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Beretning for
skoleåret 1973—74

Nørgaards Højskole har mange forbindelser
ud over landet. Vi kalder dem »brugerne«.
Det er de mennesker, som gennem deres
arbejde på hospitaler, kl inikker,
revalideringscentre og socialkontorer
kommer i kontakt med klienter, der trænger
til et skub til at komme i gang. Uden disse
»brugere« ville mange af årsskrif tets læsere
ikke være kommet på højskole.

Af hensyn til »brugerne« har jeg skrevet
den følgende årsberetning, så de kan være
informeret om skolens gang. Og da skolen
fremover må arbejde tættere sammen med
familievejledere og socialrådgivere på det



kommunale plan, er beretningen sendt ud i
august i duplikeret form til både hidtidige
forbindelser og til samtlige socialkontorer, i
alt i 700 eksemplarer.

Elevforeningen har bedt om, at også
tidligere elever får den at se, og den
optrykkes derfor i let forkortet form i
årsskrif tet.

Med venlig hilsen
Troels Otterstrøm



SKOLEÅRET 1973—
74

ELEVERNE
I det forløbne skoleår har 177 mennesker
været elever på de længerevarende hold
(2—10 måneder). Efterårssemesteret 1973
var ikke fuldtalligt, hvorimod
forårssemesteret 1974 toppede med i alt
132 elever. I modsætning til andre
højskoler har hovedparten af eleverne
været mænd, og gennemsnitsalderen er
opgjort til 23 år. Ældste elev var 63 år.

Eleverne er kommet fra hele landet,
men — som tidligere — tegner Århus amt
sig med det største kontingent, 32 %.
Højskolens fortid i Hadsten samt de gode
trafikmæssige forhold til Bjerringbro gør
sig uden tvivl gældende.

TIDLIGERE SKOLEGANG
En væsentlig del af eleverne er kommet

for at få skolekundskaberne suppleret som
indgang til en egentlig uddannelse. 27 %
er udgået af 7. klasse, 14 % af 8. klasse og
7 % har haft deres skolegang i udlandet
inkl. Grønland. Omkring 20 % har
tidligere modtaget specialundervisning, og
omkring 50 % skønnes at have behov
derfor på grund af senere pådragne



handicaps, et behov, som højskolen ikke
har kunnet dække i rimeligt omfang på
grund af lærerloft. Med den
utilstrækkelige skoleballast har eleverne
gjort god brug af højskolens kontante
undervisningsform.

EKSAMENSRET
Det er specielt for denne højskole, at

eleverne kan gå op til prøver under
opholdet og derved få kontrolleret
skolefærdighederne.

9.—10.  KLASSE
Undervisningsministeriet har meddelt

skolen fuld eksamensret til afholdelse af
de statskontrollerede prøver på 9.—10.
klasseniveau i skolens egne bygninger, og
ved eksamen i maj—juni d. å. har 27
elever bestået prøverne, enten i enkeltfag
som statskontrolleret prøve på 9. eller 10.
klasseniveau eller som Teknisk
Forberedelseseksamen og Udvidet teknisk
Forberedelseseksamen.

HANDELSSKOLEPRØVER
En del elever på kontorlinien har gjort

brug af en anden kontant undervisning og
prøvemulighed, idet de er gået op til de
statskontrollerede prøver ved
handelsskolen i Skive. I alt 41 elever har



på et tidligt tidspunkt kunnet erfare deres
standpunkt og mulighed — og har tillige
sparet tid i deres egentlige uddannelse.

ALMEN LINIE
Men Nørgaards Højskole er ikke kun en

indlæringsanstalt, den er også — og
forhåbentlig mest — en almindelig
højskole. Hovedparten af årets elever har
da også været indtegnet som elever på den
almene linie med en opholdstid på 2, 5, 7
eller 10 måneder. Det er skolens erfaring,
at en betydelig del af eleverne er nødt til
at gennemgå et alment højskoleophold, før
de kan gå ind på »den hårde linie« på et af
de prøveforberedende hold. Den almene
linie er i stigende grad blevet brugt som
pædagogisk og socialt optøningsmiddel.

SPECIALUNDERVISNING
Foruden de faste linier er der grund til at
nævne specialundervisningen. Der er
kommet en del elever, som på forhånd har
vidst, at de trængte til særlig undervisning
på grund af ordblindhed eller nedsat
indlæringsevne. For andres vedkommende
har behovet herfor ikke været erkendt
forud for ankomsten, men er først blevet
afdækket under opholdet. Som nævnt har
lærerloftet bevirket, at højskolen ikke har
kunnet drive specialundervisning i
tilstrækkeligt omfang i det forløbne år.



Højskolen må derfor henstille til
konsulenter og socialarbejdere, at man så
vidt muligt vurderer de kommende elevers
evne for at følge normalundervisning, evt.
med bistand af skolepsykolog.

FREMMEDSPROGEDE
Fremmedsprogede elever, som skal

bosættes i Danmark, har været undervist
på særhold, indtil de har kunnet klare sig
på normalhold.

HANDICAPS
Hovedparten af skolens elever er blevet

henvist hertil gennem
revalideringscentrene. På grundlag af de
bl. a. derfra meddelte oplysninger har
skolen opgjort handicaparterne for en
årgang elever (pr. 31/3 1974). Opgørelsen
er anført i bilaget.

INDFØRINGSHOLD

7—8 UGER
I det omfang, der har været ledig

værelseskapacitet, er der optaget elever i
november og april til kortvarige
indføringskurser. Hensigten har dels været
at give disse elever en chance for at
opleve, om der er skolemæssig mulighed
for at komme videre, dels at foretage en



pædagogisk vurdering for de henvisende
myndigheder. Revalideringscentrene har
gjort god brug af indføringsholdene, og det
har ikke været muligt at dække behovet.

EKSTERNE ELEVER
Et mindre antal elever fra Randers—

Silkeborg—Viborg området har ikke boet
på skolen, men har fulgt undervisningen
som dagelever. Ligesom eleverne på
indføringsholdene har de eksterne elever
fortrinsvis været modne mennesker med
familiære forpligtelser. Disse mennesker
har haft en god indflydelse på atmosfæren
i deres bestræbelser på at komme i
erhverv igen eller for at blive omskolet.

ENLIGE MØDRE
En enkelt enlig mor (stærkt

handicappet grønlænder) har været den
første, som har medtaget sit barn.

VANSKELIGHEDER
På grund af en for ringe elevtilgang i

efteråret 1973 samt statens
spareforanstaltninger blev det nødvendigt
at tage et meget stort antal elever ind i
januar 1974 i et forsøg på at undgå
lærerafskedigelser og dårlig økonomi.

Det store elevhold kom imidlertid til at
volde en række bryderier, da lærertallet



ikke kunne øges. Tillige var der en
betydelig forskel i elevernes alder,
skolemæssige baggrund, handicap og
motivationsgrad.

Undervisning på store hold er ikke det
mest hensigtsmæssige i en sådan
situation, men der var ingen anden udvej.

INDSLUSNING
For at kunne forebygge vanskeligheder

er skolen begyndt på at bede kommende
elever besøge skolen forud for semesteret,
så skolen kan få et indtryk af deres
egnethed. Vurderinger fra socialarbejdere
og konsulenter er i en række tilfælde ikke
tilstrækkelige, men må suppleres med
samtaler. Den kommende elev får derved
tillige mulighed for at bedømme, om det er
den rette skole for ham eller hende.

Visitationsarbejdet er tidsrøvende, men
nødvendigt. I takt med kommunernes
overtagelse af revalideringsarbejdet fra de
statslige centre (som følge af
bistandsloven) er højskolen nødt til at få
visiteringen udbygget, og det er derfor et
stort ønske, at der ansættes en fast
socialrådgiver til at varetage dette arbejde.

ELEVOPHØR I  UTIDE
Problemet med elever, som hører op i

utide af den ene eller anden grund, er
alvorligt for denne skole, idet



skolepengebetalingen ophører og statens
driftstilskud nedsættes, når eleven rejser.
For finansåret 1973/ 74 er tabet ved
ophørende elever opgjort til 120.000 kr. 20
% af eleverne gennemførte ikke opholdet,
men forlod skolen på et tidspunkt, hvor
der ikke var mulighed for at besætte den
ledige plads.

I enkelte tilfælde, hvor visitationen
munder ud i, at der er en betydelig risiko
for ophør, har skolen derfor betinget sig
garanti for fuld betaling, og de fleste
revalideringscentre har forstået vore
motiver, andre ikke.

SAMARBEJDE

— VIBORG AMT
Efter flytningen til Bjerringbro har

skolen søgt samarbejde med myndigheder
og institutioner i Viborg amt.
Statshospitalet i Viborg har været til
uvurderlig hjælp. Handelsskolen i Skive
hjælper vore elever i gang med GT–kurser,
handelseksamen, kollegiemuligheder og
revalideringsbistand. Revalideringscentret
i Skive har holdt personalemøde på
højskolen og bruger i stigende grad skolen
som revalideringsmulighed.

Det skal endelig nævnes, at Viborg
amtsråd i 1973 har givet skolen et
finansieringstilskud på 100.000 kr.



— ÅRHUS AMT
Blandt de institutioner i Århus amt,

som højskolen har haft et nært samarbejde
med, skal nævnes Randers tekniske Skole,
som med kollegiemulighed og udstrakt
elevhjælp har optaget hovedparten af de
højskoleelever, der har søgt teknisk
uddannelse.

Revalideringscentret i Århus formidler
mange mennesker til højskolen, og der
består et godt samarbejde, som bl. a. har
bevirket, at der ved udløbet af semestrene
har været holdt møde på højskolen, hvor
konsulenter og lærere har drøftet hver
enkelt revalidends forhold og udvikling.

STATENS
SPAREFORANSTALTNINGER 1973
I foråret 1973 blev lærertimeforbruget

dekreteret nedsat med 15 %. Skolen søgte
omgående dispensation, idet
undervisningen ville blive væsentlig
forringet, og undervisningsministeriet gav
i november dispensation for den del af
undervisningen, som skulle kunne
accepteres som specialundervisning.

Dispensationen er imidlertid ikke
anvendelig uden skolepsykologisk bistand,
og da den ikke kan fremskaffes for tiden,
har skolen indsendt ny ansøgning om
lempelse.



Kun ved lærernes ulønnede virksomhed
har det været muligt at drive forsvarlig
undervisning. I det sidste finansår læstes i
alt 9746 timer, og heraf var de 2674 timer
ulønnede, svarende til 38 %.

Situationen er ikke holdbar og klares
udelukkende takket være engagerede
lærere. Men det bliver nødvendigt at få
hjælp, idet skolen ikke har ordnede,
attraktive forhold for lærerne.

SPØRGSMÅL I  TINGET
På denne baggrund har folketingsmand

Otto Mørch, der er medlem af skolens
repræsentantskab, i efteråret 1973 stillet
spørgsmål til undervisningsministeren, om
bistanden er tilstrækkelig. På grund af
valget og den nye regering blev
spørgsmålet ikke besvaret.

ØKONOMI — 1973/74
Regnskabet for det første fulde driftsår

i Bjerringbro har været imødeset med
megen spænding og uro. Som for mange
nye institutioner måtte man vente et
underskud i de første år, og i efteråret
1973 tegnede det ikke lyst. Den tidligere
omtalte forcerede elevtilgang har
imidlertid rettet så meget op på
situationen, at regnskabet for 1973/74
kan udvise et tilfredsstillende resultat



med et lille overskud efter afskrivning på
bygninger og inventar.

1974/75
For at kunne få skolen til at løbe rundt

er elevbetalingen for skoleåret 1974/75
foreløbig sat op med 20 %. Budgettet viser
en omsætning på 3,5 mill. kr.

Skolen hører ikke til de billigste i
landet, hvilket især rammer de privat
tilmeldte, heriblandt invalidepensionister,
og i værste fald medfører, at de ikke får
det ønskede ophold og evt. må afstå fra en
uddannelse. Bestyrelsen har derfor
godkendt, at trængende, selvbetalende
elever efter særlig ansøgning kan få del i
en fripladsordning, så der kan ydes
moderation på op til 25 %.

VEDTÆGTER
Efter undervisningsministeriets krav er

vedtægterne fra 1968 under ændring, og
der er meddelt forhåndsgodkendelse i
1973. Enkelte punkter står imidlertid
under forhandling, og Foreningen for
Folkehøjskoler er for tiden inddraget heri.

En hovedændring er, at
repræsentantskabet udvides fra 15 til 25
medlemmer, og 2 nye kredse,
Revalideringsvirksomhedernes
Fællesrepræsentation samt Samfundet og



Hjemmet for Vanføre, har forhåndsudpeget
i alt 4 medlemmer.

NYT PROGRAM
Skolens program er udsendt i revideret

udgave til revalideringscentre,
socialmyndigheder,
arbejdsformidlingskontorer, kaserner,
bistandsorganisationer og biblioteker.

UDADVENDT
VIRKSOMHED

Gennem ekskursioner, undervisning i
marken og emnedage har skolen søgt at
vise eleverne, at de ikke befinder sig i en
lukket enklave, men at de og skolen hører
med i samfundet og »blander sig«. Sammen
med Bjerringbro Højskoleforening har
skolen arrangeret en række aftenmøder i
vinteren 1973/74 og haft den
tilfredsstillelse, at by og opland er kommet
på skolen og sammen med eleverne har
mødt personligheder inden for politik og
kunst m. v.

SOMMERVIRKSOMHED
I sommeren 1974 har bygningerne

været udlejet til organisationer og
foreninger. Skolen er velegnet til
kursusvirksomhed, men ved denne del af
skolens drift kan det mærkes, at det er en



ny skole, der ikke er kendt i
offentligheden.

For anden gang har skolen selv
arrangeret sommerkursus af en uges
varighed. Mennesker fra hele landet har
fundet vej hertil, og det er meningen at
udvide denne aktivitet i sommeren 1975.

— — —

Beretningen for det 2. skoleår i
Bjerringbo er gjort ret bred. Med vilje. For
skolens venner og brugere skulle gerne
have et billede af dens forhold og
arbejdsvilkår. Ved et hastigt besøg ser
man de ydre rammer, men kan ikke nå at
danne sig et indtryk af arbejdet i dets
fulde omfang og sammenhæng.

For den, som ikke har besøgt skolen
endnu, kan beretningen være en
introduktion. Vi tager gerne mod
interesserede gæster. Men ring til kontoret
i forvejen og aftal en tid. For alle har
travlt.



Opgørelse over eleverne i
perioden 1/4 1973 — 31/3 1974

Handicaps
Fysiske handicaps hos 104 elever = 43 %
Psykiske handicaps hos   30 elever =  12 %
Pædagogiske handicaps hos   21 elever =   9 %
Sociale handicaps hos   13 elever =   5 %
Uden handicaps   75 elever =  31 %
I alt 243 elever

Fremmedsprogede elever Tidl igere skolegang, folkeskolen
Algeriet   l   7. klasse 66 elever  = 27 %
England   l   8. klasse 35 elever  = 14 %
Færøerne   l   9. klasse 51 elever  = 21 %
Grønland   4 10. klasse 51 elever  = 21 %
Norge   l Realeksamen 20 elever =  8 %
Polen   7 Specialklasser 2 elever =  l %
Uganda   l Udlandet, inkl.
Ungarn   l Grønland og
USA   1 Færøerne    18 elever  =  7 %

18 elever                243 elever

Finansieringsforhold
Selvbetalende   37 = 15 %
Selvbetalende, invalidepensionister   26 = 11 %
Henviste, revalidender 157 = 65 %
Henviste, gennem sociale myndigheder   12 = 5 %
Henviste, gennem Dansk Flygtningehjælp    7
Henviste, gennem Forsvarets Civiluddannelse    2 = 4 %
Henviste, gennem bistandsorganisationer          2

243 elever

Aldersfordel ing
17—18  19—20  21—22  23—24  25—29  30—34  35—39  40—
   46 63       33        34        39        14         6          8

Gennemsnitsalder: 23,1



Udpluk af en slags
dagbog
Træerne begynder at gulne, snart er
Bjerring Egeskov et helt farveorgie, og Else
kommer og siger, at nu er det tid at
aflevere til årsskriftet. Vi starter, hvor vi
slap sidste år, omkring 1. november.

November 73 startede vi noget nyt på
højskolen, idet vi da begyndte at tage
elever ind på 7—8 ugers kursus, fra
november til jul, og fra april til sidst i
maj, hvis der er plads på skolen.
November 73 kom der ca. 20 elever ind,
deriblandt en del eksterne fra Randers–
området, som viste sig at være umådelig
trofaste til at møde op trods blæst, kulde
og regn.

Den 5. november kom de nye elever, og
allerede den 6. var de med til deres første
højskolemøde, hvor medlem af folketinget
Poul Nielsson talte. Disse møder, der som
regel afholdes den første tirsdag i hver
måned sammen med højskoleforeningen,
skulle, gerne efterhånden blive en brik i
mønstret af højskolen, og gamle elever er
velkomne til at deltage og kan få program
på skolen.

Ellers blev den store begivenhed i
november vist «Folkestyrets dag«. En del
højskoler var blevet enige om, at man på



samme tid skulle lave noget om
folkestyret, og man enedes om week–enden
den 17.—18. november.

Her på stedet havde man planlagt et
større foretagende, der startede allerede
den 15. november, og det viste sig at
komme til at vare tre døgn. HP havde lagt
op til, at det skulle foregå som et
folketingsvalg med dannelse af regering,
som så skulle tage stilling til nogle
lovforslag. Festsalen blev omdannet til
folketingssal. Det hele varede 3 døgn, og
når jeg siger døgn, passer det, da der blev
arbejdet med natlige gruppemøder, og
redaktionen arbejdede med avisen, så alle
kunne få valgresultatet til morgenkaffen.
Regeringen, der bestod af SF, A og B, blev
væltet af de konservative, da SF'erne
overhørte en ringning til samling i
folketingssalen. Ind imellem blev der holdt
kaffemøder i snapstinget (spisesalen), der
var besøg i Viborg amtsråd, hvor der blev
fortalt om amtsrådets arbejde.

Den sidste aften var der offentligt
politisk møde, hvor amtsborgmesteren
fortalte om den tid, da han sad i
folketinget, socialrådgiver Birte Dernert
fortalte om, hvordan det er at komme ind i
tinget, og amtskommunaldirektør Brandt
kritiserede typiske mangler ved de
folkevalgte. Derefter var der debat. Det
hele blev til et meget vellykket
foretagende, som så — uden at vi vidste
det på planlægningstidspunktet — blev en



god optakt til det rigtige folketingsvalg den
4. december.

Den 21. november var i i Århus Teater,
hvor vi så »Hjemkomsten« af Finter.

Julemåneden! Så bliver der pludselig
travlhed overalt. Semesteret er snart gået,
og meget skal nås endnu. Der er valg den
4., der er lørdagsbal, højskolemøde med
skovrider Kjeld Ladefoged, julestue, hvor
vi med mere eller mindre held forsøger at
lave julebukke og stjerner. Andre vil
hellere gå køkkenvejen og forsøger at lave
kager, konfekt eller æbleskiver. En
eftermiddag gik med ros og ris til
højskolen, og snart var vi nået til den
sidste dag med afslutning, legatuddeling,
risengrød og juletræ. Næste dag sagde
nogle farvel, mens en stor del sagde på
gensyn, da de skulle komme igen efter jul.

Så sænkede freden sig over skolen, men
den vågnede igen til live den 7. januar,
hvor det nye semester startede med ca.
110 elever.

Januar blev vel måneden, hvor man
krøb mere sammen, havde mere
sammenhold — om ikke for andet så for at
holde varmen. Vi var under energikrisen
blevet enige om at lukke for det varme
vand, skære lyset ned og i det hele taget
prøve at spare, hvor vi kunne. Vi fortsatte
med samling hver formiddag, og jeg kan
nu se, at i det år, der er gået, har lærerne
ikke gentaget sig selv en eneste gang.

Den 19. januar havde vi besøg fra
Mellemfolkeligt Samvirke, som havde et



arrangement, der hed »U–land/I–land,
hvem hjælper hvem?« Der var udstilling,
paneldiskussion m. m..

I januar var der også handelsskoleprøve
i Skive, hvor en del elever var i ilden.

Vi havde besøg af en journalist fra
Familie–Journalen, som gik her et par
dage, hvilket senere resulterede i en
artikel i bladet.

Som slutning på måneden var vi igen i
Århus Teater, hvor vi så: »Hr. Puntila og
hans tjener Matti« af Brecht.

Februar! Den 5. højskolemøde, der var
arrangeret som en kommunalpolitisk
aften, hvor alle partier var repræsenteret
ude fra byen. Det hele var vældig godt
arrangeret. Der var stillet borde op i
grupper i spisesalen, hvor så politikerne
gik rundt og besvarede spørgsmål fra
deltagerne, og det kom der en masse ud af.
Det blev et godt oplæg til det kommende
kommunevalg.

Fra den 15. februar holdt vi en uges
tiltrængt vinterferie og vendte tilbage
mandag den 25. til karneval, hvor alle vist
havde svært ved at genkende Fisker som
kæmpebaby.

Marts! De første tegn på forår begynder
at vise sig, og dagene begynder at blive
længere. Den 5. kommunevalg, som dog
ikke havde elevernes interesse så meget
som folketingsvalget.

l denne måned havde vi familiedag med
mange deltagere. Der var arbejdende
udstillinger, der var underholdning af



Frode Veddinge, og dagen sluttede med, at
elevrådet havde arrangeret fest om
aftenen. Den 12. marts holdt malerinden
Jonna Seig foredrag, og der blev en
temmelig livlig diskussion bagefter.
Eleverne havde svært ved at slippe hende
igen.

April! Igen et hold nye elever. Denne
gang 19, som stilfærdigt gled ind i skolens
rytme og snart fandt sig hjemme.

2. april: Hjemstavnsaften, som samlede
meget stor tilslutning fra byen og egnen.
Der blev fortalt om gamle dage i
Bjerringbro, og om pramfarten på
Gudenåen, og til sidst gav Bjerringbro
folkedansere opvisning, hvorefter der var
»liegstouw« for alle.

I påskeferien var skolen lejet ud til
KFUM, der holdt håndboldtræning her og i
Bjerringbrohallen. Det blev en noget
primitiv indkvartering på sovesale o.s.v.,
da eleverne ikke var meget tilbøjelige til at
låne eller leje deres værelser ud. Vi andre
syntes, det var et vældigt godt tilrettelagt
kursus, hvor alt klappede, som det skulle.

Den 30. april havde vi emnedag: »Det
sociale Danmark« som oplæg til et foredrag
af Eva Gredal, som kom den 7. maj. Igen
var eleverne meget aktive, som altid ved
emnedage, det er åbenbart noget, som
interesserer dem, og som de kan gå op i
med liv og sjæl.

Maj! Sidste måned i semesteret.
Eksamen begynder for teknikerne og de
andre. I år holdt vi for første gang hele



eksamen her på skolen, og det gik da også
fint, selv om de implicerede vel nok
syntes, det var lidt strengt. Måneden gik
alt for hurtigt, snart nåede vi hen på
slutningen af måneden, hvor personalet en
aften fulgtes ad til Herning for at se:
Kampen mod dødbideriet, af Ebbe
Kløvedal. Det var vældig godt og fik os til
at se Grundtvig fra en helt ny synsvinkel.

Den 24. afslutning: Middag, festsal,
legat og som noget nyt bål i haven. Så var
det slut for denne gang, og næste dag drog
eleverne ud til hver sit sted, og vi andre
gik i gang med at gøre klar til det første
sommerkursus, som var arrangeret af
DANIA for U–landsstipendiater. For os her
på skolen har det været meget
opmuntrende i sommerens løb at have
forskellige arrangementer, som er så meget
anderledes end det, vi er vant til at
arbejde med. På de kurser, som vi selv
laver, har lærerne gjort et stort stykke
arbejde, og vores familiekursus i 74 var da
også meget fint tilrettelagt, selv om det



vist nok kom bag på de fleste af os, at der
var så mange børn med. På de kurser,
hvor vi blot lejer skolen ud, er det meget
spændende at se, hvordan de forskellige
kursusledere griber sagen an. Det mest
omfattende arrangement, der er blevet
afviklet her på skolen, var vist
fortræningen til verdensmesterskaberne i
orienteringsløb. I en hel uge var der folk
fra 11 forskellige nationer, der var
camping i idrætsparken, alt hvad der
kunne proppes ind her på skolen, og de
forskellige tungemål svirrede. HP og Dela
havde fuldt op at gøre med at formidle
telefonsamtaler til forskellige lande, men
det hele gik fint, og bagefter var man den
oplevelse rigere.

Vi har desuden haft Landsforeningen af
Vanføre, matematiklærere, og lige inden
skolen startede havde vi årsmøde for
Foreningen for Folkehøjskoler. Det blev



også et stort møde, men det var morsomt
at vise vor nye skole frem for kollegerne.

August. Sidst på måneden, nærmere
betegnet den 19., startede
efterårssemesteret med 85 elever. De
første dage prøver for at inddele holdene,
onsdag eftermiddag til Karup flyvestation,
og allerede torsdag kunne alle gå i gang
med de forskellige hold, så det blev
flyvende start denne gang. Den første
måned gik med at føle hinanden på
tænderne, men den 26. september
spredtes alle. Der blev lavet et forsøg på at
lave ekskursioner på en ny måde. Nogle
tog til Anholt, andre til Vendsyssel, nogle
tog til Sønderjylland, et fjerde hold var på
»overlevelses-manøvre« på Mols, og det
sidste hold besøgte Randers i et par dage
for at lære byen at kende. Det hele varede
tre dage, og så var der noget at snakke
om, da de forskellige kom hjem igen. Det
blev et meget vellykket eksperiment, som
vi sikkert nok gør om en anden gang.

Den 5. oktober var der igen familiedag
med pæn tilslutning. Der var
underholdning af skuespillerinden Ulla
Jessen, og der var som afslutning elevfest
om aftenen, som gik vældig godt, så det
blev hen på de små timer, før de sidste
kom til ro.

8. oktober det første højskolemøde i
denne sæson med fhv. overjæger Bjerg–
Thomsen, der fortalte om en tur til
Lapland. Så kom vi frem til efterårsferien,
hvor skolen igen var tom med undtagelse



af kontoret, som havde fuldt op at gøre
med at indtegne elever til novemberholdet,
som starter den 4. november med et antal
af 42 nye, så skolens elevtal derefter
skulle være oppe på 123, det største hold,
vi endnu har haft her i Bjerringbro.

Her slutter dagbogen for denne gang, et
broget glimt om året, der gik. Der er nok
en masse, som burde være nævnt og
husket, men måske kan denne cavalkade
få andre til at mindes andre ting, så I
mindes jeres egen højskoletid, og det var
måske ikke så dårligt.

Hilsen til gamle elever og glædelig jul.
Karen Otterstrøm.



Tak
Jeg vil her ved Afslutningen af Aaret gerne
ønske alle I kære gamle Elever en glædelig
Jul og Tak for de Hilsener, der i Aarets
Løb er kommet til mig.

Johanne Nørgaard.



Vent ikke på
Godot
På talerstolen står gdr. Olaf Smitt,
Bjerring, og holder foredrag om »Dansk
landbrug før og nu«, det vil dog sige, i
virkeligheden er det et fremragende
causeri over egnshistorie, bondekultur og
livsfilosofi. På forreste bænk sidder den 9
årige Merete fra Albertslund, for dette her
er vist noget om dyr; det er det også,
blandt meget andet, og hun lytter med
hele kroppen. Det er oplevelse, det er
oplysning, det er forskellige miljøer, der
mødes, det er kort sagt 8 dage på højskole.

Vi havde valgt at tage 8 dage på
højskole, fordi vi ville prøve noget nyt,
d.v.s. helt nyt var det ikke for os, da vi
havde været ved professionen før. Vi valgte
Nørgaards Højskole, fordi programmet var
holdt i et jævnt sprog, og fordi det ikke lod
til, at vi skulle løse samtlige
verdensproblemer i løbet af få dage.

Et af de problemer, vi skulle sætte os
ind i, var forureningen. Jeg havde ellers
besluttet at gå stærkt ind for
forureningen, eftersom så mange er imod
den; men det lykkedes Danhøj og Else
Skovbo at få mig omevndt, og det havde vi
megen spøg og skæmt af, bl. a. nogle
elementære regnestykker, som hverken



ung eller gammel, mand eller kvinde,
handelslærer eller jord– og betonarbejder
kunne klare. Bagefter var vi nede ved det
nye rensningsanlæg i Bjerringbro for at se
forureningsbekæmpelse i praksis.
Anlæggets leder syntes at have alt under
kontrol. Ligesom skorstensfejeren, der
kunne lugte, hvad alle husstande i den
lille by skulle have til middag, kunne han
se på det indgående vand, når der
slagtedes kreaturer på slagteriet, og når
der maledes pumper på Grundfos, og fra
hans anlæg sendtes det klare vand ud i
Gudenåen.

Vi gik ad pramdragerstien, 7 km, blev
der sagt; det må have været i luftlinie og
ikke langs Gudenåens slyngninger.

Poul Nielsen brugte et genialt kneb til
at få os rystet sammen den første aften, og
han læste op på sjællandsk.



Fritz Nielsen fortalte Storm P. historier
og slæbte københavnere ud på en
bondegård. »Først skældte de os ud og
sagde, at vi skulle ikke komme her og sige,
at det kun var byboerne, der bestilte noget
(det havde vi heller ikke sagt!), for det
passede nemlig ikke, næh, landboerne, de
sled og slæbte . . . Og tænk, bagefter
serverede de kaffe med kæmpelagkage for
os, jamen, hvad mente de mennesker dog?«
Ja, det er sundt for folk fra forskellige
miljøer at lære hinandens forhold at
kende.

Ellen Rasmussen underholdt en
hærskare af børn og havde alligevel
kræfter til at være sammen med os andre
om aftenen.

Der var kunstmaling og foredrag, der
var konditure og ekskursioner, og alle

herlighederne var krydret med et stænk af
humor og improvisation. En dame betroede



mig under en ekskursion, at hendes
væsketryk havde nået en højde, hvor der
snart måtte gøres noget ved det. Jeg
omskrev det yderligere for Danhøj, idet jeg
spurgte ham, hvor det cafeteria så var
henne. »Her,« sagde han med sit elegante
buk og åbnede døren til »rugbrødet«, hvor
en kasse sodavand åbenbarede sig. Da jeg
forklarede ham, at sodavand forstærkede
problemet fremfor at løse det, kørte han os
hen til en bøgeskov med mange
smuthuller.

Sidste punkt på programmet var
kursusevaluering, hvilket jeg tolkede som
skolens usikkerhed over for det, den havde
kastet sig ud i, og jeg kan forstå på
højskoledebatten, at denne usikkerhed er
generel. Jeg vil gerne sige til Nørgaards
Højskole, at hverken evaluering eller
manglende åbenbaring skal afholde jer fra
at lave lignende kursus. »Jylland, du er
hovedsagen, Nørgaards Højskole,
Bjerringbro, Gudenådalens by«, stod der
på jeres program. Det minder mig om den
færøske forfatter William Heinesens
udtalelse: »Jeg har sagt det før, men da
nogen stadig ikke synes at have fattet det,
skal jeg da gerne gentage det: Verdens
midtpunkt er Færøerne, og Torshavn er
dens navne.« Se, det har han spundet
verdenslitteratur på. Og I kan også lave
højskole på jeres egnskultur og
forureningsbekæmpelse, landbrugsforhold
og ekskursioner deroppe i Bjerringbro.



Karsten, Ellen og Ingvar Nielsen,
Skjern.

Nattevagt

(tank, at man gør det frivilligt!)
Hvis man skal beskrive en nattevagt,
så er det ikke for meget sagt,
at sådant kan bringe én ud af takt;
for man er ganske i andres magt.
Man ifører sig sin nattedragt —
0,40, hvis man ta'r tiden i agt.
Knap har man tandpastasmagen smagt,
så — ja, så går den vilde jagt.
Så kimer I klokker! Det er fuldbragt!
Med Helvedes onde ånder i pagt.
De piller de triller i hurtig takt —
i andres halse som gennem en tragt.
Én får et stykke, tredobbelt belagt,
med sovepiller hældt ned i sin skakt.
Und so es geht — die ganze Nacht,
beinahe wie am Rhein die Wacht!
Vor nat er andres — og ødelagt!

Poul



Er stilstand altid
tilbagegang?
Det spørgsmål stiller man jævnligt sig
selv, det kan være problemer i vores fælles
dagligdag, og det kan ikke mindst dreje sig
om produktion og hermed om penge.

I den sidste halve snes år, også nu
kaldet »tressernes glade dage«, har vi i
Danmark, i Vesteuropa, i den del af
verden, hvor der har været store
fremskridt i teknisk og dermed i
økonomisk henseende, redet på den
inflationsbølge, der har fulgt med disse
glade tider.

Vi har fået bedre og større boliger, alle
ser TV, hvis man har råd til det, så har
man farve på, også her er der kommet
kulør på tilværelsen.

Vi lever i fartens tidsalder, afstande
føles kortere, verden er ligesom blevet
mindre.

Man vænner sig til at trykke på en
knap, maskineriet skal så fungere, vi har
vænnet os til, at bare der er olie på
tanken, så kan vi køre, vi har lys og
varme.

For at få alt dette til at fungere, er det
nødvendigt med en planlægning og en
styring. Vi må have tro og tillid til, at



tingene kan fungere, det kræver gensidig
respekt.

Hvad er der sket? På mange områder er
vi blevet mere kritiske, undertiden
mistænksomme. Er det ikke et
tilbageskridt?

I det sidste års tid har vi måttet drage
lære af, at mange ting måske ikke kommer
så let, som vi havde regnet med. I
forbindelse med den energikrise, vi har
fået, så har vi oplevet, at selv om man står
med pengene i hånden, så kan vi ikke
købe alt det, vi mener at have brug for.

Den stilstand, der på mange måder
inden for de sidste måneder er blevet os til
del, skal vi søge at udnytte på bedste
måde.

Sidste efterår oplevede vi de billøse
søndage. Jeg tror, de fleste fandt ud af at
udnytte disse dage på en helt anden måde,
end man var vant til. Man kom hinanden
mere ved, man fik øjnene op for nogle af
de små ting, som vi nok var klar over
eksisterede, vi havde blot indlevet os i, at
det skulle nu engang være sådan.

Af besparelseshensyn blev alle vinduer
og døre tætnet, så der kunne spares på
varmeforbruget. Man gik sig en tur, fik en
snak med de mennesker, man kom forbi,
dryssede ind ved venner og bekendte, og
fik på denne måde talt sammen om
dagligdagens problemer.

Vi har på mange måder behov for et
samarbejde, så vi kan udnytte de
ressourcer, der er til rådighed. Vi må søge



at finde så lille en spildprocent som
muligt.

Med hensyn til genanvendelse af
spildprodukter, så har vi meget at lære.
Blyanterne skal spidses en ekstra gang.
Ved at udnytte vort affald, vil der være
mulighed for, at en del ledige hænder kan
komme i gang, der vil kunne spares
råstoffer, og dermed valuta.

Den stilstandsperiode, der er inden for
anlægssektoren, skal udnyttes til at finde
ud af, om det på nogen mulig måde kan
lade sig gøre at nedsætte energiforbruget,
når det gælder lys og varme. Man skal nok
indrette sig efter, at vi skal spare på
lysforbruget i den mørke tid.

Vi har at håbe på, at tiden fremover
igen kan give fuld beskæftigelse, at
produktionerne igen kan blive lønnende.
Vi danske er afhængige af, at der
produceres varer til eksport. Vi kan nu
engang ikke leve af at »barbere« hinanden.

Jeg vil gerne ønske alle læsere, alle der
har deres gang på Nørgaards Højskole en
rigtig glædelig jul og et godt fredfyldt
nytår.

Den danske folkehøjskole er med til at
kaste lys over landet, her har vi kunnet
samles for at hente kraft og styrke, visdom
og dermed rigdom.

Søren Pedersen.



Sommerferie 1975

— på højskole igen — Ja, hvorfor ikke?

Vi planlægger følgende kurser i sommeren
1975:

Familiekursus 5. juli til  13. juli 1975.
Børn fra 4 år kan deltage.

Vi vil forsøge at lave et specielt
børneprogram, bl. a. med besøg på
bondegård, sportsaktiviteter og børnefilm.

Programmet for de voksne vil bl. a.
beskæftige sig med:

Kamerajagt — nye og
spændende motiver ligger og
venter.
Vi forsøger os som kunstmalere
(stor succes ved feriekursus
1974).
Samfundsproblemer.
Praktisk arbejde med
stencilbrænder, duplikatorer,
overheadprojektor.
Massemedierne.
Litteratur.
Musik og sang.

Der vil blive ekskursioner i forbindelse
med mange af emnerne og desuden ture
for alle (børn og voksne) til Rebild bakker



og Tingbæk kalkminer, der er museum for
billedhuggeren Anders Bundgaard.

Ret til ændringer forbeholdes.
Pris: Voksne på dobbeltværelse kr.

550,—.
Voksne på enkeltværelse kr.
600,—. Børn under 14 år kr.
350,—.

Familiekursus (specielt for voksne
handicappede med pårørende) tirsdag den
15. jul i — mandag den 21. juli 1975.

Emner:
Feriemuligheder for
handicappede.
Foreningsteknik.
Boligforhold, love og
bestemmelser m. v.
Internationale forhold.
Musik og sang.
Litteratur.
Formning.
Stoftryk.
Kunst.
Desuden ekskursioner,
folkedans, film.



Ret til ændringer forbeholdes.
Pris: Dobbeltværelse kr. 425,—.
Enkeltværelse kr. 475,—.

For begge kurser gælder:
Hvis du er interesseret eller kender

nogen, der måtte være interesseret, ring
eller skriv til skolen efter program, senest
1. juni 1975.



Kan vi lære
noget af
svenskerne?
I foråret 1974 fik jeg takket være nogle
tipsmidler mulighed for at besøge tre
svenske højskoler. Jeg vil her fortælle lidt
om en af dem.

Forsa folkehøjskole ligger i Gävleborg
län, et par timers togrejse nord for
Stockholm. Nærmeste by er havnebyen
Hudiksvall med et af Nordeuropas største
savværker. I midten af marts, da jeg
besøgte skolen, lå der sne overalt. Vejene
havde et tykt, hårdt lag sne, som
tilsyneladende ikke generede bilisterne,
mens mange fodgængere skubbede en
sparkstøtting foran sig på vej til
landsbyens brugs. Det er umuligt at
forestille sig, hvordan landskabet ser ud
om sommeren, men »vackert« må det være.

Højskolen, der blev grundlagt i 1909,
ejes af amtet (»landstinget«). Det lyder
måske mærkeligt for os, men det er der
ikke noget underligt ved i Sverige. Der ejes
48 af de i alt 109 højskoler af de enkelte
amter, mens resten fordeler sig
nogenlunde ligeligt på frie religiøse
samfund, den svenske kirke,
arbejderbevægelsen og diverse foreninger



og organisationer. 4 højskoler ejes af den
svenske afholdsbevægelse!

I 1966 begyndte lærere på Forsa at give
højskoleundervisning på et nærliggende
plejehjem for fysisk svært handicappede.
Højskolen var på dette tidspunkt ikke

indrettet sådan, at disse kunne bo der. Da
højskolen imidlertid trængte til at blive
moderniseret og udvidet, blev det
besluttet, at der skulle bygges nye
undervisningslokaler og elevfløje, og at der
i det nye byggeri skulle indrettes
specialværelser for svært handicappede
elever. Byggeriet, der kom til at koste
næsten lige så meget som Nørgaards
Højskole i Bjerringbro, afsluttedes i maj
1973, og resultatet er en imponerende
moderne skole, hvor der i videst mulig
udstrækning er taget hensyn til fysisk
handicappede elever. Højskolen kan nu
rumme ca. 120 elever, hvoraf 16 svært
handicappede.

De fleste af højskolens oprindelige
bygninger er blevet bevaret, men skolens



profil præges nu af den lange et–
plansbygning i rødmalet træ. Mens de
gamle bygninger stadig benyttes til
elevværelser, spisesal m. m., findes nu
alle undervisningslokaler i den nye
bygning. I de 3 nye elevfløje er der 12
almindelige elevværelser og 16
specialværelser for fysisk handicappede.
Det er meningen, at der også i de gamle
bygninger skal foretages mindre
ombygninger, således at handicappede i
kørestol vil kunne færdes på hele skolen.

Under mit 3 dages ophold på skolen
boede jeg i en »övningslägenhet«, d.v.s. en
demonstrationslejlighed, der er forsynet
med alle mulige hjælpemidler for fysisk
handicappede.

Når man færdes på skolens gange,
bemærker man, at der hverken er trapper
eller dørtrin, og at alle døre åbner sig
automatisk, når man nærmer sig. Hvad
teknisk udstyr angår, kan Nørgaards
Højskole ikke helt være med: Alle
undervisningslokaler er udstyret med
højttaleranlæg med tilslutning for
høreapparat, og desuden findes der i hver-
klasse tv–apparat, overhead projector,
lysbilledapparat og landkort. Tavlerne er
hvide og magnetiske og beregnet til
spritskrivere.

Faglokalerne og biblioteket er
imponerende, og de 2 opholdsstuer har
hver sit farvefjernsyn. Det pædagogiske
værksted synes heller ikke at mangle
noget. Til at passe dette og skolens øvrige



tekniske apparatur er ansat en fuldtids
tekniker (»ingeniör«). Dennes hovedopgave
synes at være at bistå lærerne ved
fremstilling af undervisningsmaterialer.
Det var således ham, der sørgede for
kopiering og duplikering, ligesom han
indspillede skoleradio– og tv–udsendelser
på bånd, ordnede lysbilledsamlinger og tog
sig at det tekniske ved interne tv–
optagelser. — En sådan tekniker fandtes
forøvrigt også på de andre højskoler, jeg
besøgte.

Da alle de fysisk handicappede elever
må bevæge sig omkring i kørestol, og flere
af dem er multihandicappede, er der ansat
12 plejere og 6 elevassistenter. Mens
plejerne på skift hjælper med f. eks.
påklædning og vask, følger
elevassistenterne eleverne hele skoledagen
igennem, hjælper i timerne med at notere
ned, bistå ved hjemmearbejdet og hjælper
til ved måltiderne. I de specialindrettede
værelser er hylder og vaskekummer
anbragt på skinner, således at de kan
indstilles bedst muligt til den enkelte
bruger, og der er samtaleanlæg, således at
eleverne kan komme i forbindelse med
plejepersonale og andre elever. Foruden en
almindelig gymnastiksal findes på
højskolen et særligt lokale, hvor de fysisk
handicappede går til optræning og
sygegymnastik.

Selv om idéen bag den danske og den
svenske folkehøjskole er den samme
(Grundtvigs tanker om en fri skole for



voksne), har der udviklet sig iøjnefaldende
forskelle. Mens danske højskoleelever
normalt kun går på højskole l eller 2
semestre, følger svenske elever 2 eller 3
fortløbende årskursus. I Danmark fører
Nørgaards Højskole som den eneste elever
op til en eksamen, som kan give dem
adgang til en fortsat uddannelse. I Sverige
tager de allerfleste på højskole som et led i
en uddannelse, og undervisningen er
normalt kompetencegivende. F. eks. kan
man efter 2 år på en højskole efter 6 eller
7 år i grundskolen få et 9. kl. bevis, og 3
års højskole efter grundskoleuddannelse
(nu 9 år) kan i visse tilfælde give adgang
til universitet eller højere læreanstalter.
En højskoleelev fortalte mig, at hendes
studentereksamen var så dårlig, at hun
med den ikke havde nogen chance for at
komme ind på den læreanstalt, hun
ønskede, men at hun håbede, at hun nu
efter et højskoleophold ville kunne rive sit
studentereksamensbevis i stykker og
komme ind på de papirer, hun ville få fra
højskolen. På mange højskoler gives der
særlige faglige uddannelser, således at
højskolen ofte i virkeligheden bliver en
forskole for vordende kunsthåndværkere,
journalister, musikpædagoger m. m.

Forsa folkehøjskole tilbyder 3
årskursus og en særlig tekstillinie. Mens
der er en del obligatoriske fag på det
første og det andet årskursus, er der
mulighed for stærk specialisering det 3.
år. Man kan således vælge en matematisk–



naturvidenskabelig eller en humanistisk–
samfundsvidenskabelig linie, og lærebøger
og undervisningsform minder en del om
gymnasiets. Eleverne på tekstillinien
beskæftiger sig i de 34 uger udelukkende
med fag som syning, vævning, knipling,
batik, tegning, kunsthistorie og
tekstilkundskab.

Der gives ikke direkte karakterer i de
enkelte fag. I stedet får hver enkelt elev et
»intryg«, d.v.s. et bevis fra skolen, der
angiver, hvor mange timer eleven har haft
i de enkelte fag, og hvor mange
forsømmelser, der har været. Desuden kan
der efter elevens ønske tilføjes et
»omdöme«, der med betegnelserne »mindre
god«, »god«, »mycket god« og »utmärkt«
karakteriserer elevens evne og
standpunkt.

Af de ca. 125 elever boede kun godt
halvdelen på skolen, og jeg forstod, at
antallet af externatelever er steget stærkt i
de senere år på alle svenske højskoler. Der
er mindst lige så store problemer med
alkohol og stoffer som på de danske
højskoler, og flere højskolefolk hilser af
den grund udviklingen i retning af
dagskoler velkommen.

Det var for øvrigt mit indtryk, at de
fleste elever på Forsa (og på andre
højskoler) arbejdede ihærdigt med fagene.
Der sad næsten altid elever og arbejdede
på biblioteket, og tekstilliniens piger
kunne man finde i deres arbejdslokale på
næsten alle tider af døgnet.



Gymnastiksalen blev flittigt brugt til
boldspil og folkedans om aftenen, og nogle
elever havde selv startet en politisk
studiekreds.

Med de mange lighedspunkter, der er
mellem Forsa og Nørgaards Højskoler, vil
det utvivlsomt være nyttigt, at de 2 skoler
holder forbindelse med hinanden.
Forstander Helmer Söderbäck, lærere og
elever gav da også udtryk for, at de gerne
ville være med til at arrangere udveksling
af elever og lærere. Forhåbentlig vil der
allerede i maj 1975 kunne arrangeres
gensidige besøg af henholdsvis svenske og
danske højskoleelever.

Olav Liengård.



Aktiviteter på
Nørgaards
Højskole foråret
1975
På elevforeningens generalforsamling i
september var der et ønske om at vide
mere om, hvad der foregår på skolen i
aftentimerne. Der blev vel her især tænkt
på foredrag og andre aktiviteter, der kan
have interesse for folk uden for højskolens
bygninger.

Egentlig lovede bestyrelsen vel at
komme med et program over
arrangementer på højskolen i foråret 1975.
Det er lettere sagt end gjort. Nok er vi
tidligt på færde for at finde på noget, der
måske kan fængsle eleverne, men så
tidligt, at vi i begyndelsen af november har
forårets plan klar, er vi heller ikke.

Men i samarbejde med
højskoleforeningen her i byen er der et
månedligt møde, hvor alle er hjertelig
velkomne. I foråret 1975 er der følgende
højskolemøder:

Tirsdag den 7. januar 1975 kl. 20: Fhv.
udenrigsminister K. B. Andersen: Flyder
Danmark ud af Norden?



Tirsdag den 4. februar 1975 kl. 20:
Hjemstavnsaften.

Mandag den 3. marts kl. 20: Randers
bykor: Gamle og nye sange.

Arrangementer beregnet på vore
nuværende elever (og evt. tidligere) holdes
normalt tirsdag aftener kl. 19,30. Hvis
programmet herfor eller dele deraf bliver
færdigt inden dette elevskrift sendes til jer
før jul, vil jeg vedlægge en duplikeret
skrivelse om, hvad der skal ske, dog med
fodnoten: Ret til ændringer forbeholdes!

I øvrigt er I altid velkomne til at ringe
til skolen og høre, om der skal ske noget
på tirsdag, I kan deltage i.

Hilsen til alle årsskriftets læsere med
ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Else Skovbo Jensen.



Før — nu —
Blev afsunget 24. maj 1974, da vi tog
afsked med forårsholdet.

Melodi: Manden på risten . . .

Ja, de teknikere

1964 — før

Ved tavlen i klassen på skolen
står hver dag en dybsindig mand,
mens andre kun længes mod
solen,
er kun mat'matikken hans land.
Hans x'er og y'er de svirrer
rundt i luften så vildt omkring,
imens vi med øjnene plirrer
og forstår nærmest ingenting.
Fysik har vi også på skolen
med en lille gemytlig mand;
de mærk'ligste ting under solen,
opruller i timen han.
Vi lærer om kemiske stoffer,
hvordan man dem blande kan;
vi lærer, hvorledes og »hvoffer«
naturlære kræver forstand.
Vi ta'r produktet

De forbistrede teknikere

1974 — nu

Ved tavlen i klassen på skolen
står stadig den samme mand;
lad andre kun længes mod solen,
for hans mat'matik hold'r stand.
De selv samme x'er og y'er
farer stadig så vildt omkring.
Måske med et »Z« som fornyer,
så forstår vi slet ingenting.
Fysik drives stadig på skolen
med en lille og hyg'li' mand.
De særeste ting under solen
hos ham eksplodere kan.
Vi lærer også om stoffer;
en skønne dag vil man nok se,
at vi prøver hvorledes og »hvoffer«
virker hash og hvordan LSD.
Så ta's produktet
af svovl og lidt brint vel et gram,



før — En gang Jørgen — altid
Jørgen

Blandt masser af ting her på
skolen
er sangens glæde skam stor.
En eneste mand kan fra stolen
overdøve det hele kor.
Om Amerika taler han gerne
og om Halfdan Rasmussen med.
Som skidt flyder ord jo fra lær'ne;
det er svært at få alting med.
Økonomisk balance i talen
under søvnen så dejlig og lang —
på stolen i foredragssalen.
Her får vor forstand en opsang.
Vi drøfter politiske emner
og hører om kunst og kultur;
vi universet finkæmmer.
Det hele får sandli' tur.
For vi skal følge
hvert eneste foredrag her;
vi vil ej dølge,
at andet opta'r os mer'.

nu — Jørgen er stadig »Jørgen«

Det stadig er sådan på skolen,
hvor sangglæden endnu er stor,
at Jørgen fra pladsen på stolen
kan overdøve vort kor.
Nu taler han også om Rusland,
samt om Rifbjerg og

Kløvedals Reich
og USA som fidusland,
»und noch ist er rund und weich«.
Han roder i kamre og dysser,
det kan vi af »skårene« se.
I landskab og vandskab

han drysser,
der har vi hans rend' og H. P.
Det hænder vel endnu, at talen
dysser en eller anden i søvn,
— skønt søvn — på de stole i salen
burde kaldes »en lodret løvn«.
Vi vil ej dølge,
at skal vi til foredrag her,
får det til følge,
at andet op'ta'r os mer'.



før — Blindebuk, modersmål og
andet pjank

Vor blindskrift ligner skam
»blind skrift«,

ok kommaer hænger ej ved.
Maskinen skal kun have lidt lift,
men vi kan dog ej følge med.
Er engelsk mon ej

»volapyksprog« ?
Lærerinden hun siger skam »nej«.
Man føler sig altid så bagklog,
for det går ej som en leg.
I dansk der har vi en stout mand,
jo, han er skam ganske sej.
Sproglære og øv'hæfte kan han
til vort svar blot sige sit »nej«.
Vi bøjer så verber og stedord,
så det sprøjter af næs' og mund,
ime’lm hør's bande– og vredeord;
jo, det er en alvorsstund.
Vi bli'r så glade,
når vi skal have diktat,
men bli'r så flade,
når røde streger bli'r sat.

nu — Vort modersmål er
stadig dejligt!

Vi øver jo stadig med blindskrift
så blindt — ja, I ved vel besked?
Om kommaer, punktum og

lift — skift
hænger stadigvæk ikke ved.
Vi har også en del volapyksprog
og siger nix, no og nein.
Men er for — ikke rigtig —

samt bagklog
und viel mit Gesang, Weib

und Wein.
I dansktimer læres en masse
af øregas og af lyrik
og om dirigenthverv at passe;
det kræver en saglig teknik.
I arkæologiens udgravnings–
metoder vader vi rundt
samt livsens kundskabs

uddragnings–
stedmoderfag — ofte misundt.
Vi bli'r så flade,
når vi skal have diktat.
De rettede blade
kan lignes ved sildesalat.



før — Torsdagsunderholdning
+ bankdirektør onkel
Ejnar fra
»ugepengebanken«.

Ved underholdning om torsdagen
så giver det kaffe og brød,
og så bli'r der gået til sagen,
bevingede ord her jo lød.
Det kan nok løfte på taget,
når en anden er ude på sjov.
Vi andre lytter betaget,
imens de to trækker tov.
Fra dag til dag her i laget
ser vi frem til vor månedslov,
tørre lommesmerter har naget;
på kontoret: »Ha’ penge til sjov!«
For bajerens time er kommet;
den kommer igen og igen.
Nervøst har med fing'ren

vi trommet;
mon Ejnar er vores ven?
Men penge sidder
slet ikke så løse — I ved,
hvor Bløcher lider,
når i vores pung de går ned.

nu — tirsdagsunderholdning

(ugens forum)  + kommunal
udbetaling   af
månedspenge, som
forvares hos onkel Ib og
andre legeonkler.

Vi har nu et »forum« hver tirsdag
som regel med kaffe og brød;
man gik til denne og hin sag
med ordflom og andet, som flød.
Kun sjældent vi løfter på taget,
men af og til holder vi sjov.
For sjældent man lytter betaget;
der er lissom ikke behov.
Kun en ting kan vække behaget:
Den dag, da vi atter får lov
til at stå i kø efter penge,
så ligner vi dyret på rov;
for lommesmerter har længe
gjort mundsmagen tør og lidt flov;
fik ører og hår til at hænge
på grund af et udtalt behov,
for penge. — Ja, penge! —
Kassér den kommunekasser',
der venter så længe
med at åbne for kassen her.



før — Det er mængden, der
gør det!

Vi er jo ret mange på skolen,
det mærkes vel nok især,
når vi sidder to mand på stolen
og dog kun for én mand lær'.
Professorer gør os så glade;
af dem er kun få i vort sjak,
de af lirer hver deres plade;
de er svære at holde i skak.
Vi andre tit griner os flade,
når rigtigt de fører sig frem,
og Danhøj og Fritz gør dem fade,
så er munden lukket på dem.
For duksedrengene trives
slet ikke, de bliver til grin.
Ved næse og ører de hives,
man hører kun hvæsen og hvin.
Det er slet ikke
så rart for os andre at se,
at de kan stikke
det rigtige facit måske.

før — Det er mængden, der gør
det!

Vi er jo ret mange på skolen,
det mærkes vel nok især,
når vi sidder to mand på stolen
og dog kun for én mand lær'.
Professorer gør os så glade;
af dem er kun få i vort sjak,
de af lirer hver deres plade;
de er svære at holde i skak.
Vi andre tit griner os flade,
når rigtigt de fører sig frem,
og Danhøj og Fritz gør dem fade,
så er munden lukket på dem.
For duksedrengene trives
slet ikke, de bliver til grin.
Ved næse og ører de hives,
man hører kun hvæsen og hvin.
Det er slet ikke
så rart for os andre at se,
at de kan stikke
det rigtige facit måske.

før — skrevet af tidligere elev: Aage Christensen.
nu — + 4 manglende linier i hvert vers i før: Poul.



Lidt om
elevrådets
arbejde
I henhold til »Vedtægterne for
elevrådsordningen« består elevrådets
arbejde kun af rådgivende karakter, men
det er ikke ensbetydende med, at vi ikke
har noget at skulle ha' sagt. Min erfaring
er, at hvis elevrådet virkelig fremkommer
med gode og velbegrundede forslag, bliver
der lyttet ti! det, og i mange tilfælde bliver
forslagene godkendt af lærere og
forstander.

Der står endvidere i vedtægterne, at det
er elevrådets opgave at formidle kontakten
og trivselen mellem eleverne indbyrdes og
mellem eleverne, lærerne og skolens øvrige
personale.

Det mener jeg personligt er kernen i
elevrådets arbejde. Det er her, det
vigtigste arbejde ligger.

Som elevrådsmedlem er man ikke en
overophøjet elev, der pludselig har fået en
masse at skulle have sagt, man er valgt
ind, fordi der blandt kammeraterne er
tillid til, at man vil repræsentere dem på
bedst mulig måde. Hovedparten af de
elever, der er på skolen, ønsker virkelig at
få noget ud af deres ophold, derfor
forventer de, med rette, at elevrådet



sammen med skolens ledelse forsøger på
at skabe ro og fred på skolen.

Her kommer desværre en af
skyggesiderne ved elevrådets arbejde frem.
For at skabe ro og fred på skolen er det
desværre nødvendigt, at vi sammen med
skolens ledelse må skride ind, når en elev
har så store tilpasningsvanskeligheder, at
vedkommende bliver til gene for de andre
kammerater, det er ikke sjovt at være med
til at bortvise en kammerat. Heldigvis er
det kun sket få gange i dette semester.

En også vigtig ting i elevrådets arbejde
er festerne og sammenkomsterne. Det er et
vigtigt led i en højskoleelevs trivsel, at han
kommer ud af busken, møder andre
mennesker og får kastet noget af sin
generthed væk. Det er ved ballerne og
sammenkomsterne, man har mulighed for
dette.

Skolen har en vidunderlig bygning, men
den har en grov fejl, de enormt lange
gange. Det har i dagligdagen ikke så meget
at sige, men i weekenderne er de pludselig
blevet til nogle lange tomme korridorer,
hvor kun en eller to bor. Skolen føles
pludselig øde og tom. De hjemmeværende
elever føler sig som eneboere, da deres
nærmeste kammerater er taget på
weekend, og de, der er tilbage, blot er
nogle, man har set på gangene, og som
man ikke rigtig kan komme i kontakt med.

Derfor har vi i elevrådet besluttet at
lave nogle hyggeaftener for de elever, der
er på skolen i week–enderne.



Vi håber ad denne vej at kunne hjælpe
til med at slå tiden ihjel og skabe mere
samhørighed mellem de hjemmeværende
elever.

Til sidst vil jeg gerne takke hver enkelt
for det vidunderlige efterår, jeg har haft på
skolen, det har været let at være
elevrådsformand, fordi mange, når jeg
syntes det så sortest ud, har mødt mig
med smil og venlighed, så det sorte hurtigt
blev lyst igen.

Tusind tak og rigtig glædelig jul og godt
nytår.

Venlig hilsen
Finn Poulsen.

»Kære gamle«
Jeg har lovet at fortælle lidt om
hvordan det gik med Hanne Brandt, Åge
Johnsen og mig selv, efter at vi fik den
letsindige idé at starte en lille højskole i
de gamle bygninger i Hadsten.



Hvis I husker hvordan Jørgen Nørgaard
plejede at fare rundt, vil det ikke undre jer
at vi har trukket det ud til sidste øjeblik,
og at det kommer lidt hulter til bulter.

Meningen var jo at starte i Hadsten i
sommeren 1972, det år da Nørgaards
Højskole flyttede til Bjerringbro. Vi gik da
også i gang med betydelig optimisme —
lidt naivt, ville nogle sige. Selv om vi fik
lov til at leje bygningerne af
Håndværkerskolen, viste det sig at være
helt umuligt at gennemføre projektet. Vi
havde ingen penge og startede en
husindsamling i kommunen. Der var
virkelig mange der gav en skærv, men de
der talte havde vistnok en stiltiende aftale
om, at når man nu endelig var sluppet af
med Nørgaards Højskole, ville det være en
dårlig handel at få »Den lille Højskole« i
stedet.

I hvert fald blev der stillet meget store
krav til bygningerne og
undervisningsministeriet var på dette
tidspunkt alt andet end hjælpsomt. Mens
vi gik og fortvivlede, jeg tror det var i juni
måned, fik vi et praj gennem en af Åges
venner. Det hed sig at man i Hobro ville
være meget interesseret i at få en højskole
til egnen og at man oven i købet havde en
egnet landsbyskole, der stod for at skulle
nedlægges.

Vi betænkte os ikke længe; havde et
kort orienterende møde med
kommunalbestyrelsen og erhvervschefen
(det var ham der var den drivende kraft) og



så opgav vi Hadsten og koncentrerede os
om Skellerup, Hobro.

Her mødte vi en helt anden form for
interesse. Der var masser af møder,
masser af papirnusseri, men alle var
indstillet på at det skulle gå, og så gik det.
I løbet af kort tid blev der samlet 65.000
kr. sammen i Hobro og omegn og vi var
klar til at gå i gang. Imidlertid trak
forhandlingerne med ministeriet ud, og så
kom byggestoppet!

Vi satte os med hænderne i skødet, vi
orkede ikke mere, og vi havde formentlig
siddet der endnu, hvis ikke erhvervschefen
havde skubbet til os endnu engang. Der
blev indsendt ansøgning om dispensation
fra byggestoppet, en lokal folketingsmand
tog sig af ansøgningens vandring imellem
kontorerne »derovre« og sandelig om ikke
vi fik dispensation.

Undervisningsministeriet havde dog en
halv snes indvendinger gemt i ærmet. En
af dem var, at det slet ikke kunne lade sig
gøre at drive en højskole med 30—40
elever økonomisk. Det viste alle erfaringer.
Endeløse skrivelser vandrede frem og
tilbage, der må have været mindst
hundrede mennesker involverede på det
tidspunkt. Langt om længe mistede vi
tålmodigheden, fik arrangeret et
hastemøde med Baunsbak Jensen og
Vilhelm Nielsen og rejste derover,
bestyrelse og kommende medarbejdere. Et
par dage efter fik vi en foreløbig
godkendelse og gik i gang.



Den 23. juni kom det første hold
sommerkursister og i august skulle det
første lange kursus starte. Det gjorde det
også. Der var tilmeldt tolv kursister, der
mødte elleve og en rejste dagen efter. Så
sad vi der igen med alle symptomer på
mavesår. Vi arrangerede nødkurser med
start i september og oktober og pludselig
begyndte tilmeldingerne at strømme ind.
Vi måtte sågar oprette en venteliste (en
meget lille en) og i dag, midt i november,
kan vi se de kommende 7 måneder imøde
med sindsro, hvad det angår.

Jeg ville gerne, i denne lille julehilsen,
have fortalt jer noget om hvad det er for en
højskole vi har stablet på benene, men det
må vist vente til næste år. Vi har lavet en
masse eksperimenter med ledelsesformer,
undervisning og fællesliv, og det er svært
at overskue resultaterne. Det hele er
meget nyt og temmelig kaotisk for os der
står midt i det. Det tegner til at blive
spændende og opslidende; stort mere tør
jeg ikke sige i øjeblikket.

Hanne var med på det første kursus,
men hun har travlt med radio og fjernsyn,
så hendes tilknytning til Den lille Højskole
er ret løs indtil videre. Åge og Inge og
Sarah og jeg tilbringer det meste af vores
tid her på stedet, og der er selvfølgelig
kommet flere medarbejdere til.

Til slut en hilsen og en invitation her
oppe fra: Kom og besøg os når I får tid og
lyst. Vi bor fem kilometer øst for Hobro, og
der er åbent hus hver dag.



Jørgen Ehler.



Øl og spiritus
Foråret sluttede med en ros og ris
dag, og som det var forventet,
opstod en stor diskussion om, hvorvidt der
skal være tilladelse til øl og spiritus på
skolen udover til festerne. Der kom mange
sjove argumenter frem. Et af de mest
slidte, synes jeg, er det, at folk ligefrem
bliver tvunget til at gå ned i byen for at få
sig en tår over tørsten, dette kan der
selvfølgelig siges en hel del om.

Jeg har også selv været med i flokken,
som sad ret ofte nede på »Stalden« eller
»Onkel Ib«, hvilket for mit vedkommende
medførte op til flere timers fravær fra
skolen, hvor jeg faktisk var ude af stand
til at indlære noget på grund af, at
spiritussen havde sløvet hjernen så meget.

På Nørgaards Højskole vil der altid
findes mennesker, som er kommet for at få
troen på sig selv igen samtidig med, at de
påbegynder en eller anden form for
undervisning, som gerne skulle give
resultat. Disse mennesker har måske fået
en skæv start her i livet på grund af
misbrug, spiritussens alt for farlige
virkning. Medens man er påvirket af
spiritus, formår man ikke at skelne, hvad
der er virkelighed eller ikke.

Denne virkning kan da også være meget
behagelig, hvis man har den rette karakter
til at sige stop, inden det er for sent.
Begynder man først med at skulle have sig
en opstrammer, inden man skal på



arbejde, eller bare være sammen med gode
venner, så er det faktisk ved at være tiden
at få taget sig i nakken, ellers ender man
som mange mennesker herhjemme i
Danmark nemlig som kronisk dranker.
Tænk på hvad dette vil betyde for et
menneske. Hele vedkommendes fremtid vil
måske blive ødelagt på grund af, at man
ikke har kunnet stoppe i tide. Der er
herhjemme konstateret børn, som var
drankere i 10—11 års alderen.

Derfor synes jeg, folk må tænke sig
alvorligt om, hvis de forlanger dette forbud
ophævet, tænk på, at der iblandt jeres
kammerater går nogle rundt, som har
været hele denne svikmølle igennem,
hvorfor så udsætte dem for den risiko,
som det vil være bare at kunne gå hen i
kiosken og købe de øl, man har lyst til, det
kan være nok til, at disse mennesker ryger
ud i det mareridt igen, som de måske lige
er blevet rettet op fra.

Nu er der sikkert mange af de elever,
som jeg har været sammen med i dette
semester, som vil ryste på hovedet og sige
til sig selv: Hvad bilder han sig egentlig
ind, komme med et indlæg til elevskriftet
angående dette emne, for han var jo selv
et af disse mennesker, som kunne lide sig
en tår over tørsten engang imellem? Dette
kan jeg også give jer fuldstændig ret i, det
var jeg desværre, men som I allerede har
læst og kunnet konstatere, der var mange
timer, som måtte afskrives på denne



konto. Så kan I jo prøve at spørge jer selv,
hvad er bedst for én selv fremover?

En anden grund til dette indlæg er
også, lige meget hvor gammel man bliver,
vil man ikke udsætte sig selv for dette at
blive holdt ude fra en flok kammerater,
enten på en skole eller på arbejdspladsen,
hvor der vitterligt bliver drukket et ret
stort kvantum øl i løbet af et års tid. Man
tænker ved sig selv, det kan ikke skade
nogen steder. Risikoen for, at man begår
en eller anden dumhed efter sådan en flok
bajere, bliver meget større, ting man aldrig
kunne finde på at foretage sig, hvis man
var ædru, kan let ske nu.

Herved vil jeg slutte af med endnu en
opfordring til nye elever fremover om at
bevare det påbud, som der er angående øl–
spiritus. Tak.

Med venlig hilsen
Alex Storm,

elev forårssem. 1974.



4 digte

af Alise Frandsen

Et sted i Jylland ligger en by,
Bjerringbro er dens navn,
rundt i landet går det ry,
at der er en højskole der, for

handicappede gør den gavn,
at give dem den store chance,
det er igen at finde balance.
Vi mennesker får i livet så mange sår,
nogle læges af sig selv, mens andre

består,
der er det, at højskolen træder

hjælpende til
for at læge dem, hvis da selv vi vil,
men uden egen hjælp det ej kan lykkes,
vi er som et kortslot, der igen skal

opbygges.
Hvad er et handicap? Om det spørger

jeg,
ét er synligt, men det i sjælen ej,
det sidste efterlader de dybeste ar,
så er det det, vi lider af, synes jeg, at

alle har
godt af at tage en tur til Bjerringbro
for der igen at finde den ro,
der af os alle her i livet kræves
for at trives blandt andre, så skal det

fremhæves,



at der mødes vi alle på lige fod
for igen på ny at sætte rod.
Jeg ved, der blandt os alle findes en

skæbne,
men får vi nyt livsmod, vi atter os kan

bevæbne
med nye kræfter, og mod til at sejre
over al den ondskab, som os belejre.
Det, jeg har skrevet, er tanker, jeg har

gjort
i de få uger, jeg på skolen har gået.
For skolens fremtid, jeg ønsker den

held
til at fortsætte sin gerning, det er med

vemod jeg siger farvel.

GIV KÆRLIGHED
Jeg har set børn »sniffe« og drikke.
Hvorfor gør de det? — Jeg ved det ikke.
Jeg har set unge i narkorus,
der øder deres liv i sus og dus.
Nu er det, jeg gerne vil spørge jer alle:
hvis er fejlen — skal vor ungdom

forfalde?
Jager vi forældre efter statussymboler,
mens vore børn går i byens skoler?
Giver vi os tid til dem, når vi fra

arbejde har fri?



Nej, jeg tror det næppe, for når dagen
er forbi,

så sætter vi os ned med avisen og
venter på at se,

hvad aftenen kan byde på i stuens TV.
Er der sket et mord, en flykapring eller

et røveri,
så tales der næste dag om det en lille

tid,
men vi glemmer det snart, for det er

dagligdags.
Vi stopfodres med alt af denne slags,
nej, gid vi i stedet kunne finde en måde
at hjælpe vore børn — for mig er det en

gåde.
At politikerne er uenige om, hvordan

det skal løses,
forstår jeg så godt, for hvordan ville det

føles,
hvis alle for én gangs skyld kunne

enes?
så vi alle i glæde og fred kunne forenes,
så vi ej mere så de unges liv gå

fortabte.
Til narko, snif og druk de dog ikke blev

skabte.
Men hvordan kan man skabe et

samfund om
til lykke og fred — har nogen en idé

herom?
Jeg tror, vi først må give os selv lidt tid
til vore børn, før det er for sent.
Tænk på det, alle jer, der jager af sted
efter farve–tv, bil og al det, I ved.
Giv jeres børn kærlighed og lidt snak.



Har I tid til det, vil I til gengæld få den
tak,

at børnene ikke kommer ud, hvor de
ikke kan bunde,

men bliver ved med at være glade og
sunde.

I FÆNGSEL
Han sidder der, ja, i Nyborg fængsel,
han græder tit, det er af længsel,
af længsel efter at gå en tur,
hvor ingen vagt efter ham står på lur.

Ja, ham jeg tænker på, det er min søn,
jeg har ondt af ham, åh, hør min bøn,
min kære dreng, bliv stoffri, hvis du kan,
så du kan leve livet som en anden mand.

Bliv fri for narko, druk og andet skidt,
af det har din krop så længe lidt,
det førte dig ud over lovens kant,
derfor er du i fængsel, er det ikke sandt?



Jeg ved, du føler dig som en fugl i bur,
dog — i det fri du en dag kan gå en tur,
tænk på de lyse timer, du den dag vil få,
pas på, det ikke igen dig galt skal gå.

Hvor mange gange har du ej af abstier lidt,
når stof du ej havde, du havde det skidt,
gid du og alle andre må blive fri
for sprøjten og al dens slaveri.

Vore tanker er ofte hos dig og alle de andre,
der ind ad fægslets dør må vandre,
men glæd dig over, at en dag det er forbi,
du ud ad porten kan gå, og så er du fri.

Bliv fri, min dreng, fra stof og fra fængsel,
så er det slut med al din længsel,
du behøver ej mere noget at frygte,
kom ud af mørket som lys fra lygte.

Kom hjem til vi andre, vor store dreng,
begynd et nyt liv, sov godt i din seng,
bliv fri for al den feberfantasi,
kan du det, får du et liv, du kan li'.

Du har afsonet din straf for det, du forbrød,
jeg ved, du har fortrudt, ja, ønsket dig død,
men døden er ingen udvej for dig,
husk på, du har en bror, en far og mig.

»EN NARKOMAN«
En narkoman er et menneske af kød og

blod,



der følte sig usikker og vidste ej, hvor
det stod,

for her på livets trange sti, det følte,
det ej slog til,

lidt mere spænding, lidt storhed og
praleri —

det gav sprøjten dem, og de følte sig fri,
var på lige fod, med andre, kunne tale

og var glad —
sådan var det til at begynde med, nu er

stoffet »mad«,
thi kroppen skriger efter mere og mere–
narkomanen jager af sted både her og

der,
for kroppen skriger efter det næste

skud,
den vrider sig i smerte, det er ej til at

holde ud,
narkomanen sulter for at få sit stof,
han græder som et barn, han har det ej

godt,
og sove alene, det tør han ej — nej,

uha,
for mareridt, han ofte lider af,
der viser sig for hans indre blik
så mange uhyggelige og sære ting —
han bittert fortryder det første skud,
men af fangenskaben han ej kan bryde

ud,
han tigger og beder »åh hjælp mig du«,
som ikke er med i jaget, »ja, hjælp mig

nu«,
hjælp mig fri fra min pinsel, min skræk

og mit jag,



så jeg igen kan se med klare øjne på en
dejlig dag,

men inderst inde han selv ved, det ej
nytter,

for stoffet er stærkere end viljen, og
han benytter

igen sin sprøjte og føler sig fri,
en kort tid, men en dag det er forbi,
for legeme og sjæl er i det onde net,
at flygte fra stof, det er slet ikke let,
en narkoman er et menneske i yderste

nød,
der ønsker at flygte,
ja — det ønsker sig død!
For alt er bedre end det helved, det er

kommet i,
når »abstierne« melder sig, de tror, alt

er forbi,
men det vågner op til en grufuld dag,
der igen begynder med stof, med sorg

og med jag,
alt for mange folk de stakler

fordømmer,
de ved slet ikke, de en pligt forsømmer,
prøve at hjælpe dem med et smil og en

snak,
til gengæld vil de få en varmhjertet tak.



De små ting
Sidste år havde jeg også den
glæde at få noget optaget i vort
elevskrift; denne gang er det på
opfordring, fordi det er almindeligt, at
nyvalgte medlemmer af bestyrelsen i vor
elevforening er pålagt noget sådant.

Overskriften er den samme; og jeg har
valgt året 1957 at fortælle om. På det
tidspunkt var jeg udlært håndværkssvend
med masser af mod på livet, men der var
intet arbejde at få.

Rejse efter arbejde kunne man. Den
amerikanske luftbase på Grønland kunne
tilbyde arbejde, og den blev mit mål.

Thule Air Base. Sådan hedder den, og
den ligger 3700 km fra København, 1500
km fra Nordpolen, 1200 km fra den
arktiske cirkel.

Den berømte opdagelsesrejsende Knud
Rasmussen startede udforskningen af
Thuledmrådet i begyndelsen af dette
århundrede.

Han og Peter Freuchen var de første fra
Syddanmark, der bosatte sig der. De
kaldte stedet for »Ultima Thule«, hvilket
betyder »Den yderste Ende«.

Peter Freuchens aske blev dette år
strøet ud over Thule, hvilket efter sigende
skulle være et af hans sidste ønsker. Dette
gav anledning til en hel del morsomheder



mand og mand imellem, når en havde fået
noget i øjet under arbejdets gang.

Nu er begge disse mænd, Knud
Rasmussen og Peter Freuchen, borte; og
de ville vist begge have forsvoret, at Thule
skulle blive en sådan gigant.

Da Koreakrigen brød ud, og den
internationale spænding øgedes, blev
forsvaret af de nordøstlige områder af stor
vital betydning. Motiveringen herfor er, at
Thule er midtpunktet på en
fugleflugtslinie mellem Sovjet og Amerika.

I 1951 tog bygningen af basen fart,
vældige forsyninger blev transporteret ad
sø– og luftvejen og placeret på de bare
klipper; der blev arbejdet med
imponerende fart under det stærke
tidspres, som er en følge af den korte
sommer, der så at sige tidsbegrænser alle
udendørs aktiviteter.

Klimaet er noget for sig selv. Luftens
fugtighed er meget lav; og nedbør i form af
regn forekommer så at sige aldrig.
Sommerens gennemsnitstemperatur er 4
grader C.; og den laveste målte
vintertemperatur er minus 27 grader C.
Havnen kan besejles om sommeren i juli,
august og september. Resten af året er den
dækket af is, som når en tykkelse af
halvanden meter.

Det var nogle barske forhold at rykke
op til fra det smilende Danmark.
Indkvarteringen var noget for sig selv. Den
foregik i de såkaldte Atwells i Tent City.
Det var isolerede telte, der mest af alt



lignede nogle på langs gennemskårne
olietønder, der var tøjret med barduner på
kryds og tværs for at holde dem til jorden
under vinterstormene; opvarmningen skete
fra en oliekamin i midten. Den sørgede for,
at der enten var for varmt eller for koldt,
så de seks mand, som belægningen var på,
altid havde noget at skændes om.

Lejren var også udstyret med en
vaskebarak til hver gade. Den var også
noget for sig; vi var da altid glade, når der
var vand! Det mest primitive var vel nok
de forskellige aftrædelsessteder, man
havde indrettet, de var noget af en
prøvelse, indtil man havde vænnet sig til
at sidde på rad og række og småhygge sig.

På grund af Thules geografiske
beliggenhed oplever man det
ejendommelige at have midnatssol fra midt
i april til midten af august — alle døgnets
24 timer. Dette kunne godt give noget
besvær med at sove for nogle, andre
arbejdede op til 30 timer i en køre, da de
ikke anede, om det var morgen, middag,
aften eller for den sags skyld nat.

Når så endelig natten kom, fra midten
af november til midten af januar, var der
til gengæld så mørkt, at selv en bjørn ikke
kunne ønske sig bedre forhold at gå i hi
under. De 24 timers mørke i den tid var
meget deprimerende og gav anledning til
en hel del »polarkuller« eller den såkaldte
»krakamut«, som vist på grønlandsk
betyder »skør« og noget om at gå ud i
fjeldet og gemme sig. Folk løb i den



tilstand noget forvirret rundt og var mere
eller mindre kede af det; og det siger sig
selv, at der ikke skulle mange forkerte ord
til derhjemmefra, fra konen i Danmark, før
»et eller andet læs væltede«.

Vinterstormene var meget heftige, når
de kom fejende ude fra indlandsisen. De
blev anmeldt over radio og tv, som for
resten sendte programmer døgnet rundt.
Disse storme blev benævnt faser,
begyndende med Fase Alert og med
tiltagende vindstyrke. Fase l betød, at
arbejdet skulle indskrænkes til indendørs,
Fase 2, at man skulle begive sig til sit
kvarter, hvis man intet livsvigtigt havde at
foretage sig. Under Fase 3 lagde man sig
blot til at sove, hvis nerverne var i orden.
På et tidspunkt var vi nogle makkere, som
arbejdede oppe på en bjergkæde, som
kaldtes B–site, da en Fase 3 kom så
pludseligt, at vi ikke kunne nå tilbage til
lejren. Det resulterede i en endnu mere
primitiv overnatning, end vi var vant til i
lejren, nemlig på diverse glasuldsmåtter
ovenpå de varme ventilationsrør. Først
næste dag kunne vejen ryddes op til os; og
vi var lykkelige, da vi så den første dozer
køre op mellem barakkerne. Base–
commander var med og gav hånd til os alle
og spurgte til vort velbefindende. Vi kunne
oplyse, at det var i orden, men at vi var
sultne; nødprovianten var forlængt åbnet,
men lige så hurtigt lukket igen, da den
fortrinsvis bestod af brune bønner, som



slet ikke passede til en dansk mave. Føj!
Den smages endnu!

Vort kammeratskab var noget for sig,
det var godt og stærkt. Vi arbejdede det
meste af tiden med det formål at tjene en
ekstra skilling; men vore fritidssysler var
nu heller ikke så alsidige. Tid til
afslapning var der dog. Vi gik meget i
biografen, vor Tent City havde sin egen,
som spillede mere eller mindre gode B–
film. Yderligere havde vi et center med
ølstue, hvor vi kunne indtage vore daglige
enkelte øl, som vort firma gav i form af
boner med 14 stk. på. Handelsværdien for
en sådan var mellem brødre en dollar; og
der var ikke noget i vejen for, at hele arket
kunne omsættes på én gang med diverse
tømmermænd til følge.

Vi havde også en ugentlig bingo–aften,
hvor »pladen fuld« gav op til ca. en
månedsløn i præmie; og det var jo ikke så
dårligt at løbe af med en sådan. Nogle
fortsatte med at spille efter en sådan
aften, enten »på sekseren« eller et andet
spil, som blev spillet med to terninger, der
blev kastet hen ad et 2 kvadratmeter —
filtbeklædt — bord med spanter rundt om,
det gjaldt om at slå 7 eller 9 i første kast;
og der var så indbyrdes væddemål rundt
om. Det var dog mest de amerikanske
arbejdere, som deltog i dette.

Vore sikkerhedsfester var noget for sig.
Et »Safety–Party« blev holdt, når der ingen
arbejdsulykker havde været i en måned.



Så var der gratis brød og øl, alt hvad man
kunne sætte til livs.

I forbindelse med disse fester var der
somme tider optræden af amerikanske
artister; og det skete også, at der var
kvinder iblandt. Det var noget af et særsyn
i dette specielle mandssamfund, hvor
kvinder ellers var forment adgang; men
her var der så lejlighed til at se på nogle
sådanne; og det kan nok være, at de
modtog nogle kraftige tilbud. Disse kunne
dog på ingen måde modtages, da kvinderne
var godt beskyttet af det amerikanske air–
police, hvoriblandt der var et par store
negre, der så temmelig frygtindgydende ud
med deres pistoler og hvide stave.

Festerne forløb altid i god ro og orden;
og fuldemandsslagsmål, som man kan se i
et almindeligt samfund, eksisterede ikke,
da der intet var at slås om.

Da vi havde været på basen i nogen tid,
fik vi vor polardåb, som er en bekræftelse
på, at vi har overskredet polarcirklen i god
ro og orden. Dette svarer til en
ækvatordåb; dog er teksterne på de to
certifikater meget forskellige.

Den nordlige tekst er følgende:
Hermed attesteres, at  .............. har

overskredet polarcirklen udi året .... og
har levet i storisens land blandt hvaler,
bjørne, sæler, vildrener, polarræve og
sneharer, har udholdt de isnende
kuldegrader og kæmpet mod piskende
snestorme, har udholdt svære pinsler som
lange spisekøer, rækkelatrinernes særlige



dufte, smudslitteratur og hæse øl–røsters
slagsange ved midnatstide, dage uden post
og nætter uden kvinder, er blevet
kærtegnet af nordlysets flammende
farvehav og har under nordstjernen
ærbødigst bøjet hovedet for landets
storslåede natur og ere hermed tilkendt
alle rettigheder og æresbevisninger i
henhold til bestemmelser for riddere af
den

»Kongelige Krakkemutianske Orden«.
Rex Borealis.

Nordvindens konge.

1957 ligger jo mange år tilbage, men
tilværelsen i denne arbejdslejr sammen
med kammeraterne var på mange måder en
stor oplevelse.

Det bedste og smukkeste ved turen var
dog hjemrejsen ind i en dansk sommer
med græsset, vandet og træerne — ikke et
øje var tørt!

Svend Aage Frandsen.



Arbejdsløshed
Ungdomsarbejdsløshed er igen
blevet et uhyggeligt begreb. Men ikke nok
med det, de unge, som er færdige med
deres skolegang, kan ikke få arbejde, og
de, der har stået 3 år i lære, bliver
øjeblikkelig sagt op af den simple grund,
at elever under uddannelse bruges som
billig arbejdskraft i deres læretid. Det er
den billige arbejdskraft, for mange elever
arbejder som udlærte det sidste år af
elevtiden, og derved uddannes til
arbejdsløshed.

Jeg kommenterer senere de problemer,
som man vil komme til at stå overfor ved
at være under uddannelse i dagens
Danmark, anno 1974.

Det må først og fremmest være en kritik
af mesterlæren, hvor en elev det meste af
tiden beskæftiger sig med alt andet end
det, han eller hun skulle lave. Derfor må
den ensrettede lærlingeuddannelse under
mesterlæren afløses af et nyt
erhvervsfagligt uddannelsessystem, hvor
man indfører de generelle arbejdsprocesser
på sådan en måde, at de enkelte elever har
flere muligheder for at vælge det, de
ønsker at beskæftige sig med, både i den
teoretiske undervisning og i det praktiske
arbejde, så det bliver så relevant som
overhovedet muligt.



Elevens organisation skal have direkte
indflydelse på, hvordan uddannelsen er
tilrettelagt, og eleven skal også have
medbestemmelse i sin organisation,
således at hans løn bliver hævet fra
sultestadiet til en anstændig løn, som han
kan leve for.

Der tales meget om omskoling. Men det
er jo den store farce. En elev har brugt 3
år eller mere på at få den uddannelse, han
eller hun ønsker, og så er 3 år spildt. Men
begrebet omskoling er en yderligere viden
inden for det fag, som man er uddannet i.
Se blot forsøget på at omskole Hartling fra
præst til statsminister. Det er jo ikke
lykkedes særlig godt, så lad være med at
lade jer bluffe af alt det om omskoling. I
har fået en uddannelse, og jeres krav er
arbejde. I er ikke uddannet til
arbejdsløshed.

Derfor må man ikke udelukke de faglige
aktioner på et bredt plan. Det vil sige
aktioner på lokalt og på landsplan, derfor
må alle arbejde intimt sammen i hele
landet for at få retfærdigheden til at sejre
for uddannelse og arbejde.

Uddannelsesstøtten er blevet udhulet
så kraftigt, at den slet ikke har føling med
de prisstigninger, som rammer os hårdt,
og mange kastes ud i den katastrofale
arbejdsløshed. I fremtiden skal statslån til
de unge under uddannelse ændres, så der
bliver statsgaranterede lån med en
rentesikringsordning. De
uddannelsessøgende vil så blive henvist til



bankerne om udlån. På den måde kan
bankerne selv bestemme, om de vil
udbetale lån. Det hele lugter af en stor
profit og magt, og derved kan de bestemme
over de uddannelsessøgendes fremtid.

Boligproblemet for uddannelsessøgende
er aldrig blevet løst. Man bygger det ene
kollegium efter det andet, uden at mange
har penge dertil, og derfor bliver tvunget
ud i den store boligmasse med spekulation
for øje. Det er jo ikke en demokratisk
boligpolitik, der føres. Vi ser jo på grund
af boligforliget, der blev indgået, at
boligsikringen bliver nedsat, og huslejen
skal stige. Man må derfor stille krav om,
at alle, som er under uddannelse, får
billigere boliger. Kollegiestøtten bliver
finansieret gennem staten.

Mange vil nok tænke, at
arbejdsløsheden ikke blot rammer de
unge, nej, den rammer delvis alle her i
samfundet. Det hårde spil og de trange kår
lader sig mærke, idet flere og flere bliver
fjernet fra deres arbejde og derved kas,tes
ud i den depression, som en arbejdsløshed
giver som følge af fortvivlelse, og hvor
mange gange selvmord er den sidste udvej.

For godt tre år siden kom der en appel
fra en læge i Lemvig, hvis konklusion var,
at man bliver syg ved at være arbejdsløs,
ja, ligefrem kan dø af det, ved at blive
frataget retten til at arbejde. Det er det
samme som at miste kærligheden og elske
et andet menneske.



Hvad de ikke kan klare på
Christiansborg, klares desværre meget
hurtigt med en overdosis sovepiller, og på
den måde har samfundet én mindre at
skulle forsørge, det er den tak, man giver
befolkningen.

Hver måned tvinges 200 danske
arbejdere på førtidspension på grund af
det hårde slid og problemer, som bl. a.
skifteholdsarbejde giver. Det giver sig
udslag i stress, nervøse lidelser og
træthed. Det er egentlig nok til
proteststrejker, som vi oplevede i maj
måned i år. Det viser kun, hvad den hårde
vinter vil byde os. Det minder om tredie
vers i Internationale:

Vi knuges under stat og love.
Vi flås af skattens skarpe klo,
og pligtfri  kan den rige sove,
vor ret kan ingen steder gro.

Mange vil føle på deres egen krop, at de
knuges under stat og love i det
klassesamfund, som vi oplever her i
Danmark, hvor befolkningen belastes af
den tvivl og usikkerhed, som fremkaldes af
den voksende ledighed.

Vi har lige oplevet, at 350 arbejdere på
Svendborg skibsværft er blevet idømt bod
for at protestere mod afgiftsforliget og mod
den stigende ledighed. Det er en urimelig
dom, fordi der her i landet føres en
arbejdsfjendtlig politik. Så er man nu inde



på det, man forstår ved, at aktionsfriheden
er blevet formindsket.

Det er her, at højskolen kommer ind i
billedet. Her kan man diskutere de
problemer, arbejdsløsheden fører med sig.
Derfor må man presse på fra
højskolebevægelsens side, så muligheden
for de arbejdsløse for at komme på
højskole udnyttes, så man derved har
mulighed for at give dem nyt livsmod og få
fjernet den overflødighedsfølelse, som det
er at stå, uden at nogen har brug for én.

Meningen med det, som jeg har skrevet,
er, at min erfaring efter 1½ års
højskoleophold er, at alt for mange er
uvidende om, hvad der sker i det samfund,
som de bor i.

Derfor burde man nok bestræbe sig på
igennem danskundervisningen at drage
eleverne ind i en forståelse af, hvad der
sker rundt omkring dem.

Niels Misser.



Selvstændig —

ja, det er bare
lykken
Det er blevet mig pålagt at forsøge at
skrive et stykke om, hvordan det er at
blive selvstændig forretningsmand.

Da jeg i sin tid kom hjem fra Nørgaards
Højskole og skulle til at begynde at finde
ud af, hvad jeg ville bestille, vaklede jeg
lidt i det.

Jeg startede med at komme på fabrik,
hvor der blev fremstillet plasticrør til el og
vand, og hvor mit job bestod i at varme
rørene op i den ene ende og så skubbe
dem ind over en dorn, så der kom muffer
på. Der arbejdede jeg i nogle år på
treskiftehold, men min astma tvang mig til
at opgive dette job.

Nu skulle jeg så finde på noget andet,
og da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle,
henvendte jeg mig på arbejdsformidlingen,
hvor jeg igen blev sendt på fabrik, men
heller ikke denne gang lykkedes det mig at
falde til ro, jeg blev igen syg og blev
indlagt med mavesår, som heldigvis ikke
var så slemt, da det var et lukket sår, og
som ret hurtig blev kureret.



Da jeg så havde gået hjemme en fjorten
dages tid og sundet mig, så jeg, at Århus
Kioskselskab søgte personale til nogle af
deres kiosker. Jeg søgte et af disse jobs og
var heldig at få det.

Da der var gået et halvt års tid, gik
kioskselskabet konkurs, og det blev solgt
til det store firma Brdr. Jakobsen i
Skjødstrup, som overtog 25 kiosker med
personale, hvor vi jo så straks steg i løn,
men firmaet var efterhånden interesseret i
at få forpagtet kioskerne ud, og jeg vovede
pelsen for at se, hvordan det ville gå, da
jeg nu havde fundet noget, som virkelig
interesserede mig, og hvor vi nu gik over
til at få procenter af salget i stedet for løn.

Den første maj i år kom der en ny
ordning, hvor der blev skrevet nye
kontrakter, og hvor vi købte varelageret af
Brdr. Jakobsen, så kiosken delvis er min
egen. Varelageret skulle vi afdrage med et
bestemt beløb om ugen i de fire første
uger, dernæst skulle resten betales over
seks måneder, så nu er jeg færdig med at
betale mit varelager i begyndelsen af
december måned.

Jeg kan roligt sige, at jeg nyder det nu,
da det at ekspedere altid har været mit
højeste ønske, og bare tanken om at
komme i kontakt med mange mennesker
hver dag gør mig glad, da jeg jo heldigvis
har fået en god og solid kundekreds, så
det at gå fra at være lønslave og til at blive
selvstændig, ja, det er bare lykken.



Alle gamle som nuværende elever og
lærere ønskes en rigtig glædelig jul samt
godt nytår fra nuværende
bestyrelsesmedlem

Bent Jensen, årgang 63—64,
Høgevej 29, 1. tv., 8210 Århus V.



Hvad vil det sige at
være en god
kammerat når
man er på
højskole?
Jeg vil af praktiske grunde vende det om
og sige, hvad må man forvente af en god
kammerat, når man er på højskole? Vi er
kommet på højskole bl. a. for at være
sammen med andre mennesker, at lære
andre mennesker at kende, lære hvad
andre mennesker føler, tænker og ved om
forskellige ting. En grundlæggende ting,
for at vi kan få vores horisont udvidet, er,
at vi på en eller anden måde har kontakt
med andre mennesker. På en højskole er
det den direkte kontakt, vi har brug for.
Jeg har brug for at føle værdsættelse fra
mine kammeraters side, føle at min
personlighed og mine evner har værdi. Der
er her rig mulighed for at vise det bedste i
én selv. Vi er allesammen forskellige, og
der er virkelig brug for hver eneste af os.
Målet for os må være at hjælpe hinanden
med de evner, som vi har. Jeg er f. eks.
glad, når jeg om morgenen møder den
første på gangen og ser, at han ikke er



helt li 'så morgensur, som jeg selv er. Jeg
må se at få den pænere maske på nu. Jeg
skulle vel også se, om jeg kunne få et smil
frem i mit grødede ansigt, så jeg også kan
gøre et bedre indtryk på den næste, jeg
møder. Når jeg har været igennem de
første par timer af dagen og har haft
forskellige opgaver, som har sat
hjernevindingerne i sving, er jeg blevet så
meget vågen, at jeg kan fornemme, hvad
det er, der foregår omkring mig. Der er
mange fag og arrangementer på skolen, og
i de fag, jeg godt kan li ', er det dejligt, om
der er andre interesserede med om
opgaven. Jeg har selv haft stor glæde ved
at opøve mine evner og bruge dem til
glæde og gavn for både andre og mig selv.
Hver eneste af mine kammerater har
mange gode egenskaber og evner i
forskellige retninger, og det er rart at få
en hjælpende hånd med matematikken,
når det kniber, eller måske er vi to eller
flere, der sammen kan sidde og finde ud af
et svært tyskstykke, som vi har for. Det er
skønt, når jeg f. eks. på denne måde
kommer ud af min egen lille verden eller
får andre med over i den.

Vi kommer hinanden meget mere ved,
end vi går og aner. Jeg føler mig virkelig
opløftet, når andre på en positiv måde
kommer ind i mit liv.

Der er ham, der altid har en frisk
bemærkning, der er hende, der kan gøre
en fjantet, og ind imellem kommer hende,
der får én til at tænke alvorligt over



tingene, og ham, der altid har en god idé
til løsningen af et problem. Det er lykke,
når pigerne siger ja til at danse, når der er
fest. De er jo selvfølgelig til for at varme
mig og ikke bænkene. Til at begynde med
træder jeg dem måske over tæerne i
dansen; men jeg får dem nok alligevel lært
at danse.

Ærlige kammerater sætter jeg stor pris
på, de der altid kommer igen med det, de
har lånt og siger »tak for lån«. Det kunne
jo være, at jeg kom i nød en anden gang,
og så er det rart at have venner. Det
venskab, vi har brug for, er baseret på
grundlæggende principper: så som
ærlighed, opofrelse, hensyntagen,
påskønnelse, taknemlighed, velvillighed,
loyalitet, pålidelighed, medfølelse og
mange andre ting, så når jeg nævner dem,
føler jeg mig helt ussel i forhold dertil. Der
er meget at leve op til, men for hvert
skridt på vejen vi når, vil vi føle det værd,
vi som mennesker har. Man siger,
»kærlighed avler kærlighed«. Vi vil på
denne måde blive hjulpet frem ad
succesens veje, når vi gør noget for andre.

At være en god kammerat er noget, man
må lære, og man kan hjælpe andre til at
blive det ved først selv at være det over for
andre.

Hvorfor være kammerater? Og hvordan
kan et kammeratskab opstå? Som mange
ved, bliver mennesker i krig og anden
modgang gode kammerater, fordi de da har
noget at være fælles om, en fælles opgave,



som er vigtigst for dem alle. Hvad er vi her
for? For det første for at udvikle os
menneskeligt, ellers kunne vi jo li'så godt
tage et brevkursus. For det andet er vi her
for at lære noget, at uddanne os til et eller
andet fag. I det øjeblik vi får øjnene op for
målet med samværet på en højskole, vil vi
se, at vi virkelig kan drage stor nytte af
hinanden. Netop det, at vi er med til at
udvikle hinanden og derved også støtte
hinanden i skolearbejdet, vil give os en
stor tilfredsstillelse og glæde ved
samværet. Livet og alt i livet har
modsætninger, så hvis vi ønsker at få
udvikling, må vi også give mulighed for
udvikling. Jo mere vi som kammerater her
på skolen giver af os selv, jo mere vil vi få
igen; det er den eneste mulighed, vi har,
hvis vi vil nå vore mål.

Det er godt at kende hinandens mål, så
vi kan hjælpe hinanden fremad på vejen.
Det er derfor vigtigt, at vi kommer ind på
livet af hinanden, lærer hinanden at
kende. Vi skal lære at leve med hinanden,
så hvorfor ikke få en god tid sammen? Går
vi og brokker os over hinanden, spilder vi
både vores egen og de andres tid, og hvis
vi tænker over det, er sådan et
skoleophold alt for dyrt til, at tiden bare
skal gå på må og få, så vi skal være
kastebolde for hinandens luner og følelser.
Vi skulle gerne gå her fra skolen både som
bedre mennesker og som dygtigere
mennesker. Der er ikke noget bedre for
vores fremtid end det at kunne se tilbage



på en god fortid, at have en følelse af et
godt kammeratskab, vi har haft.

frede Jakobsen skovbo.



Beretning fra
Elevforeningen
Der er i årets løb afholdt 4
bestyrelsesmøder, og fra disses
dagsordener kan fremhæves: Elevlegatet er
af bestyrelsen blevet omdannet til et
tilskud i forbindelse med ophold på skolen
i sommerperioden — når vi har penge til
det.

Generalforsamlingen:

Formanden bød velkommen. Olav
Liengaard valgtes til dirigent. Derefter
aflagde formanden beretning, idet der blev
rettet et særligt velkommen til fru
Nørgaard, som på sin fødselsdag blev
udnævnt til æresmedlem af vor forening
som en ringe tak for al det arbejde, hun
har gjort for os. Der blev herefter redegjort
for, hvorfor bestyrelsen havde indskrænket
underholdningen søndag eftermiddag, og
dette punkt gav anledning til en del
diskussion og forslag, som alle er skrevet
ned og vil blive forsøgt indarbejdet i næste
års program.

Efter at beretningen var godkendt,
aflagde Else Skovbo Jensen regnskab, som
ligeledes blev godkendt.



Valg af bestyrelse: Verner Schöster
ønskede ikke genvalg. Else Skovbo Jensen
og Kjeld O. Nielsen blev genvalgt, og
nyvalgt blev Svend Aage Frandsen.

Den foreslåede kontingentforhøjelse til
mindst 20,— kr. pr. år blev godkendt med
stort flertal. Dog blev det foreslået at
udsende et kvartalsskrift i stedet for
årsskriftet med en orientering om skolen
og foreningens arbejde. Spørgsmålet om
dette er muligt, vil blive taget op i
bestyrelsen.

Lovændringsforslag (§ l a) blev vedtaget
med 59 af 70 mulige stemmer.

Til revisorer valgtes Jørgen Nørgaard og
Danhøj, idet Bløcher ikke ønskede
genvalg, og deres suppleanter blev Anders
Andersen og Olav Liengaard.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Steen Desmorais, Frank
Rygaardsvej 8, 9400 Nørresundby.
Næstformand: Agnete Rasmussen,
Jegstrupvænget l, 8310 Tranbjerg, tlf.
(06) 29 11 08.
Kasserer: Else Skovbo Jensen,
Konvalvej 10, 8850 Bjerringbro, tlf. (06)
682553.
Sekretær: Kjeld Ole Nielsen,
Engparken 15, 8362 Hørning, tlf. (06)
92 22 84.
Bent Jensen, Høgevej 29, 1. tv., 8210
Århus V, tlf. (06) 19 02 45.
Niels Misser, Dalgaskollegiet, blok 3,
lejlighed 301, 7800 Skive.



Svend Aage Frandsen, Langenæsallé
57, 3. tv., 8000 Århus C, tlf. (06) 11 37
03.

Bestyrelsen har følgende med i skolens
repræsentantskab: Gerda Andersen,
Verner Schöster, Steen Desmorais.

Såfremt nogle af ovenstående skrevne
linier skulle sætte nogle gode ideer i gang
hos dig, vil jeg være meget taknemlig for,
om du vil kontakte mig eller en anden af
bestyrelsen.

Jeg vil slutte dette med at ønske alle
vore medlemmer og venner en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår med håb
om, at vi må se flere til vores
sammenkomst — første hele weekend i
september 1975.

P. b. v.
Steen Demorais,

formand.



Tak til

Werner Schösler
På generalforsamlingen i år måtte vi tage
afsked med Werner Schösler, idet han ikke
ønskede genvalg efter fire år i bestyrelsen,
heraf tre som næstformand. Trods den
lange køretur har vi sjældent måttet
undvære Werner, når der skulle gøres et
stykke arbejde i foreningen, og han
fortsætter da også som en af
elevforeningens tre repræsentanter i
Nørgaards Højskoles repræsentantskab, en
post, som han har haft siden 1971.

Tak for et positivt samarbejde gennem
årene.

Kjeld Nielsen.



Sammendrag af
regnskabet 1973—74

INDTÆGT
Beholdning overført fra 1972—73:

Indestående i bank    731,34
Indestående i bank    275,70
Indestående på giro    641,37
Præmieobligationer    100,00
Kontant       29,83 1.778,24

Renter på giro      23,44
Renter på bankbog      25,75
Renter på bankbog      15,81
Medlemskontingent 6.165,50
Overskud ved salg af øl og sodavand (elevmøde 1973)    702,65
Gave (giveren ønsker at være anonym)    500,00

Balance 9.211,34

UDGIFT
Gaver    164,00
Fremstilling af elevskrift, betalt for 600 stk. 6.460,00
Porto og kuverter    895,60
Kørsel til bestyrelsesmøder    468,00
Orkester ved elevmødet 1973    400,00
At overføre til 1974—75:

Kontant    156,88
Giro    218,31
Bank    157,04
Bank    191,51
Præmieobligationer    100,00    823,74

Balance 9.211,34

Regnskabet er d. d. revideret, bilagene gennemgået og
kassebeholdning, bank–, giro– og obligationsbeholdning kontrolleret.
Obligationerne er midlertidig forlagt. Ellers intet fundet at bemærke.



Bjerringbro, den 7. september 1974.
N. C. Danhøj E. Bløcher





Forårssemestret 1974
1. række f ra vens tre :
Karen Agesen,  Åbybro
Steen Albrechtsen,  Gladsaxe
Hans P.  Almbæk, Holstebro
Joan Alminde,  Kjel lerup
Akse l Andersen,  Randers
Britta Andersen,  Randers
Jens Ove Andersen,  Randers
Karen M. Andersen,  Hvorslev
Kar in Andersen,  Bjerr ingbro
Mona Augustsen,  Ølgod
Ib Bach, Tarm
Poul Bager,  Ulstrup
Mogens Bal le,  Hadsten
Karin Bonnerup, Thisted
Sv.  Er ik Broch,  Thorsø

2. række f ra vens tre :
Flemming Bruun, København
Ebbe Bønnerup, Brabrand
Per Carlsen,  Saxkøbing
Vagn Caspersen,  Randers
Anders Chemnitz,  Stenli l le
Inger M. Chris tensen, Børkop
Jens S.  Chris tensen, Århus
Ole Christensen, Holstebro
Susanne Christensen, Naur
Vivi  Chris tensen, Randers
Arne Hvi id Christ iansen,

Århus
Pal le Dahl,  Gladsaxe
Gunnar Damkjer,  Århus
Anne Dencker,  Kje l lerup
Amos Edvardsen, Narssak
Dorte Egebjerg,  Brønshøj

3. række f ra vens tre :
Poul Er ik Elk jær,  Si lkeborg
Jørn Eskildsen,  Århus
Dora Freder iksen,  Herning
Henning Frøs lev,  Morsø
Søren Grøf tehauge,  Gudme
Karsten M. Hansen, Je l l ing
Orla Hansen, Randers

Sonja Hansen, Randers
Torben Hein isch,  København
Jens Jørgen Høstrup,  Grenå
Bente Haagensen,

Dronninglund
Inger Jacobsen, Holstebro
Anders Chr.  Jensen, Randers
Else M. Jensen, Randers
Finn Mørup Jensen, Kjel lerup

4. række f ra vens tre :
Kurt Jensen, Brønshøj
Kurt Jensen, Langå
Ejnar Bløcher,  lærer
Elsebeth Dela,  lærer
Anne M. C lausen, køkkenleder
Chr.  Danhøj,  lærer
Johs.  Fisker,  pedel
Troe ls Otterstrøm, forstander
Karen Otterstrøm
Birg it  Framming,  lærer
Al is Greve,  lærer
Else S.  Jensen, lærer
Olav L iengaard,  lærer
Gerda S.  Madsen, lærer
Kurt Al lan Jensen, Århus
Martin S.  Jensen, Brønders lev

5. række f ra vens tre :
Per H. Jensen, Århus
Sonja Jensen, Lystrup
Fritz N ielsen,  lærer
Poul N ielsen,  lærer
Jørgen Nørgaard,  lærer
Nancy M. Petersen,  sekretær
Hans P.  Petersen,  lærer
Britta Pr imdahl,  økonoma
Ellen H. Rasmussen, lærer
Birthe Rønnebæk,

kontorassistent
Torben Jensen, Odder
Aase Kjær,  Højbjerg

6. række f ra vens tre :



Hans J.  Klausen, Engesvang
Birg it  Kr istensen, Høng
Søren Kris tensen, Esbjerg
Ejnar B.  Krogh, Hammel
Knud Krø jmand, Farsø
Birthe Kunak, Ikast
Henning Kaad, Gråsten
Niels Larsen,  Esbjerg
Martin Lassen,  Skærbæk
Solve ig Laursen,  Horsens
Poul Er ik Lund, Varde
Johann Luplau, Holme–

Tranbjerg

7. række f ra vens tre :
Anne M. Lystbæk, Videbæk
Hans E.  Madsen, Tarm
Preben Madsen, Hammershøj
Niels Misser,  København
Ole Misser,  København
Brian Mittrup,  Randers
Sonja Mortensen, Blåvand
Anne M. Mortensen, Århus
Bendt,  Munk, Randers Søren
P. Møl ler,  Vej le
Anne H. Nie lsen,  Gedved
Benny Nie lsen,  Hels ingør
Birg itte Bødker Nie lsen,

Brabrand
Bjarne Nie lsen,  Løgstør
Bjarne Nie lsen,  Randers

8. række f ra vens tre :
Shir ley Nie lsen,  Egvad
Leon Nomberg,  Århus
Jan Nørholm, Århus
Connie Pedersen,  Bramminge
Egon Pedersen,  Hadsund
Inge l ise Pedersen,  Randers
Pernil le  Pedersen,  Spentrup
Torben G. Pedersen,  Herning
Jørgen P ih l,  Hammershøj
Arne O. Rasmussen, Randers
Bjarne Rasmussen, Rungsted
Lisbeth Rasmussen, Korsør
Ruth Rasmussen, Langå
Per Ravn, Varde
Zbigniew Rusin,  Århus

9. række f ra vens tre :
Ole Skov,  Bornholm
Poul Skov,  Fejø
Henry Skovgaard,  V iborg
Bent Solberg,  Randers
Torben Storgaard,  Vestb jerg
Alex Storm, Odense
Per Svane,  Randers
Finn Svendsen, Vejen
Bjarne Sørensen, Gjern
Eiv ind Sand, Esbjerg
Jørgen Temmesen, Odense
Svend Thaisen,  Grædsted
Kirsten Thier,  Randers





Efterårssemestret 1974
1. række f ra vens tre :
Tove Albrechtsen,  Randers
Joan Alminde,  Kjel lerup
Eli  Andersen,  Randers
Else K.  Andersen,  Karup
Kje ld Juul Andersen,  Nyborg
Lil l ian Andersen,  Odense
Bertel  Berte lsen,  Randers
Helle Bonde,  Gladsaxe
Ernst Bondesen, Helle
Jytte Bondesen, Randers
Lucyna Borowska,  Århus
Flemming Bruun,

Freder iksværk
Leif  Brøndum, Hadsten
Ernst Chris tensen, Århus
Lena Christensen, Skjern
Lissy Chris tensen, Herning
Arne Hvid Chris t iansen, Århus

2. række f ra vens tre :
Marie Degn, Randers
Anne Dencker,  Kje l lerup
Johny Drægert,  Randers
Poul Er ik Elk jær,  Si lkeborg
Leif  Fagerberg,  Odense
Anni Fi lt ,  Århus
Geert Gerts,  Freder ikssund
Lise Groth,  Randers
Søren Grøf tehauge,  Gudme
Hanna Gørges,  Odder
Jørgen Hansen, Ve j le
Kurt H.  Hansen, Dianalund
Stig Hansen, Århus
Svend Aage Hansen, Brønshøj
Pia Haun, Randers
Kje ld Hørup, Randers

3. række f ra vens tre :
Irma Jakobsen, Gedved
Jens Chr.  Jensen, København
Finn Mørup Jensen, Kjel lerup
Ib Bomholt  Jensen, Brædstrup
Jørgen H. Jensen, Århus

Poul Er ik Jensen, Pandrup
Karen Margrethe Jepsen,

Randers
Bent Johansen, Vanløse
Kaj Høstrup Jørgensen,

Roski lde
lette Karsberg,  København
Kurt Kai luweit ,  Vej le
Inger Kar lsen,  Bjerringbro
Ellen Kyndesen, Struer
Connie Larsen,  København
Ken Laursen,  Skanderborg
Rikke Lebech, Tamdrup
Tove Lionett ,  Randers

4. række f ra vens tre :
Birthe Lyngholm, V iborg
Annie Lærke,  Århus
Jette Madsen, Thisted
Henrik Mikkelsen,  Randers
Betty Nie lsen,  Randers
Bjarne Nie lsen,  Randers
Hanne Nie lsen,  Esbjerg
Hanne Husted Nielsen,  Århus
Hanne Wind Nielsen,  Ålborg
Hans Jørgen Nie lsen,  Køge
Jens Chr.  Nie lsen,  Holstebro
Kaja Nie lsen,  Høng
Shir ley Nie lsen,  Egvad
Lis Overbye,  Randers
Heino Papuga,  Århus
Lil l ian Pedersen,  Odder

5. række f ra vens tre :
Al lan Petersen,  Høje Tåstrup
Bonde Bak Pedersen,  Randers
Ingrid Thybo Pedersen,  V iborg
Steen Rørvig Petersen,

København
Susanne Petersen,

Freder iksberg
Søren K.  Petersen,  Helsingør
Finn Poulsen,  Randers
Margit  L.  Poulsen,  Odder



Kirsten Schrøder–Hansen,
Rødovre

Bjarne Sund, Holstebro
Kurt W. Sørensen, Thisted
Torben Nørgaard Sørensen,

Horsens

6. række f ra vens tre :
Anette Thomsen, Århus
Torben Tol lundgaard,

København
René Vert ing,  Helsingør
Ib Hedegaard,  Skive
Ole Johnsen, Hels ingør
Flemming Stef fensen,  Hjørr ing
Frede Skovbo,  Randers
Anni Hansen, Hadsten
Eigi l  Froberg,  Rougsø
Maria Jekel,  Århus
Peder Andersen–Møl ler,

Kalundborg
Jens Er ik Boldsen,  Nørhald

7. række f ra vens tre :
Jan Borch,  Næstved
Marianne Dahl,  Brønders lev

De følgende ti  er lærere:
Birg it  Framming Nie lsen
Poul N ielsen
Elsebeth Dela
Emil Dela (g.  m. ovennævnte —

og ikke se lv lærer — hund
Bumle)

Fr itz N ielsen
Ellen H. Rasmussen
H. P.  Pedersen
Else Skovbo Jensen
Al is Greve
Olav L iengaard

Peder Chr.  Duurloo,  Århus
Jette Enevo ldsen,  Rønnede

8. række f ra vens tre :
Jette Gregersen,  Randers
Rolf  Hagstrøm, Horsens
Abdul Hamid,  Randers
Jonna Hansen, Randers
Birthe Rønnebæk, sekretær

De følgende seks er lærere og
forstanderpar:
Ejner Blocher
N. C.  Danhøj
Karen Otterstrøm
Troe ls Otterstrøm
Estr id Lynnerup
Jørgen Nørgaard

Johannes Fisker,  pedel
Jørn Horup, Randers
Torben Hougaard,  Århus
Børge Jensen, Gjern
Hans Ove Jensen, Varde

9. række f ra vens tre :
Jan Jensen, København
Hans Jørgen Johansen, Brørup
Tage Kjeldsen,  Esbjerg
Niels Knudsen, Århus
Jens Kr ist iansen, Nr.  Als lev
Anni Kruse,  Svendborg
Anne Bel la Larsen,  Horsens
Per Larsen,  Randers
Bent Lauth,  Ryomgård
Torben L ind,  Randers
Jonna Karin L indgaard,

Randers
Hans-Ole Brath Madsen, Århus
Børge K.  Mathiasen,  Støvr ing
Lene Pedersen,  Ringsted
Lone Pedersen,  Skælskør
Rita Pedersen,  Randers
Aase Pedersen,  Randers

Sids te  række f ra vens tre :
Kirsten Petersen,  Vallensbæk
Mette Prang,  Randers
Henning Sørensen, Ry
Henrik Lykkemark Sørensen,

Mariager
Jytte Sørensen, Farsø
Otto Aabo Sørensen,

Bjerr ingbro
Pia Sørensen, Esbjerg
Yvonne Thygesen,  Kalundborg

De sidste 8 er personale:
Agnete Mikkelsen



Britta Pr imdal
Johanne Graversen
Inge l ise M. Pedersen
Else Marie Hald

Anne Grethe Sørensen
Anne Marie Clausen
Bitten Jensen



Love for Nørgaards
Højskoles elevforening
§ l. Foreningens formål er at holde

forbindelsen mellem skolen og tidligere
elever ved lige samt evt. at yde bistand til
disse. Som medlemmer kan optages
tidligere og nuværende elever og
funktionærer ved skolen.

§ l a. Som medlemmer kan også optages
deltagere fra Nørgaards Højskoles
feriekurser, når disse mindst 3 gange har
været sommerkursister på højskolen.

§ 2. Elevmøde afholdes l gang årligt.
§ 3. Generalforsamling afholdes sammen med

elevmødet. Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning, som

stilles til godkendelse.
3. Regnskab aflægges og stilles til

godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisorer og

suppleanter.
6. Eventuelt.
Forslag til lovændringer skal være
formanden i hænde senest 2 måneder før
generalforsamlingen, idet forslagene skal



indgå i den udsendte dagsorden for at
kunne vedtages.

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

§ 5. Kontingentet fastsættes hvert år ved
generalforsamlingen.

§ 6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der
vælges for 2 år ad gangen. 4 afgår på
ulige og 3 på lige år efter tur. Der vælges
2 revisorer, 2 suppleanter for revisorerne
og 3 suppleanter til bestyrelsen, alle for l
år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer
sig selv.

§ 6 a. Bestyrelsen vælger hvert år for et år ad
gangen 5 repræsentanter til skolens
repræsentantskab. Endvidere vælges 5
personlige suppleanter for disse.

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig efter
bemyndigelse ved den årlige
generalforsamling.

§ 8. Der udsendes et elevskrift hvert år til jul.
§ 9. Hvis foreningen opløses, tilfalder de

økonomiske midler Nørgaards Højskole.



Nyt fra landsforeningen
af højskoleelever
Tidligere højskoleforstander Hans Lund
hævdede, når han spurgte sine elever, hvorfor
historien ikke umiddelbart interesserede dem,
svarede eleverne altid, at nutiden er så
spændende, og dens begivenheder fylder sådan i
bevidstheden, at der slet ikke er plads til mere.
Han mente ikke, det var rigtigt, men at det
forholder sig lige omvendt. Beskæftiger man sig
med nutiden, afføder den nærmest et behov for
at lære fortiden at kende.

Til næste år er det fem og tyve år siden,
Landsforeningen af Højskoleelever (LaH) blev
stiftet. Denne begivenhed er snart en historisk
hændelse, hvorfor jeg vil omtale den i det
følgende. Mange elevforeningsmedlemmer er nok
ikke klar over, at LaH har eksisteret så længe,
da mange medlemmer fra de første år sikkert
ikke er med længere.

Den 24. marts 1950 samledes 6 mennesker
til et møde på Christiansborg i København til
det første bestyrelsesmøde i LaH. Dette initiativ
var taget af den radikale politiker, tidligere
undervisningsminister Jørgen Jørgensen, som
var en varm fortaler for højskoletanken. Det
fremgår ikke klart af protokollen, hvilke
elevforeninger der stod bag oprettelsen, men at
det snarere var en kreds af højskolelærere, –
forstandere og tidligere højskoleelever. Det var,



foruden Jørgen Jørgensen, som blev valgt til
formand på dette møde, Evald Toftemark, Svend
Hillgaard, Poul Engberg, Birthe Mailund og
Alfred Hansen. På det andet bestyrelsesmøde
den 29. april 1950 ansattes Erik Halvorsen som
sekretær for LaH. Han var den mand, som lagde
grunden for arbejdet i LaH og derved
Højskolernes Sekretariat (HS). Et stort arbejde
blev lagt i at få HS etableret, og få højskolerne
til at se den betydning, det især dengang var at
få et samlet oplysningskontor for højskolerne i
København.

LaH's første årsmøde blev afholdt den 30.
april 1953 i Odense. Af referatet fremgår det, at
der var deltagere fra 20 højskoler, og LaH
repræsenterede ca. 56.000 medlemmer.

Erik Halvorsens opgave gik kort og godt ud
på at få byungdommen interesseret i og opdage
de muligheder, der var i at komme på højskole.

Dette blev gjort ved at starte forskellige
aktiviteter, hvorved man gjorde opmærksom på
højskolen som idé, og fik byungdommen
interesseret. Nogle af de ting, som Erik
Halvorsen fik sat i gang dengang, kan ses af
følgende aktiviteter.

Fabrikshøjskoler. I vinteren 1950—51
startedes højskolekurser på 9 forskellige
virksomheder i Kolding, Vejle, Odense og
København med ca. 1200 arbejdere. Disse
kurser fortsatte de følgende par vintre i de
samme og nye byer.

Feriekurser. I sommeren 1950 blev der
gennemført feriekurser på 10 højskoler. Dette
arrangement har været gennemført hver sommer
siden da.



Aftenhøjskole i Vartov. For at skabe kontakt
med byungdommen i København blev der
arrangeret aftenhøjskole i Vartov. Om
sommeren kunne de deltage i et feriekursus på
en højskole, hvilket man opfordrede dem til. Der
var ca. 200 deltagere på 4 hold det første år.

Den vandrende højskole. I sommeren 1952
blev der arrangeret Den vandrende højskole,
hvor man besøgte ca. 4—5 højskoler i Sverige
eller Norge i løbet af 2 uger. Rejsen foregik med
bus eller tog og var på 1500 km i alt. Ideen bag
disse arrangementer var, at få højskolefolk i de
pågældende lande til at uddybe og give
sammenhæng i den fælles historie på »stedet,
hvor begivenhederne skete«, i stedet for at høre
om det i en foredragssal. Der blev arrangeret 2
hold á 42 deltagere det første år, men i
sommeren 1953 måtte man aflyse det ene hold
på grund af paratyfus–epidemi i Blekinge og
Småland. I 1954 måtte man aflyse 2 af de
planlagte 3 hold på grund af manglende
tilslutning. Derefter blev de ikke gennemført
oftere. Der skulle gå det meste af 15 år, før
denne specielle højskoleform blev taget op igen.
I 1970 gennemførte LaH en fællesrejse med fly
til USA med over 100 deltagere, hvilket var en
stor succes.

Informationskontoret. Af protokollen fremgår
det, at oplysningsvirksomheden over for
udlændinge om højskolen begyndte i 1953.
Denne virksomhed har HS varetaget siden da.

Fællesbrochuren. De første fællesbrochurer
begyndte man at udsende omkring 1954, og det
gør man stadig.



Desuden førte man et omfattende
adressekartotek over alle de henvendelser, der
kom for at søge oplysninger om enten et
højskoleophold, et feriekursus, aftenhøjskole
eller på anden måde viste interesse. Disse
mennesker fik tilsendt relevant materiale,
hvorved man efterhånden fik flere kontakter
udadtil.

I HS' første år benyttede man sig også af
besøg af udlændinge til at gøre pressen
opmærksom på højskolernes eksistens. Dengang
var det »stof« at skrive om en udlænding, som
kom til Danmark for at studere folkehøjskolen.
Det gav omtale om højskolen i pressen.

Halvorsen lagde grunden til HS' arbejde, og
denne linie fortsatte de følgende år. I
begyndelsen af 1960'erne oprettede man
højskolernes U–landskurser, hvilket var et stort
arrangement. Dette ophørte i 1966 og blev
overtaget af andre organisationer. Men i den
tid, det foregik i HS' regi, var det med til at
udbrede højskoleideen ud over landets grænser.

Foruden højskolerne var også
landbrugsskolerne og senere efterskolerne med i
HS' arbejde, hvilket gav en stor kontaktflade
gennem oplysningsarbejdet om de frie
skoleformer.

Disse historiske glimt har hovedsagelig
fortalt noget om de første ti år af sekretariatets
arbejde. Det følgende vil fortælle noget om de
aktiviteter, der har fundet sted det sidste år.

HS kort fortalt f  or 1974
Landsforeningen af Højskoleelever's formål er
»at virke til gavn for den danske folkehøjskole



og højskoletanken, bl. a. gennem driften af
Højskolernes Sekretariat i samarbejde med
»Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.« Dette
gøres bl. a. ved, at HS udgiver en
fællesbrochure med oplysninger om de
højskoler, der er tilsluttet HS. Sidste oplag var
på 30.000 stk. Derudover har HS i det sidste år
udsendt og uddelt ca. 19.000 brochurer fra de
enkelte højskoler. På den baggrund kan man
stille spørgsmålet: Hvordan står det til med
højskolerne i Danmark? Hvis man ser på de
sidste officielle tal fra undervisningsministeriet,
er interessen for at tage på højskole i kortere
eller længere tid stigende. I året 1972—73 var
der i alt ca. 24.700 elever (mod ca. 22.100 i
1971—72) på højskolerne, hvilket er det største
antal nogen sinde. Heraf var ca. 15.900 elever
(mod ca. 13.100 sidste år) på korte kurser (1—4
uger), og ca. 8.800 (mod ca. 9.000 sidste år) på
lange kurser (mere end 4 uger).

I det sidste år har der været ca. 3.800
avisudklip om højskolerne. Disse findes på HS,
og ved et besøg i HS vil man kunne se de sidste
24 års højskolehistorie illustreret i tusindvis af
udklip.

På HS modtager vi hvert år mere end 300
breve fra udlandet med ønsket om oplysninger
om højskolen, ligesom der er et stort besøg af
udenlandske gæster — enkeltpersoner så vel
som delegationer.

Udstillingen HØJSKOLEBILLEDER har været
vist på en del højskoler og biblioteker, og flere
venter på at bringe den i det nye år. Disse
aktiviteter har givet berøring med mange



mennesker, hvilket er en kontakt, som
forhåbentlig kommer højskolerne til gode.

LaH kort fortalt for 1974
Der har i det forløbne år også været en stor
aktivitet i de enkelte elevforeninger. Man har
arrangeret kurser for egne og andre medlemmer.
Også i LaH har der været stor aktivitet. Som
noget nyt kan nævnes, at en kreds af
elevforeninger i København har afholdt fælles
møder med emner som »Kina« og »Vort forhold
til den tredie verden«. Disse møder har været
godt besøgt. Der vil i efteråret 1974 blive
forsøgt startet et lignende mødesamarbejde i
Århus.

LaH har nedsat et internationalt udvalg (IU)
til at varetage de internationale kontakter. IU
har bl. a. været med til at få udarbejdet en
pjece på engelsk, der kort fortæller om
højskolens historie og arbejde i dag.

LaH's blad, Højskoledebat, har fået nyt navn:
HØJSKOLEELEVER. Der arbejdes på en evt.
udvidelse af bladet, således at det kan
udkomme flere gange årligt. Bladet bringer nyt
fra LaH, fra elevforeningerne og højskolerne,
ligesom der i bladet bringes en lang række
tilbud om kurser, arrangementer fra Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor LaH er medlem.

Årsmødet 1975
LaH's årsmøde i 1974 var det største i
foreningens historie. Det formede sig som et
weekend møde med »Folkestyret og Højskolen«
som tema. Næste årsmøde afholdes den 7.—8.
juni 1975 på Egå ungdomshøjskole, 8250 Egå.



Alle elevforeningernes medlemmer er
velkommen.

Det er vanskeligt på den givne plads at
skildre alt, hvad der foregår i Landsforeningen
af Højskoleelever og Højskolernes Sekretariat.
Hvis man gerne vil vide mere om LaH, er man
velkommen til at aflægge os et besøg i Vartov.
Alle er velkommen.

Vartov, den 30. oktober 1974.

Arne Andresén.

— — —

P.S. Til jeres oplysning kan meddeles, at
Nørgaards Højskoles elevforening ikke er
medlem af Landsforeningen af Højskoleelever.









Til slut en hilsen fra elevforeningens bestyrelse.
Vi henleder opmærksomheden på, at mindste
kontingent er kr. 20,00 årligt.
Regningsindbetalingskort er udsendt til
medlemmerne i november måned, men for en
ordens skyld gør vi opmærksom på, at
foreningens postkonto nr. er 53625.

Husk at meddele adresseforandring.
Meddelelsen bedes sendt til

Nørgaards Højskoles elevforening
8850 Bjerringbro

og ikke til skolen.

Vi ønsker alle EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT
NYTÅR.

Bestyrelsen


