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»Der truer os i tiden«
Det snart forløbne skoleår er hastet af 
sted! Rigt på begivenheder som idræts
dag, lejrskoler, forårskoncert, ekskursio
ner - og samtidig den stabile dagligdag, 
hvor børns tryghed skal styrkes og deres 
kundskaber og færdigheder skal øges. 
Deres selvstændighed og selvværd 
fremmes. Deres sociale forståelse og 
samarbejdsevne dyrkes.
Skoleopgaver som rummer en iboende 
modsætning. Forstærket af tiden vi lever 
i.

For få år siden beskrev førende filosoffer 
tiden som et axialpunkt - et historisk øje
blik hvor livsværdier og holdninger skifte
de, og af den grund var fremtiden uover
skuelig og uforudsigelig.
Sandheden er vel nærmere, at tiden er 
en axialtid - at vi er i en epoke, som fortsat 
vil have disse kendetegn.
Som så ofte før i historien er det børnene, 
der først og tydeligst har mærket sig dis
se tidens tegn. Og for en stor del er ble
vet mærket af dem:

Mere fri - men også mere utrygge.
Mere åbne - men også mere usikre.

Mere vidende - men også mere forvirrede. 
Mindre autoritetstro - men også mere selvoptagne. 

Mere kritiske - men også mere ukoncentrerede. 
Mere selvstændige - men også mere angstprægede.
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Vi står med en børne- og ungdomsgene
ration, der i høj grad får lov at tage beslut
ninger og udvikle meninger, men som 
ikke - i hvert fald i tide! - får lov at bære 
konsekvenserne af dem. Eksemplificeret 
i det forhold at 75 - 80% af skolesøgende 
unge har job. I sig selv er arbejdet sundt 
og i moderat omfang rimeligt også for 
unge. Men når forældre accepterer, at 
børnene skal komme for sent i skole, 
glemmer lektier, ikke kan deltage i lejr
skoler o.s.v. som følge af arbejdet - så er 
noget ude af proportion.
Ligesom det faktum at hver tiende stu
dent ender som ufaglært. Ikke at der er 
noget galt i at være ufaglært. Men det er 
rivegalt, at et ungt menneskes drømme 
om noget andet strander på andre for
hold end de, som deres evner og ambi
tioner nemt kunne bære.
Det kan derfor ikke hjælpe, at vi - både 
skole og hjem - møder deres spørgsmål 
med et: »Hvad synes du selv?«

De spørger for at få hjælp, og uden at vi 
altid skal give færdige svar, må vi erken
de, at det er os voksne, der har de bedste 
forudsætninger for at træffe beslutninger. 
Selvom jeg naturligvis også til tider tvivler 
på, om vi nu også vælger rigtigt.
Alligevel - sæt de grænser!
For børnenes adfærd, deres arbejde, de
res sengetider, deres sprogbrug.
Gør det i samtale - og lad dem opleve 
konsekvenser. På den måde kan skråsik
kerheden undgåes.
Det er en livets nødvendighed, at mange 
netop i en uoverskuelig tid og verden, 
dog har et værdigrundlag at bygge på.
I den sidste ende er det den væsentligste 
fælles opgave mellem skole og hjem.
Vi bestræber os på den.
Med det in mente vil jeg gerne rette en 
tak til elever, forældre, personale og be
styrelse for et godt skoleår.

Poul Knudsen

Teaterugen
Vi - 6.a., 6.b. og 7. b. - lavede i oktober et 
teaterstykke, som hed «Balders død«. 
Det handlede om de gamle guder: Odin, 
Tor, Freja, Frig og Balder.
Vi lavede selv replikkerne og kostumer
ne. I en hel uge knoklede vi.
Mandag og tirsdag lavede vi kostumer, 
satte scene op og skrev replikkerne helt 
færdige. Og så endelig fredag spillede vi 
stykket for næsten alle eleverne og om 
aftenen forforældre og venner.
Før vi begyndte at øve, arbejdede vi i 
klasserne med at vise os som en bestemt 
person f.eks. sej, gammel, feminin m.m. 
Stykket gik godt - bortset fra et par små 
uheld. Vi havde mange tilskuere.
Det var rigtig sjovt.

Signe og Maria, 6.a.



Arbejdstider!
Som det muligvis er bekendt, er der ind
ført nye tjenestetidsaftaler for lærere. I al 
enkelthed skulle de synliggøre lærernes 
arbejdstid - dette ved at opdele lærernes 
arbejde i undervisning, forberedelse/ef- 
terbehandling og øvrige opgaver. Egent
lig er tanken så, at hver time skulle afsæt
tes og bogføres løbende - med en række 
begrænsninger på årsnormens fordeling 
på dagen, ugen og afgrænsede perio
der.
Vi har indgået en lokalaftale her på sko
len, således at lærernes arbejdstid fast
lægges på forhånd og således at vi und
går den daglige konkrete optælling.
Dels fordi, det er administrativt lettere, 
men især for at imødegå et i bund og 
grund tåbeligt systems uheldige indfly
delse på den måde vi arbejder på. Og 

ønsker at arbejde på.
Et lærerjob har stadig - og skal have det 
element af kald som gør at elever og 
opgaver i bedste forstand er i centrum. 
Det kan være svært at forene synspunk
ter om sådanne grundlæggende forhold. 
Men selv om enigheden i forhandlingens 
løb har krævet tid, så har vi kunnet debat
tere på et tilidsfuldt og åbent grundlag. 
Helt ufestligt har det heller ikke været.
Jeg vil derfor gerne takke lærerrådet og 
de øvrige medlemmer af det nedsatte ar
bejdsudvalg - tillidsmand Michael Grau- 
gaard, lærerrådsformand Jørgen Ras
mussen og viceinspektør Grethe Larsen - 
for en seriøs og grundig forhandling, en 
god holmgang og et godt resultat.

Poul Knudsen



Kan man lære at læse 
ved at gøre gymnastik?
Læsning er en sammensat funktion, der 
kræver, at mange områder i hjernen ar
bejder sammen på en gang, bl.a. de om
råder, der styrer syn, hørelse og bevæ
gelse.
Jo mere aktive børn er på så mange om
råder som muligt gennem hele deres op
vækst, jo bedre er deres forudsætninger 
for at lære at læse. Men aktiviteterne skal 
afpasses efter alder og udvikling, og der 
skal stilles passende og stigende krav.
Et barns hjerne er økonomisk på den 
måde, at den ikke udvikler de funktioner, 
som de voksne udfører for barnet.

Derfor skal man lade børnene overtage 
påklædning, snørebånd, knapper, mad
pakker, pakning af taske og gymnastiktøj 
m.m., efterhånden, som de lærer at mag
te det.
Også disse ting træner hjernen og bed
rer forudsætningerne for at læse.

Siden august 1989 har vi på skolen tilbudt 
ekstra undervisning af elever med behov 
for støtte i den motoriske udvikling.
Dette tilbud, som især henvender sig til 
eleverne i de yngste klasser, fungerer 
inden for rammerne af skolens støtteun
dervisning.
Undervisningen bygger på ideen om, at 
alsidig udvikling bedrer indlæringsmulig
hederne.
Der lægges - naturligvis - hovedvægt på 
den motoriske udvikling, men også be
greber trænes - op/ned, højre/venstre 
osv.
Hvert efterår observeres alle børnehave- 
klasseelever af motoriklærerne og af sko
lens sundhedsplejerske i samarbejde 
med børnehaveklasselederne.
De elever, der skønnes at kunne få gavn 
af denne ekstra gymnastik, tilbydes 
mindst 2 ugentlige lektioner.

Kirsten Hansen/Birgit Steen-Andersen



PR arbejdet Skolepatruljen!
Marie Jørgensens Skole var oprindelig 
en realskole, hvor forældre sendte deres 
børn for, at de kunne få sig en realeksa
men.
Skolen havde i højere grad et geografisk 
skoledistrikt i bymidten. Det har i tidens 
løb ændret sig, så vi har derfor fundet det 
nødvendigt for os at genopbygge et nyt 
område, som naturligt hører til skolen.
Samtidig har skolen i de senere år gen
nemgået en stor udvikling, og den vil vi 
gerne informere forældre og andre inte
resserede om.
Vi har derfor udarbejdet en folder, der i 
tekst og billeder fortæller om Marie Jør
gensens Skole og vores undervisnings
tilbud.
Samtidig har vi i en vis udstrækning an
nonceret i distriktsblade.
Endnu vigtigere end disse måder at lave 
PR-virksomhed på, er naturligvis også 
den omtale, som forhåbentlig tilfredse 
forældre fortæller om skolen.

Ruth Brandt, 
Robert Larsen, Poul Knudsen

Støtteundervisning
Skolen har mulighed for at tilbyde perio
devis støtteundervisning til elever, som 
skønnes at have behov herfor.
Undervisningen foregår dels som hold
undervisning, dels som enkeltundervis
ning.
Bl.a. tilbyder vi læse- og stavekurser af 10 
ugers varighed - primært for elever i 3.-5. 
klasse.
Vi oplever, at børnene er meget positive 
og glade for denne støtte til det daglige 
arbejde.

Støttelærerne

Vi har i år haft 24 unge mennesker, som 
har passet godt på dem, der bruger fod
gængerfeltet i Nørregade.
For at stå i alt slags vejr året rundt er de 
blevet belønnet med en fest på Risinge- 
skolen - biografture og et besøg på Alba
ni, hvor de bl.a. må drikke alle de soda
vand de vil, så der bliver drukket en hel 
del, om de så får lidt »ondt« i maven gør 
ingenting.
Vi sluttede året med at tage en tur til 
Legoland sammen med Friskolen og Gi- 
ersings Realskoles patruljemedlemmer, 
hvor der bl.a. var underholdning og kon
kurrence og Henrik fra 6. b. vandt en 
walkman.

Merethe



6. a og b’s Bornholmertur
Vi tog afsted fra Odense Banegård d. 31. 
august 1992 kl. 9.00, og vi ankom til Born
holm nærmere betegnet Rønne kl. 21.30, 
og vi var alle sammen meget trætte.
Vi skulle bo på et vandrerhjem i Svanne- 
ke sammen med en masse andre klas
ser, som vi selvfølgelig ikke kendte. Næ
ste dag skulle vi på en tur til Christiansø. 
Der var dejligt på Christiansø, men sejltu
ren var meget hård, og der var mange, 
der blev søsyge. Om torsdagen var vi i 
Brændegårdshaven, som er en slags ti

voli. Det var rigtig skægt, det eneste der 
ikke var særligt skægt var, at vi skulle gå 
så langt for at komme derhen.
Da vi skulle hjem om fredagen, var deren 
bil, som kørte i havnen, så vores færge 
blev forsinket. Der var heldigvis ingen, 
der druknede.
Da vi ankom til Odense banegård, var vi 
alle enige om, at det havde været en god 
tur, men vi var trætte allesammen.

Roseli I og Anne 6. b.

«Kunsten på væggen«
I de seneste 2 til 3 år har skolen påbe
gyndt en gennemgående renovering af 
såvel klasselokaler som gangarealer. 
Dette har skolens kunstudvalg fulgt op 
ved at finde nye tidssvarende billeder. I 
Nyenstadopgangen er således ophængt 
billeder, som i såvel streg som farvesam
mensætning appellerer til børns fantasi 
og livsglæde.
I trappetårnet i Sankt Hans bygningen er 
bl.a. ophængt Bodil Kaalunds billeder fra 
den nye udgivelse af Bibelen. Også bille
der fra børnebibelen er ophængt - i Ny- 
enstad ved 1 .-2. klassernes lokaler.
I det forløbne år har vi som tidligere hjem

lånt kunst fra Fyens Kunstfond: glatsleb
ne sten, bronzeskulpturer, vævede bil
ledtæpper, akvareller, oliemalerier og li
tografier.
Også skolens to 5. klasser har bidraget til 
udsmykning og fornyelse på skolen, idet 
de hver har dekoreret en gavlflade i gym
nastiksalen, som viser sportsudøvende 
unge mennesker.
Kunstudvalget håber på denne måde at 
være med til at udvikle elevernes evne til 
at forstå den billedlige måde at udtrykke 
sig på og give dem en positiv oplevelse af 
det kunstneriske medie.

Kunstudvalget



Det skoleparate barn
Skolestarten er en af de perioder, hvor 
barnet tager et stort spring i livet - fra 
børnehavebarn til skoleelev. Derfor er det 
vigtigt, at barnet begynder i skolen på det 
rigtige tidspunkt.
5-6 års alderen er en periode, hvor der 
sker meget i barnets udvikling, både mo
torisk og intellektuelt. Det kan være nød
vendigt at få råd og vejledning af de men
nesker, der har med barnet at gøre til 
daglig, for at vurdere om barnet er skole
parat. Barnet skal have visse forudsæt
ninger, det skal have lyst til at lære, samt 
have opnået en vis social modenhed. 
Barnet skal endvidere kunne klare af- og 
påklædning.
I dag kan forældre vælge at sende deres 
barn i skole allerede inden, det er fyldt 
fem år. De fleste foretrækker dog at lade 
barnet blive i børnehaven et år mere.
Det er en stor omvæltning for forældrene 
at sende barnet afsted fra hjemmets/bør- 
nehavens trygge omgivelser og i skole, 
hvor barnet skal lære at begå sig blandt 

mange aldersgrupper.
Det er vigtigt at forældrene hjælper bar
net specielt i den første tid i skolen, så det 
bliver tryg ved skolevejen, barnet skal 
lære at holde orden og huske sine skole
sager, og det er ligeledes vigtigt at foræl
drene sørger for, at barnet møder udhvi
let i skole hver dag.
Det er dog lige så vigtigt, at forældrene 
fornemmer, hvornår det er på tide at give 
mere slip på barnet, eksempelvis selv 
klare skolevejen, selv give en besked vi
dere, selv være ansvarlig for at huske 
sine ting, så børnehaveklassen bliver et 
trinbrædt til 1. klasse og ikke en forlæng
else af børnehaven.
Som skolens børnehaveklasseledere øn
sker vi et tæt samarbejde med forældre
ne for at skabe den tryghed for det nye 
skolebarn, som er grundlæggende for, at 
det første møde med skolen bliver en 
positiv oplevelse.

Merethe og Anne



Hvor går de hen, når de går ud?

Allerede i marts måned vælger eleverne i 
9. og 10. årg., hvilke uddannelser de øn
sker at fortsætte med efter sommerferi
en.
I maj - juni måned kommer der svar på, 
om de kan få deres ønsker opfyldt.
Tendensen inden for de sidste par år er 
klar og tydelig. Langt de fleste får deres 
ønsker opfyldt. Enten fordi de har valgt 
sig ind på et område, hvor der er plads, 
eller også fordi der er kommet flere ud
dannelsespladser.
Når der er gået 1 - 3 år kommer næste 
barrikade.
For de elever, der starter på en erhvervs
uddannelse indenfor de tekniske områ
der eller inden for handel og kontor, skal 
om et års tid have fundet en praktikplads 
for at fuldføre uddannelsen. Det kan væ
re et problem.
Ud og søg, giv ikke op, fordi man får 
nej mange steder.
For de elever, der begynder på en gym
nasial uddannelse, f.eks. gymnasium, 
hhx, htx, hbb eller hf, melder problemet 
sig første om 2 eller 3 år.
Det er jo også mange år frem i tiden.
Måske har man lyst til noget andet end at 
starte på en videregående uddannelse. 
Måske er der ikke samme »slemme« ad
gangsbegrænsning som nu. Følg med i 
debatten omkring de politiske afgørelser.

Hvad vælger eleverne?
Lidt statistik må tages til hjælp.
53 elever fra 9-10. årg. forlader skolen nu 
til sommerferien.
20% ønsker en teknisk erhvervsuddan
nelse, endnu fortrinsvis drenge, men fle
re og flere piger ønsker uddannelser i 

den retning. Det gængse mønster bry
des langsomt, men sikkert.
20% vil gerne igang med en erhvervsud
dannelse inden for handel og kontor. 
Pænt ligeligt fordelt mellem piger og 
drenge.
35% ønsker at starte på en gymnasial 
uddannelse. For gymnasieønskernes 
vedkommende pæn fordeling af sproglig 
og matematisk retning - pænt fordelt mel
lem drenge og piger. Flere piger søger 
matematisk retning end for blot få år si
den.
De resterende 25% fordeler sig med 
mange forskellige ønsker, der spænder 
fra udlandsophold til et års tid med arbej
de, måske for at få en ekstra tænkepau
se.

Held og lykke med det!
Vagn Olsen

►



Lille lærer - hvad nu?

I perioden 4/1-93 til 2/4-93 har jeg delta
get i et heltidskursus på Danmarks Læ
rerhøjskole med titlen: »Udvikling af sko
len - pædagogisk og faglig fornyelse«. 
Hensigten med kurset var at give os stu
derende så meget teoretisk og praktisk 
indsigt, at vi ville blive i stand til at fungere 
som koordinatore og igangsættere på 
vores skoler.
Det var et fantastisk spændende kursus, 
som gav mange ideer til videreførelse af 
nuværende aktiviteter og igangsættelse 
af nye.
Kurset var tilrettelagt således, at der i den 
første teoretiske del var gæstelærere fra 
de områder, der har berøringsflader til 
skolen. Her kan f.eks. nævnes kulturso
ciologer, der fortalte om børne- og ung
domskultur, arbejdsmarkedets parter om 
forventninger og krav, skoledirektører og 
lærere med erfaringer på specifikke om
råder.

Den teoretiske del af kurset omhandlede 
bl.a. forudsætninger for skoleudvikling, 
europæiske udviklingstraditioner og ak
tuelle udfordringer i skolens danske og 
europæiske verden. Samtidig fik jeg lej
lighed til at beskæftige mig med tidens 
pædagogiske temaer om faglighed, 
fagsamarbejde og tværfaglighed.
Det var meget spændende, at få denne 
chance til at fordybe sig i problemstillin
ger omkring det arbejde man udfører til 
daglig, og en enestående mulighed for at 
udveksle erfaringer og indhøste ideer til 
mulige udviklingsarbejder.
Da teori og praksis kan være svære at 
forene, vil det helt naturligt blive i et sam
arbejde mellem alle involverede parter, at 
det skal vise sig hvilke visioner, der vil 
blive de styrende.
Der er startet en proces, og fremtiden vil 
vise, hvordan den vil forløbe.

Anette



Skolebiblioteket

Selvom Video, CD, Walk-man etc. bliver 
mere og mere udbredt, må vi konstatere, 
at det ikke går ud over elevernes læse
lyst. Den er stadig stor - i særdeleshed i 
de første seks skoleår, men læselysten 
hos de større elever synes at have tilta
get, og efterhånden har vi jo også fået 
mere litteratur beregnet for dem.
I det kommende skoleår har vi procentvis 
afsat flere penge til fag- og skønlitteratur 
end tidligere, og vi håber, at vi med hen
syn til bogønsker, vil kunne imødekom
me mange lånere.
For at alle kan få størst udbytte af vort 
skolebibliotek, må vi indtrængende op
fordre lånerne til at overholde vore låne
terminer og sørge for at få de lånte bøger 
returneret til tiden.

Lånetiden er1 må
ned for bøger og 
14 dage for tegne
serier og tidsskrif
ter.

Vi beder alle lånere om at se godt efter i 
gemmerne derhjemme og være påpas
selig med at aflevere alle lånte bøger 
senest 11. juni 1993.
Vi hjemkalder bøgerne for at gennemgå 
dem og få dem til reparation, som træn
ger til det.
Biblioteket har betjent elever og lærere 
med udlån af såvel egne bøger, som 
med bøger og AV-materiel hjemskaffet 
fra Amtscentralen og andre institutioner, 
som råder over muligt undervisningsma
teriel.
Tak for et godt udlån og samarbejde.

Skolebibliotekarerne
Villy Bartholin Madsen

Forårskoncerten 
1993

Sidste mandag-tirsdag i april mødte som 
sædvanlig mange forældre op i gymna
stiksalen for at være med til at gøre den 
årlige forårskoncert festlig, og tak for 
det.
I disse særdeles lune forårsaftener blev 
der sunget fællessange, og elever under
holdt med sange, hip-hop, folkedans, og 
fritidsordningen bidrog med selvlavede 
sange og bakkesangerviser. Desuden 
medvirkede elever fra de ældste klasser 
med soli.
Efter en tiltrængt pause, hvor forældre- 
lærerforeningen havde en bod med drik
kevarer og kager, opførte skolens kor 
»Prinsen der ville arbejde«, musikdrama
tisk stykke frit efter Leif Esper Andersen. 
Aftenerne sluttede på traditionel vis med 
korsange, bl.a. kanonen: »Farvel og tak, 
og vi håber, vi ses igen en anden gang«. 
På gensyn til næste år.

Sanglærerne 
Villy Bartholin Madsen



Børnehaveklasserne 
på udsalg og æggejagt!

På en tur forbi en tæppeforretning faldt et blik på et tæppe - åh det kunne vi lige bruge 
når vi leger med vores biler så alle gik ind i forretningen, - så - rørte - og købte tæppet 
og 23 glade børn forlod forretningen.

Før vi gik på påskeferie var børnene ude og lede efter æg, som var gemt alle mulige 
forskellige steder i skolegården, og når de så havde fundet et, skulle de komme
tilbage til klasserne og fik så et rigtigt, som hurtigt kom ned i maven.

Anne - Merethe



Nyt fra fritidsordningen
Fantastisk fritter ferie
Vi sluttede sidste år med sommerlejr på 
Langeland. Teltene blev slået op på Hes- 
selbjerg Strand. Solen skinnede uaf
brudt, og så blev der badet, leget i klitter, 
fløjet med drager, spist is, spillet bold, 
badet, grillet, spist is og badet.
Udgiften til sololie nåede alarmerende 
højder, men vi havde hele beholdningen 
af hæfteplaster med hjem igen.
Vi gik ture til klinten ved Ristinge, Trygge
lev Nor (fuglereservatet) og til en nærlig
gende minigolfbane og så blev der ba
det.

Vi slutter igen skoleåret med sommerlejr. 
Denne gang dog af 2 gange. De fleste 
børn vil gerne med på lejr. Vi vil dog helst 
nøjes med 18-20 børn ad gangen. Det er 
mere overskueligt, hyggeligere og gør 
det nemmere at finde egnede steder.
Så vi be’r bare guderne om godt vejr 
igen i år.

SFO vokser og vokser
I år har vi haft 42 børn i gennemsnit (sid
ste år 29). Mange børn er blevet meldt ud 
og ind i årets løb. Krisen kradser. 700 kn 
om måneden fylder godt i ethvert bud
get.
Børnene er fra i år delt op på 3 stuer. 
»Sommerfuglen« (bh.kl.a’ lokaler) »Giraf
fen« (bh.kl. b’lok.) og »Strudsen« kælde
ren (tidligere lægerum). Her mødes bør
nene, når de får fri fra skole. De bli’r sendt 
til de aktiviteter, de har valgt, og mødes 
ellers på stuerne til frugt og eftermid
dagsmad. På stuerne er børnene blandet 
fra de forskellige klassetrin, og det har vi 
haft positive erfaringer med.
Efter sommerferien er der tilmeldt 55 
børn, men vi bibeholder ordningen med 
de 3 stuer. Her er der plads til 60-65 børn 
- regner vi med - så i 1994 er grænsen 
nået. Så må vi finde på noget nyt.



Aktiviteter
Året rundt kan man ønske og melde sig til 
mange forskellige aktiviteter: keramik, 
træværksted, stenhugning, dragebyg
ning, sæbekassebiler, dukketeater, mu
sik og meget mere.
Vi tager også meget ud af huset f.eks. 
svømmehal, skøjtehal, badeland, muse
er, Zoo, Allerup gi. Have, skov, strand, på 
ridetur m.m.

Stuuuurt nummer
Vi havde i år et langt forløb med Cirkusak
tiviteter. Vi havde besøg af en gøglertrup 
fra Vestre Skole. De var skrappe. Så vi 
måtte også øve os. Der blev balanceret, 
jongleret, savet damer over, gået på 
glasskår og 10 andre ting. Og vi øvede os 
-og øvede os.
Den afsluttende Gallaforestilling blev 
overværet af 130 søskende, forældre 
m.m. De fik et flot show, der varede næ
sten en time.

Nam nam
Børnene har fået bedre smag, udtaler 
medarbejderne i SFO. I Vinterhalvåret 
skiftes børnene til at lave deres livretter. I 
år har vi ikke bare fået lasagne, pizza, 
spaghetti, pølser og frikadeller, men og
så: Tomatsuppe, Chili con Carne m/ 
majspandekager, helstegt laks og engel
ske bøffer samt andesteg.

Tillykke allesammen
Med 42-43 børn er der altid en eller an
den, der har fødselsdag. I år har vi slået 
alle fødselsdagene sammen til én stor 
udflugt. 16. juni tager alle fødselsdags
børnene på sejltur med Åfarten.På engen 
skal der leges, synges og spises kage, is 
og drikkes rød sodavand, inden vi sejler 
tilbage til Munke Mose.

Ombygning af legepladsen
Det er stadig et stort ønske. Det kniber 
dog voldsomt med finanserne. Vi håber, 
der kommer en rig ONKEL med en pap
kasse med penge.
Imellemtiden forsøger vi at spare lidt op, 
men det er vanskeligt p.g.a. de regel
mæssige nedskæringer på SFO-områ- 
det. Ønsker nogen at støtte projektet kan 
man gøre det ved at købe en skole T- 
shirt. Overskuddet ved salget går til for
bedring af skolegården.



Afsked med 3 lærere
I løbet af skoleåret 92/93 har 3 af skolens 
medarbejdere fundet nye udfordringer. 
Jens Hagedorn drog ved årsskiftet til det 
midtjyske, hvor han tiltrådte en skolele
derstilling ved Fasterholdt skole. Dette 
efter 5 år på M.J.S., hvor vi lærte »Hage
dorn« at kende som en engageret lærer, 
for hvem elevernes tarv er altafgørende. 
Også i kollegial sammenhæng blev Jens 
værdsat for sin indsigt og ordholdenhed - 
valgt som tillidsmand i 2 perioder - og 
altid beredvillig, nåren opgave kaldte.

Kaj Therkelsen afsluttede - ligeledes ved 
årsskiftet - sit psykologstudium og tiltråd
te i forlængelse heraf en undervisnings
stilling i dette speciale. Alene dette - at 
gennemføre et psykologstudium ved si
den af et fuldtidsjob - viser Kajs arbejds
evne, og den har også været grundlaget 
for års altid velforberedt og tålmodig un
dervisning. I lærergruppen kommer vi til 
at savne Kajs humor og festlige indslag, 

når vi mødtes til kollegiale sammenkom
ster.

Grethe Madsen fratræder med udgan
gen af skoleåret efter 6 år med hæsblæ
sende mange prøveforberedende hold i 
fysik og overbygningsmatematik. I det 
hele taget har Grethes undervisning væ
ret båret af et engagement i disse fag og 
hendes ønske om at bibringe eleverne 
det centrale indhold.
I kollegagruppen er Grethe kendt for en 
slagfærdig humor og en stille omgangs
form.

Jeg vil gerne takke jer alle 3 for jeres 
indsats for Marie Jørgensens Skole.

Forskellig efter jeres personligheder og 
dog ens i bestræblserne på at den enkel
te elev bør stå i centrum.
De bedste ønsker for jeres fremtidige vir
ke. Poul Knudsen

Skolekoncert med »Trio Mio«
Igen i år har skolen haft besøg af et orke- 
stertil skolekoncert i gymnastiksalen.
I år var valget faldet på »TRIO MIO«, som 
besøgte os en times tid i begyndelsen af 
februar måned. Den betjener basun, ryt
meinstrumenter, klaver og bas, og reper
toiret er jazz. Den gennemgår, hvilke mu
ligheder, der ligger i den musikform. Det
te illustrerede de på bedste vis for elever
ne fra 3.-7. klasse ved hjælp af instru
menter og elevernes eget engagement, 
såsom rytmeklap og gulvtramp.

►------

For jazzinteresserede var alle numre 
kendte; for børnene var det i særdeles
hed »Hist, hvor vejen slår en bugt-« og 
»Oles nye autobil«, der fængede, da de 
hørte trioens jazzificerede udgaver. 
Gennemgangen var god, og i forvejen 
havde eleverne lært »Skole-blues«, som 
selvfølgelig blev fremført med fuld power. 
En god engagerende koncert - dem vil vi 
gerne have flere af!

Villy Bartholin Madsen



UDVEKSLING, set fra tre sider
De to 7. klasser har i år været led i en 
udveksling med to 7. klasser fra den ty
ske Realschule i Lütjenburg. Det er vores 
plan at gentage udvekslingen med de 
samme elever i 8. og 9. klasse, så vi i alt 
opnår 6 ugers intensiv »tyskundervis
ning«.
Formålet med udvekslingen er, at elever
ne bliver bedre til at udtrykke sig på tysk, 
samt at vores elever konfronteres med 
andre levevaner - for her igennem at få et 
øget kendskab til og forståelse for andre 
mennesker.
Når man rejser som led i en udveksling, 
bliver man revet op fra sine vante omgi
velser og tvunget til at leve i nye og frem
mede omgivelser. Derfor kan projektet 
også være med til at styrke den enkelte 
elevs selvtillid og udvikle en højere grad 
af modenhed.
Vi har valgt den private indkvartering, for
di den giver de mest personlige kontak
ter og de bedste muligheder for at få 
indblik i levevilkårene. Den private ind
kvartering kræver dog meget forberedel
se i form af viden om matching af gæster 
og værter.
I perioderne mellem udvekslingerne er 
der løbende kontakt skolerne/eleverne 
imellem.

Jørgen Rasmussen, 
Michael Graugaard 

I begyndelsen af skoleåret besluttede vi 
at få kontakt med en klasse i Lütjenburg. 
En måneds tid efter modtog vi breve med 
billeder (til vores store overraskelse for
stod vi det meste af det, der stod i breve
ne.) og blev så enige om, at vi skulle ned 
og besøge dem og omvendt. Det blev 
fastlagt, at de skulle her op først, men det 
blev byttet om. Ombytningen gav nogle 
praktiske problemer i forbindelse med 
konfirmationen.
Vi mødtes på skolen mandag den 29. 
marts kl. 12, derefter kørte Caspers far os 
til Bagenkop, i en bus han havde lejet. 
Det tog ca. 2 timer, så klokken 14 gik vi 
ombord på færgen. Ombord på færgen 
købte vi alt muligt slik (det var nemlig 
meget billigt). Turen tog omkring 21/2 ti
me. Klokken 16.30 kom vi til Kiel, hvor de 
tyske elevers forældre ventede på os for 
at køre os til skolen i Lütjenburg, 30 kilo
meter fra Kiel. På skolen blev vi præsen
teret for vores »partner«. Begge parter 
var meget generte.
Bagefter fik vi noget at spise. Forældrene 
havde disket op med frikadeller, pølser 
og alskens lækre ting. Ved 20 tiden blev 
vi kørt hjem. Så begyndte nervøsiteten 
for alvor at stige, og nogen af os håbede, 
at bilen aldrig ville stoppe. Tirsdag havde 
vi almindelig skolegang. Deres skoledag

4 



var delt i mange forskellige fag af 40 mi
nutter. Det virkede meget rodet. De hav
de en anden »respekt« for deres lærere. 
Om aften var vi inde og se en musical, 
som var virkelig god.
Onsdag skulle vi såtil ugens højdepunkt, 
Lübeck, hvor vi blev delt op i tre hold, og 
så skulle vi rundt og se en masse ting. 
Det første var en gammel byport, der var 
lavet om til et museum, hvor der var en 
gammel model af byen. Derefter skulle vi 
op og se en gammel kirke, der var en af 
de få kirker i Tyskland, som ikke var ble
vet bombet under 2. verdenskrig. Den 
var fyldt med flotte udsmykninger. Da vi 

havde været rundt til alle de ting vi skulle 
se, mødtes vi med andre hold oppe på 
torvet. Nogle afos gik på McDonald.
Torsdag havde vi almindelig skolegang, 
vi fik fri et par timer, hvor vi kunne gå 
rundt i Lütjenburg. Om aftenen var der 
»diskotek«.
Om fredagen, da vi skulle hjem, var nogle 
gladere end andre, fordi de havde boet 
hos en familie, de ikke passede ind i. Alt i 
alt en lærerig oplevelse, som vi glæder 
os til at gentage.

Benjamin R. Mogensen 
Flemming Godskesen

Unser Austausch
RS Lütjenburg - Marie Jørgensen Skole/Odense
Montag, d. 29.3.93:
Um ca. 16.30 Uhr kamen die dänischen 
Gäste, die von unseren Eltern aus Kiel 
abgeholt wurden, an Sie wurden mit ei
ner Rede von Lotti begrüßt. Danach wur
de das Buffet eröffnet, und wir nahmen 
den ersten Kontakt auf.

Dienstag, d. 30.3.93:
Morgens hatten wir Unterricht. Nach der 
Schule hatten wir Freizeit. Abends um 
19.30 Uhr sind wir alle ins Musical »Judy« 
gegangen. Diese Veranstaltung haben 
der Chor und das Orchester unseres 
Schulzentrums auf die Beine gestellt. Al
le waren begeistert!

Mittwoch, d. 31.3.93.:
Wir haben einen Tagesausflug nach Lü
beck gemacht. Die Museen, nämlich das 
Holstentor und das St. Annenmuseum, 
waren für fast alle langweilig. Danach 
sind wir eine kleine Strecke nach Meck
lenburg hineingefahren und über Das- 

sow zum Priwall gefahren. Hier setzten 
wir mit der Fähre über die Trave nach 
Travemünde über und bummelten am 
Hafen entlang.

Donnerstag, d.1.4.93:
Am Morgen war Schule. Die Dänen sind 
in der Schulzeit durch Lütjenburg gegan
gen. Nachmittags hatten wir Freizeit. 
Abends hatten wir Disco, Jonas war Dis- 
Jockey, es hat uns sehr gut gefallen.

Freitag, d. 2.4.93:
Um 9.00 Uhr sind die Dänen mit dem Bus 
nach Kiel gefahren. Von dort aus sind sie 
mit der Fähre »Langeland« übergesetzt 
nach Bagenkop. Das war eine außerge
wöhnliche schöne Woche, und wir hof
fen, daß unsere Gäste aus Odense auch 
ihren Spaß hatten, und daß es ihnen bei 
uns gefallen hat.

Die R7a der 
Realschule Lütjenburg



Nye lærere ved skolen
Som det ses andet sted i årsskriftet har vi måtte tage 
afsked med 3 lærere og af samme grund ansætte 3 nye 
kolleger.

Jette Hansen har været lærersiden 1991.
Hun skal i sit første år ved M.J.S. begynde en 1. klasse i 
dansk og derudover hovedsagelig undervise i formning, 
idræt og tysk.

Henrik Frydenlund er uddannet 1992 og har i korte perio
der været vikar ved skolen. Henriks skema består hoved
sagelig af fysik, matematik, idræt og i år tillige 10. årg. i 
tværfag.

Hilmar Eggertsen er uddannet 1979 og kommer fra en 
stilling ved det kommunale skolevæsen i Hobro. Hans 
skema omfatter specialundervisning, edb, matematik, 
idræt og desuden skal Hilmar være rådgivningslærer i 
edb. Hans første år på skolen vil derfor også rumme 
vejledning ved indkøb og etablering af edb-udstyr samt 
integration af edb i øvrige skolefag.

Velkommen til skolen! - vi glæder os til at samarbejde 
med jer.

◄Poul Knudsen



Timefordelingsplan 93/94
Årg. fag Bhv. kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dansk 20 8 10 10 8 8 8 7 7 7 7

Matm. 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4/5

Reli. 1 1 1 2 2 1 1 1

Eng. 4 3 3 3 4 3/4

Tysk 4 4 5 4/5

Hist. 2 2 2 2

Geo. 2 2

Bio. 2 2

Orien. 3 3 3

Sam. or. 2 2 6

Fysik 2 2 2 2

Kemi 2

Hj.k. 2 2 2 2

Sløjd 2 2

Hånda. 2 2 2 2

Musik 2 2 2 2 2 3

Kor 2 2 2

Formn. 2 2 2 2 2

Id./sv. 2 2 2 3 3 2 2 2 2

Fransk 4

Mask. 2 2

Data 2 2

Kl.t. 1 1 1



DAGBOG - DAGBOG - DAGBOG
AUGUST
3. Skolen starter igen.
7. -8. 10.a, 10.b, Lise og Jytte overnatter

på skolen og planlægger årets ar
bejde. Lørdag formiddag var foræl- 
dredag.

14. 7.a + Jane i Den fynske Landsby
for at studere vandmøller m.m.

24. Bh.kl. A og B, Merethe og Anne på
tur til Kerteminde.

31. 6.a, 6.b, Miriam, Margrethe og
Vagn klatrer rundt på Bornholms 
Klipper.

SEPTEMBER
4. 4.a, Grethe på orienteringsløb i

Den fynske Landsby.
7. Åbent hus for gamle elever kl. 

19.00.10. kl. arrangerer.
11. Alternativ idrætsdag for hele sko

len.
14. Bh.kl. A + B + 5.a og 5.b på Tra

fikskolen.
14.-16. 4.a, Alice og Grethe på Naturskole

på Bågø.
25.-4.10. 9.b, Rita, Grethe og Poul på tur til 

Spanien.
28.-2.10. 10. kl. i praktik.
OKTOBER
1. 8.a + Susanne overværer 2 rets

sager i Odense Byret.
5. -8. Arbejdsmarkedsuge for hele sko

len.
9. Trimdag for hele skolen.
12. -16. Efterårsferie.
19. 9.a, 9.b, Grethe og Poul på besøg

på Fynsværket.
20. 4.a og Alice på færdselsskole.
20. 8.a og 8.b har besøg af en mis

brugskonsulent (hash og narkoti
ka).

22. 8.-9.-10. kl. Youth for Understan
ding holdt foredrag.

29. 4.a fik en indtroduktion til Oldtiden
påHollufgård.

29. 3.a + Dorthe + Susanne var i Zo
ologisk Have.

NOVEMBER
4. -6. 2.a, Anne og Robert på hyttetur til

Højby.
12 . Forældre-lærerforeningens

Bankospil.
16 .-17. 10. kl. terminsprøve.
18 .-19. 9. kl. terminsprøve.
20. 3.a, 4.a, 5.a og 5.b i teateret til

Brødrene Løvehjerte.
29. Børnehaveklasse A og B, forældre 

og lærere på juletur til Langesø- 
skoven. Der blev klippet og klistret 
julestads, drukket glögg og spist 
æbleskiver.

30. Bh.kl. a+ b, 1.kl. og 2. kl. til Mester 
Jakel teater på børnebilioteket. 
Stykket hed »Jakels Juleshow«.

DECEMBER
1. Klippe-klistre-juledag for hele sko

len.
11. Koret holdt Luciaoptog for hele

skolen.
15. 8.-10. kl. julefodboldturnering i Skt.

Jørgens Hallen.
4. kl. opførte et Krybbespil for bh.- 
7. kl.

18. Juleafslutning på skolen og i Skt. 
Hans Kirke.

JANUAR
4. Skolen starter igen efter juleferien.
18. 8.a, 8.b og 9.b har besøg af cand.

theol Lisbeth Knudsen. (Emne ny
religiøse bevægelser.)

19. 10. a og b på Domhuset med Jytte
+ Rut.

26. Introduktionsmøde for kommende 
10. kl.

29. 2.a + Anne på Galleri Torso for at
se Leif Sylvester Petersens maleri
er.

29. -5.2. 9.a, Gurli og Poul havde ski på i
Norge.

FEBRUAR
6. 2.a, Anne og forældre var i teatret

for at se »Den lille havfrue«



DAGBOG - DAGBOG - DAGBOG
9. Trio Mio underholdt 3.-7. kl. i gym

nastiksalen.
2.

9.-10. 9. kl. terminsprøver. 5.-12.
11. Åbent hus - konsultation for hele 

skolen.
19.-23.

12. 8.a, 8.b, 9.b, 10.a, 10.b, 7.a, 6.a og
6.b i Bio for at se »Det forsømte

26.-27.

15.-18.
Forår«. MAJ
10. kl. terminsprøver. 4.

16. Åbent hus - konsultation for hele
skolen. 5.18. Forældre-lærerforeningen holdt

19.
fastelavnsfestfor1.-5. kl. 10.-13.
Retten var sat for 8.b og Susanne.

19. Bh.kl.a, og bh.kl.b. holdt faste 19.
lavnsfest og tøndeslagning i 
gym.salen.

22.-26. Vinterferie. JUNI

MARTS
2.

1. 9.b på besøg i Spiritistisk Samfund 1.-3.
til foredrag.

2. Uddannelsesdag 9. kl. 3.-4.
23. 5. kl, Birgit og Jørgen til Svømme-

stævne. 10.
29.-2.4 7.a, 7.b Michael og Jørgen på ud

vekslingsbesøg i Tyskland. 16.
29.-2.4 10.a, 10.b, Gurli, Jytte og Grethe 17.

APRIL
var i Prag. 18.

4 .a + Alice fejrede H.C. Ander
sens fødselsdag.
Påskeferie.
7 .a, 7.b, Michael og Jørgen havde 
genbesøg af tyske skolebørn.
Forårskoncert med optræden af 
koret og forskellige klasser.

Skolepatruljen og Merethe på ud
flugt til Legoland.
4,a, Margrethe og Grethe på værk
stedsdag i Jernalderlandsbyen.
Skriftlig prøver 9. kl. og 10. kl. FA 
og FAU.
9 . og 10. kl. sidste skoledag før 
mundtlig prøve.

5 .b og Anne til Brandts Klædefa
brik, Portræt værksted.
4 .a har besøg af 3.-4. kl. Fasterholt 
Skole.
Dyrskue Bh.a. + bh. b., 2.a, 3.a, 
4.a,5.a, 5.b, 6.a, 6.b.
Anne + 4.a til Portrætværksted på 
Brandts Klædefabrik.
Bogaflevering
Klasselærerdag.
Sommerferieafslutning.

Skoleafslutning 18. juni
Skoleåret slutter d. 18. juni 1992 

Vi følger traditionen og holder afslutningen 
i skolegården kl. 10.00.
Eleverne møder kl. 9.30

Vi håber på stor fremmøde af forældre, 
jubilarer og skolens venner i øvrigt.



Merethe
Bundgaard
Børnehaveklasseleder.

Michael Graugaard: 
Tysk, engelsk, idræt, 
samtidsorientering, 
fysik.

Ruth Brandt:
Dansk, matematik, 
religion

Kirsten Hansen:
Dansk, tysk, idræt, 
motorik, matematik, 
religion.

Villy Bartholin 
Madsen
Tysk, musik, kor 
bibliotekar

Jytte Kannegaard:
Dansk, engelsk, 
samtidsorientering 
religion.
10. kl. tværfag.



Grethe Larsen:
Matematik, 
orienterigsfag, religion,
Vlceinspektør.

Robert Larsen:
Dansk, matematik 
orienteringsfag.

Anette Lauridsen:
Dansk, idræt, musik, 
kor, orienteringsfag.

Anne Møller:
Dansk, engelsk, 
formning, religion, idræt.

Birte Lange:
Dansk, engelsk, tysk, 
idræt, håndarbejde, 
formning, religion.

Alice Mosegaard:
Dansk, religion, 
støtteundervisning.



Rita Nielsen:
Hjemkundskab.

Birgit
Steen-Andersen:
Dansk, matematik, 
motorik, orienteringsfag, 
idræt, religion.

Vagn Olsen:
Dansk, orienteringsfag, 
matematik.
Skolevejleder

Margrethe 
Wendel-Hansen:
Dansk, religion, 
håndarbejde, 
støtteundervisning.

Jørgen Rasmussen: 
Dansk, matematik, tysk, 
idræt, orienteringsfag. 
Lærerrådsformand

Karsten Jørgensen:
Skolefritidsordningen



Første skoledag 5. august 1993
Børnehaveklasse og ^Klasse møBer kl. 9.00

2.-7. årgang kl. 9.30
8.-10. årgang kl. 10.00

Vi mødes i aulaen, hvorfra vi går 
ud i klasserne til velkomst og bøger



Bh.kl.a., klasselærer: Merethe Bundgaard. Heidi, Ali, Ann Julie, Jhonny, Maria, Michael, Jesper, Line, Maj, 
Katja, Dani.

Bh.kl.b, klasselærer: Anne Nielsen. Saml, Amalie, 
Maziar, Ronni.

Anders, Paw, Line, Maria, Foad, Christian, Jesper, Jeanette,



1.a, klasselærer: Kirsten Hansen. Peter, Dennis, Mie, Nousayba, Louise, Maria, Gertrud, Janne, Martin, 
Kenneth, Daniel, Jimmie, Katja, Rikke, Julie, David, Hannibal, Christine.

1 .b, klasselærer: Robert Larsen. Lene, Sabrina, Anja, Mark, Morten, Victor, Bettina, Lamine, Martin, Nina, 
Gunilla, Daniel J., Jesper, Daniels., Pascal.
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2.a, klasselærer: Anne Møller. Kasper K., Martin T., Judith, Birgitte, Adam, Ditte, Kasper S., Jasmin, Martin M., 
Kim J., Kim B., Jais, Martin K, Henriette, David.

3.a, klasselærer: Gurli Klercke. Ninna, Morten, Daniel M., Mikkel, Daniel, Vahab, Louise, Jeanette, Søren.



4.a, klasselærer: Grethe Larsen. Najam, Denniz, Pernille, Rene, Tomas, Dennis, Britta, Didde, Michela, 
Christina, Kristine, Camilla, Sahar, Pia, Waqas, Nicky.

5.a, klasselærer: Birte Lange. Steffen, Michael, Thomas, Christina, Jannie, Sarah, Muddeser, Rikke, Diana, 
Sandra, Bara, Brian, Osman, Anja, Susie, Vicki, Christina, Rikke.



5.b, klasselærer: Ruth Brandt. Elahe, Michelle, Anja, Shazia, Stephanie, Kenneth, Louise, Vicki, Christina, 
Simon, Ditte, Benjamin, Carl Frederik, Jacinta, Camilla, Veronica, Stina, Jesper, Christian, Jacob.

6.a, klasselærer: Margrethe Wendel-Hansen. Majbritt, Stina, Mette, Signe, Maria, Anders, Kianosh, Danni, 
Meghdad, Niels, Peter, Magnus, Troels, Maria A., Lotte.



6.b, klasselærer: Miriam Rasmussen. Sune, Sune Cl., Anne, Roselil, Daniel, Lea, Marc, Henrik, Asma, Mette, 
Bettina, Jimmi. Fraværende: Reza.

7.a, klasselærer: Rut Elmer Jensen. Marlene, Morten, Bogdana, Hans-Jacob, Kenneth, Line, Christina, Rene, 
Mads, Christina, Anne Lene, Lizette, Sara Louise, Ahmad. Fraværende: Søren, Niels-Christian.



7.b, klasselærer: Jørgen Rasmussen. Tina, Casper, Thomas, Benjamin, Mikael, Simone, Maria P., Maria K., 
Flemming, Marco, Signe, Kristoffer, Hoda, Martin.

8.a, klasselærer: Birgit Steen-Andersen. Tenna, Vibeke, Mads, Claus, Bo, Jeanette, Mette V., Conni, Anne, 
Sine, Louise, Britt O., Monika, Nina, Mette C., Lea, Morten, Rikke, Lubna, Britt J.
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8.b, klasselærer: Anette Lauridsen. Rune, Hans Erik, Camilla, Eliza, Karina, Stine, Bianca, Maj-Brit, Iben, Rie, 
Tit, Marlene, Jesper, Kasper, Jacob, Thomas. Fraværende: Jehad, Morten, Maria.

9.a, klasselærer: Gurli Klercke. Christina J., Anders, Allan, Brian, Jesper, Martin, Sandra, Annette, Rikke, 
Malene S., Ditte M., Kristina M., Tina, Ditte H., Carina, Malene H., Lone, Tine, Christina D., Mette.



9.b, klasselærer: Grethe Madsen. Kristine S., Camilla, Henrik B H., Kristina K, Karina, Joy, Jack, Nicolai G., 
NicolaiF„ Tommy, Kenneth, Birgitte, Anja, Anders, Henrik P., Lars. Christopher. Fraværende: Sanne.

lO.a, klasselærer: Rut Elmer Jensen. Peter, Belinda, Jacob, Berit, David, Thomas B., Winnie, Birgit, Lars,
Christina, Pia, Anja, Thomas N., Martin, Lotte. Fraværende: Gry. ◄



lO.b, klasselærer: Vagn Olsen. Johan, Martin, Jane, Camilla, Lene, Lars, Thomas, Mike, Line, Bjørn, Nina, Anja, 
Maibritt, Marina, Lars 0. Fraværende: Heidi, Fahdi.



25 års jubilæum årg. 1968

Real A1968: Klaus Andersen, Arne Hansen, Bjørn Chrintz Hansen, Thomas Haugaard, Peter Høffner, Finn Bay 
Jensen, Jesper Lassen, John Peter Møller, John Greve Nielsen, Knud Nicolaj Nielsen, Torben Nielsen, Leif 
Nørregaard Petersen, Mikael Polk, Bjarke Lohmann Rasmussen, Niels Ove Rasmussen, Jens Simonsen, 
Hans Ove Skeelbæk.

Real B 1968: Mogen Andersen, Svend Andersen, Erik Ankersø, Arne Birch, Benny Christensen, Hans Peter 
Hansen, Frank Harlev, Mogens Jepsen, Søren Enghave Larsen, Erik Madsen, Carsten Mathiassen, Lars Mehl, 
Peter Mengel, Peter Repstock, Peter Skou, Steen Svendsen, Lars Thaarup.



25 års jubilæum årg. 1968

Real A 1968: Inge Laurvig Borch, Kirsten Bornstein, Grethe Ilium, Birgit Hanne Knudsen, Dorrit Irene Krichau, 
Mai Inga Madsen, Kirsten Merete Nielsen, Marianne Møller Nielsen, Ulla Nielsen, Anette Hørslev Rasmussen, 
Lena Ketty Rasmussen, Lisbeth Sørensen, Lone Thrysøe.

Real B1968: Anne-Lise Christensen, Annemarie Ørsøe Christoffersen, Marianne I.A. Juulsgaard Hansen, Tove 
Heide Hansen, Nonni Elisabeth Harder, Susanne Holm Holte, Lone Holzkämper, Karna Elsie Jensen, EIse- 
Marie Madsen, Birgit Agnete Mogensen, Inge Mosborg Olsen, Birgit Rasmussen, Käthe Wedel Riisberg, 
Marianne Luise Trenkner.

Statskontrolleret prøve efter 9. klasse 1968: Hanne Esbjerg, Anne Kirsten Mose Hansen, Anne Jespersen, 
Annette Kronsbjerg, Bente Boerskov Madsen, Grethe Nielsen, Louise Nielsen, Randi Nygaard, Else-Marie 
Pedersen, Hanne Rasmussen, Bente Johanne Thunø Søgaard, Mai Britt Sørensen.



GEM MIG, JEG KAN BRUGES IGEN OG IGEN!

Ferieplan for 
skoleåret 1993/94
Sommerferien slutter 
Efterårsferie (uge 42) 
Juleferie
Vinterferie (uge 8) 
Påskeferie

4. august 1993
16.-24. oktober 1993
23. dec.-2. jan. 1994
19.-27. feb. 1994
26. marts-4. april 1994

Store Bededag
Kristi Himmelfartsdag
Fridag 
Pinseferie

29. april 1994
12. maj 1994
13. maj 1994
21.-23. maj 1994

Sommerferien begynder 18. juni 1994
(de nævnte dage er inklusive)

Skolepengerater pr. 1. august 1993
Børnehaveklasse 425.-
1.-5. klasse .... f.....  485.-
6.-7. klasse ,, 525.-
8.-10. klasse 555.-

Skolepenge betales i 12 rater

imarbejde - Tryghed i hverdagen



Der truer os i tiden 
en ond usynlig magt 
vor egen sikre viden, 
som knuste med foragt 
den skænkede natur 
og nedskrev Adams billede 
til skyggen på en mur.

Før sang man roligt salmer 
i fattet tro på Gud;
men gammel enfold falmer, 
som løv og slettes ud 
i denne jævndøgnstid, 
hvor hjerterne er delte 
og med sig selv i strid.

Om alle mine lemmer 
var fuld af idel sang, 
og mine antenner 
helt op til himlen sprang, 
min ven, min ven givagt 
alt er igen uprøvet 
i dine hænder lagt.

Ole Wivel


