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Kære Elever!

Dette,  at  skulle  sætte  sig  hen  og  skrive  lidt  
til  Elevskrif tet,  er  nu  ikke  min  stærke  Side,  men 
jeg  ved,  der  vil  mangle  noget,  hvis  jeg  ikke  faar  
det gjort.  Jeg vil  svigte  noget i  mig selv.

Jeg  forstaar  bare  ikke,  saa  hurtigt  Tiden 
gaar  fra  Jul  til  Jul,  men  gaar  den  godt,  og  vi  
synes  at  kunne  se  tilbage  paa  mange  lyse,  
indholdsrige  dage,  er  det  vel  en  Hjælp  til ,  at  
man  ogsaa  kan  forvente  Lyspunkter  i  Dagene,  
der kommer.

Denne  Vinter  er  det  vort  31.  Hold,  vi  har  
taget  imod.  15  gode  Aar  har  vi  haf t  her.  Skolen 
er  fyldt  med frisk  Ungdom,  som vi  haaber  at  faa 
en god tid  med. Nu ser vi  hen til  det begyndende 
Byggeri.  Licitationen  er  overstaaet,  og  der  er 
sagt,  den  15.  Januar  1971  maa  det  første  
Spadestik  tages.  Men  dertil  er  saa  kommet  et 
Spændingsmoment.  Paa  en  Grund  ved  Siden  af  
»vor  Grund«  i  Bjerr ingbro,  er  der  ved Jordarbejde 
fundet sjældne Oldtidsminder,  og det menes,  det 
ogsaa  vil  være  Tilfældet  paa  »vor  Grund«.  Ja  — 
hvad  saa?  Hvor  meget  vil  det  da  forsinke  
Arbejdet?  Vi  tør  næsten  ikke  tænke  derpaa.  En 
Trøst  er  det  da,  at  vi  maa  og  kan  bl ive  her,  til  
den nye Skole staar  færdig.

Ogsaa  denne  Gang  maa  jeg  benytte  
Lejl igheden  til  at  takke  de  mange,  der  gennem 
Aarets  Løb  har  sendt  mig  Brev.  Men  ogsaa  Tak 
til  dem,  der  i  deres  Bil  kommer  forbi  og  kommer 
ind  for  at  se  eventuelle  »Forbedringer«  på  den 
gamle  Skole.  Trods  det,  at  vi  maaske  kan  virke  
lidt  fortravlede,  kan  jeg  nu  godt  l ide  disse 
Besøg. Det skal  I  v ide.

Mine allerbedste  Ønsker om en glædelig  Jul.
Johanne Nørgaard



Ny formand

Den  nye  formand  for  den  selvejende  institution  
Nørgaard Højskole præsenterer  sig:

Jeg  er  blevet  bedt  om  at  skrive  lidt  til 
Nørgaard  Højskoles  Elevskrift,  og  da  jeg 
ikke  kan  forvente,  at  ret  mange  af 
Elevskriftets  Læsere  kender  mig,  maa  jeg 
maaske  begynde  med  en  Præsentation  af 
mig selv.

Jeg  er  født  i  Gylling,  en lille  Landsby  4 
Mil Syd for Aarhus, der i  min Barndom var 
præget  af den grundtvigske Vækkelse,  som 
den  dengang  landskendte  Præst,  Otto 
Møller,  havde  været  stærkt  medvirkende 
til. Begge mine Forældre var konfirmeret af 
ham  og  mindedes  altid  med 
Taknemmelighed  Timerne  i 
Konfirmandstuen  i  Gylling  Præstegaard, 
mens  jeg  kun  har  et  ganske  svagt 
Erindringsbillede  af  ham,  eftersom  han 
døde, da jeg lige var fyldt 8 Aar.

Min  Mormors  Forældre  har  jeg  ikke 
kendt,  men jeg  ved,  at  de  ogsaa tidligt  var 
med i  den Kreds  af  grundtvigsk  vakte,  der 
var  i  Gylling,  ligesom  min  Morfars 
Forældre,  der  boede  i  et  lille 
Husmandssted  i  Randlev  Mose,  søgte  til 
Testrup Højskoles  Møder,  hvor  min  Morfar 
som  ung  Murersvend  var  Elev.  Derimod 
husker  jeg  særdeles  levende  min  Mors 



Forældre,  baade  fordi  de  var  trofaste 
Kirkegængere  i  Gylling  Kirke  —  pudsigt 
nok har jeg aldrig set  dem sidde ved Siden 
af  hinanden  i  Kirken,  men  den  ene  paa 
Mandssiden  og  den  anden  paa 
Kvindesiden,  kun  een  Gang  sad  de 
sammen  i  Kirken:  paa  deres 
Guldbryllupsdag,  hvor  de  havde  bedt  om, 
at  de  maatte  komme  til  Alters  sammen 
med  deres  Børn  og  Børnebørn  —  og  fordi 
de  altid  sluttede  Dagen  med  Aftenandagt, 
hvori Karl og Pige selvfølgelig deltog.

Endvidere  har  jeg  haft  den  Lykke,  at 
min  Morfar  kunde  fortælle  Historie,  og 
ikke  bare  Egnens  Historie,  men  ogsaa 
Danmarks  Historie,  og  baade  i  Gylling 
Friskole  og  senere  i  Realskolen  og 
Gymnasiet  fik  jeg  Lærere,  der  kunde  gøre 
Historien levende for os.

Dengang jeg var blevet  Student, var det 
en  ganske  naturlig  Sag,  at  jeg  i  4 
Vintermaaneder,  mere  kunde  jeg  ikke  afse 
dertil,  blev  Elev  paa  Askov  Højskole.  Mine 
Forældre  og  min  Søster  havde  alle  været 
paa  Frederiksborg  Højskole.  Fra  min 
Askovtid husker jeg stadig det  Indtryk,  jeg 
fik  af  Forstander  Appel,  baade  naar  han 
samlede  os  til  Morgensang  —  Deltagelse 
deri  var  naturligvis  frivillig  — og naar han 
stod  i  Foredragssalen.  Et  Par  smaa  Træk 
om ham maa De give mig Lov til  at  nævne: 
I  Vinteren  1926—27  forsøgte  man fra  tysk 
Side  at  opkøbe  danske  Ejendomme  i 
Nordslesvig,  eller  i  hvert  Fald  tilbød  man 
økonomisk  nødstedte  Landmænd  dér 



økonomisk  Hjælp  mod,  at  de  saa  til 
Gengæld  sendte  deres  Børn  i  tysk  Skole. 
Dette  maatte  forurolige  alle  danske,  og 
Forstander  Appel  rejste  til  Møde  i 
København  for  at  skaffe  Penge  frem  til  et 
Modstød.  Kort  efter,  at  han  var  kommet 
tilbage  til  Askov,  møder  en  af  mine 
Kammerater  og  jeg  ham,  og  da  bryder  det 
ud af ham: »Nu har vi allerede 750.000.« Vi 
følte  begge,  at  han  ikke  kunde  holde  sin 
Glæde  tilbage,  men  vilde  dele  den  ud, 
samtidig med at vi også fik et meget stærkt 
Indtryk  af  den  Bekymring,  der  havde  fyldt 
ham  i  disse  Dage.  Et  andet  Træk  om 
Forstander  Appel  hører  med  i  mine 
Erindringer:  Afstemningsdagen,  den  10. 
Februar  1927,  var  Eleverne  fra  Askov 
Højskole inviteret til Rødding Højskole, saa 
vi  var  vel  omkring  400  ialt.  Ved  den 
Lejlighed  talte  Forstander  Appel  om 
Rødding  Højskole,  hans  gamle  Hjem,  og 
han  gav  sig  selv  i  saadan  en  Grad,  at  der 
var  saa  stille,  at  man  virkelig  kunde  have 
hørt en Knappenaal falde til Jorden.

Efter  afsluttet  Studium blev jeg Præst  i 
Dybe  og  Ramme  paa  Lemvigegnen,  og  min 
Kone,  cand.  mag.  Karen  Vibeke  Vieth 
Holst,  som  jeg  havde  truffet  paa  Askov 
Højskole,  og  jeg  rykkede  ind  i  vort  første 
Hjem,  hvor  vore  3  ældste  Børn  blev  født. 
Kort  før  Krigen  blev  vi  Præstefolk  i 
Lundum og Hansted ved Horsens,  hvor  vor 
yngste  Søn  blev  født.  Der  oplevede  jeg 
baade  den  Skuffelse,  at  Folk,  man  ikke 
havde  troet  det  om,  var  til  Fals  for  tyske 



Penge (som for  øvrigt  var hentet  i  vor  egen 
Nationalbank),  men  ogsaa  den  Glæde,  at 
mange  holdt  en  klar  dansk  Linie  og  var 
rede  til  at  hjælpe  Modstandsbevægelsen, 
saa  det  ikke  blev  ved  Alsang  og  lignende, 
der ikke kostede noget.

Da  vi  i  1948  kom  til  Bjerringbro,  blev 
det  stillet  os  i  Udsigt,  at  der  ville  blive 
rejst  en  Højskole  her.  Det  har  trukket  ud, 
men  nu  sker  det  altsaa,  og  selv  om 
Højskolen  kommer  til  at  ligge  i  Bjerring 
Sogn og ikke i Bjerringbro Sogn, men dog i 
Bjerringbro By, glæder jeg mig alligevel, da 
jeg  ikke  er  i  Tvivl  om,  at  det  er  en 
Berigelse  for  vor  By  og  Egn,  ligesom  jeg 
heller  ikke  er  i  Tvivl  om,  at  der  vil  blive 
knyttet  de  allernærmeste  Kontakter 
mellem  Skolens  Elever  og  Lærere  og  saa 
Egnens  og  Byens  Unge  og  Ældre.  Og  jeg 
kan  ikke  lade  være  med  at  udtrykke  min 
Taknemmelighed  over,  at  Nørgaards 
Højskole  nu  rykker  ind  i  en  ny 
Skolebygning  her  i  Bjerringbro.  Jeg  siger 
Tak  til  alle,  der  paa  den  ene  eller  den 
anden  Maade  har  lagt  deres  Lod  i 
Bjerringbros Vægtskaal.

Hvordan  jeg  vil  klare  det  Job  at  være 
blevet  valgt  til  Formand  for  Nørgaards 
Højskole, ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det 
slet  ikke  vil  lykkes  for  mig,  dersom  jeg 
ikke  maa gøre  Brug af  Støtte  fra  alle  dem, 
der  holder  af  Nørgaards  Højskole,  og  som 
ved,  at  den  ikke  kan  undværes.  Desværre 
har  jeg  ikke  kendt  afdøde  Forstander 
Nørgaard  personligt,  men  dog  har  jeg  ved 



Samtale  med  gamle  Elever  og  med  Lærere 
ved  Højskolen  og  ikke  mindst  ved  Samtale 
med  Forstander  Jørgen  Nørgaard  og  Frue 
og  med Fru Nørgaard samt med Bestyrelse 
og  Repræsentantskab  faaet  Indtryk  af,  at 
der  er  Sammenhold  om  Nørgaards 
Højskole.  Maatte  dette  Sammenhold  ogsaa 
trives og styrkes under den nye Formand.

For  nogle  Dage  siden  saa  jeg  i  TV's 
Foromtale  af  den  kommende  Uges 
Udsendelser,  at  man  i  den  ogsaa  vilde 
blive  stillet  overfor  Spørgsmaalet  »Hvad  er 
den danske Ungdom optaget af?« 

Et  Spørgsmaal,  der  vender  sig  mod  en 
selv:  »Hvad  har  du  givet  den  Ungdom,  du 
har omkring dig, at leve paa og af?«

Jeg  beder  kendte  og  ukendte,  gamle  og 
nye  Elever  og  Lærere  ved  Nørgaards 
Højskole  modtage  min  allerbedste  Hilsen 
og  Ønsket  om,  at  »Familien  Nørgaards 
Højskole« maa blive større og stærkere.

J. Kjærsgård.



Skolens dagbog
For anden gang udkommer elevforeningens 
årsskrift  i  sin nye skikkelse, og vi  vil  i  den 
anledning  sige  hjertelig  tak  for  den  pæne 
modtagelse,  det  har  fået,  da  det  skiftede 
udseende. Vel  syntes vi  selv,  at  ændringen 
var  til  fordel  for  årsskriftet,  men  først  da 
julebrevene  fra  jer  udtrykte  glad 
overraskelse,  kunne  vi  være  helt  tilfredse. 
Desværre  bliver  det  ikke  det  sidste 
årsskrift  fra tiden her i  Hadsten, omend vi 
udtrykte dette  fromme håb for  et  år  siden. 
Kræfter, som vi ikke kan regulere, har hele 
tiden  bremset  for  en  hurtig  udvikling  i 
byggesagen.  Den  almindeligt  bekendte 
økonomiske tilstand i kongeriet har fået de 
bevilgende  myndigheder  til  at  love,  at  de 
først  ville  åbne  for  pengekassen  den  1. 
april  1970,  og  da  vi  nåede  så  vidt,  ja,  så 
var  vi  ikke  kommet  nærmere,  for  der  kom 
to  byggestop  på  tværs,  hvilket  betyder,  at 
vi  tidligst  kan komme i  gang  efter  den 15. 
januar.  De  gentagne  udsættelser  har  givet 
os  et  nyt  problem at  tumle  med:  Byggeriet 
er  blevet  fordyret  ved  lønudviklingen  og 
obligationskursernes  fald,  således  at  det 
kan blive  noget  tvivlsomt,  om vi  har penge 
nok.  Det  står  imidlertid  fast,  at  byggeriet 
kan  gøres  færdigt  på  lidt  under  to  år,  og 
arkitekterne  har  forberedt  os  på 
muligheden  af  at  flytte  ind  midt  i  august 



1972.  Ventetiden udnytter vi  med at samle 
de  moderne  undervisningsmaterialer 
sammen, som vi alligevel skulle have om et 
par år.

Hvordan  i  alverden  kan  I  være  der? 
lyder  spørgsmålet  tit  og  ofte.  Gamle  elever 
forundres måske ikke så meget, når de har 
set,  hvordan  man  kan  improvisere.  Ikke 
destomindre har det øgede antal fag og den 
formindskede  holdstørrelse  betydet  et 
større  forbrug  af  lokaler.  Udover 
»Spejderhytten«,  som  vi  tog  i  brug  sidste 
år,  har  vi  inddraget  fru  Nørgaards  private 
soveværelse  (nu  studiegruppelokale),  det 
private  gæsteværelse  (nu  lærerværelse)  og 
værelse  12  (nu  pædagogisk  værksted  for 
lærerne,  redaktionslokale  for  elevbladet 
»Flueskabet«,  samtidig  med  at  det  bruges 
til  undervisningen  i  betjening  af 
duplikatorer,  kopieringsapparater  og 
stencilbrændere).  Gymnastiksalen  er  nu 
blevet  hjemsted  for  undervisningen  i 
maskinskrivning,  en  virkelig  forbedring, 
for  nu  er  der  albuerum.  Systuen  fungerer 
stadig som en sådan, men inden jul sætter 
vi  en  keramisk  brændeovn  op  derovre,  så 
vi  også  kan  arbejde  i  ler  og  emalje.  I 
foredragssalen  har  vi  opstillet  et  stort 
musikkateder  med  stereoanlæg, 
grammofon  og  båndoptager,  så  musik–  og 
dramatikundervisningen  har  fået  bedre 
muligheder.

Skolens  lærere  har  i  det  forløbne  år 
været:  Einar  Bløcher,  Jørgen  Ehler,  Aage 
Johnsen  Nielsen,  Niels  Christian  Danhøj, 



Else  Skovbo  Jensen,  bedre  kendt  af  jer 
som  Else  Appel,  Kirstin  Nørgaard,  Anny 
Nielsen, Fritz Nielsen, Inge Nielsen, Erland 
Kildegaard,  Alis Greve,  Jenny Vestergaard, 
Ellen  Rasmussen,  Ruth  Kildegaard  og 
Jørgen Nørgaard.

I  sommerferien  var  Kildegaard  kursist 
på Snoghøj  højskole,  og her modtog han et 
tilbud om ansættelse  fra  den 1.  november, 
som  han  sagde  ja  tak  til.  Fremover  vil 
hans adresse så være Snoghøj  højskole  pr. 
Fredericia.  Efter  tre  års  samarbejde  og 
samvær  med  Kildegaard  og  Ruth  vil  vi 
gerne udtrykke vor tak for tørn og rorvagt.

Heldigvis  var  der  mange  gode 
ansøgninger  på  den  ledige  stilling.  Det 
mest  interessante  for  os  var,  at  de  fleste 
også  var  sanglærere,  noget  vi  ikke  har 
været  forkælet med. Vi enedes i  lærerrådet 
om  at  ansætte  hele  to  lærere.  Det  blev 
Hanne  Brandt,  der  kom  fra  Fyn,  og  Poul 
Nielsen,  der  kom  fra  Randers  realskole. 
Vore  elever,  der  har  taget  teknisk 
forberedelseseksamen  de  sidste  tre  år  i 
Randers, kender ham som censor i tysk. Vi 
glæder  os  meget  til  at  samarbejde  med  de 
nye, der kan påtage sig helt andre fag, end 



vi  tidligere  har  kunnet  binde an med,  men 
som vi har savnet.

I  januar  blev  en  af  skolens  længst 
ansatte  medarbejdere,  fru  Fisker, 
midlertidigt  syg,  og  da  hun  følte,  at 
kræfterne  ikke  mere  var  de  samme, 
forberedte  hun  os  på,  at  vi  ikke  mere 
måtte  regne  med  hendes  assistance  i 
køkkenet.  I  kan tænke  jer,  hvad  det  betød 
for  os,  da  vi  fik  den  besked.  Når  man 
arbejder  så  snævert  sammen  under  så 
trange  arbejdsforhold,  som  vi  gør,  vokser 
man  så  meget  sammen,  at  det  føles  som 
noget  ondt,  når  en  af  os  må  holde  op.  Vel 
ved  man,  at  der  altid  kan  findes  en 
afløser, men den tanke er fjern,  netop som 
man  fatter,  at  nu  skal  der  sættes  et 
punktum  for  et  langt  og  godt  samarbejde. 
Vi  kan  virkeligt  sige  fru  Fisker  tak  for  14 
gode  år,  for  hendes  interesse  for  skolen. 
Omtrent  på  samme tid  sagde  fru  Sørensen 
(»Ingeborg«)  op, også efter mere end fjorten 
gode  år.  Da  vi  sådan  et  par  måneder  før 
vinterskolens  afslutning  stod  uden  disse 
to,  måtte  de  øvrige  i  køkkenet  tage  en 
større  byrde  på  sig  og  improvisere  sig 
igennem.  Vi  vil  gerne  sige  dem  tak  for 
indsatsen.  Fra  den  første  maj  kunne  vi 
ansætte  en  ny  økonoma,  Britta  Primdal, 
der straks faldt godt til på skolen.

Skolen  var  sidste  vinter  besøgt  af  116 
elever,  i  sommer  af  105,  denne  vinter  af 
114.  Som  sædvanlig  er  1/3  af  eleverne 



kvindelige.  Gennemsnitsalderen  for 
eleverne er 25¼ år i vinter.



KALENDER FOR 1969/70
November
  2. Ankomst og velkomst til eleverne.
  6. Bustur  til  Mønsted  kalkbrud  og 

Kongenshus plantage.
Elevunderholdning om aftenen.

10. Per  Golbert:  At  være  ulandsfrivillig. 
12. Film: Den sidste køretur.
12. Sparre  Kristensen:  Malerkunstens 

udvikling.
18. Film: Ole Dole Dof.
19. K. Lykke Madsen: Alkoholproblemer.
20. Underholdning og dans.
23. Arkæologisk  udgravning  påbegyndt 

på Frisenvold.
26. Århustur  til  Kunstmuseet  og 

Naturhistorisk Museum.
26. Luise  Pihl,  Dansk  Kvindesamfund: 

Kvindesag, menneskesag.

December
  3. Elevgeneralforsamling.
11. Uri Yaari: Israels kibbutzer.
14. Travetur.
20. Lærerunderholdning  og 

juleafslutning  ved  skolens  tidligere 
lærer, pastor Holger Jørgensen.

Januar
  l. Første–hjælp–kursus startes.
  8. Børge Troelsen: Litteraturaften.



12. FN–soldat,  foredrag  af  Torben 
Madsen, elev på skolen.

12. Foredrag  ved  kirkeminister  Arne 
Fog–Petersen.

20. Alvor og gammen ved Ejnar Bløcher.
27. Film: Kaj Munk: Ordet.

Februar
4. Frank Oswald: Tjekkoslovakiet.

11. Maskeradebal.
16. Direktør  Foged,  Randers 

handelsskole: Handelsuddannelse.
18. Teatertur til  Århus: Cirkus Madigan. 
24. Film: I nattens hede.

Marts
  3. Film: Den uheldige korporal.
  8. Familiedag.  Børge  Troelsen  læser  et 

Kaj Munk–program.
  9. Film: Elvira Madigan.
11. Besøg på Regnecentralen i Århus.
17. Film: Den gamle mand og drengen.
18. Kirketur til tre af egnens kirker.
23. Underholdning  og  dans  inden 

hjemrejsen.
26. »Forårsturen«  til  Tjekkoslovakiet 

starter.

Maj
  3. Eleverne ankommer.
  7. Udflugt til Mols og Djursland.
10. 16 km tur, afgang kl. 04.00. 
14. Underholdning og dans.
20. Kend  Hadsten,  film  og 

lysbilledforedrag om egnen.



21. Film: Carmen Jones.
27. Elever,  lærere  og  øvrige  personale 

holder det 1. skolemøde.
29. Teatertur  til  Århus:  Spillemand  på 

en tagryg.

Juni
  9. Børge Troeisen: Litteraturaften.
10. Udflugt  til  Hvolris,  det  arkæologiske 

udgravningsområde.
11. 17. Emnedag  om Grønland. 

Filmen:  Hvor  bjergene  sejler. 
Foredrag  ved  Mads  Lidegaard  og 
derpå  debat  om  målsætningen  med 
arbejdet på Grønland.

22. Film: Oprøret i Ådalen.
23. Skt.  Hans–fest  med  bal,  uden  bål, 

men med tordenregn.
24. Skolemøde.

Juli
12. Sommerferien afsluttet.
14. Film: Trippie Cross.
15. Erhvervsvejleder  H.  Schøler, 

Randers:  Aktuelle  uddannelses–
problemer.

22. Tanzania, film og debat.
23. Genvisit  til  underholdning  og  bal  på 

Hadsten højskole.
28. Film: Henning Carlsen: Dilemma.
29. Skolemøde.

August
1.—2. Elevmøde.



  4. Folkedans  og  liegstow  med 
Galtenfolkedansere.

  7. Besøg i Århus, Regnecentralen.
11. Sisimut — en grønlandsfilm.
12. Besøg af husholdningsskolens elever 

til underholdning og bal.
19. Kor  og  orkester,  Die  Schildberger 

Sing– und Spielschar underholder.
25. Film: Dr. Strangelove.
26. Skolemøde.

September
  6. Familiedag.  Underholdning  ved 

Børge Troelsen.
  9. Lærerunderholdning.

I  ledige  stunder  i  disse  sidste 
uger  drager  små  hold  på 
udgravningsarbejde på Frisenvold.

15. Filmen If.
21. Teaterbesøg  i  Århus:  En  folkefjende 

af Henrik Ibsen.
22. Kildegaards  afskedsforedrag: 

Fremtiden er allerede begyndt.
23. Skolemøde.

Underholdning og dans.
26. Afslutning.

Oktober
Megen debat om revalidender på højskoler. 
Vi  havde  den  glæde  at  blive  inviteret  af 
Århus–centret  til  besøg  på 
revalideringsklinikken  og  bagefter  på 
Reva–Århus,  hvor  skolens  lærere  og  vore 
værter,  revalideringskonsulenterne, 



drøftede  vore  fælles  problemer.  I 
slutningen  af  oktober  besøgte  Kjeld 
Ligaard,  Herluf  Thomsen  (i  kørestol), 
Kirstin  og  jeg  Leningrad.  Dette  store 
samfund  syntes  ikke  at  skænke  de 
handicappedes  problemer  mange  tanker. 
Man  gør  sig  ingen  forestillinger  om,  hvad 
det vil sige at se Rusland fra en kørestol.

Vore  forældredage  har  i  det  forløbne  år 
været  godt  besøgt,  helt  op  til  150  gæster. 
Vi  har  lagt  mere  afveksling  ind  i 
programmet,  idet  vi  i  udstillingslokalerne 
arrangerer  levende  demonstrationer  i 
betjeningen  af  kontormaskinerne, 
fysikapparaterne  og  lysbilledapparaterne. 
Nu  udstiller  vi  også  pressede  blomster, 
geologiske  forunderligheder,  stenøkser, 
potteskår  fra  vore  arkæologiske 
udgravninger  og  stoftryk.  Jeg  tør  slet  ikke 
tænke  på,  hvad  vi  i  alt  vil  kunne  udstille 
efter  dette  semester.  Men et  står  heldigvis 
uændret:  underholdningen  ved  Børge 

Troelsen.
Elevmødet  blev  ikke  det  sidste  i 

Hadsten,  måske  det  næstsidste.  Det  ville 
være  nærliggende  at  invitere  til 
Bjerringbro  i  1972,  men  derom  senere. 
Vejret  var godt — hvad ellers — og der var 



250  gamle  elever,  der  lørdag  aften  hørte 
foredrag ved Danhøj og Johnsen og søndag 
underholdning  over  temaet  »Visen  gennem 
tiden«  ved  den  kendte  visefortolker  Kjeld 
Ingrich.  På  elevmødedagen  udkom  i  øvrigt 
skriftet  »Fra  tanke  til  handling«.  Det 
fremstår  på  fint  papir  i  et  nydeligt  tryk. 
Overskuddet  går som bekendt  til  fordel  for 
byggeriet,  så  vi  er  glade  over,  at  der 
solgtes så mange til gamle elever.

Inden for vore mere private mure er der 
sket vigtige begivenheder i  det forløbne år. 
I  januar  måned  afgik  fru  Rasmussens 
mand,  dyrlæge  Frode  Rasmussen,  ved 
døden.  I  april  måned  fik  Kildegaards  en 
datter,  og  i  oktober  måned  indgik  Else 
Appel  ægteskab  med  Arne  Skovbo  Jensen, 
der var elev her i 1969—70.

Som  det  fremgår  af  Fritz  Nielsens 
mindeord,  afgik  vor  gamle  lærer  Rask 
Nielsen ved døden i oktober. Det var meget 
væsentligt  for  os,  at  vi  kunne  være  med 
ved begravelsen, hvor Fritz  bragte  familien 
en tak fra Hadsten.

Arbejdet på en højskole  er ikke helt  det 
samme som tidligere, arbejdsbyrden vokser 
for  os  alle,  både  elever  og  lærere.  Den 
voksende  udbygning  af  demokratiet  på 
arbejdspladsen  har  lagt  arbejdet  på  flere 
skuldre, så på forslag fra et enigt lærerråd 
er  Johnsen  udpeget  til  en  slags  faglig 
inspektør  eller  medforstander  med 
ansvaret  for  samkøringen  af  arbejdet  i  de 
forskellige  organer.  Det  er  svært  at  give 



jobbet et  navn,  men let  at  føle den enorme 
aflastning.

Ikke  blot  på  skolen,  men  også  i  vor 
bestyrelse  er  der  sket  vigtige  ændringer. 
Forhenværende  folketingsmand  Poul 
Hansen  (Grenå)  har  bedt  sig  løst  fra  sit 
medlemskab  i  bestyrelsen,  og  formanden, 
forstander  P.  Thommesen,  har  ligeledes 
bedt  om at  blive  aflastet  fra  det  krævende 
arbejde,  det  er  ud  over  sit  daglige  arbejde 
at  skulle  lede bestyrelsesarbejdet  nu,  hvor 
det  egentlige  arbejde  jo  kommer  til  at 
foregå  i  Bjerringbro.  Vi  vil  gerne  have  lov 
til  at  bringe  dem  vor  tak  for  den  store 
indsats,  der  er  ydet  skolen  i  de  7  år. 
Fremover  sidder  P.  Thommesen  stadig  i 
vort  byggeudvalg,  mens  erhvervsvejleder 
Schøler  fra  Randers  er  indvalgt  i 
repræsentantskabet.  Som  afløser  på 
formandsposten er valgt pastor Kjærsgård.

»Skolens  dagbog«  er  kommet  til  vejs 
ende.  Fra  skolens  medarbejdere  skal  der 
lyde en tak til alle gamle elever, til årets to 
elevhold,  til  elevråd  og 
underholdningsudvalg  for  det  svundne  år. 
Vi  vil  ønske  for  jer  en  glædelig  jul  og  et 
godt nytår.

Jørgen Nørgaard



Skolestart og 
hverdag 1970
Nørgaards  Højskole  har  virket  15  år  i 
Hadsten.  Som  alle  andre  skoler  har  den 
været  underkastet  foranderlighedens  lov. 
Ja,  netop  inden  for  undervisningsområdet 
er  der  sket  kolossale  forandringer  i 
60'erne.  Derfor  kan  det  måske  interessere 
tidligere  elever  at  læse  om,  hvorledes 
skolen fungerer i 1970.

Optakten  til  vintersemestret  begynder  i 
september  måned,  hvor  skolens  lærere  og 
de  elever,  der  fortsætter  på  vinterskolen, 
samles for  at  drøfte de fag,  der tilbydes på 
vinterskolen.  Alle  fag  er  valgfri,  og 
eleverne  skal  skriftligt  markere,  hvilke  de 
ønsker at deltage i.  Eleverne har mulighed 
for at rådføre sig med lærerne.

På grundlag af disse elevers ønsker kan 
skolen se,  hvilke  fag  der  vil  blive  oprettet, 
og  hvilke  fag  der  på  grund  af  manglende 
tilslutning måske ikke vil blive oprettet.

I  oktober  måned  tilsendes  de 
kommende  elever  vinterskolens  fagtilbud. 
For  de  nye  elever  er  alle  fag  ligeledes 
valgfri  med  undtagelse  af  3  ugentlige 
foredrag, der er obligatoriske.

Den  første  skoledag  i  november  samles 
hele  skolen  til  3  timers  mini–lab.  Første 
fase  i  vores  mini–lab.  var,  at  de  gamle 



elever  og  lærerne  hver  satte  sig  sammen 
med 1—2 nye elever for at få en løs snak.

Næste fase var, at man fordoblede disse 
smågrupper  og  lod  dem mime  sig  igennem 
5 minutter.

Derefter  øgedes  grupperne  til  8 
medlemmer.  Hver  gruppe  fik  til  opgave  at 
instudere  en  lille  sketch  og  opføre  den  for 
en anden gruppe og omvendt.

Endelig  skulle  grupperne  udføre  en 
skulptur  ved  hjælp  af  gamle  aviser.  Disse 
skulpturer  solgtes  på  en  fælles  auktion, 
der  indbragte  61  kr.  til  elevkassen. 
Formålet  med  vor  mini–lab.,  at  de  nye 
elever  skulle  komme  i  hurtig  kontakt  med 
de  gamle  elever  og  lærere,  synes  jeg,  blev 
opfyldt.

I  løbet af de næste 3 dage afholdtes der 
orienterende  prøver,  foretoges  skemavalg 
og  holdopdelinger.  En  skoleudflugt  blev 
der også tid til.

Endelig  i  løbet  af  fjerdedagen  begyndte 
vi at arbejde efter omstående skema.





H G N står  for  fagene  historie,  geografi  og 
naturhistorie.  Psykologi  og  samfundslære 
er koordinerede,  da det stort  set  er samme 
elevgruppe,  der  søger  disse  fag.  I 
fællestimerne  har  vi  besøg  af 
foredragsholdere  og  teatergrupper, 
underholdning,  museumsbesøg,  udflugter 
etc.

Nye  fag  er  kommet  til  og  nye 
elevgrupper.  Hvor  eleverne  tidligere 
fortsatte  på  tekniske  skoler  og 
handelsskoler,  vælger  de  i  dag  mere 
varieret.  Stadigvæk  går  hovedparten  til  de 
2  ovennævnte  skoleformer,  men 
socialpædagogiske uddannelser, realkurser 
etc. tiltrækker i dag mange af eleverne.

Men  undervisningen  er  jo  kun  én  side 
af skolen.

Fritiden har  vi  forsøgt  at  gøre  »blødere« 
ved  at  indrette  og  indramme et  stort  areal 
i  gymnastiksalen  som  dagligstue,  ligesom 
drenge–  og  pigegangen  er  åbnet  for  besøg 
hver dag fra kl. 10—18.

Organisatorisk  har  eleverne  mulighed 
for  medindflydelse  på  forskellige  områder. 
Eleverne vælger et elevråd, der, så ofte det 
finder  det  nødvendigt,  kan indkalde  en del 
af  lærergruppen  til  kontaktmøder  til 
drøftelse af alle forhold.

Desuden  afholdes  der  en  gang  om 
måneden  skolemøde,  hvor  elever  og 
personale kan drøfte og evt. løse problemer 
omkring det daglige samvær.

Underholdnings–  og 
foredragsvirksomheden  har  eleverne 



mulighed  for  at  have  medbebestemmelse 
om igennem deres underholdningsudvalg.

Muligheden  for  en  vis  medbestemmelse 
er  altså  til  stede.  Spørgsmålet  er,  om 
eleverne  og  lærerne  udnytter  denne 
mulighed  eller  giver  sig  tid  dertil.  Jeg 
synes det ikke!

Til  gengæld  tror  jeg,  at  man  ved  en 
fornuftig  udnyttelse  af  det  frie  tilvalg  kan 
give sig selv tid til at deltage i løsningen af 
de  problemer  og  opgaver,  der  ligger  foran 
os.

Johnsen Nielsen



— sid ned!
Sid  ned,  af  og  til.  Lyt.  Sådan skriver  Aage 
Johnsen  Nielsen  i  elevskriftet  1969,  og 
sådan  omtrent  sagde  jeg  til  mig  selv,  da 
jeg  den  1.  november  1966  begyndte  på 
Nørgaards  Højskole,  efter  at  jeg  en  måned 
før havde mistet min mand.

Jeg  var  træt,  sløv,  modløs  og  bitter, 
havde  forfærdelig  ondt  af  mig  selv  og 
havde  egentlig  ikke  spor  lyst  til  et 
skoleophold,  men  ønskede  bare  at  komme 
hjemmefra, sidde ned og lytte.

Modløsheden  og  bitterheden  forsvandt 
nu  ret  hurtigt,  for  selv  om  man  har  det 
svært,  er  der  altid  andre,  der  har  det 
værre,  og når det går op for  én,  er man på 
vej  til  at  finde  sig  selv.  Og  intet  i  livet  er 
vel vigtigere end at have fundet sig selv.

Det  kan  være  udmærket  med  en  masse 
lærdom, men har man fundet  sig  selv,  kan 
det  da  være  så  rystende  ligegyldigt,  om 
man  er  bogholder,  eller  man  vasker 



trapper.  Jeg  befinder  mig  lige  godt,  enten 
jeg  sidder  i  Laurbjerg  Sparekasse  om 
formiddagen,  eller  jeg  »koger  til 
sølvbryllup«  om eftermiddagen,  for  jeg  har 
fundet mig selv.

Fritz  Nielsen skriver  i  samme elevskrift 
om  generationskløften.  Det  forbavser  mig 
noget.  Jeg  underviser  fire  aftener  om ugen 
henholdsvis  på  aften–  og  ungdomsskole. 
De 14—18 årige, jeg har med at gøre, er nu 
ikke værst. Men de har ikke fundet sig selv 
endnu, så derfor må man vel bære lidt over 
med  dem.  Og  mon  ikke  der  er  lidt 
misundelse  fra  vor  generations  side,  for 
aldrig  har  der  vel  været  så  mange  dygtige 
unge  mennesker  som  i  dag,  og  aldrig  har 
de  unge  haft  så  mange  muligheder.  Jeg 
kan til tider godt være lidt misundelig.

Jeg  sender  en  hilsen  til  alle  lærere, 
lærerinder og elever fra vinteren 1966—67. 
De lærte  mig  at  lytte.  Jeg  blev  måske ikke 
klogere, men roligere.

Inger Sørensen
Laurbjerg



Hvad er et 
menneske værd?
Juletale 1969

Da jeg har  været  lærer her  på denne skole 
et  par  vintre,  er  jeg  blevet  bedt  om  at 
komme til  stede her i  aften for at  holde en 
juletale, inden I rejser hjem på juleferie.

Alle  lever  i  en  glædelig  forventning  om 
alt  det,  der  skal  ske  i  de  kommende  dage: 
Rejsen hjem,  gensynet  med de  kære  og  vel 
ikke  mindst  frihed  fra  de  daglige  pligter. 
Det  bekymrer  mig  dog  lidt,  at  jeg  ikke  har 
nogen  juletale  i  traditionel  forstand,  men 
derimod en tale,  som jeg håber kommer os 
alle  ved.  Højskolen  stillede  i  gamle  dage 
det spørgsmål: »Hvad er et menneske?« Jeg 
vil  gerne  have  lov  til  at  udvide  det  lidt,  så 
det lyder: »Hvad er et menneske værd?«

For  nogle  år  siden  måtte  jeg  opholde 
mig  i  København  nogle  måneder  for  at  gå 
på  et  kursus.  Det  var  imod  min  vilje.  Jeg 
var  ikke  særlig  interesseret  i  at  komme 
derover  og  få  skaffet  mig  noget  logi,  men 
sådan  var  nu  engang  vilkårene.  Der  var 
ikke andre muligheder.  Ønskede man at få 
den  uddannelse,  så  havde  man  bare  at 



følge spillets regler:  Drage af sted og prøve 
på at få det bedst mulige ud af det.

Nå,  jeg  kom  derover,  og  dér  som  på 
andre  skoler  har  man  en  timeplan,  hvor 
der  stod  en  masse  fag,  så  som: 
kirkebogsføring,  prædikelære,  psykologi 
o.s.v.  Men  så  stod  der  noget  mærkeligt 
noget  om  fredagen,  for  da  stod  der 
institutionsbesøg.  Nå,  tænkte  jeg.  Hvad 
mon det  bliver  for  nogle  steder,  de  vil  vise 
os?

Og  så  besøgte  vi  en  dag  Laurids 
Knudsens  fabrikker  og  så,  hvordan  en 
moderne  fabrik  er  indrettet,  hvordan  de 
sad  ved  samlebåndet  mand  og  kvinde  og 
satte  hver sin lille  del  fast  i  en måler  eller 
hvad,  det  nu  var,  de  lavede.  Senere 
besøgte  vi  andre  institutioner,  som 
beskæftigede  sig  med  vidt  forskellige  ting, 
for  at  lære  mennesket  i  dets  hverdag  at 
kende.  Og  en  dag  kom  vi  også  til  Kofoeds 
skole  på  Amager.  For  hvem,  der  ikke 
kender  denne  skole,  er  jeg  måske  skyldig 
at  sige,  at  det  er  en  skole,  der  søger  at 
hjælpe  dem,  der  ikke  har  kunnet  klare  sig 
i  samfundet,  dem,  der  ikke  havde  ballast 
nok  til  at  kunne  klare  problemerne  i 
dagligdagen,  samfundets  tabere,  som  det 
hedder med et moderne ord.

Jeg  husker  så  tydeligt,  vi  kom  derud, 
og  der  kom  naturligvis  en,  der  skulle 
fortælle  os  om  denne  skole.  Jeg  tror  nok, 
det  var  en socialrådgiver.  Og på vej  til  det 
værelse,  hvor  han  skulle  fortælle  os  om 
skolens  arbejde,  passerede  vi  forbi  nogle 



samtaleværelser,  og  uden  for  disse  stod 
der  nogle  bænke,  som  de  ventende  kunne 
sidde  på.  Men  på  den  dag  sad  der  ingen. 
Der  lå  derimod  en  stor  kraftig  mand,  ikke 
særlig  gammel,  vel  en  18—20  år.  Lidt 
nusset  klædt,  store  støvler,  rød  i  hovedet. 
Han døsede  nærmest.  For  mig  at  se  så  det 
ud,  som  han  havde  levet  lidt  stærkt  den 
sidste  tid.  Måske  efter  devisen:  Lad  os 
spise og drikke, thi i morgen skal vi dø.

Ved  dette  syn  blev  jeg  lidt  underlig  til 
mode. Og jeg kunne ikke lade være med at 
tænke  på,  hvorfor  mon  det  egentlig  var 
gået  ham  sådan.  Anså  han  mon  sit  liv  for 
værdiløst,  siden  han  handlede  sådan?  — 
Har  andre  ikke  værdsat  ham  nok?  —  Har 
man  glemt  at  være  sin  brors  vogter?  Ja, 
hvad  er  egentlig  et  menneske  værd,  når 
det kommer til stykket?

Da  man  var  barn  hjemme,  var  det  fars 
og  mors  bedømmelse  af  én,  der  angav, 
hvad man var værd. (En del  af afsnittet  om »Et 
menneskes  værd«  er  taget  fra  tidsskriftet  »Under 
Guds  ord«,  nr.  179,  og  skrevet  af  biskop  Th. 
Kragh, Haderslev.)

Barnet  fornemmer  helt  naturligt,  at 
dets  eksistens  afhænger  af,  om far  og  mor 
kan lide  det.  Det  gør  så  stærkt  et  indtryk, 
at forældrenes meninger kan sidde i sindet 
som en stemme i  samvittigheden, der taler 
med næsten guddommelig myndighed.

Senere  i  livet  bliver  det  kammeraternes 
dom,  der  afgør  ens  værdi.  Nu  er  man  jo 
afhængig af dem. Det er både godt og ondt. 
Det  afhænger  af,  hvem  der  er 



toneangivende.  »Tør  du  ikke  engang  det, 
din  tøsedreng?«  Sådan en sætning,  sagt  af 
kammeraterne,  har  været  præludiet  til 
mange menneskelige tragedier.

Kammeraternes  bedømmelse  er  ikke 
altid  ufejlbar.  Vi  kender  vist  alle 
eksempler  på,  at  værdifulde  elever  bliver 
drillet  i  skolen, fordi de var aparte. Senere 
i livet tilførte de folket store værdier.

Men der  er  da heldigvis  også eksempler 
på kammeratskab mellem drenge, der viste 
sig i  stor hjælpsomhed i  kritiske øjeblikke, 
og som udviklede sig til venskab for livet.

Lærernes  bedømmelse  var  så  sandelig 
ikke  uden  betydning  for  et  lille 
halvvoksent  menneske.  Deres  måde  at 
være  på,  deres  livssyn  kan  præge  en  elev 
for  lange  tider.  Mange  tænker  med 
taknemmelighed på mange af deres lærere. 
Men når  de  gav  udtryk  for,  hvad  vi  var  til 
for,  hvorfor  vi  skulle  være  flittige  som 
myrer  og  honningbier,  når  de  sagde:  »For 
at blive til noget«, så var de så forskellige i 
deres  opfattelse,  at  man  tænkte:  »Det  må 
man vist hellere selv finde ud af.«



»Blive  til  noget  —!«  »Hvad  for  noget?« 
Det afhænger da helt  af,  hvad der er livets 
mening.  Af,  hvordan  man  beregner  et 
menneskes værdi.  Og svaret  var noget  helt 
forskelligt  i  religionstimen  og  i  timen  for 
erhvervsgeografi.

Før  eller  siden  kommer  pigen,  kvinden, 
ind  i  billedet.  Med  forelskelsen  dukker  en 
ny  værdimåler  op  for  mennesket.  Man  ser 
kvinden i  en ny egenskab som noget  andet 
end  mor  og  søster.  Man  ser,  hvad  man 
altid  burde  have  set,  at  hun  er 
skabningens  smukkeste  blomst  og 
ypperste  kunstværk.  Hvad  synes  hun  om 
mig?  Hvad  synes  han  om  mig?  Det  kan 
være  himmel  eller  helvede  for  den  unge, 
hvad  den  tilbedte  mener  om  én.  Om  man 
er  værdsat  eller  ej.  Livet  kan  i  så 
henseende  være  svært  både  for  mand  og 
kvinde,  fordi  der  er  blandet  så  stærke 
følelser  ind  i  dette  forhold.  Er  hendes 
bedømmelse  af  din  værdi  så  den  helt 
rigtige?

Jeg  har  læst  om  en  anden  vemodig 
opgørelse  af,  hvad  et  menneske  er  værd. 
En  skolekommission  var  ude  at  se  på 
lærere  og  stod  en  dag  ved  færgestedet 
»Pinen  og  Plagen«  ved  Sallingsund  og 
ventede  på  en  færge.  En  stedkendt  mand 
kom hen og fortalte, at i gamle dage kunne 
det  være  en  farlig  overfart.  Engang  for 
mange år  siden var en færge gået  ned med 
sin  last  af  folk  og  fæ.  Man  opgjorde  tabet 
således:  »Der  omkom 15  stude  — og  nogle 



bønder.«  Prisen  på  bønder  var  ikke  særlig 
høj. Den var i al fald mindre end på stude.

Man  kunne  jo  også  bedømme  et 
menneskes  værdi  efter,  om  det  gør  en 
indsats i  produktionen. Gør vi  en indsats i 
produktionen?  Hvilken  produktion?  Biler. 
Prædikener.  Smørrebrød.  Digte?  Hvad med 
de  svage,  de  handicappede?  Har  de  ingen 
ret  til  at  leve?  Skal  de  tigge  nådsensbrød 
hos de producerende?

Man siger undertiden om en mand: Han 
er  100.000  værd.  Ja,  der  er  nogle  mænd, 
der  iføre  sig  en  tegnebog,  som  var  det  en 
skudsikker  vest,  eller  sætte  sig  i  et 
dollargrin,  som var det en panservogn,  der 
skulle  afstive  deres  selvfølelse  og  angive 
deres værdi blandt mennesker.

Er  den  da  ikke  til  at  skyde  igennem? 
Jo,  med  et  spørgsmål  i  et  digt  af  Nis 
Petersen:  »Elsker  du  mennesket?«  Eller 
med  fortællingen  om  den  rige  mand  og 
Lazarus. Så er hans værdi gennemhullet.

Men  der  må  være  en  anden  måde  at 
bedømme  menneskets  værdi  på  —  end  i 
penge.  —  Ja,  så  er  der  den  almindelige 
sammenligningssyge,  der  er  blevet  en 
folkesygdom.  Reklamen  udnytter  kynisk 
denne  svaghed  hos  mennesker.  »9  af  10 
berømte  skønheder  bruger  denne  sæbe.« 
Der menes: Du vil da ikke gå rundt som en 
ildelugtende  undtagelse  fra  denne  gode 
regel.  Flere  og  flere  køber  denne  vare. 
Underforstået: Ingen særlinge her!

Der  er  mægtige  kræfter  i  gang,  der  vil 
gøre  os  alle  til  det  upersonlige  og 



uansvarlige  man,  der  gør  det  samme  som 
de andre, fordi de andre gør det. Det må jo 
så være det rigtige.

Det  var  den  fortvivlede  mulighed  at 
søge og finde sin værdi  ved sammenligning 
med tilfældige mennesker, man tilfældigvis 
lever iblandt.

Der  er  endnu  en  værdimåler,  der 
fortjener  omtale.  Og  det  er  den,  der 
angiver,  om man opfylder  sin  bestemmelse 
som  menneske.  Og  jeg  vover  at  påstå,  at 
det er den rette.

Hvad  livets  mening  er  med  os 
mennesker,  hvad  et  menneske  er  her  for, 
det  er  en  tros–sag,  et  valg  med  valgets 
risiko.  Men  det  må  være  noget  ganske 
bestemt.

Hvis  man  nu  vælger  at  se  mennesket  i 
kristendommens  lys,  så  er  menneskets 
bestemmelse  kærlighed,  kærlighed  til  livet 
og  dets  giver,  kærlighed  til  det  menneske, 
man er sammen med på vejen.

Dersom  dette  er  meningen  med  det 
hele,  hvordan  ser  det  da  ud  med  vor 
værdi? Hvad er vi  så værd? Ikke ret meget. 
En  stor  og  navnkundig  tænker  har  nemlig 
sagt:  »Selv  i  din bedste  vens ulykke er  der 
for  dig  et  stænk  af  lykke.  Der  er  noget  i 
din  bedste  vens  ulykke,  der  ikke  er 
ubehageligt for dig.«

Moderne  kunst  kalder  dette  forhold  for 
fremmedgørelsen.  Mennesker  er  blevet 
fremmede  over  for  hinanden.  Tove 
Ditlevsen  siger  det  sådan  i  digtet: 
»Ensomme  mennesker«:  »Kun  er  der  et 



menneske  hos  dig,  som  ikke  kommer  dig 
ved.«  To  nærtstående  mennesker  bliver 
fremmede over for hinanden. Måske har de 
været  det  hele  tiden.  Og  pludselig  opdager 
de det.

Et  menneske  kan  blive  fremmed  over 
for  sig  selv.  Ofte  gør  vi,  hvad  vi  egentlig 
ikke  vil.  Som  apostlen  Paulus  udtrykker 
det:  Det gode, som jeg vil,  det gør jeg ikke. 
Og  det  onde,  som jeg  ikke  vil,  det  gør  jeg. 
Har  vi  ikke  af  og  til  sagt  til  os  selv:  Hvor 
kunne  jeg  gøre  det?  Hvor  kunne  jeg  dog 
sige  sådan  noget?  Som  om  en  fremmed 
vilje  havde  besat  mig.  En  slags 
dæmonbesættelse.

Hvoraf  kommer  det?  Deraf,  at 
mennesket  er  blevet  fremmed  over  for  sin 
bestemmelse,  sit  ærinde  i  livet,  har  mistet 
orienteringen.

Kristendommen  har  en  ganske  bestemt 
løsning  på  dette  menneskelige  problem. 
Den  lyder  sådan:  Du  er  accepteret  på 
højeste  sted.  Der  er  sagt  god  for  dig.  Den 
ukendte  magt,  livets  giver,  har  kastet 
masken  i  manden  fra  Nazareth.  Det  bliver 
sagt  på  så  mange  måder  i  Det  ny 
Testamente  både  ved  ord  og  ved  tegn.  Der 
står så tit  i  evangeliebogen, at Jesus så på 
mennesker.  Men  der  var  ingen,  der  følte 
sig  nedværdiget  ved  det  blik.  Der  var 
ingen,  der  tabte  deres  livsmod  af  den 
grund.  Hans  øjne  er  fyldt  med  kærlighed, 
med inderlig sympati  med mennesker.  Selv 
de  usleste  følte  sig  trygge  ved  det  blik. 
Derfor flokkedes de om ham, de, som ellers 



mødte  hårde  og  kolde  øjne.  Den  slags 
mennesker, der i evangeliebogen kaldes for 
»toldere  og  syndere«,  havde  aldrig  mødt 
andet  end  kolde  øjne.  Men  her  var  der 
endelig  én,  der  så  på  dem med  helt  andre 
øjne.  Han  så,  at  disse  stympere  havde  en 
fremtid.  Og  børnene  flokkedes  om  ham. 
Ingen var bange og generte i  hans nærhed. 
For  hans  ord  og  hans  øjne  sagde  det 
samme:  »Du  er  gennemskuet.  Men  du  er 
godtaget  alligevel.  Jeg  siger  god  for  dig, 
som du er.«

I  hans  nærhed  har  mennesker  følt,  at 
de  var  noget  værd,  at  livet  og  livets  Gud 
havde brug for dem.

Det  fremgår  helt  klart  af  fortællingen 
om tolderen, der stod langt borte i  en krog 
af  templet  og  ikke  engang  turde  løfte  sine 
øjne til  himlen.  Han var klar  over,  at  både 
Gud og mennesker så ned på ham. Han var 
ikke  noget  værd.  Han  turde  ikke  møde  de 
andres  kolde  øjne.  Derfor  sagde  han  med 
blikket  i  gulvet:  »Gud  vær  mig  synder 
nådig.«  Han  gik  retfærdiggjort  hjem  til  sit 
hus.  Han  var  noget  værd  i  Guds  øjne,  om 
ikke  i  menneskers,  Gud  Herren  så  med 
milde øjne på ham.

Og et tegn siger det samme. Måske kun 
noget  stærkere.  En  forfatter  siger  sådan  i 
sine  erindringer:  »Da  jeg  var  lille  dreng, 
havde jeg engang gjort noget meget ondt og 
grimt. Jeg husker det endnu. Jeg vidste, at 
mor  vidste  det.  Jeg  skammede  mig  og 
kunne  ikke  lide  at  gå  ind  til  mor.  Men  da 
vintereftermiddagsskumringen  begyndte, 



tog jeg mig sammen, gik ind i stuen og hen 
til  mor  og  mumlede  et  om  forladelse.  Mor 
kom  ikke  med  bebrejdelser  eller 
formaninger.  Hun  sagde  slet  ingenting  — 
jeg  tror,  hun var  for  bevæget  til  at  tale  — 
hun strøg mig blot  over håret.  Men det var 
også nok. Jeg vidste, at  jeg var accepteret, 
og jeg løb glad ud og legede igen.«

Men  som jeg  sagde  til  at  begynde  med, 
så  var  dette  jo  ikke  så  meget  en  tale  om 
julen, som det var en tale om følgen af den 
begivenhed,  som  skete,  da  Jesus  Kristus 
blev  født,  og  som  vi  fejrer  snart.  Og  den 
begivenhed  er  udtrykt  i  englens  ord  til 
hyrderne:  »Frygt  ikke,  se,  jeg  forkynder 
Eder en stor glæde, som skal være for hele 
folket.«

Og  det,  der  griber  mig  ved  Jesus  fra 
Nazareth,  er  hans  gerninger,  ikke  hans 
undere  i  og  for  sig,  men  hans 
kærlighedens gerninger. For mig er det lige 
underfuldt,  at  han  tilgiver  røveren  og 
skøgen,  som  at  han  helbredte  den  lamme 
og  bespiste  de  sultne  i  ørkenen.  I  begge 
dele  ser  jeg  hans  utrættelige  kærlighed. 
Jeg  ser  i  Jesus  fra  Nazareth  et  menneske, 
der  aldrig  ville  sig  selv,  et  menneske,  der 
altid  var  tjener,  et  menneske,  der  aldrig 
dømte  den  skyldige,  et  menneske,  der 
gengældte  ondt  med  godt,  et  menneske  de 
tog alting fra, overvandt med vold og magt, 
men som bad for sine fjender.

Jeg  ved  ikke  andet  end  at  kalde  dette 
menneske  Guds  søn.  Og  jeg  må  give 
salmedigteren ret, når han siger:



Han hjertet tiltaler,
han hjertet husvaler,
han svarer som Gud til  sit navn.

Glædelig jul ønsker jeg alle!

Holger Jørgensen
Frøslev, Nykøbing M.



Intelligens og begavelse
Mennesker  med  meget  høj 
intelligenskvotient  omtales  med  næsten 
samme  ærefrygt  som  pop–idoler  og 
millionærer.  Mange  er  naturligvis 
skeptiske  over  for  dette  magiske  tal, 
intelligenskvotienten eller IK, men får man 
chancen  for  at  få  testet  sin  intelligens 
gribes  man  alligevel  let  af  en  vis 
ophidselse,  måske  af  et  lønligt  håb  om  at 
det skulle vise sig at man var et geni.

Der  er  en  udbredt  tilbøjelighed  til  at 
sætte  lighedstegn  mellem  intelligens  og 
begavelse. Som de fleste ved,  er intelligens 
imidlertid  ikke  noget  uforanderligt  og  let 
afgrænset, men en tankekonstruktion, som 
alene  defineres  udfra  de  intelligensprøver 
man  anvender.  Det  vil  sige,  at  når  man 
ændrer  intelligensprøverne,  indfører  nye 
opgavetyper,  nye  problemer,  ændrer  man 
også  indholdet  af  begrebet  intelligens,  og 
man får nye resultater.

Det  betyder  ikke  at  resultaterne  er 
tilfældige.  Der  er  tværtimod  gjort  et  stort 
arbejde  for  at  gøre  prøverne  pålidelige  og 
for  at  skabe  overensstemmelse  mellem  de 
forskellige  tests.  Men  tilbage  bliver 
spørgsmålene:  Hvad  er  det  egentlig  man 
måler,  hvilken  værdi  skal  man  tillægge 
resultaterne?



Tilfældet  ville  — og  et  rent  tilfælde  var 
det  nok  ikke  —  at  intelligensforskningen 
begyndte  i  klasseværelser  og  først  og 
fremmest  interesserede  sig  for  akademiske 
færdigheder af en vis kategori. For at klare 
sig  godt  i  en  typisk  intelligenstest,  må 
man  kunne  huske  og  genkende,  samt 
kunne  finde  den  korrekte  løsning  på 
accepterede standardproblemer.

Brugerne  af  disse  tests, 
skolepsykologer  og  andre,  har  imidlertid 
måttet  konstatere  at  de  ikke  er  gode  nok; 
resultaterne  svarer  ikke  til  virkeligheden, 
de forklarer simpelthen ikke i  mere end en 
fjerdedel  af  tilfældene  hvorfor  det  går  som 
det går.

Årsagen  er  naturligvis  at 
intelligensprøven  ikke  måler  hele  et 
menneskes  begavelse,  ikke  måler  alle  dets 
evner,  men  kun  et  begrænset  og  ret 
ensidigt  udsnit  af  disse.  Den  måler  ikke 
skabende  evner,  evnen  til  produktiv 
tænkning,  hvorved menes evnen til  at  løse 
gamle  problemer  på  en  ny  måde,  tænke 
nye  tanker,  opstille  nye  problemer,  finde 



nye  anvendelsesmuligheder  for  kendte 
materialer o.s.v.

De  fremskridt  psykologien,  trods  alle 
begrænsninger,  har  gjort  med  hensyn  til 
vor  viden om tænkning og adfærd har ikke 
formået  at  ændre opfattelsen af  intelligens 
væsentligt.  Nye  tests  afprøves  ved 
sammenligning  med de  gode  gamle  og  skal 
helst  give  samme  resultater  for  at  kunne 
anses  for  pålidelige.  Samtidig  ændrer  vore 
værdier  sig.  Den  tekniske  eksplosion 
stiller  nye  krav  til  det  enkelte  menneske, 
og  det  enkelte  menneske  får  nye  behov  og 
stiller  voksende  krav  til  samfundet,  krav 
om  hurtigt  stigende  levefod  o.s.v.  Kort 
sagt,  det  man  i  1920  forstod  ved 
intelligens,  og  ønskede  at  måle  med 
intelligenstests,  er  ikke  det  samme som vi 
i  dag må vide for  at  kunne forudsige hvem 
der  udvikler  sig  hvordan.  For  halvtreds  år 
siden  var  de  vigtigste  krav  at  man  kunne 
tilegne sig  en vis  mængde viden og lære at 
anvende  denne  på  forud  afgrænsede 
områder.

I  dag  lægges  der  allerede  i  folkeskolen 
en  del  vægt  på  elevernes  selvstændighed, 
deres  skabende  evner,  deres  spontane 
interesse, mens vore forældre i højere grad 
måtte  lade  sig  nøje  med  kongerækker  og 
salmevers.  Det  er  blevet  anderledes  og 
sjovere at være skolebarn, men måske ikke 
lettere.  Udviklingen  afspejler  et  behov  for 
selvstændige,  produktivt  tænkende 
mennesker  og  er  med  til  at  forklare  at 



intelligenskvotienter  ikke  er  hvad  de  har 
været.

Produktivt  tænkende  mennesker  kan 
imidlertid  være  besværlige  og  er  ofte 
upopulære.  Omfattende  undersøgelser  af 
højt  begavede,  amerikanske  børn  og 
voksne  har  belyst  forholdet  mellem 
intelligens  og  kreativitet  (bl.  a. 
psykologerne  Mac  Kinnon,  Getzels  og 
Jackson).

En  gruppe  super–intelligente  børn 
(gennemsnitlig  IK  152)  klarede  sig  ikke 
bedre  ved  prøver  og  eksaminer  end  de 
meget  kreative  eller  prodiktivt  tænkende. 
Lærerne  bedømte  ganske  vist  til  hverdag 
de  intelligente  som  værende  de  dygtigste, 
men  det  skyldtes  sandsynligvis  at  de 
mindre  intelligente,  men  meget  kreative, 
gennemgående irriterede lærerne ved deres 
adfærd.  De  blev  således  heller  ikke  regnet 
med blandt lærernes yndlingselever.

De  kreative  elever  viste  sig  at  have 
mere  sans  for  humor  (noget  lærere  gerne 
vil  have  patent  på),  de  lagde  ikke  ret 
megen  vægt  på  de  egenskaber  der  fører  til 
»succes  i  tilværelsen«  og  havde 
gennemgående  mere  lyst  til  at  blive 
opdagelsesrejsende,  opfindere  og  forfattere 
end de superintelligente, der foretrak mere 
konventionelle  erhverv  som  advokat,  læge 
eller professor.

Voksne  videnskabsmænd,  forskere, 
arkitekter og kunstnere er blevet test'et på 
kryds  og  tværs,  og  man  fandt  at  det,  som 
først og fremmest karakteriserede dem, var 



deres  åndelige  mod.  Dette  mod 
manifesterede  sig  ved  åbenhed  og 
modtagelighed,  færre  forsvarsmekanismer 
end  normalt,  vilje  til  at  tage  ansvaret  for 
sit eget liv, at acceptere sig selv på godt og 
ondt  og  uophørligt  at  give  sig  i  kast  med 
vanskelige  opgaver.  De  handlede  uden 
tøven  imod  de  gældende  normer,  især 
inden  for  deres  særlige  områder,  og 
interesserede  sig  mere  for  teori  og  æstetik 
end for økonomi.

Det er klart at vi med dette signalement 
af  det  produktivt  tænkende  menneske  har 
fjernet  os  et  godt  stykke  fra 
intelligensprøvernes noget blodløse verden. 
Som disse og andre undersøgelser har vist, 
er den meget intelligente ikke altid kreativ, 
og  den  kreative  er  ikke  altid  meget 
intelligent.  De  to,  ret  forskellige,  sæt 
egenskaber  findes  relativt  sjældent  hos 
samme  person.  Den  traditionelle 
intelligenstest  måler  kun  den  ene  side  af 
sagen,  og  det  forklarer,  at  folk  med høj  IK 
gennemgående  klarer  sig  godt,  men  også, 
at man kan klare sig fuldt lige så godt selv 
om man ikke er super–intelligent.

Der er  næppe tvivl  om, at  man om 10—
15  år  ikke  længere  vil  anvende  et  enkelt 
tal som udtryk for et menneskes begavelse, 
men vil  bruge resultaterne mere skønsomt, 
eventuelt  lade  kvotienten  afløse  af  en 
intelligensprofil,  der  både  giver  et  mere 
nuanceret  billede  og  fortæller  noget  om 
hvad det er den måler.



Jørgen Ehler











Rask Nielsen
Skolens  lærer  gennem  mange  år,  Rask 
Nielsen,  døde  den  23.  oktober  i  år.  Den 
sidste  tid  tilbragte  han  på  et  plejehjem 
nær Vejstrup på Fyn, hvor hans yngste søn 
er  lærer.  To  gange  lungebetændelse  havde 
han ikke kræfter til at stå igennem.

———

Efter  dimmittering  fra  Jelling 
Statsseminarium  virkede  Rask  Nielsen  et 
par  år  som  lærer  ved  skolehjemmet 
Landerupgaard.  Under  et  kursus  på 
Ollerup  Gymnastikhøjskole  opfordrede 
Niels  Bukh  ham  til  at  blive  lærer  på 
højskolen,  og  Rask  Nielsen  blev  der  i  23 
år.  Fra  1945  var  Rask  Nielsen 
medforstander  ved  Den  jyske 
Idrætshøjskole  i  Vejle.  Ved  siden  af 
lærervirksomheden  holdt  Rask  Nielsen  i 
mange  år  foredrag  rundt  om  i  landet.  Fra 
1949  helligede  han  sig  helt  foredrags–  og 
skribentvirksomhed  og  skrev  bl.  a.  »Bogen 
om  Niels  Bukh«,  »Frihedens  farligste 
Fjender«  og  »Det  europæiske  Samarbejde«. 
Foredragsvirksomheden  var  meget 
omfattende  og  under  krigen  af  national 
betydning.  I  1957  blev  Rask  Nielsen  igen 
højskolelærer,  denne  gang  på vor  skole,  et 
arbejde,  som  varede  til  1965,  da  Rask 



Nielsen  følte,  at  nu  kunne  han  ikke  mere. 
Skolen havde selvsagt meget gerne set ham 
fortsætte.  Det  kunne  have  været  med  et 
stærkt  reduceret  timetal;  men  heller  ikke 
dette var der kræfter til.

Rask  Nielsen  var  barn  i  et  lærerhjem, 
og selv blev han, som hans gamle elever vil 
mindes,  den  gode  lærer  og  det  gode 
eksempel  for  sine  omgivelser,  et  af  de 
meget  få  mennesker,  man  kun  kan  sige 
godt  om.  Og  der  blev  da  virkelig  også,  når 
Rask  Nielsen  var  på  tale,  altid  talt  med 
respekt  og  kærlighed.  Det  var  først  og 
fremmest  hans  godhed  og  åbenhed,  man 
hæftede  sig  ved.  At  han  samtidig  var 
dygtig,  var  underforstået.  Meget 
samvittighedsfuld,  fuld  af  respekt  for  sit 
arbejde  var  han,  meget  givende  i  sine 
foredrag  og  i  sin  øvrige  undervisning.  For 
ham  skete  intet  i  sidste  øjeblik,  alt  var 
grundigt forberedt. Han havde den klarhed 
i  fremstillingen,  som  man  savner  hos 
adskillige højskolefolk.  Ren og klar i  tanke 
og  tale  var  han.  Som  oftest  var  han  i  den 
tid,  vi  kendte  ham,  præget  af  alvor,  men 
netop  på  denne  baggrund  var  det  dobbelt 
morsomt,  når  han  gav  sig  lov  til  at  være 
munter,  f.  eks.  i  en  underholdningsaften 
på skolen. Nævnes kan hans fremstilling af 
»Mussolinis  troppeparade«  og  recitationen 
af  Aage  Hermanns  futuristiske  digt  »Græd 
ikke  så  aflangt,  du  grønne  ansjos«.  Ja, 
hvor  man  morede  sig  med  ham!  Og  i  et 
glimt  så  man  hans  tidligere  så  vældige 



hukommelse,  en  gave,  som  hjalp  ham  i 
arbejdet med udenrigspolitisk orientering.

Fra  et  af  hans  foredrag  mindes  jeg  en 
omtale  af  Landerupgaard  og  livet  med 
drengene  der.  En  af  drengene,  en  lille, 
tilsyneladende  hård  fyr,  var  i 
vanskeligheder,  og  det  var  ikke  nemt  at 
hjælpe  på  grund  af  hans  tillukkethed. 
Rask  Nielsen  havde  en  samtale  med  ham 
og  havde  held  til  at  nå  ind  til  ham. 
Drengen  blev  vel  klar  over,  at  der  i  hvert 
tilfælde  var  én,  som  havde  noget  tilovers 
for  ham.  Han lagde  grædende sit  hoved på 
Rask  Nielsens  arm  og  sagde:  »Nielsen,  det 
er  så  svært.«  Og  »Nielsen«  kunne  for 
drengen  bekræfte,  at  det  er  svært  at  være 
menneske,  og  at  det  vil  vedblive  at  være 
svært  hele  livet,  men  at  vi  har  brug  for 
hinanden  for  at  klare  den  opgave.  Med  et 
udtryk  fra  Kaj  Munk:  Drengen  havde  fået 
»den første frygtelige hjælp«.

Som  Rask  Nielsen  fulgte  drengene  fra 
Landerupgaard i  deres videre  tilværelse  og 
glædede  sig,  når  det  gik  dem  godt 
menneskeligt  og materielt,  havde han også 
interesse  for  den  ungdom,  han  mødte  på 
Ollerup  Gymnastikhøjskole  i  sit 
mangeårige  virke  der.  Dog  —  tiden  på 
Nørgaards  Højskole,  sagde  han  selv,  blev 
hans  kæreste  og  måske  bedste.  Han 
omfattede  sine  elever  og  kolleger  med  stor 
kærlighed.  Han  følte  arbejdets  betydning, 
og  med  alvor  gik  han  op  i  det  enkelte 
menneskes  skæbne.  Han  var  parat  til  at 
hjælpe,  hvor  der  var  brug  for  hjælp. 



Hjælpen blev givet  med megen finfølelse og 
uden  nogen  form  for  anmaselse.  Den 
hjulpne  havde  ansigtet  i  behold  bagefter. 
Et  strålende  samarbejde  blev  det  mellem 
Rask  Nielsen  og  Johanne  og  Arne 
Nørgaard.  Meget  forskellige  mennesker, 
men  alle  tre  med  evne  og  vilje  til  at  være 
noget for andre.

Uvilkårligt  mindes  man den  dejlige  fest 
ved  skolens  elevmøde  1965,  hvor  flere  af 
Rask  Nielsens  gamle  venner  hyldede  ham 
ved  hans  fratrædelse.  Et  gennemgående 
ønske  var  da,  at  han  måtte  få  en  god 
alderdom.  Dette  gik  desværre  ikke  i 
opfyldelse.  Rask  Nielsens  planer  om  at 
skrive  og nå det,  der  ikke var blevet  tid til 
under  arbejdet  på  højskolen,  forblev 
uopfyldt. Helbredet slog ikke til.

Fritz Nielsen



Ungdomsoprøret
I  vor  tid,  hvor  den  tekniske  udvikling  er 
nået  meget  langt,  og  hvor  der  hver  eneste 
dag  kommer  nye  produkter  frem,  som  har 
betydning  for  det  daglige  livs 
behagelighed,  ser  det  ud  til,  at  der  er 
opstået  en  splittelse  mellem 
generationerne (generationskløften).  Denne 
har  på  grund  af  den  dårlige 
kommunikation  og  forståelse  mellem  den 
unge  og  den  ældre  generation  udviklet  sig 
til  et omfang, så det kan være berettiget at 
tale om et ungdomsoprør.

Splittelsen  mellem  generationerne  har 
vel  nok  en  vis  historisk  baggrund,  idet 
man  førhen  i  det  stort  set  statiske 
samfund  ikke  oplevede  nogen  ændringer  i  
livsformen  fra  den  ene  generation  til  den 
næste, her kunne faderens erfaringer altså 
direkte  overtages  og  anvendes  af  sønnen. 
Med  industrialiseringen,  som  begyndte  for 
ca.  100  år  siden,  men  som  dog  først  i  de 
sidste  10—15  år  har  taget  overvældende 
fart,  indtrådte  der  store  forandringer  i 
livsformen.  Folk  måtte  flytte  fra  land  til 
by,  og  samtidig  vænne  sig  til  at  leve  med 
frygten  for  arbejdsløshed,  og  dermed  en 
fattigdom,  som  var  endnu  værre,  end  den 
de  var  udsat  for,  når  de  havde  arbejde, 
skønt dette ofte var dårligt lønnet.



Disse  forhold  medførte,  at  alle  stræbte 
efter  materiel  sikkerhed,  og  i  kampen  for 
at  opnå  den  gik  mange  af  de  gamle 
familietraditioner  til  grunde,  uden  at  nye 
former for  familiesammenholdet  blev  skabt 
til  erstatning  for  dem.  Efter  2  verdenkrige 
og  med  opnåelsen  af  ret  gode  økonomiske 
og  sociale  forhold  er  mange  af  de  ældre 
gået  i  stå  og  har  glemt,  at  der  stadig  kan 
være  andet  i  tilværelsen  end  arbejde, 
penge,  bil  og  fjernsyn.  Derfor  føler  de  sig 
let  provokeret  af  de  unge,  som  mener,  at 
livet  ikke  behøver  at  være  helt  så 
materialistisk og egoistisk som nu.

De  unge  har  imidlertid  endnu  ingen 
klar  formulering  af,  hvad  det  er,  de  vil 
opnå,  og  de  er  delt  i  mange  grupper  af 
politisk  eller  interessebetonet  art,  og 
derfra gennemfører de deres oprør på mere 
eller  mindre  saglig  måde.  Da  de  har  haft 
svært  ved  at  formulere  sig  og  derved  opnå 
kontakt med de ældre, er resultatet blevet, 
at  de  er  begyndt  at  anvende  kraftigere 
metoder,  som  f.  eks.  demonstrationer, 
besættelse  af  bygninger  og  rudeknusning 
ved  hjælp  af  brosten.  Dette  er  meget 
naturligt,  da  det  ofte  har  vist  sig,  at 
sådanne  foreteelser  har  pressens  fulde 
opmærksomhed, og gennem omtale i  aviser 
og  fjernsyn  er  der  ofte  blevet 
fremprovokeret  løsninger  på  sager,  som 
ellers  har  været  henlagt  af  de  besluttende 
myndigheder i lang tid.

Hvad  selve  oprøret  sigter  imod  er 
selvsagt vanskeligt at definere, men mange 



unge  ønsker  at  afskaffe  krig  og  de  stærke 
nationers  dominans  over  og  udnyttelse  af 
de svagere nationer, desuden ønsker de, at 
samfundets  effektivitetskrav  til  mennesker 
skal afdæmpes, og at noget af den ret stive 
og højtidelige livsstil,  vi har tillagt os, skal 
fjernes,  så  mennesker  kan  leve  uden  at 
behøve at have mindreværdskomplekser på 
grund  af  deres  udseende  eller  evner.  Det 
er  også  helt  klart,  at  de  unge  ønsker 
medindflydelse  i  og  på  samfundet  og  især 
på  de  virksomheder  eller 
uddannelsessteder,  hvor  de  har  deres 
daglige virke.

Netop  dette  giver  årsag  til  nogle  af  de 
stærkeste  debatter,  idet  de  ældre  hævder, 
at  deres  erfaringsgrundlag  er  den  bedste 
sikkerhed  for  en  fornuftig  anvendelse  af 
tid  og  midler  med  sigte  på  opnåelse  af  de 
bedste  resultater.  Herimod  fremfører  de 
unge,  at  erfaringsgrundlag  alene  ikke  er 
nok  i  vor  tid,  hvor  forandringerne 
indtræffer  dagligt.  Især  inden  for 
undervisningen  har  der  været  problemer 
med at følge med den hastige udvikling, og 
det  er  da  også  specielt  den  studerende 
ungdom, som er fremtrædende i oprøret.

Nu  er  oprørske  unge  jo  ikke  nogen 
absolut  ny  foreteelse,  og  deres  mål  vel 
egentlig  heller  ikke;  men  talmæssigt 
overgår  disse  unge  i  dag  nok,  hvad  der 
ligger forud. Og det er interessant at se, at 
det  er  unge  fra  mange  lande,  der  er 
oprørske.  Her  må  vel  nok  den 
kendsgerning, at alle unge i de rige lande i 



dag  får  en  lang  og  ret  alsidig 
skoleuddannelse,  spille  ind,  og  af  denne 
grund  må  man  antage,  at  de  rent  faktisk 
bedre er i  stand til  at administrere en øget 
indflydelse,  end  tidligere  ungdom  har 
været det.

Der  er  imidlertid  til  ungdomsoprøret 
knyttet  en  risiko,  som  det  påhviler  den 
ældre generation at fjerne. Den består i,  at 
en  fortsat  mangel  på  forståelse  vil  styrke 
de  yderliggåendes  stilling,  og  dermed  øges 
muligheden  for  konflikter  af  voldsommere 
omfang betydeligt,  idet  der  både  blandt  de 
unge og ældre findes grupper, der taler om 
»at  slå  på skallen«  og  om »brådne pander«. 
Dette  bør  og  kan  undgås,  hvis  man  taler 
om  sagerne  og  prøver  at  forstå  hinanden 
og  f.  eks.  ved  forsøgsordninger  prøver  nye 
metoder  på de  områder,  hvor  ændringer  er 
påkrævet. Herved kan der opnås et positivt 
og  gavnligt  samarbejde,  i  modsat  fald  vil 
samfundsnedbrydende  kræfter  tage 
overhånd,  og  det  kan  ikke  være  i 
almenhedens interesse.

Kjeld Grundal Nielsen
Godmoselund
Lungerne
5560 Aarup



HGN
Vi  har  på  skolen  fået  flere  nye  fag,  blandt 
andet  HGN.  Forkortelsen  betyder  historie, 
geografi  og  naturhistorie,  og  vi  har  dyrket 
dem  i  nu  et  år  med  Johnsen  og  Danhøj 
som  lærere,  således  at  Johnsen  tager  sig 
af  det  historiske  og  jeg  af  naturen.  En 
væsentlig del af undervisningen er foregået 
i  marken  på  ekskursioner  af  varierende 
længde.  Slotte,  kirker,  gravhøje,  skrænter, 
museer  og  lignende har  været  mål  for  vore 
ture.

Vinterholdet  69—70  havde  som  største 
tur  en  tur  til  Samsø  i  vinterens  sidste 
snestorm. Her var vor lokale mand, Arthur 
Olsen,  grundlaget  for  denne  turs  heldige 
udfald. Vi lærte meget.

På  sommerholdet  1970  havde  vi 
ligeledes  en  længere  tur,  og  det  er  om 
denne, jeg her vil berette.

Tidspunktet  var  en  forlænget  week–end 
i  august,  og  som  noget  ikke  usædvanligt 
var starten 1/2 time forsinket  på grund af 
Johnsen.  Vort  mål  var  Mors  og  Thy,  og 
som  udgangspunkt  og  nattekvarter  havde 
vi  Ragna  Nørgaards  (elev  vinter  69  — 
sommer 70) hus i Øster Jølby suppleret op 
med  velvillige  naboers  gæsteværelser«  +  l 
telt.

Vi  var  følgende  deltagere:  Ragna 
Nørgaard,  Asta  Beck,  Ellen  Godiksen,  Leif 



Foli  med  veninde,  Karen  Hjuler,  Jan 
Poulsen,  Kirsten  Dam,  Jette 
Christoffersen,  fru  Johnsen,  Johnsen  og 
jeg.  Som  transportmidler  havde  vi  Ragnas 
Opel  Kadett,  min  blå  4CV  (kendt  af 
samtlige  elever  fra  alle  årgange  undtagen 
de 2 første) (og venligst omtalt i  årsskriftet 
1967 af Peter Nash) samt skolens rustvogn 
(årgangsbetegnelsen  beror  i  den  historiske 
afdeling)  samt  i  alt  6  færger 
hjemmehørende på Mors og Fur.

Turens  første  etape  Hadsten—Mors 
forløb planmæssigt  bortset  fra,  at  formand 
Johnsen  fandt  en  omvej  og  måtte  tage  en 
senere færge (typisk).

Under  kaffen  hos  Ragna  fredag  aften 
blev  lørdagens  slagplan  lagt.  Den  kom  til 
at se således ud:

  1. Gravhøj under udgravning v/ Jølby.
  2. Skrivekridtbrud v/ Jølby.
  3. Oldtidslandskab  v/  Bodum  bakker 

(enestående natur).
  4. Vestervig  Kirke  (Liden  Kirstens 

grav).  Jernalderlandsby  samme  sted 
— udgravet.

  5. Limstensbrud v/ Legind — Thy.
  6. Hanstholm reservatet.
  7. Hanstholm havn og kirke.
  8. Frøstrup-lejren på afstand.
  9. Skarreklit  med  Bulbjerg  — 

bryozokalk.
10. Tømmerby  Kirke  —  granit 

alterbordet.



11. Højstrup-gravplads  —  bautastenene 
danner her skibssætninger.

12. Feggeklit  —  kong  Fegges  grav  — 
molerlandskab.

13. Hanklit  —  64  m  molerklint  ud  til 
Limfjorden.

Jeg vil  nøjes med denne opremsning af, 
hvad vi  så om lørdagen for kortheds skyld, 
og  kan  forøvrigt  varmt  anbefale  enhver 
denne turs rute,  men den er  lang.  Det  ved 
jeg,  fordi  nogle  af  deltagerne  havde 
allerede  hjemmefra  talt  om  bal  på  kroen 
om lørdagen. Det gjorde de ikke, da dagens 
program var  fuldført  kl.  9  om aftenen.  Jeg 
trækker igen teksten lidt  sammen: 200 km 
i  bil,  op  i  kirketårne,  ned  igen,  op  ad 
skrænter,  ned igen,  rundt  om kirker,  ind i 
kirker,  ned  i  kalkbrud,  op  på  høje,  over 
heder,  henad stranden,  over  klitter,  slæbe 
sten.

Adskillige  af  jer  vil  sikkert  nikke 
genkendende til  følgende gloser, som I selv 
kan  placere  på  de  forskellige 
seværdigheder:

Johnsen:  gotiske  rundbuer,  yngre 
stenalder,  kultplads,  renæssance, 
bronzealder, spidsbuer, soltegn, kapitæler.

Danhøj:  tertiær,  50  mill.  år,  istid, 
rompeporfyr,  vulkansk  aske,  moler, 
bryozokalk, sort flint, ulvefod, høgeurt.

Det  var  en  lang  og  varm  dag  med  små 
og  store  oplevelser  imellem  hinanden. 
Nogle  har  især  brændt  sig  fast  i 
erindringen,  som  for  eksempel  da  Ragnas 



bil  stødte  sammen  med  en  åleglib  på 
færgen over Næssund, et fiskeredskab man 
normalt  finder  i  lavvandet  hav.  Jeg  skal 
også  sent  glemme  den  skrappe  madamme, 
der  sad i  den bil,  der  var kørt  i  grøften på 
grund  af  en  noget  uhensigtsmæssig 
parkering  af  skolens  fikse  og  handy 
altmuligbil.  Jeg  var  næsten  lige  så  bange 
for  hende  som  for  de  ungkreaturer,  der 
stod  i  vejen  for  mig,  men  ikke  for  de 
andre, da vi var på vej til Hanklit.

Søndagen  var  derimod  en  hviledag  med 
kun 3 ting på programmet:
  1. Øen  Fur,  museet  med 

verdensberømte  forsteninger  fra 
molerbruddene  og  nordkystens 
molerskrænter.

  2. Frilandsmuseet på Hjerl Hede.
  3. Sahl Kirke med guldaltertavlen.

Hver  for  sig  ganske  enestående 
seværdigheder.  Turen  hjem  gik  over 
Vinderup,  hvor  vi  besøgte  Svend  Jensen, 
og  hvor  vi  efter  en  middag  på  hotellet  tog 
afsked  med  Ragna,  der  skulle  hjem  og 
tække  hus.  Dette  resulterede  i,  at  3  af 
deltagerne måtte tage toget til  Hadsten, da 
Ragnas bil jo skulle den anden vej.

Hvilket  udbytte  har  vi  nu  haft  af  en 
sådan  tur?  Ja,  først  og  fremmest 
kammeratskabet,  dernæst  en  udvidet 
indsigt  i  Danmarks  geografi,  geologi, 
historie  og  natur,  og  til  sidst  de  rent 
praktiske  ting,  de  sten  og  lysbilleder,  som 
blev  vist  på  forældredagen i  september,  og 



som  selvfølgelig  kan  anvendes  i  den 
daglige undervisning.

Hermed en tak til  deltagerne for  en god 
tur! Glædelig jul og godt nytår!

Niels Chr. Danhøj





PÅSKETUREN
til  Østtyskland og Tjekkoslovakiet  
1970

Skærtorsdag  morgen  den  26.  marts 
klokken  4  mødtes  deltagerne  i  turen  på 
Nørgaards  Højskole.  Efter  morgenkaffen 
satte vi kursen imod Nyborg, hvor vi skulle 
være  klokken  7.  Vi  kørte  i  en  dejlig 
langtursbus,  som  var  fra  Odense, 
indeholdende  alle  tiders  friske  chauffør, 
Jørgen.

Vi  sejlede  fra  Nyborg  klokken  730  .  Om 
bord  på  færgen  drak  vi  endnu  en  gang 
morgenkaffe.  Efter  ankomsten  til  Halskov 
satte  vi  klokken  825   kursen  mod  Gedster. 
Det  havde  åbenbart  hjulpet  med  en  gang 
morgenkaffe  mere,  for  nu  steg  humøret  i 
bussen.  På  vejen  mod  Gedser  prægedes 
turen  nemlig  af  fællessang  fra  de 
medbragte  sangbøger,  og  det  var  noget, 
som rystede os sammen.

Ved ankomsten til  Gedser fik vi at  vide, 
at  færgen var  forsinket  på  grund af  pakis, 
så  vi  måtte  holde  i  kø  og  vente.  Kl.  12 
lagde færgen »Kong Frederik«  fra med kurs 
mod  Warnemünde.  Om  bord  på  færgen 
spiste  vi  de  madpakker,  som fru  Nørgaard 



havde  sendt  med  til  os,  hvorefter  der  var 
almindeligt indkøb af toldfri varer.

Efter ankomsten til  Warnemünde skulle 
vi  til  turens  første  paskontrol.  Her 
mærkedes  straks  en vis  spænding,  fordi  vi 
ankom  til  et  østland.  Kontrollen  er  meget 
streng,  vi  blev  alle  betragtet  meget  og 
sammenlignet  med  fotoet  i  vort  pas.  Det 
var  ikke  just  hurtigheden,  som  prægede 
kontrollen, så her var der tid nok for vores 
chauffør til  at  fortælle lidt  om forholdene i 
Østtyskland.  På  dette  tidspunkt  havde 
chaufføren talt med vores rejsefører Bernd, 
som var ankommet hertil  fra Dresden. Han 
havde  sagt,  at  det  ikke  var  muligt  at 
komme  til  Berlin  som  planlagt.  Af  hvilken 
grund  kunne  vi  ikke  få  at  vide,  så  dette 
var den første omlægning af turen.

Da  paskontrollen  endelig  var 
tilendebragt,  kunne  vi  sætte  kursen  imod 
Dresden  i  stedet  for  Berlin.  Nogle  af 
deltagerne  blev  lidt  skuffede,  men 
chaufføren  fortalte,  at  noget  sådant  sker 
tit  i  østlandene, og at det sikkert  ikke blev 
den sidste omlægning af turen.

På  vej  mod  Dresden,  ca.  400  kilometer 
fra  Warnemünde,  fortalte  Bernd  om,  hvad 
vi  så.  Der  lå  endnu sne  nogle  steder,  men 
ellers  var  landskabet  gråligt  og  trist.  I 
byerne,  vi  passerede,  var  der  meget 
snavset,  og  husene  bar  tydeligt  præg  af 
dårlig  vedligeholdelse.  Hvis  jeg skal  nævne 
en af byerne, må det nok blive Rostock, en 
fabriksby  med  det  i  disse  tider  så  meget 
omtalte forureningsproblem.



Da  vi  ankom  til  Neu–Brandenburg, 
skulle  vi  spise  aftensmad.  På 
restauranten,  hvor  vi  spiste,  kunne  man 
mærke den spændte atmosfære,  f.  eks.  ved 
at der kom mange forskellige uniformerede 
personer.  Maden  var  ganske  udmærket,  vi 
fik koteletter og syltede pærer.

Klokken  1750   satte  vi  igen  kurs  mod 
Dresden,  hvortil  der  nu  kun  var  300 
kilometer.  Efter  en kørsel  på meget  dårligt 
istandholdte  veje,  hvor  farten  sjældent 
kom  over  60  km/timen,  samt  autobaner, 
som  heller  ikke  var  for  gode,  ankom  vi 
klokken 2230   til hotellet i Dresden.

På  hotel  »Königsstein«  fik  vi  tildelt  alle 
tiders  værelser,  men  inden  vi  skulle 
afprøve  sengene,  skulle  vi  ned  at  spise. 
Det  var  ikke  dårligt,  for  vi  trængte  til  det, 
og så  kunne vi  endelig,  gå  til  køjs  efter  en 
hård dag med megen kørsel.

Langfredag  morgen  den  27.  marts 
startede vi  efter morgenkaffen med at bese 
det  gamle  Dresden,  hvor  ca.  75  pct.  af 
byen  blev  bombet  af  englænderne  under 
sidste verdenskrig. Rundturen til Dresdens 
mange  seværdigheder  sluttede  med  et 
besøg  på  kunstmuseet  »Zwingerhof«,  hvor 
så berømte kunstnere som Rembrandt, van 
Gogh,  Picasso,  Matisse  m.  fl.  var 
repræsenteret, virkelig interessant.



Efter  besøget  på  »Zwingerhof«  kørte  vi 
til  »Elbterrasse«,  en restaurant,  som ligger 
ca.  200  m  over  Elben.  På  vejen  dertil 
begyndte  det  at  sne,  så  udsigten  fra 
restauranten  var  ikke  særlig  god,  men det 
tog  vi  med  godt  humør.  Da  vi  havde  spist 
middagsmad,  var  det  holdt  op  med at  sne, 
så  da  gik  vi  en  tur  på  de  omkringliggende 
bjergstier.  Det  var  spændende,  men  ikke 
udelt  behageligt  at  gå alle  steder på grund 
af den nyfaldne sne.

Klokken  16  startede  vi  med  Bad 
Schandau,  hvor  vi  skulle  overnatte  på 
vandrehjem.  På  vejen  passerede  vi 
koncentrationslejren  »Hohusstein«,  som  er 
en gammel  borg  fra  middelalderen,  og  som 
nu  bruges  til  vandrehjem.  Landskabet 
havde forandret  sig  betydeligt  i  forhold til, 
hvad vi så nordligere.

Ved ankomsten til vandrehjemmet i Bad 
Schandau  spiste  vi  aftensmad  samt  fandt 
det  anviste  logi.  Om  aftenen  slog  vi  tiden 
ihjel  på  »Der  goldne  Hüne«,  et  gaststätte, 
hvor  vi  havde  det  hyggeligt  og  sjovt. 
Klokken 22 blev vi smidt ud, da servitricen 
mente,  vi  var  for  højrøstede.  Det  mente  vi 



ikke,  men  vi  foretrak  at  gå  alligevel,  for 
man  ved  jo  ikke,  hvad  der  ellers  kunne 
være sket,  når vi  var i  et østland. Omkring 
klokken  24  faldt  vi  til  ro  på 
vandrehjemmet  efter  en  spændende  og 
interessant dag.

Påskelørdag  den  28.  marts  kørte  vi 
efter  morgenmaden fra Bad Schandau mod 
Tjekkoslovakiet  gennem  et  skønt 
bjerglandskab kaldet Saksisk Schweiz. Det 
tog  kun  en  halv  time  at  køre  til  grænsen, 
hvor  vi  var  klokken  930  .  For  anden  gang 
skulle vi gennemgå en paskontrol,  som her 
var  endnu  strengere  end  i  Warnemünde. 
Den  østtyske  kontrol  tog  over  to  timer,  så 
kunne  vi  endelig  køre  gennem 
ingenmandsland  til  den  tjekkiske  kontrol. 
Her gik det let og smertefrit.

Efter  ca.  3  timers  paskontrol  kunne  vi 
nu  fortsætte  turen  ind  i  Tjekkoslovakiet. 
Vi  kørte  langs med Elben,  som på tjekkisk 
kaldes  Labbe,  i  et  meget  skønt  landskab 
med  bjerge  og  klipper  til  alle  sider.  Ved 
grænsekontrollen  havde  vi  fået  en 
kvindelig  guide,  fru  Davidova,  om  bord. 
Fru  Davidova  fortalte  om  Tjekkoslovakiet 
gennem  tiderne  og  om  den  nuværende 
situation  i  landet,  alt  imens  hun  også 
fortalte os, hvad vi så på vejen.

Vi  gjorde  holdt  i  byen  Decin,  hvor  vi 
spiste  middagsmad,  og  fortsatte  herfra 
mod  den  tidligere  koncentrationslejr 
Theresienstadt,  hvor  vi  blev  vist  rundt  af 
en  kustode,  som  fortalte  om  tyskernes 
aktiviteter  i  lejren  under  sidste  krig, 



samtidig  med  at  vi  så  de  forskellige 
bygninger.  En  virkelig  spændende  og  på 
mange  måder  en  uhyggelig  rundgang,  og 
det var heller ikke alle, som var godt tilpas 
efter  dette  syn,  som gjorde et  dybt  indtryk 
på mange af os.

Herefter  gik  turen  mod  byen  Szlany, 
hvor vi  blev indlogeret  på et  hotel.  Her var 
meget  spartansk  og  beskidt  alle  steder, 
intet  vand og  ingen varme,  men vi  klarede 
os  dog  alligevel.  Aftensmaden,  som  til 
gengæld  var  virkelig  god,  indtog  vi  på 
hotellet,  og  aftenen  gik  på  bedste  vis  med 
kortspil og andre fornøjelser.

Påskemorgen  den  29.  marts  fortærede 
vi  morgenmaden  på  hotellet.  Klokken  740 

gik  turen  mod  Pragh  i  et  forrygende 
snevejr.  På vejen mod Pragh skulle  vi  bese 
den  med  jorden  jævnede  landsby  Lidice. 
Lidice  blev  under  krigen  bombet 
fuldstændigt  af  tyskerne,  mændene  i  byen 
blev  skudt,  kvinder  og  børn  blev  sendt  til 
Tyskland  og  gjort  til  tyske  statsborgere. 
Bombningen  af  byen  var  en  hævnaktion 
mod  tjekkerne,  fordi  tjekkiske 
frihedskæmpere  havde  dræbt  en  af 
Nazitysklands  værste  bødler,  Reinhard 
Heydrich.  Hvor  byen  lå,  er  der  nu  rejst  et 
mindesmærke  og  plantet  roser,  som  er 
blevet  skænket  af  mange  lande  verden 
over.  Det  nye  Lidice  ligger  kun  nogle 
hundrede meter fra den oprindelige by, her 
bor  der  efterkommere  af  og  slægtninge  til 
de omkomne.



Nu  gik  turen  mod  Pragh,  vort  endelige 
mål,  som  vi  nåede  klokken  10  i  strålende 
solskin.  Her  fik  vi  en  ny  guide,  som  også 
var  tjekke,  men  talte  flydende  svensk,  til 
stor  glæde  for  mange,  efter  at  vi  havde 
hørt  på  tysk i  tre  dage.  I  Pragh så  vi  først 
»Praghborgen«,  som indeholder  en  stor  del 
af  landets  kunstskatte  fra  det  14.  og  15. 
århundrede.  Derefter  gik  turen  til  landets 
største  bibliotek,  som rummer ca.  740.000 
bind.  Efter  det  interessante  besøg  her 
kørte  vi  til  præsident  Svobodas 
residenspalads,  hvor  vi  beså  de  mange 
forskellige sale og den tilhørende katedral.

Her  overværede  vi  en  messe,  som  det 
var  svært  at  løsrive  sig  fra.  Til  slut  så  vi 
en  synagoge  og  et  astronomisk  ur  i  Pragh, 
hvorefter  turen  sidst  på  eftermiddagen 
igen  gik  imod  Østtyskland.  Vi  tog  afsked 
med vore to guider og kørte i strålende vejr 
og  gennem  smukke  landskaber  mod 

grænsen, hvor vi var ca. klokken 18.



Efter  en  forbløffende  hurtig  kontrol, 
som  kun  tog  en  time  og  fyrre  minutter, 
satte  vi  nu  kursen  mod  Bad  Schandau, 
hvor  vi  skulle  overnatte  igen.  Efter 
ankomsten  hertil  fandt  vi  hurtigt 
baderummene,  inden  vi  indtog  vores 
aftensmad  på  »Der  goldne  Hüne«.  Efter  en 
hyggelig  og  fornøjelig  aften  fandt  man  ved 
midnatstide  til  ro  efter  en  spændende  og 
interessant dag.

2.  påskedags  morgen  den  30.  marts 
fortsatte  vi  nordpå  gennem  Østtyskland 
mod  Magdeburg,  hvor  vi  skulle  overnatte. 
Men  først  skulle  vi  igen  til  Dresden,  hvor 
vi  var  oppe  i  verdens  ældste  elektriske 
svævebane.  Derefter  spiste  vi  til  middag  i 
Dresden,  hvorpå  vi  fortsatte  mod Meissen, 
hvor  vi  skulle  bese  porcelænsfabrikkens 
udstilling  af  det  meget  berømte 
meissnerporcelæn.  Derefter  gik  turen  mod 
Magdeburg.  Efter  en  del  besværligheder 
fandt  vi  endelig  »Interhotel«,  hvor  vi  skulle 
have  sovet,  men da alt  var  optaget,  blev  vi 
sendt  hen  på  hotel  »Gewerkschlaf–haus«, 
hvor  vi  foretog  den  nødvendige  soignering, 
inden  vi  skulle  tilbage  til  det  førstnævnte 
hotel  for  at  spise  til  aften.  Her  fik  vi  et 
lokale for os selv med et veldækket bord og 
nød  det  tiltrængte  aftensmåltid.  Efter 
måltidet tog vi alle ned i hotellets natklub, 
hvor der var musik og dans.  Ud på de små 
timer  gik  vi  tilbage  til  vort  hotel  for  at  gå 
til ro.

Tirsdag den 31. marts var turens sidste 
dag.  Efter  et  dejligt  morgenmåltid  på 



»Interhotel«  satte  vi  klokken  745   kursen 
mod Danmark, nærmere betegnet Hadsten, 
en  tur  på  over  500  km.  Vi  måtte  på  dette 
tidspunkt  sige  farvel  til  vores  rejsefører 
Bernd,  som  havde  gjort  alt,  hvad  han 
kunne,  for  at  vi  kunne  få  så  god  en  tur 
som  muligt.  Fra  turen  op  gennem 
Østtyskland  skal  kun  nævnes  en  enkelt 
ting,  som man kan komme ud for  dernede. 
Det  var,  at  vi  holdt  stille  ved  en 
jernbaneoverskæring  i  ca.  tre  kvarter. 
Noget  sådant  vil  aldrig  forekomme 
herhjeme.

Omkring  middagstid  nåede  vi  grænsen 
til  Vesttyskland.  Allerede  5  km  fra 
grænsen  lå  en  kontrolpost,  hvor  en  del 
papirer  blev  kontrolleret.  Inden  for  dette 
areal  af  5  km  fra  grænsen  er  alle 
indbyggere  blevet  tvangsforflyttet,  kun 
enkelte  med papirerne  i  orden bor  der.  Op 
til  grænsen  er  der  et  bredt  minefelt,  og 
kontroltårnene  står  meget  tæt,  så  flugt  er 
meget  vanskelig.  Ved  grænsen  foretoges 
turens hidtil  hurtigste ekspedition,  det tog 
kun  20  minutter  ved  den  østtyske 
grænsekontrol.  Derefter  kørte  vi  i  siksak 
mellem  betonmure  til  den  vesttyske 
kontrol.  Her  ville  de  slet  ikke  se  vore 
papirer,  så  vi  fortsatte  straks  med  kursen 
mod  Kruså.  Nu  forsvandt  den  trykkende 
atmosfære. Vi var kommet til et frit land.

På  vejen  mod  Kruså  gjorde  vi  ophold  i 
Neumünster  for  at  foretage  de  sidste 
indkøb. Efter en times ophold her nåede vi 
klokken  18  den  dansk—tyske  grænse.  Her 



gjorde  vi  et  kort  ophold  ved 
grænseboderne,  inden  vi  kørte  over 
grænsen  uden  nogen  som  helst  form  for 
kontrol.  Aftensmaden,  som  var  medbragt 
fra Magdeburg, spiste vi i Christiansfeld.

Klokken 22 ankom vi  mere  eller  mindre 
trætte  til  Hadsten  efter  en  tur  på  over 
2000  kilometer.  Fru  Nørgaard  havde  lavet 
the  og  varme frikadeller  til  os,  som vi  nød 
med velbehag.  Her tog vi  afsked med vores 
chauffør,  som  kørte  til  Odense  samme 
aften. Allerede næste dags morgen klokken 
8 skulle han på en ny tur.

Jeg  vil  hermed  slutte  beretningen  om 
turen  til  Østtyskland  og  Tjekkoslovakiet 
ved  at  rette  en  tak  til  dem,  som  havde 
arrangeret  en  vellykket  og  interessant  tur, 
det  var  en tur,  som efter  min mening  godt 
kan gøres om en gang til.

Bent Duelund



Studierejse til USA 
i juni—juli 1971
Folkehøjskolernes  Nebraska  Seminar 
arrangerede  i  1970  en  studierejse  til  USA 
for  en  gruppe  på  ca.  100  tidligere 
højskoleelever.  Turen gentages i  1971 med 
et  program,  ændret  efter  erfaringerne,  og 
under  ledelse  af  højskolelærer  Troels 
Johansen,  Herning,  og  forstander  Helge 
Severinsen, Antvorskov.

Tidspunkt:  ca. 25. juni—25. juli.

Program  i  hovedtræk:  Jetfly  Kastrup—
Omaha.  Studieophold  2  uger  på  Wayne 
State University og Shadron College, begge 
Nebraska:  oplysning  og  debat  om 
amerikanske  samfundsforhold  og  kultur. 
Rundrejse  2 uger med tog/bus/fly  til  bl.  a. 
Santa  Fe,  New  Mexico  (indiansk  kultur  m. 
v.),  Grand  Canyon,  Arizona  (enestående 
natur),  og  San  Frandsco,  Californien, 
hvorfra man flyver hjem via Omaha.

Pris:  ca. 3.500 kr. alt incl.

Deltagere:  højskoleelever  fra  de  seneste 
5 årgange.



En  forudsætning  for  udbytte  af  rejsen 
er godt kendskab til  engelsk.

Interesserede  kan  rette  henvendelse  til 
forstander Jørgen Nørgaard, tlf.  (06)  98 02 
33,  som  vil  formidle  kontakten  til 
Folkehøjskolernes Nebraska Seminar.

I  fjor  deltog  tre  af  skolens  tidligere 
elever  i  turen til  USA.  En  af  dem fortæller 
her i skriftet om sine oplevelser.



USA—turen 1970
Jeg vil  prøve at fortælle lidt  om min tur til 
USA  i  juli  i  år.  Det  var  en  tur,  der  varede 
en hel  måned — og det  var  første  gang, de 
danske  højskoler  arrangerede  en  sådan 
tur.  Det  var  Herning  højskole,  der  havde 
taget  initiativet,  så  der  var  selvfølgelig 
flest med fra den, men alle højskoler havde 
chancen.  Jeg  har  altid  gerne  villet  en  tur 
til  Amerika  (hvem  vil  ikke  det?),  og  da 
mine  sprogkundskaber  er  ret  gode,  og  jeg 
på det tidspunkt havde de penge (3000 kr.) 
rejsen kostede, kom jeg i betragtning.

Om  Amerika  —  og  rejsen  —  var  god 
eller  dårlig,  rigtig  eller  forkert.  Og  om der 
var  ting,  jeg  kunne  lide  og  ikke  lide,  er  jo 
simpelthen  en  umulighed  at  dømme  om 
efter  så  forholdsvis  få  dage.  Det  ville  også 
være  synd  for  Amerika  at  komme  med  en 
så  sort—hvid  og  færdigsyet  bedømmelse 
efter  så  kort  tid.  Det  kan  jo  ikke  undgås, 
at  man  oplever  og  ser  det  hele  med  de 
briller,  man  har  på  hjemmefra.  Det  er  i 
hvert  fald  for  mig  et  meget  vægtigt  formål 
med en rejse at se og opleve noget nyt. Jeg 
vil  nu give  et  kort  resumé af  min rejse,  og 
så  kan  man  vel  ikke  helt  undgå  at  få  en 
fornemmelse  af,  hvordan  jeg  oplevede  det 
hele.

Vi  startede  fra  Kastrup  lufthavn  kl.  7 
aften.  Vi  mellemlandede  på  Island,  fløj 



over  Sydgrønland  og  kunne  virkelig  se  en 
masse  skønt  fra  maskinen.  Mellemlandede 
igen på New–Foundland i  Canada og havde 
så  det  store  ophold  i  Mineapolis  i  en  af 
USA's  stater,  hvor  vi  havde  grundigt 
toldeftersyn.  Vi  havde  ophold  en  3—4 
timer,  og det var garanteret det grundigste 
toldeftersyn, jeg har været ude for. Alt blev 
set  efter  —  det  var  selvfølgelig  hash  og 
porno, man var på vagt overfor.

Da  det  var  overstået,  kunne  vi  flyve  til 
vores endelige bestemmelsessted — Omaha 
i  Nebraska.  Her  skulle  vi  bo  på  Wayne 
State College — 2 timers bustur fra Omaha 
— i  14  dage.  Vi  begyndte  med  at  spise  på 
college–cafeteriet  og  fik  så  anvist  nogle 
dejlige værelser,  2 i  hvert.  Drenge og piger 
havde  hver  sin  etage  —  sjovt  var  det,  at 
drengene kunne komme ind på hvad tid  af 
natten,  der  passede  dem,  mens  pigerne 
skulle  have  nøgle  efter  kl.  23!  Men  det 
varede ikke længe, før det blev revideret.

Dagene  på  college  gik  som  regel  med 
foredrag  kl.  9  efter  morgenmad.  Efter 
foredraget blev vi delt op i grupper, hvor vi 
fik forklaret og diskuterede forskelligt  med 
en  amerikansk  lærer.  Der  var  mange 
forskellige  emner  —  ikke  altid  lige  let 
forståelige.  Om  eftermiddagen  var  der  så 
sport,  film  eller  ture  i  omegnen.  En 
eftermiddag  fortalte  collegets  eneste 
negerelev  om  forholdene  for  ham  og  for 
andre negre i USA.

Vi  blev  også  præsenteret  for  en  del 
films,  mens vi  var  der,  og  jeg  må sige,  det 



var  lyserød  propaganda,  vi  blev 
præsenteret for.

I  tiden  på  college  var  vi  på  flere  ture, 
arrangeret  af  college.  Bl.  a.  var  vi  ude  at 
se  en  farm.  En  aften  holdt  hele  skolen 
picnic  i  en  park  i  byen.  En  dag  tog  vi 
tidligt  af  sted  med  busser,  spiste  picnic 
ved Missourifloden og  var  til  rodeo i  en by 
nord  for  Wayne.  Rodeo  var  en  fantastisk 
oplevelse  for  mig.  Der  var  cowboys  og 
cowgirls.  Der  var  stafet–løb,  og 
cowboy'erne  fangede  kalve  med  lasso  og 
lagde  dem  ned,  altsammen  belønnet  efter, 

hvor  kort  tid  det  hele  tog.  Endelig  var  der 
mænd,  der  red  på  tyre.  De  belønnedes 
efter,  hvor  lang  tid  de  kunne  holde  sig  på 
tyren.

—  En  dag  var  vi  på  en  heldagstur  og 
sejlede  2  timer  op  ad  Missourifloden  til  et 
indianerreservat  i  nærheden af  Sioux–city. 
Jeg  var  tidligt  af  sted  og  fik  set  en masse. 
Vi kørte med bus rundt i hele reservatet og 
var  på  et  vidunderligt  udsigtspunkt  over 
floden.  Reservatet  var  temmelig  USA–
minded  i  hele  dets  opbygning,  hvilket 
skuffede mange. — Men til trods for, at det 



lignede resten af USA, så var det dog noget 
fattigere  her.  Der  var  Pow  Wow 
(indianerdans)  på  en  plads  i  byen,  og  her 
skulle  vi  mødes  med  de  øvrige  fra  holdet. 
Nogen større  dans  var  det  nu ikke,  da  der 
samme aften var et kirkemøde i reservatet.

Når  vi  var  på  Wayne,  var  vi  som  regel 
ude om aftenen. Jeg var til enkelte parties, 
og  der  var  altid  en  eller  anden,  der  ville 
køre os hjem. De havde jo bil  alle,  og man 
kunne  få  kørekort,  når  man var  16  år.  En 
aften blev skam temmelig dramatisk,  for vi 
danske  blev  skyldt  for  at  have  drukket  en 
fyr  døddrukken.  Men  vi  hørte  heldigvis 
ikke noget til det siden.

I  de  to  week–ender,  vi  var  på  college, 
blev  der  sørget  for  indkvartering til  os  hos 
private.  Hver  søndag  var  vi  i  kirke.  I  den 
tid,  jeg  var  i  USA,  var  jeg  i  en  katolsk 
kirke,  to  lutherske  og  en  mormonsk.  Den 
første  søndag  var  jeg  med  en  anden  pige 
hos  en  ældre,  meget  gæstfri  dame.  (De  5 
steder,  jeg  var  indkvarteret  i  USA,  mødte 
jeg  stor  gæstfrihed.)  —  Vi  begyndte  i  en 
luthersk  kirke  i  Wayne  og  tilbragte  en 
hyggelig eftermiddag hos hende.

Den anden søndag var en anden pige og 
jeg  med  en  af  college–pigerne  hjemme. 
D.v.s.,  det  var  hendes  bedsteforældre,  for 
der  tilbragte  hun  week–enderne.  De  boede 
en  times  kørsel  fra  Wayne  på  en 
kæmpefarm.  Det  var  virkelig  et  nydeligt 
hjem,  og  vi  så  alt  både  ude  og  inde.  Man 
var  for  et  slægtled  siden  begyndt  som 
nybyggere  her  med  nul  og  nix.  Der  var 



bare den ulempe, at  de ikke kunne tåle, at 
man røg,  men jeg  fik  dog lov  til  at  ryge  på 
verandaen.  Lørdag  var  det 
independencedag  —  den  dag,  hvor  USA 
gjorde  sig  fri  af  briterne,  og  det  fejrede 
man  derovre  med  et  fyrværkeri,  der  er 
voldsommere  end  nytårsaften  herhjemme. 
Derovre er det sådan, at mange af religiøse 
grunde ikke ryger eller drikker, men næste 
dag,  efter  at  vi  havde  været  i  en  luthersk 
kirke, var præsten med hjemme til middag, 
og han røg som en skorsten!

En  tidlig  morgen  skulle  vi  så  forlade 
Wayne, for at starte vores 14–dages bustur 
med  at  køre  til  Denver  i  Colorado  med 
Greyhound–busser,  der  var  meget 
behagelige  (airconditioned,  med  toilet  og 
med  sæder,  der  kunne  lægges  noget  ned). 
Det  var  en  lang  køretur,  vi  havde  for  os 
den  dag.  Vi  kørte  og  kørte,  ofte  gennem 
helt  øde  landskaber.  Vi  ankom  til  Denver 
ved  9–tiden  om  aftenen  med  navneskilte 
på,  så vore værter  kunne finde  os –  og det 
gjorde de da også!

Jeg  blev  indkvarteret  alene  hos  en 
meget  sød  familie  ca.  40  miles  vest  for 
Denver,  ikke  langt  fra  Rocky  Mountains. 
Der  var  moderen  (katolik),  faderen 
(lutheraner)  og  datteren  Beverly.  Hun  gik 
på  universitetet  i  Bongor  og  læste  til 
noget,  der  herhjemme  svarer  til 
fysioterapeut.  En  dag  var  jeg  med  til  3 
lessons.  —  Universitetet  var  skønt 
beliggende  med  bjerge  omkring,  og  varmt 



var  der.  Dog  ikke  varmere  end  i  Nebraska 
(40° C).

Vi  sluttede  de  5  dage  i  Denver  med 
middag i  Estes Park i  Rocky  Mountains på 
en  ranch  med  vore  værter.  Det  var  rigtig 
picnic–agtigt,  og  der  var  underholdning  af 
et rigtigt cowboy–ensemble.

Næste morgen kørte  vi  så  mod Durango 
i  det  sydlige  Colorado,  men  ved  en 
fejltagelse  kørte  vi  over  New  Mexico  til 
Alberkerque  m.  m.,  og  vi  så  ikke  noget 
udover  det,  der  var  at  se  fra  bussen.  Vi 
skulle  indkvarteres  i  Durango,  og  vore 
værter  havde  ventet  os  siden  kl.  16 
eftermiddag,  så  det  var  simpelthen 
nødvendigt at køre dertil.  Vi kørte og kørte 
og kom til byen kl. l nat!

Om  morgenen  tidlig  herefter  kørte  vi 
med  et  gammelt  prærietog  gennem  det 
mest fantastiske landskab til  en nordligere 
by  i  bjergene,  Santiago.  Her  var  vi  et  par 
timer og tog så den samme vej  tilbage med 
toget.  —  Om  aftenen  kørte  vort  værtspar 
en  dejlig  tur  med  os.  Vi  var  to  piger 
indkvarteret sammen.

Næste  morgen  kørte  vi  videre  og  gjorde 
ophold  hos  hopi–indianerne.  Vi  var  først 
inde  i  nogle  fuldt  moderne 
administrationskontorer  og  kom  derefter 
ud på en plads,  hvor  der  blev  opført  rigtig 
indiansk  krigsdans  og  andre  danse  for  os. 
Der  var  20—30  dansere  i  de  mest 
farvestrålende  dragter  med  fjer,  perler  og 
læder  i  den  helt  store  stil.  Det  var  en 
oplevelse.



Herfra  kørte  vi  så  mod Grand Canyon i 
Arizona.  Det  gik  lang  tid  gennem  øde 
landskaber,  der  blev  mere  og  mere 
bjergrige  og  endte  med  det  mest 
fantastiske skue. Høje klippesøjler og dybe 
slugter  og  pragtfulde  farver.  Det  var  helt 
eventyrligt.  Vi  endte  til  sidst  i  Grand 
Canyon  by,  hvor  vi  skulle  bo  i  bjerghytter 
med  5  personer  i  hver.  —  Om  aftenen  var 
der lejrbål  med sang og guitarspil.  Det  var 
hyggeligt  i  den  skønne  sommeraften.  — 
Næste  dag  blev  der  lavet  noget  om  på 
programmet,  så  vi  blev  i  det  fantastiske 
Grand  Canyon  til  kl.  4  eftermiddag.  Det 
var  herligt  at  gå  en  hel  dag  rundt  i 
landskabet og i butikker.

Kl.  4 kørte vi  så mod Alberkerque i New 
Mexico,  hvor  vi  overnattede  på  Hilton 
Hotel.  Det  var  dejligt  —  og  hvor  var  det 
dejligt at komme i bad.

Det  var  sandelig  også  tiltrængt  med 
dette  hotelophold,  for  nu  skulle  vi  være 
over  et  døgn  i  bussen,  før  vi  kom  til 
Kansas  City.  I  løbet  af  natten  kom  vi  vist 
nok gennem et hjørne af Texas og et hjørne 
af  Oklahoma.  Vi  ankom  så  til  Kansas  ved 
9–tiden  om  morgenen.  Her  blev  vi 
modtaget  af  vore  værter,  tilhørende  Jesu 
Kristi  kirke  af  de  sidste  dages  hellige. 
Værterne  gik  rundt  med  store  skilte  med 
vore  navne,  og  efter  at  have  mødt  dem 
skulle  vi  alle  i  kirke  og  modtages  der  af 
borgmesteren.  Jeg  er  ikke  rigtig  klar  over, 
hvad  det  var,  men  det  må  være  en  sekt, 
der  har  udskilt  sig  fra  mormonerne.  Men 



et  er  sikkert.  Den  sekt  har  en  uhyre 
kapital  bag  sig.  Det  så  vi  mange  beviser 
på.

Jeg  må  indrømme,  at  det  var  noget  af 
en  skuffelse,  at  vi  de  4  sidste  dage  i  USA 
skulle  være adskilte.  — Mange af  os boede 
tilmed  i  Independence  og  ikke  i  selve 
Kansas. I  begyndelsen så jeg ikke meget af 
Kansas  City,  men  de  sidste  dage  var  jeg 
sammen  med  2  fra  holdet  og  deres 
værtinde og fik virkelig set en del.

Den sidste  etape var så Omaha Airport, 
hvor  vi  en  8—10  stykker  sluttede  vores 
USA–tur med en flaske champagne.

Det  var  så  afslutningen  på  en 
fantastisk  oplevelse,  for  det  var  en 
oplevelse  af  rang.  —  At  der  var  en  del 
minusser,  har  I  vel  fundet  ud  af,  men der 
var  minsandten  også  plusser.  Det  er  jo 
ikke få oplevelser og indtryk, vi  har fået — 
og ikke mindst det,  at vi  fik lejlighed til  at 
se  nogle  private  personers  hjem  og  tale 
med  dem,  var  i  sig  selv  en  enestående 
chance.

Om jeg har lyst til  at tage derover igen? 
Både  ja  og  nej.  Landet  er  skønt,  men 
uendelig  stort.  Nebraska  alene  er  7  gange 
så  stor  som  Danmark.  Der  er  uendelig 
mange  landsdele  og  byer,  jeg  gerne  vil  nå 
at  se,  så  jeg  vil  meget  gerne  derover  på 
ferieture,  mange  ferieture  senere.  —  Men 
bo derovre? Det er en anden sag. Landet er 
for  stort,  for  uoverskueligt.  Og 
menneskenes overskruede glæde, den er et 
nummer for kunstig for mig.



Inger Johansen
GI. funktionærbolig
Amtssygehuset
8000 Århus C



NØK
Efter  stort  fødselsbesvær  er  Nørgaards Øst 
Klub (NØK) nu blevet en realitet, hvorfor vi 
hermed  vil  give  et  lille  resumé  over,  hvad 
der  er  sket  siden  den  stiftende 
generalforsamling den 31. januar d. å.

Vi  har  haft  2  kammeratskabsaftener  i 
den forløbne periode, hvor vi  har været ca. 
30  medlemmer  hver  gang.  Der  har  været 
underholdning  med  musik  efter 
båndoptager  samt  harmonikaspil, 
bankospil,  »Hvornår  var  det  nu,  det  var?«, 
fællessang,  dans  og  sidst,  men  ikke 
mindst,  er  dyrket  det  kammeratlige 
samvær over en kop kaffe.

Der  afholdes  bestyrelsesmøde  først  i 
januar,  og  vi  regner  med  et  medlemsmøde 
sidst  i  februar og generalforsamling i  april 
måned.

Vi  vil  håbe,  der  kommer  nogle  flere 
medlemmer i  NØK og henstiller  til  alle  nye 
elever  øst  for  Storebælt,  at  de  melder  sig 
ind  i  vor  forening,  når  de  rejser  fra 
højskolen. Vi er p. t. ca. 80 medlemmer.

Vi  vil  hermed  ønske  alle  tidligere  og 
nuværende  lærere  og  elever  en  god  jul  og 
et godt nytår.

P. f. v.
Kaj Fuerbo



P.S.:  Der  er  også  nogle  medlemmer  fra 
din årgang, så kom bare ud af busken.

Kaj Fuerbo

NØK har følgende bestyrelse:

Formand: Kaj Fuerbo,  Ritavej  6 c,  3500 LI. 
Værløse.
Kasserer :  Verner  Misander,  Linnesgade  37 
a, st. tv., 1361 Kbhvn. K.
Sekretær :  Palle  Svendsen,  Niels 
Ebbesensvej 20, 1. tv., 1911 Kbhvn. V.
Bestyrelsesmdl. :  Jens  Selbo,  Gasværksvej 
3, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby.
Aagot  Larsen,  Nørreparken  7,  st.,  3600 
Frederikssund.
Suppl.:  Birgitte  Stervbo,  Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbhvn. Ø,
Poul  Petersen,  Kildevældsgade  71,  2100 
Kbhvn. Ø.
Revisor :  Ernst  Koldby,  Mimersvej  21,  3600 
Frederikssund.



Generalforsamling m. m.
I  forbindelse  med  det  årlige  elevmøde 
afholdtes  generalforsamling  den  2.  august 
1970.

Jørgen  Ehler  blev  valgt  til  dirigent.  I 
formandens  fravær  bød  Kjeld  Nielsen, 
Skjern,  velkommen  og  aflagde  beretning 
om foreningens virksomhed.

Under  debatten  drøftedes  som  flere 
gange  tidligere  optagelse  af  nuværende 
elever  som  medlemmer.  Det  vedtoges  at 
optage dem kontingentfrit.

Et spørgsmål om, hvorfor  medlemstallet 
(ca.  450)  ikke  er  større,  end  tilfældet  er, 
har  foranlediget  henvendelse  til  ikke–
medlemmer fra holdene vinteren 1965—66, 
sommeren 1966 og  vinteren 1966—67 med 
opfordring til indmeldelse i foreningen. Det 
er  hensigten  at  følge  dette  forsøg  op  i  det 
omfang, det kan overkommes.

Det  blev  foreslået  at  søge  oprettet  flere 
skolekredse  i  lighed  med  det,  der 
etableredes  sidste  vinter  i  København. 
Foreningen  vil  gerne  have  tilkendegivelse 
fra  interesserede,  eventuelt  med  angivelse 
af  egnede mødesteder  og,  om man vil  være 
villig  til  at  tage  del  i  det  arbejde,  der  er 
forbundet  med  starten  af  en  sådan 
lokalkreds.

Generalforsamlingen  bemyndigede 
bestyrelsen til  at fastsætte kontingentet til 



ca.  kr.  14,—  pr.  år.  Endvidere  ændres 
opkrævningsformen,  således  at 
opkrævningsindbetalingskortet  udsendes 
særskilt.  Beløbet  er  også  betaling  for 
elevskriftet.

Bestyrelse:
N. Chr. Danielsen, formand
Fritz Nielsen (genvalgt), kasserer
Kjeld Nielsen (genvalgt), sekretær
Inge–Lise Østergaard Larsen
Kjeld Grundal Nielsen
Werner Schøsler (nyvalgt)
Arthur  Poul  Olsen,  repræsentant  for 
nuværende elever

Revisorer:  N.  C.  Danhøj  og  Einar 
Bløcher.

Medlemmer  af  repræsentantskabet  for 
den  selvejende  institution  Nørgaards 
Højskole:

Gerda Andersen
Chr. Henningsen
Aksel Bredahl Nielsen

Bestyrelsen
< '                                         47



Sammendrag af 
regnskabet 
1969-70

INDTÆGT
Beholdning overført fra 1968–69:

Indestående på konto 62510      82,13
Indestående på konto 92257–4 1.875,89
Indestående på giro 53625 1.640,13
2 stk. præmieobligationer    100,00
Kassebeholdning      95,63 3.793,78

Renter    140,44
Medlemskontingent 4.201,50

Balance 8.135,72

UDGIFT
Gaver    134,00
Fremstilling af årsskrift 3.308,08
Indbinding af årsskrift for alle årgange      60,75
Porto og gebyrer    847,27
Fejl fra girokontoret      32,40
Giroblanketter    148,95
Rejsestipendium    800,00
Beholdning at overføre til næste år:

Kontant      133,63
Indestående på giro 53625   1.643,20
Indestående på konto 92257-4   1.005,22
Indestående på konto 62510        22,22
2 stk. præmieobligationer    100,00 2.904,27

Balance 8.135,72

Regnskabet  er  d.  d.  revideret,  bilagene  gennemgået  og 
kassebeholdning, bank–, giro– og obligationsbeholdning kontrolleret.

Intet fundet at bemærke.



Hadsten, den 29. juli 1970.
N. C. Danhøj E. Bløcher



Love for Nørgaards 
Højskoles elevforening

§ 1. Foreningens  formål  er  at  holde 
forbindelse  mellem  skolen  og 
eleverne  vedlige  og  eventuelt  hjælp 
til dårligt stillede elever.

§  2.  Elevmøde  afholdes  l  gang  årligt,  1. 
søndag i august.

§ 3. Generalforsamling  afholdes  sammen 
med  elevmødet.  Beretning  aflægges 
—  regnskab  godkendes  —  valg  af 
bestyrelse.

§ 4. Bestyrelsen  består  af  7  medlemmer, 
der  vælges  for  to  år  ad  gangen.  De 
afgår  efter  tur,  3  første  gang  ved 
elevmødet  1957.  Der  skal  altid 
vælges  mindst  et  bestyrelsesmedlem 
blandt  de  1.  semesterelever,  som 
agter  at  tage  hele  kursuset. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 5. Bestyrelsen er beslutningdygtig efter 
bemyndigelse  ved  den  årlige 
generalforsamling.



§ 6. Kontingentet  fastsættes  hvert  år  ved 
generalforsamlingen  —  første  år 
mindste kontingent kr. 3,00.

§ 7. Elevskriftet  udkommer  hvert  år  til 
jul.

§ 8. Lovændringer  kræver  tilslutning  fra 
2/3  af  stemmeberettigede  på 
generalforsamlingen.

§ 9. Hvis  foreningen  opløses,  tilfalder  de 
økonomiske  midler  Nørgaards 
Højskole.

§ 10. Eventuelt.

Bestyrelsen



Til  slut  en  hilsen  fra  elevforeningens 
bestyrelse.  Vi  henleder  opmærksomheden 
på,  at  mindste  kontingent  er  kr.  14,00 
årligt.  Regningsindbetalingskort  er  udsendt 
til  medlemmerne i november måned.

Skulle  indbetalingskortet  blive  borte,  før 
beløbet  er  sendt,  er  vort  postkonto  nr.  
53625.

Husk  at  meddele  adresse  forandring.  
Meddelelsen bedes sendt til:

Nørgaards Højskoles elevforening
8370 Hadsten

og ikke til  skolen.

Vi  ønsker  alle  EN  GLÆDELIG  JUL  OG  ET 
GODT NYTÅR.

Bestyrelsen
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