Indefodbold grundskolen
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Vindere af interne turneringer 
i skoleåret 2004-2005
Skolemestre atletik
Drenge:
100m

400m 

Længdespring 

Spydkast 

Kuglestød 
1500m 

Højdespring 

7-kamp

Piger:
100m 

længdespring 

spydkast 

kuglestød 

højdespring 

400m

800m

Jacob Wachtmeister 

Joakim Normann 

Morten Andersen 

Frederik Hasselkjær 

Kjartan Gaasedal 

Joakim Normann 
Frederik Hasselkjær 

Joakim Normann

Camilla Mikkelsen 

Stine Halbye 

Stephanie Franck 

Trine Kreiner 

Camilla Aamodt 

Amanda Normann 
Camilla Aamodt

11.70 sek

55.54 sek

5,38 m

33,14 m

10,20m

4.36.58 min

1,65 m
3437 point

14.60 sek

3,77 m

22,77 m

8,45 m

1,10m
73.64 sek

3.02.65 min

Skolemestre tennis
Single drenge 

Single piger 

Double piger 

Mixdouble

Peter S. Hansen

Cathrine Thomsen

Cathrine Thomsen/Nadine Blinkenberg

Philip Larsen/Cathrine Thomsen

Skolemestre badminton :
Single drenge:

Single piger:

Double drenge:

Double piger:

Mixdouble:

Benjamin Suhr

Randi Møller

Benjamin Suhr/Christopher Hedegaard

Chanda Olsen/Anne-Marie Pless

Philip Larsen/Cathrine Thomsen

Skolemestre indendørs fodbold : 3.by.

Grundskolemestre i indendørs fodbold : 8.c

Skolemestre volleyball: 3.b y.

Sovesalsmestre i basketball
Finalerne i årets interne basketballturnering endte med følgende resultater

Piger:
PG1-BG1 14-0

Drenge :
Lassengården-Mygningen 13-11

Vinder af nytårsturneringen i hockey: Vest
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Resultater fra eksterne turneringer

Svømning
I oktober måned deltog to hold i et svømme- 

stævne på Tokai med deltagelse af Tokai Boar

ding School, Haslev Idræts Efterskole og Her

lufsholm. Herlufsholm vandt i såvel senior (vores 

gymnasium) og juniorrækken (vores grundskole.) 

Dermed kunne eleverne igen i år vende hjem med 
to pokaler.

Volleyball
- se side 50

Basketball
7. klasses drenge hold deltog ved amtsmester

skaberne, hvor det blev til én sejr og to nederlag. 
Såvel skoleholdet for piger som skoleholdet for 

drenge har været til gymnasiestævne i b-rækken.

Her klarede drengene sig bedst med 4 sejre.

Fodbold
Drenge 1.
Sorø 

Herlufsholm 

Stenhus

4,k. 13 p.

4.k. 9 p.

4.k. 8p.
Sorø 2k. 9p.
Stenhus 2.k. 6p.
Herlufsh. 2.k. 3 p.
Birkerød 2.k Op.

Årets spillere
Hver gang der spilles i kostskoleturneringen, 

stemmer spillerne om kampens spiller. Den spil

ler, som har fået flest stemmer gennem sæsonen, 

udnænnes til årets spiller. Følgende spillere er i 
år blevet valgt.

Drenge 1 : Benjamin Suhr

Drenge 2 : Philip Larsen

Piger: Maria Brandt

Tokaistævner
Udover svømmestævnet har vi to sportsmøder 
med Tokai. I oktober er vi på besøg hos dem og 

i maj måned foregik stævnet hos os. Der dystes 
i fodbold drenge, basketball piger og drenge, 

volleyball piger og drenge, tennis mixdouble. 

Stævnerne med Tokai startede i 1988 og de fle
ste gange har Herlufsholm sejret. Dette var også 

tilfældet ved begge stævner i år.

Kostskoleturneringen afsluttes ved et slutspil. Her 

blev pigerne nr.4. Drenge 2 blev nr.3. Drenge 1 
endte på en meget fornem 2.plads.

I Røper P. turneringen for lykkedes det for 
pigerne for 4. år i træk at hjemføre Eusebiuspo- 

kalen. Drenge 1 tabte efter straffespark, medens 
drenge 2 tabte begge kampe.

Piger.
Sorø 

Herlufsh. 

Birkerød 

Stenhus 
Haslev 

Høng

Drenge 2, 
Sorø 

Stenhus 

Herlufsh. 

Birkerød

9p.

6p.
3p. 
Op.

4.k. 15 p.

4.k. 12 p.

4k. 9p.

4k. 6p.
4k. 3p.
4k. Op.

2k.

2.k.

2.k.
2.k
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Karate på Herlufsholm

Et lille hold med 10-12 elever har trænet flittigt 
på at lære karate i indeværende skoleår. Karate 

er en gammel japansk kampkunst med rødder 
tilbage til shaolin-munkene i Kina. På Herlufsholm 

trænes den traditionelle stilart Shotokan Karate 

JKA. Thomas Tauris, dertil dagligt underviser i fy

sik og matematik, er uddannet instruktør i Dansk 

Karateforbund og er ansvarlig for træningen. Ka

rateholdet har endvidere haft besøg af Sensei 

Wisti Seerup, der bor og træner i Tokyo.
Karate er både for drenge og piger fra gymna

siet og grundskolen. Foruden effektivt selvforsvar 
opnår eleverne også fysisk og psykisk velvære i 

form af bedre kondition, smidighed, styrke, kon

centration, balance og selvtillid. Undervisningen 
foregår med disciplin og koncentration - men 

altid med plads til et smil på læben. Gensidig 

respekt er et vigtigt element af træningen. Psykisk 

udholdenhed er nok den vigtigste egenskab at 
besidde for den elev, der efter mange års flittig 

træning, ønsker at opnå sort bælte.

Der trænes to gange om ugen, og der har 

været afholdt graduering (bælteprøve) i december 

og april. En del elever har netop erhvervet sig hen

holdsvis det orange bælte (8.kyu) og det grønne 

bælte (7.kyu). Sidstnævnte gruppe forventes at 
opnå violet bælte (5.kyu) til foråret 2006.

Stort tillykke til følgende elever:
Gradueret til 6.kyu:
• Jacob von Rosen

Gradueret til 7.kyu:
• Lauge Bossing, Jesper Frausig, Sophia Grøn

lund, Anders Jespersen, Karen Jespersen, Ci
lia Kjer, Ulrik Rantzau

Gradueret til 8.kyu:
• Regitze Sølling, Martin Kallesen, Laetizia Mad

sen, Asbjørn Normann, Kirsten Tangaa

Thomas Tauris
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SOS-børnebyer
SOS er en af de lidt anderledes aktiviteter. Vi er 

10-12 elever som mødes en gang om ugen for 

at diskutere ideer til hvordan vi kan samle penge 

ind til hjælpeorganisationen SOS-børneby.

Vi er med ved arrangementer som café stjer- 

nemix, dramaforestillinger og jubilæumsstævnet 

hvor vi sælger kaffe og kage og de ’Herluf ac- 
cesories’ vi har fået produceret.

Når vi kommer hen i slutningen af november, 

starten af december bliver der arbejdet i døgn

drift på årets julebasar hvor elever, forældre og 

skolens ansatte kan hygge sig og samtidig støtte 

en god sag.
Siden SOS-gruppen startede i 1996 har vi 

samlet 300.000 kr. ind som er gået til et børne- 

byhus (kaldet House Herlufsholm) i børnebyen i 

Francistown Botswana og et social- og sund

hedscenter i Nairobi, Kenya.

Karen Jespersen, 3. IB

Strikkeklub
Hver 2. fredag klokken 15:00 lige efter en 

rejseweekend, mødtes vi i luen for at strikke 

sammen. Til hver gang var der en der bagte en 

kage, og hvis vi havde glemt det, købte Lone 
bare nogle småkager. Første gang fik vi udleveret 

en "bog" om strikning, som Lone havde været 
så sød at kopiere til os. Så skulle vi selv hækle 

en snor, som skulle bruges til at samle "bogen”. 
Lone havde også te med til os, derefter sad vi 

ellers bare og snakkede om alt mellem himmel 
og jord. Vi hyggede os rigtig meget. Når vi kom, 

sad vi bare og strikkede, og hvis der var noget 
vi ikke kunne finde ud af, hjalp Lone os. På den 

måde kunne vi hele tiden komme videre.

Vi syntes at det har været en sjov tid med strik
keklubben, og vi håber at man til næste år igen 

laver en strikkeklub.

Natascha, Jacob og Franziska. 8.b
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Fik-fak dag august 2004

En af årets samlende sportsbegivenheder er Fik-fak dage. På denne dag deltager samtlige elever i 

gamle såvel som nye lege. Eleverne er opdelt i 46 hold på tværs af klasser og årgange. Disse hold 

bevæger sig rundt på skolens område til en række poster. Ved hver post skal løses en opgave eller 

konkurreres mod et af de andre hold. Der er stor variation i opgaverne og konkurrencerne, som det 
fremgår af disse billeder. Én af posterne er selvfølgelig den gamle Herlovianerleg "fik-fak.” Dagen sluttes 

af på Grønne Plads med fællespisning - frikadeller med kartoffelsalat.

Jacob Normann
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Model United Nations
Efter vores succes sidste år som debuterende 
skole blandt de danske MUN kredse, besluttede 

vi os for, at vi ville deltage på et internationalt plan 
i år. Vi var heldige nok til at få et sikkerhedsråd 

land, nemlig Rumænien. Efter 2 måneders forbe

redelse var vi klar til at diskutere alt fra at skabe 

stabilitet i mellemosten til kloning af mennesker i 
helt op til 8 timer på en dag. Vi ankom Fredag d. 

22. oktober til Royal Russell School i Surrey med 

dejligt engelsk vejr, vi var knapt nok ankommet før 

vores ting var smidt over til de madrasser vi skulle 
sove på, og vi blev spredt for alle vinde til vores 

forskellige kommitteer. Jeg sad i sikkerhedsrådet 
og blev næsten bange når jeg hørte hvor utrolig 

dygtige de andre elever var til at argumentere 
for deres sag.

Den første dag var meget tankevækkende for 

alle os fra Herlufsholm, i England, blandt MUN 
elever, er “Debating" et meget populært fag I sko

len, og det kunne tydeligt mærkes på niveauet. 
Når vi holdt en pause for at spise aftensmad sad 

vi sammen ved et bord og snakkede om strategier 

over vores engelske kostskole mad (biscuits and 
gravy) og om hvor uhyggelig gode de andre var. 
Selv om konkurrencen var hård, kæmpede alle 

på holdet i deres kommitteer for at få Rumæniens 
meninger frem, og vi blev også anerkendt for vo

res indsats af både lærere fra andre skoler, MUN 

deltagere og dem som modererede debatten. 

Det endte faktisk med at Catharina Gress-Wright 
og Anne Jakobsen blev valgt til mest aktive kvin
delige deltager i deres kommitteer. Vi var alle me

get tilfredse med vores præstationer og glæder 
os allerede til næste års internationale konference, 
og som elevformand for MUN klubben vil jeg på 

klubbens vegne takke Rektor for al den støtte han 

har givet klubben i år.

Per Resen Steenstrup
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Volleyball 2004-2005
Det er en historie om en voksende interesse, 

om gode spillere, og spændende kampe. Der 
har stort set hele året været godt besat til træ

ningsaftnerne. Specielt har pigerne vist en kraftigt 

voksende interesse, og i perioden efter jul var der 

gennemsnitlig 25 piger til volley torsdag aften. 

Drengene har været lidt mere svingende, men 
også her har interessen og ikke mindst niveauet 
været for opadgående.

Der har også i denne sæson været de tradi

tionelle stævner og kampe. Først pigekampene 
mod CIS umiddelbart efter efterårsferien, hvor 

specielt det unge hold ydede en fornem indsats 

og vandt klart. 3. G pigerne var kommet mere 

i menneskehænder mod et godt sammenspil
let CIS-hold, og måtte se et knebent nederlag 

i øjnene.
Dagen efter var vi på TOKAI til stævne, og her 

havde drengene meget let spil, mens pigerne igen 

kæmpede det bedste de havde lært, og faktisk 

spillede rigtig godt. Desværre ikke helt godt nok 
til at vinde, men næsten... Som sidste år blev 

kampen tabt med to point i det afgørende sæt 
- og i år var det reelt. Der fik modstanderne ikke 

hjælp af dommeren.

Ved 1 -2. g regionsstævnet i Vordingborg viste 

pigerne igen at der er muligheder i dette hold 
- specielt hvis de sidste potentielle også gider 
komme til træning, så det bliver muligt at stille i 

stærkeste formation.
Drengeholdet var et helt nyt hold og de fik kær

ligheden at føle. I perioder spillede de ganske 

pænt, men der er et stykke vej endnu, hvis de skal 
gøre sig håb om en finale-plads i 3.g. Men der 

er afgjort muligheder i holdet. Der er en del gode 
boldspillere, og så er der nogle fodbold-drenge.

3. G stævneme har jo den specielle karakter, 
at der samtidig spilles om at gå videre til regions
og danmarksmesterskaber. Derfor bliver der altid 

kæmpet lidt ekstra fra alle, og vores piger var i 
år ikke skarpe nok. De havde en hyggelig og fin 

dag, men det var ikke de store sportslige resulta

ter de havde med hjem. Faktisk fik de temmelig 

mange klø!
Historien om 3. g drenge holdet starter egentlig 

allerede sidste år til regionsstævnet for 1 -2 g i 
Vordingborg. Dengang skrev jeg:

Også drenge-holdet var i aktion denne tirsdag. 
På forhånd havde jeg ret store forventninger til 

holdet, som bestod af Christian Strøyer, Fre

derik Hasselkjær, Joakim Normann, Benjamin 

Borngräber, Morten Jensen, Claus Jespersen 

og Nicolai Gertz. Det er en flok drenge, som med 

lidt skoling kan blive til et godt volleyhold. Faktisk 

forventede jeg at vi skulle spille om at vinde - og 
det kom da også til at holde stik.

Stævnet var en alle mod alle turnering mod 

Næstved, Haslev og to hold fra Maribo. Holdet 
lagde ud mod at spille mod Næstved, og den 

kamp levnede ikke tvivl om hvem der er ”By

ens Hold’’. Herlufsholm viste overbevisende spil 

i gennem hele kampen og udraderede nærmest 

Næstved med cifrene 25-12 og 25-10. Specielt 

serverne var skarpe, og på trods af den store 

overlegenhed blev konceptet holdt hele vejen: 

Skarpe server og velovervejet angrebsspil, hvor 
der blev slået til bolden. Anden kamp mod Mari

bos 1. hold startede lige så overbevisende, men 
så var det som om koncentrationen glippede 

lidt. Måske var det for nemt, så attituderne blev 

lidt for oversmarte. I hvert fald formåede Maribo 

at hive sættet hjem med 25-22. Og så var der 

pludselig nerver på - et meget - og unødvendigt 

-jævnbyrdigt 3. sæt blev vundet med 20-18. Det 

var en kamp der viste, at træerne trods alt ikke

vokser ind i himlen, og den viste også, at når man 

forlader sit koncept og spiller individuelt, så er vol

leyball et meget svært spil at vinde. Det lykkedes 
trods alt, men undervejs måtte coachen tale med 

lidt store bogstaver til bl.a. Strøyer.

Stævnets 3. kamp var den moralske og reelle 

finale mod et ikke ueffent hold fra Haslev, som 
var meget homogene, og spillede en pæn gang 
bold. Første sæt blev spillet lidt på opstødene 

fra Maribo-kampen, og spillet hang ikke rigtig 

sammen. Sættet blev tabt 20-25.

Men i andet sæt kom Herluf stærkt igen. Plud

selig var melodien blevet fundet igen, og dren

gene havde indset, at det kunne betale sig at 

holde sig til konceptet. Efter overbevisende server 
i slutningen af sættet vandt vi 25-17. Altså igen ud 

i et afgørende 3. sæt, som blev om muligt endnu 

mere nervepirrende end mod Maribo. En usik

ker dommer gjorde det heller ikke nemmere, for 
nogen af holdene, så stemningen var i perioder 

lidt ophidset, men selv om der blev vist godt spil 

var Haslev en anelse bedre til at styre nerverne 

og hev sæt sejren og stævnets samlede sejr hjem 

med cifrene 25-23.

Efter den kamp var det noget af et antiklimaks 

at skulle spille mod Maribo 2, men efter et sløjt 1. 
sæt der blev vundet 26-24 blev sejren og dermed 

den samlede 2. plads spillet hjem med overbevi

sende 25-16 i andet sæt.
Samlet blev det altså til 2. plads til drengene 

- og det lover jo egentlig meget godt for fremti

den. Drengeholdet som skal spille 3. g til næste 

år, og dermed spille om at komme til DM har 

potentialet til noget stort. Så er spørgsmålet bare 

om koncentrationen kan holde hele vejen. I hvert 
fald tror jeg, at med lidt mere målrettet træning vil 
vi vinde regionsstævnerne til næste sæson - og 

måske endda med lidt held kunne komme hele 

vejen til finalestævnet. Det afhænger dog noget af 

hvor mange klubspillere de øvrige mellemrunde- 

hold kan stille med.
Det var optakten, og hvordan gik det så?? 

I starten af december var vi endnu en gang til 
regionsstævne, denne gang på Næstved gym

nasium. Endnu en gang var vi ikke optimalt besat 
- i 2. G var det Simon Lüdeking der var væk på 

grund af sygdom, denne gang var Claus Jes
persen der lå syg.

Alligevel havde både jeg og holdet ganske 

store forventninger, og efter en tæt åbnings

kamp mod værterne fra Næstved - det var som
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om søvnen lige skulle gnides ud af øjnene - gik 
alt planmæssigt. 2-1 lød sejren over Næstved 
på, Igen blev der spillet finale mod Haslev, og 

endnu en gang blev det en utrolig tæt omgang, 
hvor Haslev igen trak sig sejrrigt ud af kampen 

efter tre tætte sæt. Der var dog ikke plads til at 
græde over det - målet var indfriet og vi var i 

semifinale-runden.
Den blev afviklet på Roskilde amtsgymnasium 

den 7. februar. Da vi så puljeinddelingen var vi 

meget spændte på at se standarden. Vi skulle 
spille mod Køge og Kalundborg i de indledende 

kampe, og hvis vi gik videre fon/entede vi at kom
me til at møde enten Haslev eller Falkonergården 
i semifinalen. Da vi velankommet til Roskilde fik 
kigget på de andre hold, måtte vi konstatere, at 
vi nok var kommet i den letteste pulje og at det 
gjaldt om at vinde puljen, så vi ikke skulle møde 

Falkonergården i semifinalen. Falkonergården i 

den anden pulje var i en klasse for sig selv, så på 

forhånd var målet at vinde puljen, og så få hævn 

over Haslev i semifinalen.

Kampen mod Køge var en meget svingende 

kamp, hvor de to hold skiftedes til at have initia

tivet. Heldigvis med Herlufsholm som de domi

nerende i 1. sæt, som blev vundet. Køge tog sig 
af 2. sæt, og så var initiativet tilbage hos os i 3. 

sæt, som også blev vundet relativt klart.

Anden kamp mod Kalundborg var en forma

litet. Der blev uden de store anstrengelser spillet 

fornuftigt og 2-0 var hurtigt en kendsgerning.
I den anden pulje var det gået som forventet, 

så nu ventede "arvefjenderne” fra Haslev i den 
afgørende kamp om at komme til DM i Vejle. På 

forhånd en meget lige og jævnbyrdig kamp, hvor 
vi så forventede at det var vores tur til at trække 

det længste strå. Det kom overhovedet ikke til 

at passe. Fra start viste vores drenge en utrolig 

koncentration i alle faser af spillet. Der blev servet 

skarpt, modtaget, hævet og angrebet med stor 

sikkerhed, og ikke mindst var vores blokader helt 

suveræne. Så hvad der så ud til at blive jævnbyr

digt blev nærmest en massakre på Haslev. Da 

vi var foran 23-12 i 2. sæt efter at have vundet 

1. gik det så pludselig op for drengene at noget 

stort var under opsejling, og den berømte gum

miarm var ved at indfinde sig. Efter 4 point i træk 
til Haslev tog vi så en timeout, skiftede Nicolai ud 
med Benjamin og Joakim fik besked på at hæve 

til Simon i stedet for til Claus - og vupti. De to 

sidste point blev kørt hjem og en sikker sejr var en 

kendsgerning. Finalen i Vejle ventede forude.

Her var optakten til gengæld lidt pessimistisk. 
Joakim valgte at melde fra, så igen var vi ikke 

i stærkeste opstilling. Og det havde nogle af 

drengene så fået til, at det var umuligt at stille 

noget op.
Der var gode hold, rigtig gode endda, men 

realistisk var der en chance for at komme i se

mifinalen og dermed mellem de fire bedste hold. 
Det nytter bare ikke så meget, når troen på det 

ikke er til stede. Resultatet blev så 4 nederlag efter 

nogle rigtig gode kampe mod Midtfyn, Øregård 

og Hjørring - og så en skævert mod værterne 

fra Rosborg, som helt unødvendigt fik lov til at 

vinde.
Men det var et godt stævne og en fin tur, som 

gerne gentages med et nyt hold. Så må vi se om 

der er potentiale i de næste årgange.

Peter Galle
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Golf - med Herluf

Vi synes at golf arrangementet som skolen har 

lavet har været virkeligt godt og lærerigt.

Vi har nydt at være ude og spille golf sammen 

med vores kammerater og lære at blive bedre 
til at spille golf.

Vi synes det med træning af en professionel 

fra golfklubben har været rigtigt godt, især for 
de elever, som ikke har været så rutinerede som 

de øvede. Desuden har de øvede syntes, at det 

var utroligt dejligt at kunne spille golf igen, da de 

mente, at man ikke fik tid til at spille mens man 

gik på skolen pga. de stramme tider i løbet af 

dagen mht. lal.

Nybegynderne fik hurtigt lært at bruge teknik
ken. De har virkelig klaret sig godt og alle dem, 

som næsten ikke har spillet golf før, endte med at 
kunne spille velfungerende ude på den store bane 

bl.a. fordi træneren var positiv og vi var glade 

for den træning, han gav os. Men af og til følte 

enkelte, at de gerne ville lære mere, men pga. at 
træneren havde så mange elever, fik ikke alle den 

tid, de ønskede.

Senere hen fik de løst problemet med at op

dele træningen for øvede og begyndere, det 

synes vi var en klar forbedring.

Vi tre glæder os ihvert fald til næste golfsæson, 

til at spille igen og forbedre os og ikke mindst 

til slappe af og bare hygge os i solen og spille 
sammen.

Venlig hilsen de tre golfentusiaster, som ser 

frem til en super god golfsæson.

Alexander S. Gamborg, Mads Richter og

Niels Birk-Sørensen

Valg af 
forældrerepræsentanter
Der indkaldes hermed til valg af forældrerepræsentanter (og suppleanter).

Lørdag den 13. august 2005 kl. 10.00
(fugleskydningsdagen)

Herlufsholm
Grundlagt 1565

Valget vil foregå i anviste klasselokaler på Herlufsholm Skole. 

De nyvalgte forældrerepræsentanter indkaldes herefter til 

valgmøde af bestyrelsesmedlemmer jf. valgregulativ.

På bestyrelsens vegne

Klaus Eusebius Jakobsen
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