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PAS GODT PÅ!
Det kan være dødsensfarligt at leve. Livet 
er nemlig ikke for sjov. Mange farer ligger 
og venter på dig, og passer du ikke på, kan 
det gå rigtig galt. Ud over sygdomme, 
cykelstyrt og solstik bør du være opmærk
som på badning, små børn og hunde. Og 
andre mennesker! Noget af det farligste, du 
kan møde i livet, er faktisk andre menne
sker. De kan slå dig helt ud af kurs. Et 
andet menneske kan påvirke din hjerteryt
me, sætte farlige tanker i gang hos dig og 
sluge betragtelige mængder af din levetid. 
Utallige halsbrækkende og livstruende pro
jekter er startet, fordi helt fremmede men
nesker har mødt hinanden. Skulle det ske 
for dig, skal du passe på ikke at blive alt for 
involveret, for så går det meget hurtigt 
galt. Det kan man let registrere til f.eks. 
bryllupper. Det er skam ikke for sjov, at 
præsten siger "Til døden jer skiller", når 
han står over for folk, der er kommet alt 
for tæt på hinanden. Det er en helt kon
kret advarsel, måske mest henvendt til alle 
andre i kirken. "Se godt på disse menne
sker", synes præsten at sige. "De var ikke 
opmærksomme i tide, og nu hænger de på 
hinanden, til det tager livet af dem". Ofte 
hører man også, at næste gang folk kom

mer i kirke efter deres bryllup, er til deres 
egen begravelse. Så det er sandelig ikke for 
sjov!
Man skal ikke nødvendigvis advare mod 
livet, men bare gøre opmærksom på, at der 
er alvorlige risici forbundet med at leve 
det. Det er meget svært at overleve. En idé 
kunne være at tegne en forsikring for livet, 
men det hjælper nu alligevel sjældent. 
Døden indhenter også folk med livsforsik
ringer!
Nogle vil i stedet mene, at når chancerne 
for overlevelse er så små, kan man lige så 
godt springe ud i det. Spise alle de fløde
boller og frikadeller, man har lyst til, lige
gyldigt hvor farligt det er. Bade, cykle og få 
solstik, mens man frontalt løber lige ind i 
mennesker, som man overhovedet ikke 
kender - og så tage på sig, hvad det med
fører. Den slags fikse ideer hører man ofte 
fra skolelærere, drømmere og til tider 
præster - folk der ikke har jordforbindel
sen i orden. For med den indstilling giver 
man jo nærmest op på forhånd. Pas i ste
det rigtig godt på! Det er dødsensfarligt at 
leve!

Rasmus Bro Henriksen

HftlBILÆUm
aapndag den 4. juli 200«

Vort forstanderpar gennem 12 år, 
Ulrik og Lene, har sølvbryllup den 4.juli 05. 

er alle inviteret med til festen og glæder os meget. 
Da I startede på Tommerup Efterskole, hørte vi meget om 

jeres kobberbryllup - nu når vi at blive en del af jeres sølvbryllup. 
Vi er sikre på, at det vil gå lige så meget over i historien.

Vi vil ønske jer alt godt i fremtiden, både i familieliv og arbejdsliv.
På medarbejdernes vegne - Dorte Andersen

36



FRA
SKOLEN

KÆRE GAMLE ELEVER!
Først stor tak til årgang 04/05 for et særde
les fint skoleår og en fin afslutningsfest. Vi 
føler os privilegerede over de elever, vi 
modtager, og håber, at det kommende 
hold hurtigt vil finde ind i den gode rytme 
og atmosfære, som vi ønsker må herske på 
TE.
Dernæst en tak til alle jer, som mødte op til 
elevfesten. Nogle tog hele pakken med, 
andre kiggede blot forbi nogle timer. 
Under alle omstændigheder var det dejligt 
at se og høre lidt til jer. Vi glæder os også 
over at kunne registrere gensynsglæden 
med skolen, at opholdet her endnu lever i 
jeres erindring og hos de fleste stadig som 
noget stort og afgørende på livsvejen.
Nu har vi sommerferie, og håndværkerne 
er gået i gang i køkkenet. De larmer med 
lufthamre, så den normale ro i denne tid er 
svær at få øje på. Når de er færdige i køk
kenet med etablering af et nyt stort køle
rum, fortsætter de med en sammenlæg
ning af klasse 1 og 2.
14. august modtager vi 112 elever, og det 
betyder, at klasseværelserne er for små. 
Derfor sammenlægger vi de 2 gamle. Det 
betyder så, at en klasse i det kommende 
skoleår må være i fysiklokalet, inden vi 
træffer beslutning om, hvor et nyt klasse
værelse kan etableres.
112 elever er 9 mere end normalt, derfor 
har vi indrettet gæsteværelsesgangen i den 
gamle forstanderlejlighed til elevværelser. 
Gangen kommer til at hedde IN-STEDET 
(vi har i forvejen UDSTEDET!). I ugerne 
inden afslutningen var det prøvetid, ele
verne sled i det og klarede sig godt. Vi er 
spændte på, hvor længe prøven for 10. 
klasse vil bestå. Prøve eller ej, vi håber 
meget, at regeringen vil besinde sig og give 
lige muligheder for alle til at vælge 10. 

klasse på en efterskole.
Prøvetiden blev afbrudt 5. juni af det tra
ditionsrige grundlovsstævne, hvor jeg som 
sædvanlig nød at synge gode kendte 
fædrelandssange sammen med eleverne og 
senere i forening med de fremmødte 
næsten 100 gæster. Det er festligt, når det 
store flag blafrer, og vi synger sammen, lyt
ter til grundlovstalen og spiser pølser.
Afslutningsdagene blev også traditionen 
tro festlige, og eleverne tog atter medarbej
derne under "kærlig" behandling med pa
rodier på mange situationer.
Ved afslutningsfesten stillede 4 forældre 
frivilligt op til skolens repræsentantskab. 
De nye vedtægter har givet den mulighed, 
og de 4 kommende år kan det blive til 16 
forældre, som kan give den nødvendige 
fornyelse i vort bagland for at sikre skolens 
fremtid.
Til sidst skal det nævnes, at Lene og jeg 
som bekendt har opsagt vor stilling som 
forstanderpar ved skolen. Det blev 12 
uforglemmelige år på en fantastisk skole, 
som vi holder inderligt af.
Jeg fortsætter i det kommende skoleår, til 
en afløser er fundet. Lene har allerede fået 
job som lærer på Frøbjerg-Orte Friskole 7-8 
km herfra.
Vi tror, det er vigtigt for en skole, at der af 
og til sker fornyelse, også på forstanderpo
sten. Der kan let gå rutine i tingene, og 
derfor har vi valgt at give plads til nye 
kræfter og ideer, før der falder støv på sko
len.
Forhåbentlig ses vi fremover til elevfester 
og lignende.
I ønskes alle en god sommer.

Kærlig hilsen - på skolens vegne.

Hans Ulrik Gräs
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TIL LYKKE TIL
Køkkenassistent Karen Møller 

Madsen, som 1. august 2005 kan 
fejre 10 års jubilæum som ansat 

ved skolen. Tak for din sang og dit gode og 
smittende humør.

FARVEL OG TAK
Barselsvikar Rune Bonde Eriksen 
Tak for godt arbejde, kreativitet, 
humor, musik og drama. Du 
ønskes glæde i livet og held og 
lykke med lærerstudiet i Århus.

Barselsvikar Nicolai Bruun. Tak for godt 
arbejde, for dit positive sind og vitamin
indsprøjtningen til skolen, ikke 
mindst i forbindelse med klatre
væggen og friluftslivet. Du 
ønskes glæde i dit nye arbejde 
som naturvejleder på Trente 
Mølle i Svanninge bakker.

Lærer og forstanderhalvdelen Lene Bred
toft Gräs. Tak for godt samarbejde 
og din store omsorg for alle. Din 
dygtighed, dit smil og din krea
tivitet har sat sig varige spor 
overalt. Du ønskes glæde i 
arbejdet som lærer ved Frøbjerg- 
Orte Friskole.

VELKOMMEN TIL
Maria Lund Johansen og Mark Bradford, 
som begge er ansat på fuld tid som lærere 
fra 1. august 2005. Vi glæder os til samar
bejdet og til, at I præsenterer jer i næste 
nummer af elevbladet.

På medarbejdernes vegne 
Hans Ulrik Gräs

TALE VED
AFSLUTNINGEN 

2004-2005
KÆRE ELEVER!
Husk den tid som nu er svunden, 
husk at dykke ned på bunden.
Husk at mærke hjertets slag, 
husk at bestige bjergets tag. 
Husk at være med på banen. 
Pak dig ud af cellofanen!
Husk de smil du dagligt får, 
husk dem, gem dem, år for år. 
Husk at leve livet sammen, 
husk at synge med på sangen. 
Husk at elske mens du tør det! 
Husk at leve, mens du gør det!

Jeg kan huske, da vi lærere planlagde året i 
ugerne op til, at I skulle komme. Der var 
stille i de gamle bygninger - alt for stille! 
Her manglede det liv, som skolen er skabt 
til. I manglede! Jeg glemmer aldrig Sørens 
kommentar til vort første møde. Han kom
mer som én af de sidste - hvis ikke DEN 
sidste! - med sin velkendte lædertaske, 
sætter den lidt hårdt på bordet og siger, 
som han kan gøre det: "Nå, hvordan er de, 
og hvad skal vi gøre ved dem?" På det tids
punkt kendte vi kun de fleste af jer fra 
informationsdagen, men det ændrede sig 
hurtigt, for 8. august kom I myldrende ind 
med let svedige hænder og et MEGET 
spændt udtryk i øjnene. Nu var alt på 
plads, det gamle bornholmerur tikkede 
igen som tegn på, at NU var der IGEN liv 
på DEN GAMLE EFTERSKOLE!
Det er jo en gammel skole, og nu er I en del 
af en lang historie, endnu et led i kæden. 
Ingen kæde er stærkere end det svageste 
led, siger man - men med den glæde og 
det engagement, I som hold har lagt for 
dagen, er det i hvert fald ikke her, at kæden 
knækker. Vi har også prøvet at smøre og 
vedligeholde jer så godt, vi kunne. For
håbentlig har vi også fået tingene til at gli
de lettere.
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Nu står jeg her for at sige jer og jeres foræl
dre TAK for et forrygende godt år! Én af de 
garvede lærere sagde til mig: "Dine første 
elever glemmer du aldrig!" Lige nu ved jeg, 
at det er sandt. Jeg er glad for og stolt over 
at have været en del af dette år på TE.
Et efterskoleophold går ufatteligt hurtigt! 
Knips - sådan! Men herinde i hjertet er det 
hele gemt - vi har jo fundet en smart måde 
at fastholde øjeblikke på: Vi tager billeder 
- mange billeder! Året har været fyldt med 
små og store oplevelser, som alle er brikker 
i det puslespil, som er årgang 04/05.

I løbet af året har vi sunget: 
"And if your sun keeps hiding 
don't let it get you down.
You've got my heart shining, 
love will keep you warm."

I oversættelse:
Og hvis din sol bliver ved at gemme sig, 
så lad ikke det gøre dig ked af det.
Du har fået mit hjerte til at skinne, kærlig
heden vil holde dig varm."

Altså: DU skal ikke være ked af det, for DU 
gør MIG glad! Det er netop styrken i det 
fællesskab, vi har haft her på TE. I har 
tændt lys, draget omsorg for hinanden og 
derfor holdt hinanden varme! Det er så 
vigtigt, at I hver især ved, at netop DU gør 
en forskel! I har lært at se igennem hinan
den, lært at "skrælle lagene af". Nogen har 
endda lært at skrælle lagene af løgene! 
DEN gode evne skal I holde fast i og bruge 
til at gøre en positiv forskel, lige meget 
hvor I tager hen.

Kære forældre!
Tak for lån af jeres dyrebare unge - vi har 
nydt dem! Nu er lånetiden udløbet, og selv 
om vi gerne ville beholde dem lidt endnu, 
så viser erfaringen, at det er ikke nogen 
god idé. I savner dem jo, og hvis vi behol
der dem, varer det ikke længe, inden Helga 
har hulkende forældre i røret og snart 
modtager de første rykkergebyrer, trusler 
om sagsanlæg osv! Så... det går jo ikke! 
Men TAK for den tillid, I har vist os, og 
TAK for det engagement, I har haft i sko

lens liv. Muligvis bliver der en lidt spænd
ende overgangsperiode den næste tid med 
en teenager tilbage i huset. Bare rolig! Lige
som det er en stor omvæltning at tage på 
efterskole, er det også en stor omvæltning 
at komme hjem igen. Så I skal ikke undre 
jer, hvis de unge siger pænt godnat kl. 
22.00, er på værelset 22.20 og slukker lyset 
præcis 22.45! Fortvivl ikke! Det går over... 
Pas nu godt på dem, de er nogle dejlige 
unge mennesker, I kan være stolte af!
Kære venner!
Nu er året slut, men når noget slutter, 
begynder noget andet. En ny og spænden
de del af jeres liv begynder! Hvor I end 
tager hen og hvad uddannelse I begynder 
på, er "TE-tiden" ikke længere væk end en 
tanke. Så send den tanke! Med MSN - E- 
mail, almindelige breve, telefon eller end
nu bedre: Besøg hinanden! Husk at dele 
tankerne, minderne og de slidte vittighe
der, for SÅ lever de. Resten af jeres liv - og 
vi sætter også pris på at modtage julekort 
og andre hilsener. Bare så vi ved, 
at I har det godt.
Pas godt på jer selv! /I»
TAK FOR I ÅR!

Rune Bonde „ v

PS. Rune var elev 97-98 og har været bar
selsvikar 04/05.

SOMMERHILSEN
Fra skolen og elevforeningen vil vi ønske 
jer alle en rigtig god sommer. Mange tak 
for samværet ved elevfesten, det var dejligt 
at møde jer.

Tænk, at livet koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde! Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis; 
rigt og bredt går livet ned 
i evighed. Salmebogen nr. 14.

Med tak og venlig hilsen. 
Helga og Finn Skovsgaard
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Resterende billeder kommer i næste blad



ELEVFESTEN 2005

Årets store begivenhed blev igen et fint 
arrangement. Hvert år er vi spændte på, 
hvordan det skal gå. Hvor mange kommer, 
hvad skal gøres klar, hvordan bliver vejret 
osv.?
Sædvanen tro startede vi fredag morgen 
med den helt store rengøring, opstilling til 
spisning i hallen, der skulle pyntes op med 
blomster, maden skulle gøres klar, sedler 
og lister skrives og sættes op. Resten af 
dagen blev der øvet f.eks. modeopvisning, 
musik og showdance.
Lørdag formiddag kom de sidste ting på 
plads, og kirkespil øvede endnu engang.
Sidst på eftermiddagen kom de mange gla
de og forventningsfulde tidligere eftersko
leelever, ca. 120, så der var godt besøg. Der 
var mange knus og kram. Aftensmad fore
gik på cafeteria-system, så var der fodbold
kamp mellem gamle og nuværende elever, 
mange skulle rundt på skolen for at se det 
gamle værelse. Lidt senere var der den tra
ditionelle fællestime med sang, musik og 
billeder, fin stemning og højt humør.
Næste punkt var nat-café i hallen med 
mange forskellige former for optræden, 
sang og musik, dans, bands, stunt osv. 
Man kunne sidde og snakke og få noget at 
spise og drikke.
Efter et par gode timer var der aftensang 
ved bålet og derefter godnat.

Søndag startede med mor
genmad, så var der mor
gensang for alle, opryd
ning og lidt rengøring. 
Snart begyndte de mange 
gæster fra både højskole og 
efterskole at komme. Efter 
flaghejsning og velkomst 
var der middag i hallen, 
der var tilmeldt 356, nøjag
tig samme tal som for 2 år 
siden. Under desserten 
holdt elevforeningen gene
ralforsamling. Formanden 
Kim Nyrup takkede ved 
den lejlighed skolens 

afgående forstanderpar Lene Bredtoft og 
Hans Ulrik Gräs for 12 gode år og overrak
te en gave i form af et gavekort til Odense 
teater.
Så kom den festlige fotografering, og så 
kunne man samles til snak og hygge i spi
sesalen eller gå i hallen og se kirkespil, som 
blev spillet rigtig godt af eleverne og vakte 
stor begejstring.
Efter kaffen var der foredrag ved sogne
præst Torben Hjul Andersen fra Slagelse 
over emnet: "Nutidens unge - siges det 
med et smil eller et suk? Om unge og kir
ken." Han betonede, at det er vigtigt at få 
de unge med i kirken. De unge udfordrer 
os lidt ældre med mange spørgsmål og 
ønske om konkrete handlinger, det må vi 
være parate til. Vi skal tænke stort og langt 
og ikke være bange for at prøve noget nyt, 
som kan appellere til unge mennesker. Det 
kristne budskab skal forkyndes direkte, så 
det bliver interessant at være med.
Efter talen var der afslutning og en god 
aftensmad. Så tog de fleste gæster af sted, 
men nogle skulle til repræsentantskabs
møde.
Næste år har skolen 100 års jubi
læum, og vi vil allerede nu invi
tere jer til elevfest den 20/21. 
maj. PÅ GENSYN!

Venlig hilsen. Finn Skovsgaard
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SKOLENS HISTORIE (FORTSAT)
SKOLENS HISTORIE (FORTSAT)
Vi er nu nået frem til 25-års jubilæet 1931, 
og forstander Sandbæk fortæller: Central
varmen er betalt på nær 1000 kr., det har i 
alt kostet ca. 28.000 kr. Centralvarmen i 
den nye bygning Annekset var oprindelig 
ikke med i overslaget. Centralvarmen var 
billigere end forventet, men byggeriet 
dyrere. Den nye bygning og renovering af 
hovedbygningen vil i alt koste ca. 55.000 
kr.
Siden starten har TH kostet: Købesum i 
1906 60.000 kr, renovering af de købte 
bygninger samt nye avlsbygninger 40.000, 
udvidelse i 1919 ca. 70.000, nybygning, 
ombygning og centralvarmeanlæg 1930- 
31 83.000. Alt i alt ca. 1/4 million.
Gennem aktiebreve, lånebeviser og gaver 
har gamle elever og andre venner til dato 
skænket skolen halvdelen af beløbet, ca. 
125.000 kr. Alle gaver er brugt til bygnin
ger, varmeanlæg, lys og jorden på godt 50 
tønder land. Gaver er aldrig anvendt til 
driften. Der kan være forskellige meninger 
om, at halvdelen af skolens udgifter til nu 
er betalt af gamle elever og andre venner, 
men vi håber, de fleste siger: "Det går an!" 
Af den anden halvdel på 125.000 kr. er der 
af skolens overskud betalt 45.000, så gæl
den er lige nu ca. 80.000 fordelt på forskel
lige prioriteter og løs gæld.
Hvis der ikke i de kommende år stiftes ny 
gæld, vil skolen i 1966 være gældfri. Sand
bæk slutter dette afsnit med ordene: Gid 
det måtte ske!
Der kan være mange grunde til, at T.H. fik 
så god en start de første 25 år. Jeg vil især 
fremhæve det gode samarbejde mellem de 
tre lærere, som var med fra starten. I jubi
læumsskriftet 1931 skriver Sandbæk om 
det: Det vigtigste for en højskole er gode 
lærere, en god beliggenhed, gode lokaler 
og godt undervisningsmateriel. Det bety
der meget, men alligevel må en skole hel
lere være dårligt udstyret i det ydre og have 
gode medarbejdere end være fint udstyret 
og have middelmådige lærere. En dygtig 

lærer med et stykke kridt og en sort tavle er 
mere værd end en udygtig lærer med alle 
mulige hjælpemidler. Det er det herlige, 
men også alvorlige ved at være lærer. Foru
den personlig dygtighed hos den enkelte 
medarbejder må der også kræves fordrage
ligt samarbejde med de andre medarbejde
re. En skole skal helst være fri for brydnin
ger mellem dem, der skal samvirke. T.H. 
har den lykke, at vi gennem årene har kun
net tåle hinanden, og som tiden er gået, er 
vi blevet gode venner. Hvis jeg husker rig
tigt, lagde jeg først mærke til Pedersen, da 
jeg som censor hørte ham i naturhistorie 
ved oprykningseksamen fra første til 
anden klasse på Nissum Seminarium. Lige 
før eleverne rejste sig, havde jeg bedt eksa
minator spørge om noget, de ikke vidste, 
så ville jeg se, hvordan de klarede den situ
ation. P. Pedersen klarede det fint.
Toftemark gik på det almindelige kursus på 
Landbohøjskolen, og jeg gik på den udvi
dede afdeling, som Toftemark senere også 
gennemgik. Jeg så ham i KFUM, som fører 
for FDF og til daglig på gange og trapper. 
Alligevel kendte jeg ikke meget til ham, før 
Graversen en dag anbefalede mig at snak
ke med ham. Graversen vidste, at jeg ledte 
efter en medarbejder til en skole, der på 
det tidspunkt var ved at tage form i min 
hjerne. En dag traf jeg ham i produktsam
lingen og fortalte ham om mine skoletan
ker. Han mødte mig med en forståelse og 
ligefremhed, der tiltalte mig.
De to gode venner og jeg har delt meget 
godt sammen på T.H. Der er mange måder 
at stå mennesker nær på, men at arbejde 
sammen med dem er da vist en af de bed
ste. Nu har vi tre arbejdet os sammen gen
nem 25 år. En bedømmelse af vor brugbar
hed som højskolelærere kan kun gamle 
elever afgive med vægt. Dér har vi intet at 
skulle have sagt, men vi er Gud taknem
melige for, at vi fik lov til at være lærere 
her og kom til at arbejde sammen.
FORTSÆTTES.

Frans Rasmussen
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TIL ELEVHOLDENE MINDEORD
KÆRE LANGELINIE-NYT PIGER 1953!
Søndag den 7. august samles vi hos Maren 
Damsgaard, Siriusvej 20, Thyholm, 7790 
Hvidbjerg. Vi mødes kl. 12.00 med frokost
kurven. Eftermiddagskaffen vil Maren 
give. Husk tilmelding på 97875176 senest 
1/8. Venlig hilsen og vel mødt.

Gerda B. Christensen

KÆRE "GULDBRUDE" 1956!
Også i år har vi haft et dejligt samvær, vi 
har nydt gæstfriheden hos Esther og Hen
ry og været en tur rundt i det flotte land
skab i Thy. Næste år vil vi mødes på skolen 
til elevfesten og fejre vores 50-års jubi
læum. Vi håber at mødes rigtig mange.
Kærlig hilsen til hele holdet.
Esther (Lousdal), Elny (Jensen), Ellen (Kar
mark), Margit (Sørensen), Rosa (Thomsen), 
Inga (Kring), Lissy (Bols), Betty (Kærgaard), 
Jenny (Hansen), Birthe (Andersen), Karen 
(Eskildsen)

"DEN BLÅ HIMMEL" 1963!
Jeg har skrevet i vandremappen, at I må 
have den en måned ad gangen. Det vil jeg 
gerne have, at I overholder. Det er ikke rart 
at skulle ringe til en af jer og bede om at få 
mappen sendt videre, men det har jeg 
været nødt til, for man ved jo ikke, om den 
er blevet væk i posten.

Kærlig hilsen. Karen J. Janerka

PS. Hvis I ikke vil være med længere, så giv 
mig venligst besked.

Laura Højbjerg Christensen, elev 38. 
Vor mor døde 5-6 2000. Hun var elev på T.H. 

3 måneder i sommeren 38, og det fik stor 
betydning resten af hendes liv.
Guds velsignelse over skolen 

og tak for de mange år. 
Venlig hilsen Jens Højbjerg Christensen

Kære elever fra THI
Jeg vil meddele, at vor kære mand og far 

sov stille ind 14-3 og blev begravet på 
Bording kirkegård.

Opholdet på TH 41-42 betød meget for ham. 
Jensine Vestergaard Jensen, 

Kærmindeparken stue 12, Bording

Håndarbejdslærerinde sommeren 1957 Inga 
Sørensen er efter nogen tids sygdom død på 

Bedsted plejehjem 30-5-2005.
Hun blev bisat fra Bedsted kirke 4-6 og 
jordfæstet på Mou kirkegård ved Ålborg. 

Æret være Ingas minde.
En kærlig hilsen 

til De Ualmindelige sommeren 1957. 
Anna Mogensen f. Christensen

Gårdejer Aage Green, elev 62-63, 
døde 13-2-05 efter nogen tids sygdom. Han 

blev begravet på Skarrild kirkegård 16-2 
under stor deltagelse.

Vinterholdet 62-63 skylder ham en stor tak 
for indsatsen som holdets repræsentant.

Vore tanker går til Else og familien. 
Kærlig hilsen til holdet 62-63 fra 

Villy Møberg, Grindsted

Vi vil ønskejer alle en rigtiggod sommer! 
Helga og Tinn Skovsgaard
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ADRESSEFORANDRINGER
HUSK...•fremover at meddele elevforeningen, 
når du skifter adresse:

Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten. 
Email: homann@privat.dk

35-36 Kristian Olesen, 
Grønningen 21, 0019, 7830 Vinderup.

1943 Elisabeth Weienkouff-Larsen
f. Weienkouff-Nielsen, 
Søndergade 35-1. 0038, 9300 Sæby.

1946 Gerda Jepsen f. Nielsen,
Fåborgvej 153 O, 7653 Agerbæk.

1951 Gunni Jørgensen f. Petersen, 
Ådalsparken 12 ST.TH., 3600 Frederikssund.

1952 Marie Grimstrup f. Jensen,
Skægkær Banevej 32, 8600 Silkeborg.

52-53 Poul Børge Andersen og
1952 Anna Andersen f. Rasmussen, 
Anlægsvej 10 B ST. 0005, 9610 Nørager.

54-55 Børge Rasmussen, Fugleparken 19, 7160 Tørring
89-91 Klaus Meyer Kristensen,

Vestermarksvej 1 A 1. 8723 Løsning
92-93 Christian Christensen,

Nørrebrogade 30 B LTV, 7100 Vejle
92-93 Povl Thaarslund, 

Kragsbjergstrædet 18 ST. 0002, 5000 Odense C 
93-94 Lisbet Møller Madsen,

Caprivej 6 2. TV, 2300 København S.
93-94 Solveig R. Andersen,

Rosenvangs Allé 47-1. TH., 8260 Viby J.
94-96 Sia Vinstrup, Udsigten 8, 6640 Lunderskov.
95-97 Christina Andersen,

Klosterplads 11, 5700 Svendborg.
96-97 Laura Vingborg Grevsen,

Stormgade 8 ST.TV., 7100 Vejle.

97-98 Søren Høgild, Nørregade 62, 5592 Ejby.
97-98 Camilla Obel,

Helligkorsvej 37 1. 0002, 4000 Roskilde.
98-00 Didde M. Larsen, Søhustoften 87 ST. 0028,

Søhus, 5270 Odense N.
98-00 Tasan Patkunam,

Brovejen 210 2. TV, 5500 Middelfart.
98-00 Maria Poulakis,

Slotsgade 36 E 2. 0001, 6200 Åbenrå.
99-00 FieJ. Olesen,

Skellet 11-4. 0008, 4700 Næstved.
99-01 Stine Christensen,

Skæring Skolevej 135, 82S0 Egå.
99-01 Thomas K. Christensen,

Stationsvej 8, Løve, 4270 Høng.
00-01 Promilla Jespersen,

Stenstuegade 15-2. MF, 4200 Slagelse.
00-01 Mia Pedersen,

Møllebakken 38 ST.TV, 3400 Hillerød.
00-02 Henriette Pedersen,

Dianavænget 6 ST, 5250 Odense SV.
01-02 Mathias Christensen,

Skolegade 2 A 3. TH, 5800 Nyborg.
01-02 Trine B. Frees,

Kanalens Kvt. 58 2 TH, 2620 Albertslund.
01-02 Julie J. Hansen,

Vesterbrogade 7 0002, 4930 Maribo.
01-02 Jeannie Nielsen,

Nygårdsterrasserne 254 F, 3520 Farum. 
01-02 Maria Rüth, Svingelsvej 12, 4900 Nakskov. 
01-03 Nina M. Westergaard,

Åløkke Allé 7, 0308, 5000 Odense C.
02-04 Thomas L. Jessen,

Rådvadvej 5, Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
03-04 Zara Hertzum, Nygade 4 ST, 5500 Middelfart.

Tidligere medarbejder Anna Krohn, 
Parkboulevarden 71 P ST. 0008, 8900 Randers.

ELEVFORENINGEN
GENERALFORSAMLING VED ELEVFESTEN
Formanden Kim Nyrup berettede om elev
foreningens arbejde og omtalte bl.a. elev
bladet og kampagne i forbindelse med 
elevfesten. Jubilæumsfesten næste år er vi i 
gang med at forberede. Kim opfordrede 
alle til at se skolens hjemmeside.
Lars Homann gennemgik regnskabet. 
Underskuddet skyldes den større udgift til 
at udsende bladet og almindelige prisstig
ninger. Beretning og regnskab blev 
enstemmigt godkendt.

Et forslag fra bestyrelsen om en kontin
gentforhøjelse på 5 kr. fra 115 til 120 kr. 
blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag, og der er 
ikke bestyrelsesvalg i ulige årstal.
Ulrik Gräs blev genvalgt som revisor.
Torben Simonsen fra elevhold 79-81 spurg
te, hvorfor nogle stopper som medlemmer. 
Kim fortalte om ordningen med 5-års kon
tingent og fortalte om de nye elektroniske 
vandremapper. De gamle vandremapper 
fortsætter dog også!
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Returneres ved varig adresseændring

Tommerup Højskole og Efterskole 
ELEVFORENINGEN
Florasvej 6, 7182 Bredsten
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KALENDEREN
EFTERSKOLERNES DAG søndag den 25/9 kl. 
13-17. Åbent hus. Mød op med evt. kom
mende elever. Endnu ledige pladser fra skole
året 06/07.

GENSYNSWEEKEND FOR ÅRGANG 04/05
Fredag-lørdag 7/8. oktober. 
Indbydelse udsendes senere.

EKSTRAORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Søndag den 9. oktober kl. 17.00.
Det forventes, at der her kan indstilles en ny 
forstander til ansættelse.

BASAR TIL FORDEL FOR DAN-MISSION
Fredag den 14. oktober kl. 15-18.
Åbent hus. Kom og støt en god sag.
Vi har besøg fra KARASECO i Tanzania.

Redaktør: Finn Skovsgaard 
Stof til næste blad senest 20. august. 
Alt angående bladet samt vandremapper til: 
Helga og Finn Skovsgaard, Nyvej 60, 
5690 Tommerup, tlf. 64 76 22 42.
Indbetalinger, ind- og udmeldelser o.l. til:
Ruth og Lars Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten, 
tlf. 75 88 25 70 (bedst efter kl. 17). Giro 809-1714. 
E-mail: homann@privat.dk 
Adresseændringer meddeles til
Ruth og Lars Homann pr. mail eller brev.

SØGER NY FORSTANDER
Vil I hjælpe os med at finde den 

rigtige person til dette vigtige job? 
Hvis I kender nogen, vil vi bede jer 

opfordre vedkommende til at se 
vor annonce på skolens

Elevforeningens bestyrelse:
Kim Nyrup, Tingskiftet 42, S270 Odense N.
Frans Rasmussen, »Enggård«, Maeholm 12, 
5540 Ullerslev.
Hans Knudsen, Kratholmvej 4, 5260 Odense S.
Jette Pedersen, Vangevej 10, Erritsø, 7000 Fredericia.
Henning Refsgaard, Rønne Allé 88, 7451 Sunds.
Helle Tiedemann, Abildgaardsvænget 20, 
7000 Fredericia.
Ruth Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten.

Tommerup
Højskole og Efterskole
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

NYBORG SCANTRYK A/S . TLF: 65 31 04 58
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