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Forklaring på symboler
Lige som de gamle vikinger indhuggede runer og
helleristninger i klippesiderne, således har vi
her forsøgt i deres stil at sige noget om denne
skole.

Som motiverne er historiske, er skolen det
også. I  øverste hjørne til højre har vi den ældste
form for vort f lag, et kors i ringen. Symbolet på
tro og evighed. Jeg mindes den kloge forstander
for Sveriges største arbejderhøjskole, Alf
Ahlberg, der engang sagde: En kultur fødes med
sin religion og går under med den.

Midt i billedet finder vi skibet —
vikingeskibet — havets betvinger. For vikingen
var det vel nok symbolet på handling og kamp,
for os er det snarest billedet på menneskelivets
sejlads mellem de levendes land og de dødes
rige, således som kirkeskibene også er det, som
de hænger under de ærværdige gamle
hvælvninger. Det er den samme symbolik, vi
møder i oldtidens langdysse såvel som i
kirkebygningens udformning i hovedskib og
sideskibe.

Øverst til  venstre er et mærkeligt
dobbeltsymbol, der findes på mange svenske
helleristninger: hesten og ankeret. Ankeret er
håbets tegn, hesten var i den hedenske mytologi
det væsen, der førte solskiven over
himmelbuen. Hrymfakse, der hver morgen ved
Dellings porte henter den nye dags sol. Håbet
knyttes vel hertil, at vi ønsker, at der vil være
mange dage for os østpå endnu.



Konkurrence om ny forside
Fra forskellig side har der været fremsat ønske
om en ændring af forsiden. Elevforeningens
bestyrelse har derfor besluttet at opfordre alle
elevskriftets læsere til at komme med forslag til
en ny forside.

Giv fantasien frit løb og send os dit forslag.
Nørgaards Højskole og Elevforeningen vil hver
give 100 kr. som præmie for det (evt. de) bedste
forslag, der måske også vil kunne anvendes til
et emblem, til tryk på t–shirts o. 1.

Bestyrelsen og skolen forbeholder sig dog
ret til  at forkaste samtlige indkomne forslag,
hvis de ikke findes egnede.

Sæt mærke på dit forslag, vedlæg navn og
adresse i en lukket kuvert, hvorpå det anvendte
mærke er anført og send det hele inden 1. april
1978 til  kassereren for Elevforeningen, Else
Skovbo Jensen, Nørgaards Højskole, 8850
Bjerringbro.

BESTYRELSEN.



Elevmøde 1978 —
3. og 4. juni
Reserver allerede nu lørdag den 3. juni og
søndag den 4. juni 1978. — På
generalforsamlingen i september i år blev det
vedtaget at flytte elevmødet til juni. På grund af
det af skolen arrangerede grønlandskursus,
hvori indgår rejse til Grønland, er det
nødvendigt, at vi holder elevmødet allerede
første weekend i juni. Den følgende weekend er
forstanderen og flere lærere på Grønland. De
trafikale forbindelser der har bevirket, at turen
ikke kan udskydes et par dage.



SKOLEN SET
UDEFRA!
I  mange år arbejdede Bjerringbro
Højskoleforening på at få etableret en højskole i
Bjerringbro, og da muligheden opstod ved
Nørgaards Højskoles flytning fra Hadsten, viste
foreningen sig at være opgaven voksen. Ved en
stor indsats fra både foreningen og skolen og
med den nødvendige hjælp fra anden side, blev
det hurtigt en realitet med byggeri af skolen i
Bjerringbro.

Det færdige resultat blev godt. Udefra virker
bygningerne meget ti ltalende. Hvordan de virker
i det daglige, har jeg ingen forudsætninger for
at bedømme, men når man kommer på skolen
som deltager i møder og andre arrangementer,
virker lokaliteterne meget indbydende og
formålstjenlige, og jeg synes nok, at de
mennesker, der stod for byggeriet, har god
grund til at være tilfredse.

At der er behov for skolen, er jo allerede nu
tilfulde bevist gennem det store elevtal, som
skolen kan berette om, og som har givet
grundlag for, at man allerede nu, så få år efter
starten, er langt fremme med nye byggeplaner.

For byen og egnen har skolen haft stor
betydning, og der er for mig ingen tvivl om, at
denne betydning vil blive større og større i de
kommende år. Fra skolens side er man meget
åben og gør et stort arbejde for at knytte
kontakter udenfor skolen gennem feriekurser,
møder i samarbejde med højskoleforeningen m.
m. Denne åbenhed, som skolen viser, bør vi,
som ikke har vor daglige gang på skolen, være
glade for og komme i møde, da jeg er overbevist
om, at et større kendskab til , hvad skolen står
for, og hvori det daglige arbejde består, vil være



af betydning for begge parter. De
arrangementer, som skolen står for, er et godt
indslag i egnens kulturelle liv, og som regel er
der stor tilslutning, hvad arrangørerne også
fortjener, da man har forstået at ti lrettelægge et
godt program i hver sæson. Alle mødeemner kan
selvfølgelig ikke have lige stor interesse for alle,
men jeg vil gerne her anbefale, at man studerer
skolens mødeprogram, for der er hver sæson et
eller flere af møderne, som vi hver især kan
have udbytte af at deltage i.

Jeg vil slutte med at ønske, at skolen, som
den har formået det indtil nu, fortsat må
udvikle sit store samfundsnyttige arbejde, og at
vi andre — også i de kommende år — bakker
skolens arbejde op og forstår at værdsætte, at
det blev hos os, Nørgaards Højskole valgte at
placere sig.

SØREN HANSEN
formand for det kulturelle udvalg i Bjerringbro

kommune.

Et husmandsmuseum
i Bjerringbro?
Siden 1972 har Gudenådalens
Hjemstavnsforening, Bjerringbro
Højskoleforening og Nørgaards Højskole syslet
med tanken om at finde egnede bygninger til
Bjerringbroegnens lokalhistoriske samling.



I  1973 opstod tanken om at indrette et
særligt museum for husmands–kulturen i den
første trediedel af dette århundrede. Jørgen
Nørgaard og jeg arbejdede i den anledning på at
fremskaffe materiale til et ideoplæg, som blev
udarbejdet i september 1973. Dette oplæg er
senere blevet forelagt Marianne Bro–Jørgensen,
Viborg Stiftsmuseum, til udtalelse, og i april
1977 forelå museets svar.

I det følgende gengives det væsentligste af
højskolens ideoplæg samt museets udtalelse
herom. Siden 1974 har hjemstavnsforeningen
ikke disponeret over kirkens tårnrum til
udstil lingsformål, og hele den lokalhistoriske
samling ligger således opmagasineret uden i
almindelighed at være tilgængelig for
offentligheden.

I D E O P L Æ G  V E D R Ø R E N D E  E T
H U S M A N D S M U S E U M  I
B J E R R I N G B R O

I 1954 har Gudenådalens Hjemstavnsforening
indrettet et lokalhistorisk museum i tårnrummet
i Bjerringbro kirke. Det er en samling af  meget
blandet karakter. Der f indes en samling af
f lækker og stenredskaber fra „Gudenåkulturen“,
som har ef terladt et større antal  bopladser langs
Gudenåen både øst og vest for Bjerringbro.
Endvidere f indes der i saml ingen en del  gammelt
husgeråd, nogle bøger, enkelte
landbrugsredskaber, f lere bil leder — heriblandt
enkelte af  maleren Poul Steffensen — og diverse
andre effekter.

Hjemstavnsforeningen har endvidere
opmagasineret nogle møbler f ra bondekulturen i
forrige århundrede, nogle landbrugsredskaber
(bl . a. en træplov), forskell igt værktøj,
belysningsarmaturer, køkkenredskaber og meget
andet i et kælderrum på plejehjemmet
„Skovvænget“ i  Bjerringbro.



Gudenådalens Hjemstavnsforening har i
nogen tid været opmærksom på problemet med at
få mere tidssvarende rammer for den
lokalhistoriske samling. Foreningens bestyrelse
har beskæftiget sig med problemerne, og man
har drøf tet ideer og muligheder med lærere fra
Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Sagen blev gennemdrøftet på
hjemstavnsforeningens bestyrelsesmøde den 11.
januar 1973 og blev taget op på den ordinære
generalforsamling den 1. februar 1973.
Formanden, f ru Meta Knudsen, Rønge, oplyste i
sin beretning, at hjemstavnsforeningens næste
større projekt vil le bl ive oprettelsen af  et lokal t
museum: „Vi vil  være opmærksomme på, om der
kan bl ive et eller andet sted, hvor vi kan placere
museet. Vi skal  have fundet et sted, som l igger
godt, og som vi har råd til  at erhverve. Vi har
haft kontakt med Viborg Stif tsmuseum, som har
lovet at hjælpe os med gode råd, således at vi
kan få museet ordentl igt indrettet f ra
begyndelsen“. (Midtjyl l . Avis 2. febr. 1973). Med
de sidste bemærkninger hentydede formanden
til ,  at Viborg Stif tsmuseums pædagog, Marianne
Bro–Jørgensen, har lovet gratis at yde en sådan
assistance.

Efter formandens beretning var der på
generalforsamlingen nogen diskussion om,
hvorvidt det var klogt at ofre mange penge på at
oprette et museum. Hjemstavnsforeningens
kasserer, konsulent H. P. Nielsen, henledte f .
eks. opmærksomheden på lokalmuseet i
Kjellerup, som ikke skulle gå særl igt godt. Han
slog i stedet for til  lyd for eventuelt at føre et
husmandssted på egnen tilbage til  dets
oprindel ige skikkelse fra omkring 1920, hvor
husmandsbevægelsen havde sine store dage.
Han mente, at det vil le kunne gøres væsentl igt
bil l igere.

Ideen med et husmandsmuseum blev også
ventileret f ra højskolens side under en af
kontakterne med hjemstavnsforeningen, og disse
overvejelser er således udgangspunktet for



hjemstavnsforeningens idéoplæg, som nærmere
er skitseret i  det følgende.

Den eksisterende saml ing i kirketårnet og i
kælderen på „Skovvænget“ er som omtalt ovenfor
af  en noget blandet karakter, og selv om noget
af  materialet skulle være karakteristisk for
netop denne egn, minder museet i  sin hele
karakter dog om, hvad man kan f inde i mange
tilsvarende museer ud over landet. Hvad kan
sådan et blandet museum bruges til?
Offentl igheden vil  næppe have den store
interesse for sådan et museum og slet ikke de
mange turister, som kommer til  byen, idet de
forskell ige landsdelsmuseer kan byde på
samlinger af  både større kvantitet og kval itet
(Randers og Viborg) . Vil  skolerne i Bjerringbro
kunne bruge et blandet museum af  den
forel iggende karakter i  undervisningen? Det er
nok tvivlsomt, idet der er for få effekter inden
for det enkelte område til ,  at eleverne f . eks. kan
arbejde i grupper med visse problemer som
„gemmemøbler i den før–industriel le
bondekultur“, „lysarmaturer gennem tiderne“
eller „bondefamil iens dagl igstuemøbler for 150
år siden“. Det, der f indes i den lokale saml ing,
er for spredt og til fældigt til ,  at sådanne
arbejdsopgaver lader sig gennemføre med et
rimel igt udbytte for eleverne.

I Bjerringbro er der for tiden tre kommunale
skoler samt en højskole, og om nogle år kan man
antage, at der bl iver placeret et gymnasium her,
således at byen er på vej til  at bl ive en skoleby.
Derfor er det af  betydning, at man her har en
lokalhistorisk saml ing, der kan anvendes i en
moderne historieundervisning.

Det må nok på kort sigt anses for udelukket
at opbygge en traditionel  blandet,
kulturhistorisk samling i Bjerringbro, og man må
derfor gå andre veje. Man kan f . eks. lave et
specialmuseum over en bestemt kul turepoke og
samtidig beholde den eksisterende blandede
samling, som kunne gå i magasin, men således



at dele af  den gamle saml ing med mellemrum
blev vist i specialudstil l inger på museet.

Man kunne oprette et specialmuseum for
husmandskulturen i den første trediedel af  dette
århundrede.

Hertil  kræves, at man erhverver et
husmandssted, som er ret typisk for sådanne
brug. Endvidere må et sådant museum møbleres
fra bunden af  med ting, som fandtes i
småbrugshjem i tyverne og trediverne, l igesom
man må forsøge at skaffe en samling af
karakteristisk staldinventar og maskiner m.m.
Det er på f lere måder en fordel  at bygge et
museum op på denne måde frem for at gå den
traditionelle vej med et blandet museum med
udelukkende gamle ting.

For det første skal saml ingen bygges op fra
bunden, og man kan derfor ved indsamlingen af
materialet,  ved registreringen og ved tingenes
opstil l ing anvende rationelle kriterier, således at
der indsamles systematisk, og man ikke blot
koncentrerer sig om ting, som er „pæne“, men
interesserer sig for al le de ting, som folk brugte i
hverdagen uden hensyn til  genstandenes
æstetiske kval iteter.

Dernæst vil  det i  stor udstrækning være
muligt virkel ig at få fat i  de rigtige ting, fordi de
endnu kan f indes omkring på lof ter og måske i
køkken eller spisekammer hos ældre mennesker,
l igesom nogle af  markredskaberne endnu i
rusten tilstand kan fremdrages fra
skrammeldyngen bag laden, før de helt er gået
til  grunde. Det vil le være ul ig vanskel igere at
søge at opbygge en systematisk samling fra
småhjem på landet f ra den før–industrielle
periode i forrige århundrede. Det meste af  det,
der skal tilvejebringes for at fylde et
husmandssted ud, anses endnu ikke i
almindel ighed for at være antikviteter, men det
er nu, at sådanne ting skal indsamles, hvis de
ikke skal gå til  grunde (f . eks. „madam blå“, det
emal jerede vaskefad fra Glud & Marstrand o. s.
v.) .



Eftertiden vil  vide at værdsætte, at disse
ting blev indsamlet, mens tid var! Omvendt vil
ef tertidens dom være hård — og med rette —
hvis denne generation, der havde råd til  radikal t
at ændre Danmark fra et landbrugsland til  et
industrisamfund, ikke f ik råd til  at redde et par
stumper fra landets fortid, mens tid var.

Et sådant museum vil le både interessere
turisterne, og det vil le være egnet til  at udnytte i
skolernes historie– og samfundsundervisning,
idet man kunne skabe et naturl igt mil jø på
området, som kunne stimulere børnenes og de
unges fantasi og få dem til  at leve sig ind i
„gamle dages forhold“. Har vi råd til  at indrette
og drive sådan et museum? Vi har ikke råd til  at
lade være!

Nørgaards Højskole, den 23. september 1973.







V I B O R G  S T I F T S M U S E U M , den 13.
april 1977
Ideen med at indrette et husmandssted fra
1900 —1930 som museum for
husmandsbevægelsen i Bjerringbro lyder
umiddelbart meget spændende. Et sådant hjem
vil i høj grad kunne supplere, hvad egnen ellers
byder på af miljø–museer (Hjerl Hede og
Herning Frilandsmuseum).

Min kritik af projektet går derfor ikke på
ideen, som jeg synes er værd at bakke op, men
tager mere form af en række spørgsmål, som jeg
mener må være besvaret og afklaret, inden
projektet kan komme op at stå.

1) Indsamling af husgeråd, møbler og
redskaber.

a. Det kan efter min erfaring godt blive
svært at skaffe ting fra netop den periode,
noget, som folk ikke regner for gammelt og
derfor snarere kasserer end ældre ting, der har
gået i arv.

b. Hvem skal fastlægge, hvad der skal
samles ind? Jeg ville her foreslå, at man
allierer sig med en fagmand, en uddannet eller
studerende inden for etnologifaget, evt. blot for
en kortere tid. Hvem skal samle ind?
2) Opbygning af hjemmet/museet.

a. Hvad er den økonomiske baggrund for
køb/leje af hus, indkøb af genstande?
Foreligger der et økonomisk overslag over, hvad
det kan komme til at koste?

b. Hvem financierer opbygningen med den
nødvendige konservering af hus og genstande?

c. Hvordan forestil ler man sig driften
financieret: vedligeholdelse, rengøring, pasning,
varme, lys f. eks.?
3) Hvordan kan husmandsbevægelsens historie
på lokalt plan, evt. på landsplan, indpasses i
husets miljø?
4) Hvordan er husmandsforeningernes
indstill ing ti l projektet?



Dette var en række praktiske og organisatoriske
spørgsmål og problemer af en størrelsesorden,
som kan løses, hvis der lokalt og i
organisationen er vilje ti l at få dem løst. Viborg
Stiftsmuseum vil som lovet gerne hjælpe, hvor
vi har mulighed, med råd og vejledning. Dog må
vi nok forbeholde os lidt tid, idet vi det næste
år vil være nok så beskæftiget med nyindretning
af museet i Thorning for Kjellerup kommune.

— — —

Enhver tanke skal have en vis modningstid,
men måske er tidspunktet nu inde til at lade
tanke afløse af handling?

Derfor præsenteres disse linjer om
husmandsmuseet nu gennem højskolens
årsskrift for en bredere kreds, i hvilken der
måske er nogle, som har interesse for sagen.
Kritik og gode ideer modtages gerne.

HANS PETER PEDERSEN.



SIDEN SIDST —
At samle året, tiden og tidens indhold, siden
sidst, er som at kaste blikket ud på
efterårsløvet. Det er en kavalkade af små og
store hændelser, begivenheder og sammentræf,
der gør tiden, siden sidst, ti l en tid med
indhold.

Vi på Nørgaards Højskole har haft den lykke
at kunne styre vort eget forløb under hensyn til
fællesskabet — det fællesskab, som vi selv har
valgt. Vort mål har været, at hverdagen, som
giver os mangen en udfordring, skal give os
livsglæden. Vi, elever som ansatte, tilkæmpede
os en almen viden, vi skaffede os oplysninger,
så vi var i stand til  at klare de udfordringer, vi
fik. Man kan lige som mærke, at glæden i vores
dagligdag har været lig med de anstrengelser, vi
har gjort os for at klare de daglige udfordringer.

Der har i tiden siden sidst været mange
udfordringer, så mange, at man her og nu slet
ikke kan forstå, at det har sin rigtighed. De

traditioner, der ligger i Nørgaards Højskole,
giver i sig selv udfordringer, men også de
elever, der befinder sig på skolen, personalet,
vort eget samfund, vort forhold til



ulandsproblemerne, norden, EF m. m. har
været med til at præge vores dagligdag. Uden at
sætte i dato–orden vil jeg her finde noget af det
frem, som ligger udenfor vores almindelige
arbejdsdag, og som har præget tiden siden
sidst.

I  oktober sidste år havde vi velbesøgt
familiedag, hvor der fra elevernes side blev
orienteret om deres dagligdag, der blev budt på
sang, underholdning og selvfølgelig god mad.
Senere, efter en god snak mellem elever,
forældre og ansatte, samledes vi i festsalen.
Med Olav ved flyglet og alle godt bænket sang
vi, der var underholdning og en kop kaffe,
hvorefter dansen gik ti l godt midnat.

Det er af stor vigtighed, at vi har kendskab
til folkestyret, så H. P. f ik efter meget
forarbejde stablet en tur på benene til
København. Efter en lang bustur ankom vi ti l
Den Kgl. Grønlandske Handelsplads i
Strandgade, hvor vi spiste vores madpakker, fik
en orientering om Den Kgl. Gr. handel, den
gamle handelsplads i Strandgade og skibsfarten
på Grønland gennem tiderne. Efter dette alt for



korte besøg gik turen til  folketinget, hvor vi fra
tilhørerlogen overværede debat og afstemning. I
et af udvalgsværelserne blev vi orienteret af tre
folketingsmedlemmer, og de mange spørgsmål
fra eleverne blev besvaret, der kom en god
debat i gang, som sluttede med udkald til
busserne. En begivenhedsrig dag, som var for
kort — det ved vi så næste gang.

I  efteråret 1976 havde vi „åbent hus“. Mange
benyttede lejligheden til at snakke med os om
det arbejde, der udføres på skolen, men endnu
flere benytter lejligheden til  et besøg hos os,
når vejen falder forbi. Heldigvis er det blevet
almindeligt lige at aftale tid. Det giver bedre tid
til at tale sammen. Det er dejligt, at så mange
har interesse for vores skole og det arbejde, vi
udfører på skolen.

I løbet af efterårssemestret opstod tanken
om udbygning af skolen. Med baggrund for det



naturlige behov hos eleverne for motion lagt ind
i skemaet, en større mulighed for
motionsaktiviteter i fritiden, blev det klart, at
vi måtte i gang med et byggeri. Netop i disse
timer lægger arkitekten sidste hånd på
projektet, der er sendt ansøgning til
undervisningsministeriet. Hvis alt går vel, vil vi
kunne påbegynde afd. 1A (indeholdende
motionssal) og 1B (der indeholder redskabsrum,
TV–stue og aktivitetsrum) omkring foråret 1978.

En nyskabelse af aktiviteter ved Nørgaards
Højskole er muligheden for brug af de nye
motionsstier. Benny har sammen med

Bjerringbro Idrætsforening forhandlet med
skovejerne nord for byen. Resultatet af
velvillighed hos skovejerne og et godt
samarbejde med byen blev 3 almindelige
motionsstier samt en handicapsti.

Kontakten til by og omegn er i stadig vækst,
ikke mindst takket være den aktive
Højskoleforening, men også velvil lige
enkeltpersoner, foreninger m. fl. har hjulpet os.

I korte træk siden sidst:



Bjørn Elmquist om EF og landbruget, en hel
dag sammen med den kendte violinvirtuos
Wandy Tworek, beboermøde med byrådet,
beboermøde med socialudvalget, en aften med

John Idorn, hvor der blev sat focus på idræt og
politik. En fin aften fik vi med H. P. og
museumsinspektør Hans Lassen og udstill ing af
antikviteter stillet ti l rådighed af lokale i
Bjerringbro, Mafiaaften, det årlige og særdeles
vellykkede hjemstavnsarrangement med N. Chr.
Danhøj, musikugen med hele byen og Olav, en
aften i teater. Alt dette sammen med vore
emnedage, kunstudstillinger og de almindelige
torsdagsarrangementer, har været gennemført
med deltagelse fra byen. Det er dejligt for os at
være med i et arbejde, der giver resultater —
det giver kræfter til fornyet indsats og et fr isk
pust fra omegnen.



Fest! — Hvad er en højskole uden fest!? I
årets løb har vi haft en del — enten sat på
benene af eleverne eller af elever og personalet i
samarbejde. Gode fester, som vi har været glade
for, specielt synes jeg, det, køkkenet gør for os,
den underholdning, der ligger forud for dansen,
har bidraget til feststemning, de mange elever
med solosang, quiz, fortælling, musik, sketch —

og så vores gårdsangere ikke at forglemme, den
lokale skuespillergruppe, der opførte
„Fristelsen“, altsammen har det bidraget ti l
gode fester og samvær. Så er der jo
juleafslutningen — en af de aftener, man
husker bedst. Trods mange elevforslag til
juleafslutningsfesten har vi bibeholdt
traditioner fra tidligere — og for alle er det en
aften som ingen anden.



Siden sidst: en kæde af godt arbejde,
afvekslende med fest.

Det daglige arbejde er lagt om. Fra august
1977 har vi ændret strukturen i skoleåret. I  en
forsøgsperiode vil vi gennemføre undervisningen
efter følgende plan:

Vi begynder en uge tidligere end ellers,
nemlig den 22. august Første uge kalder vi for
indkøringsugen. I  denne uge sættes mange ting
på plads vi lærer hinanden at kende, eleverne
finder det rigtige niveau i valgte fag m. m.

Efter første uge gennemføres 3 ugers
undervisning som hidtil — så en uge uden
skema, men med et indhold, der har særlige
aktuelle emner. Vi kan f. eks. beskæftige os
med erhvervslivets organisationer,
samfundsøkonomi arbejdsløshedsproblemer,
folkestyret, vores forhold ti l EF, norden,
ulandenes kvindeproblemer — ja, i det hele
taget emner, der ligger i tiden, og som trænger
til at blive belyst og debatteret.

Efter emneugen tages igen fat på valgte
skema i 3 uger, som så igen efterfølges af en
emneuge.



Skoleåret slutter normalt den første uge i
juni, men kan forlænges med yderligere 14
dage. — I de sidste 14 dage kan eleverne vælge
sig ind på forskellige aktiviteter, som for en

dels vedkommende vil være forbundet med
studierejser, evt. arbejde i marken.

Den nye struktur er et forsøg, men der er
efter samtale med elever og ansatte givet udtryk
for, at vi er inde på noget af det rigtige, jeg
fornemmer også en større ro og arbejdsglæde i
det daglige. Den endelige bedømmelse må vente.

Som de foregående år har vi afviklet en del
kurser.

Vi begyndte den 7. juni med et
grønlandskursus, hvor formålet var at give
deltagerne en bedre baggrund for forståelse af
de nuværende og fremtidige forhold mellem



Grønland og Danmark. Vi forsøgte at give
deltagerne bedre muligheder for aktivt at
deltage i den debat, der er omkring
grønlændernes ønske om overgang til
hjemmestyre.

Vi ønskede at give indsigt og udbygge
tolerance og forståelse. Det blev et godt kursus,
der indeholdt meget arbejde, men stor glæde.

Af andre godkendte kurser har vi som de
foregående år gennemført familiekursus. Dette
kursus har et specielt Danhøjsk præg med
aktiviteter, hvor hele familien kan deltage — i
år suppleret med en teltlejr.

Dette kursus samt adoptionskursus blev
gennemført i den første del af juli.  Vi må
beklage, at vi måtte melde alt optaget på
familiekurset allerede i april. — Måske vil vort
kursusprogram for 1978 råde bod på dette
problem.

Af andre aktiviteter i året, der gik, vil jeg
nævne, at vi havde ca. 150 deltagere til
årsmøde i Landsforeningen af Vanføre.

Dansk Folkedanserforening lejede hele
skolen i en uge, hvor de med stor succes
gennemførte instruktørkursus.

Det var også en stor glæde at udleje skolen
til Dansk Retsforbunds Sommerstævne, Dansk
Beklædnings Industris til lidsmandskursus,
Rotarys ungdomsstævne og Dansk Metallurgisk
Instituts årsmøde. Det var en travl sommer med
stor aktivitet, en sommer, der øgede vores
omgangskreds.



Hvad der rørte sig i det danske samfund,
har såvel elever som personale haft lejl ighed til
at følge på nært hold. Vi har taget det
dagsaktuelle op i fællestimer og under
samlinger, vi har fulgt de strejker, der har
været, bl. a. har vi haft flere besøg af personer
ude fra virksomhederne, som selv var involveret
i situationerne.

I skoleåret har vi haft focus på
ulandsproblemerne, mindretalsproblemerne. Vi
gik i dybden omkring tobaksproblemerne, stof
og medicinforbrug, genbrug, allergi og
betydning af kondi og motion. Vores medier —
avisen, TV, radio m. m. — har været genstand
for behandling. I  arbejdet emnebehandling har
vi stræbt efter at oplyse, skabe interesse,
debat. Det er så vort håb, at der er sat noget i



gang, der fortsætter efter opholdet på
højskolen, og som vil sætte spor.

Investeringer i bygninger og udstyr er
nødvendigt for at skabe gode rammer om det
daglige arbejde, og som tidligere omtalt er
udbygninger af vores i forvejen gode bygninger
på vej, men en endnu bedre investering er
fortsat uddannelse af personale.

På skolen har vi indført et system, der nøje
svarer til  feriebestemmelserne, som siger, at
man får 2 dage pr. måned, man er ansat. I  vort
uddannelsessystem får hver ansat en halv

uddannelsesdag pr. måned eller 6 dage pr. år.
De tjente uddannelsesdage kan bruges enkeltvis
eller samlet, men højst over 3 år. Der er ikke
krav om at tage kursus eller uddannelse i
bestemte retninger. Vigtigt er det, at den
ansatte får noget nyt, der kan give personlig
udvikling og bruges i det daglige arbejde.

I forbindelse med vore planer om byggeri
har vi i de sidste måneder set forskellige
projekter og talt med mange mennesker, som



har givet gode råd. En særdeles interessant tur
havde skolens byggeudvalg sammen med
arkitekt Wollesen og fhv. forstander Mads
Nielsen, Viborg, til  Norge og Sverige.

I korte træk: Under inspektør i det norske
undervisningsministerium, Knud Grotanes
ledelse besøgte vi Bettostolen — et idrætscenter
for handicappede, beliggende i højf jeldet 15 km
syd for Jotumheims i Norge. Hvor utroligt det
end lyder, så kunne selv blinde stå på ski
gennem den træfyldte norske natur. En stor
oplevelse var det at træffe Anna og Erling
Stordal, som er initiativtager og nu direktør for
centret.

Gennem den storslåede norske natur kørte
vi ned til  Frambu, som ligger syd for Oslo — et
tilsvarende center bygget af Oslo kommune. Vi
besøgte Skjeberg Folkehøjskole, hvor forstander

Kåre Grytlig tog imod os og viste rundt, l igesom
han viste os endnu et Erling Stordal produkt,
som hvert år besøges af mange tusinde — jeg



må sige et fantastisk anlæg med
blomsterafdelinger, teater m. m. for blinde.

En fin dag, der sluttede i forstander Grytligs
hjem, hvor vi f ik en god snak om folkehøjskoler
i de nordiske lande.

Vores rejse sluttede af med et besøg på Den
nordiske Folkehøjskole og Det nordiske
Akademi i Göteborg. I  alt en tur, der gav os
mange impulser, hvor vi traf interessante og
spændende personer, som gav os noget med
hjem.

Hvis ikke du har besøgt skolen i løbet af
sommeren 1977, kan du glæde dig ti l en tur op
gennem gårdhaven. — Fisker har i gårdhaven
skabt hygge og gode muligheder for at samles. I
den korte tid, vi har haft anlægget, har mange
elever, lærere og gæster benyttet det gode vejr
og hygget sig med en god snak.

Den gode mad, kaffen og blomsterne på
bordet, som du jo kender, har i mange år været
en selvfølge under Brittas ledelse. — I foråret
ønskede Britta at se andre forhold, få nye
udfordringer, så resultatet blev, at hun rejste
til Århus. En varm tak til Britta for de mange



år — og til  Merete sagde vi samtidig
velkommen. Merete er vores nye økonoma, en
gæv pige, som er importeret fra Norge.
Resultatet af hendes uddannelse i selve
køkkenet, videreuddannelse såvel i Norge,
Danmark samt andre steder, ser vi i det daglige
— vi har en ny garanti for, at denne del af
skolen fortsat kan køre videre — den del, som
er så vigtig for os alle.

På andre områder er der også sket
ændringer. Estrid har lagt kontorarbejdet på
hylden og er gået helt ind i undervisningen.
Som ny medarbejder har vi fået en erfaren
medarbejder i Torben Krogh, som efter mange
år i Grønland og sidst i Skive, har slået sig ned
her i Bjerringbro. Gennem Nina og Krogh er vi
nu sikret en god betjening af såvel elever som
de mange, der søger telefonisk og personlig
kontakt med os.

For første gang har vi haft lærerstuderende i
praktik. To dejlige piger, Ingeborg og Else, har i
år taget del i vort daglige arbejde. Hvis vi næste
år kan finde et par stykker af samme slags, ja,
så tager vi gerne to nye. Disse unge kommer for
at lære, men vi får også en del inspiration fra
dem. Mange har den opfattelse, at jo bedre vi
kan tilpasse os samfundet og uddanne os under
de forskellige planstyringer, jo bedre
muligheder har samfundet og den enkelte for en
fortsat økonomisk vækst, og dermed er vi nu på
vej mod idealsamfundet.

Jeg har en anden opfattelse. I  det samfund,
vi bør stræbe efter, må vi i fremtiden udbygge
vore egne muligheder for at vise tolerance
overfor andre grupper af samfundsborgere, som
har en anden opfattelse end os selv. Det er
vigtigt, at vi ikke dyrker os selv, men styrer os
til mødet med andre opfattelser.





De unge politiske grupper,
samfundskritikere m. fl., har noget at fortælle
os, vi må lytte ti l — og ofte arbejde sammen.
Jeg tror, de har noget at fortælle os, der kan
give et bedre samfund. Vi må have tolerance
overfor andre nationaliteter og livsopfattelser,
men vi må først og fremmest indse, at den ret,
vi har ti l at være forskellige, og det, at vi er
forskellige, har en værdi for arbejdspladsen,
skolen, det samfund, vi er en del af, og for os
selv. Det er af største værdi for det enkelte
menneske at bevare muligheden for at styre ens
eget livsforløb, og at de fællesskaber, vi er med
i, er selvvalgte, frivil lige fællesskaber. Vi må
træde ud af vores egoistiske rolle, vi må arbejde
med egne og samfundets problemer. Vi må have
mod til at erkende egne problemer, da er vi på
linie med virkeligheden. Vi har fælles problemer
med mange andre, men vi er også mange til at
løse problemerne.

Vores arv skal forvaltes, så vi efterlader
noget i vækst, der er værd at bygge videre på.
Det kan kun gøres, såfremt vi trods
forskellighederne i det daglige skaber till id og
viser troværdighed hos andre. Hverdagen giver
udfordringer — også til samvær med den svage
part.

Med træk fra skolens dagligdag siden sidst
og nogle tanker man kan gøre sig i forbindelse
med omgangen med andre mennesker, vil vi sige
tak for tiden siden sidst og på gensyn.

SØRINE OG AKSEL KJÆR NIELSEN.



Vi vil bestemt ikke smide
danskerne ud —

Af Birthe Winther, Midtjyllands Avis:

Men vi magter ikke at dementere alt det
sludder, der ofte skrives om Grønland i den
danske presse, siger næstformanden for
Grønlands Landsråd, Jonathan Motzfeldt, i
denne samtale med „Midtjyllands Avis“.

G R Ø N L A N D  I  T A L

Grønland er jordens største ø, og den er i
areal  50 gange så stor som Danmark. Der bor på
dette enorme område kun ca. 52.000 mennesker
— 42.000 grønlændere og 10.000 danskere.
Grønland er f ra nord til  syd næsten 2.700 km
lang. Det svarer til  en strækning fra Skagen til
Tunesien i Nordafrika. Grønlands samlede areal
er 2.175.600 kvadratkilometer — men langt det
meste er dækket af  massiv is, og den isfri del  af
Grønland udgør kun 341.700 kvadratkilometer.

Gennem mere end 4000 år har Grønland
periodisk været beboet af  eskimoer, og den dag i
dag er Grønland hjemsted for verdens største
eskimogruppe, der nu kalder sig grønlændere.
Umiddelbart før år 1000 kom de første vikinger
(nordboere) til  Grønland. De var de følgende 4—
500 år bosat på den sydlige vestkyst.
Eskimoerne trængte i samme periode frem
nordfra.  Nordboernes levevilkår blev formentl ig
reduceret af  en kl imaforværring, og de
forsvandt. — I 1721 drog den unge norske præst
Hans Egede ud for at f inde nordboerne. Det
lykkedes ikke for ham, men forbindelsen mellem



Grønland og Danmark–Norge var genoprettet.  I
1814 skil te f reden i Kiel  Norge fra Danmark,
men Grønland blev hos Danmark og har siden
været en statsretsl igt integreret del  af  Danmark.

— Det har været meget krævende
forhandlinger i Hjemmestyrekommissionen, men
jeg føler virkelig, at der er skred i arbejdet nu
— og det på trods af Fremskridtspartiets
tilstedeværelse — ja, det må du gerne skrive,
siger næstformanden for Grønlands Landsråd,
Jonathan Motzfeldt, under et interview,
Midtjyllands Avis havde med ham i Julianehåb,
Sydgrønlands største by og udprægede
servicecenter og byen, hvor Motzfeldt er præst,
et job han klarer samtidig med sine mange
politiske engagementer. Motzfeldt er en
progressiv, fremadstræbende politiker, der er
tilknyttet Siumutpartiet, et parti der
repræsenterer en bred, folkelig bevægelse, hvor
respekten for den fastboende befolkning er i
højsædet. Siumut har holdt sit første
landsmøde i Julianehåb, hvor man fik etableret
en landsorganisation, og hvor Jonathan
Motzfeldt blev valgt til  partiets første
landsformand. Desuden fik man fastlagt,
hvilken politik der skal føres overfor de danske
partier i fremtiden, fortæller Motzfeldt.

— Vil I  smide danskerne ud?
— Det er ikke første gang, jeg præsenteres

for det spørgsmål. Men vi vil ikke smide
danskerne ud. Var det sådan, skulle jeg
begynde med min egen kone (Motzfeldt er dansk
gift), og det har jeg bestemt ikke i sinde. Men
lad mig sige een gang for alle, at vi har ganske
enkelt ikke magtet at dementere alt det
sludder, der ofte er skrevet om Grønland.

— Tror du, hjemmestyret kan gennemføres i
1979?

— Vi har i Hjemmestyrekommissionen
godkendt en tidsplan, der stræber efter
indførelse af hjemmestyre 1. maj 1979, og jeg
tror, det kan lykkes. Det mest kontroversielle



spørgsmål er stadig spørgsmålet om
undergrunden.

— Hvad så den dag, olien begynder at flyde?
Vil I  så kræve selvstyre?

— Det er ikke udfra disse præmisser, vi nu
kræver hjemmestyre. Vi kan ikke isolere os fra
omverdenen, og forbindelsen ud går først og
fremmest igennem Danmark. Men vi har bedt
om en sandsynlighedsberegning for, hvad olien
vil kunne indbringe. Der nævnes tal som 14
milliarder om året. Et forslag til , hvordan
pengene anvendes, er, at Grønlandsbudgettet
på ca. l milliard først dækkes ind, resten deles
ligeligt mellem Danmark og Grønland og danner
en fond, der kan benyttes i det øjeblik, olien
slipper op. Men det er meget farligt at snakke
om penge. Endelig ved vi ikke med sikkerhed,
om der er olie, skønt chancerne stadig
bedømmes som gode.

G R A N D  O L D  M A N

Spørgsmålet om KGH (Kongelig Grønlandske
Handel) er et andet meget væsentligt og
omfattende spørgsmål. Det har vi udarbejdet en
betænkning om, og det må blive det
grønlandske landsting, der fra 1979 tager den
sag op. Men personligt betragter jeg KGH som
en „grand old man“ i Grønland. I  mere end 200
år har KGH virket på Grønland, og jeg hører til
den generation, der har oplevet KGH's butik i
en bygd, hvor handelsforvalteren var en endog
meget vigtig person med en mangesidet
bestil ling som kæmner, foged, telegrafbestyrer
og underbetalt ti ll ige. Jeg håber, spørgsmålet
afklares, så ungdommen heroppe kan opleve
disse still inger som økonomisk attraktive og et
spændende job til lige.

Jeg er ganske tilfreds med det arbejde, der
er udført i Hjemmestyrekommissionen, og den
atmosfære, det er udført i, specielt når vi ser på
andre minoriteters forhold ude i verden. Det er



også den tone, vi skal anvende og bruge i de
fremtidige relationer i arbejdet med Danmark,
mener Motzfeldt. Vi må nemlig ikke glemme, at
der jo i dag er en bevægelse i Grønland, der er
parat til  at bruge ikke–parlamentariske
metoder.

— Vi har gjort et meget stort arbejde for at
sørge for oplysning omkring hjemmestyret. Vi
har således også henstil let til de danske
medlemmer af Hjemmestyrekommissionen om at
medvirke til at sprede kendskabet. Sommerens
aktivitet blandt de grønlandske medlemmer er
meget stor, siger Motzfeldt. Der holdes møder
overalt, og det er vores plan, at hver eneste
beboet sted skal have besøg. Desuden køres der
over flere lokale TV–net udsendelser, der
orienterer om hjemmestyret.

Jeg tror afgjort, at der er en voksende
forståelse for hjemmestyret heroppe. Jeg er
personligt ked af, at kommunerne havde fået
selvstyre før hjemmestyret. De rigeste
kommuner er allerede parat ti l at droppe
solidariteten. Vi ser fra landsrådets side gerne,
at der var ens beskatningsprocent i
kommunerne, men det kunne der ikke skaffes
flertal for. Variationen i kommunerne er blevet
større og større. Det er urimeligt, at en
kommune som Godthåb skal have et overskud
på 9 mill ioner kroner, når andre fattige
kommuner har brug for pengene. Der finder
ganske vist en kommunal udligning sted, men
det er slet ikke tilstrækkeligt.

Jonathan Motzfeldt går også ind for, at der
skal indføres værnepligt i Grønland.
Værnepligten udføres primært på
inspektionsskibene i de grønlandske farvande.
Men vi kan ikke blive ved at forlange, at det
skal være fru Jensens søn fra Jylland, der
klarer inspektionen under de ofte barske
forhold. Jeg er orlogspræst og har oplevet at
være på et skib, der lå underdrejet i vindstyrke
10. Da måtte alle mand — også præsten —
hakke is. Vi må selv kunne stille mandskab. Vi



må have fat i vore egne unge. Vi skal have
indført arbejdspligt. Vi har projekter nok, der
er under bearbejdelse. Men nu tager vi tingene
lidt efter lidt og prøver at løse dem, og jeg har
en tro på, at det nok skal lykkes.

T U R I S M E N

— Hvordan ser du på øget turisme i
Grønland?

— Jeg er positivt indstillet overfor turismen,
hvis den får en rolig udvikling. Jeg forestil ler
mig ikke, at vi skal leve af turismen. Jeg tror,
at folk ved selvsyn kan sætte sig meget bedre
ind i tingene, men det kræver, at man møder
med en positiv vil je ti l at høre om forholdene.

Det er specielt derfor, at jeg mener, det
initiativ Nørgaards Højskole i Bjerringbro har
taget med et Grønlandskursus er godt og
imponerende.

— Det ser vi gerne prøvet igen — specielt
nu, hvor Julianehåb har fået en
arbejderhøjskole, der skulle give gode
muligheder for udveksling, slutter Motzfeldt.

bit.



STATUS

Hvis konkurrencen fastholdes som
ledende princip, en „uundværlig
faktor“ i vort samfund, i andre
samfund og mellem samfundene
(den kan ikke være det første uden
også at være det andet), så er dette
princip den stærkestes ret, fordi
han sejrer, præcis den tanke, som
fortidens liberalisme og
imperialisme grundedes på. — Men i
dag bør der nødvendigvis gælde
andre regler mellem folk og
mennesker, og der må tages andre
hensyn end til  styrke og
konkurrenceduelighed. Vi må finde
en ny „meter“ at måle os med.
Konkurrencen kan ikke fortsat være
en „uundværlig faktor“. Det er, hvad
vi må lære.

Hans Lyngby Jepsen i „Den
hellige og almindelige konkurrence“.

I  de senere år har der været en udbredt
tendens indenfor daginstitutionerne,
folkeskolen samt videregående uddannelser:
handikappede skal integreres i det normale
miljø. Det er et resultat af de overvejelser,
ledende fagfolk har gjort inden for de forskellige
områder samt en almen holdningsændring i
befolkningen. Også på det idrætslige område er
nye tanker og holdningsændringer på vej, bl. a.
fik befolkningen i forbindelse med
handikapolympiaden i Montreal i 1976 gennem
pressen for første gang et samlet bil lede af den
måde, handikappede kan dyrke idræt på.
Sådanne eksempler kan være med til at ændre
gældende normer og fordomme.



Men i al almindelighed må det konstateres,
at mange idrætsaktiviteter udføres på
præmisser, der gør det svært at integrere
handikappede, f. eks. i en traditionel forening.
For at ændre disse vilkår, må der ske en
information om handikappede, og på hvilke
vilkår de fungerer.

Grundlaget for al idræt er en eller anden
form for fysisk præstation — hvad enten det er
siddende volleyball eller svømning. I  mange
foreninger er grundlaget ikke kun dette, men
også et spørgsmål om at konkurrere mod andre
normalt udviklede personer. Idræts–
SAMVÆRET er ikke det centrale — det primære
er at være bedre, at vinde over de andre.
Konkurrencen er blevet et mål og ikke et
middel.

Og ud fra disse betingelser vil integration
være meget svært i de nuværende foreninger,
fordi medlemmerne skal tage et vist hensyn til
de handikappede på kamppladsen. Spørgsmålet
om integration er nødvendigvis et individuelt
anliggende, der bør tages op i hvert enkelt
ti lfælde, idet man ellers let vil komme til at
gennemføre integration for integrationens skyld
og ikke for de handikappedes. Men
gennemførelse af en eller anden form for
integration kræver en holdningsændring hos
den traditionelle idrætsudøver til handikappede
og til den måde, man i almindelighed dyrker
idræt på i foreningerne.

Nogle vil måske mene, at det er en
synsvinkel kun set fra handikappedes side. Men
bemærkelsesværdig har nogle handikappede en
negativ indstill ing ti l  integrationstankerne, f.
eks. vil en del hellere have lov ti l at spille
siddende volleyball sammen med andre
handikappede, fordi de synes, det virker
kunstigt, hvis ikke–handikappede vil fungere på
deres betingelser. Et sympton på den måde
handikappede og ikke–handikappede har
fungeret på førhen:



I  efteråret 1976 besøgte vi Halliwick–
svømmeklubben i Århus. Klubben består af ca.
50% handikappede og 50% ikke–handikappede
og bygger på det princip, at de ikke–
handikappede (svømmerne) hjælper dem, som
ikke kan svømme, de handikappede.

Nogle af de bærende menneskelige elementer
er hensyn og tolerance. Resultatet var, at
deltagerne havde det dejligt sammen, men
alligevel kan man forstå, at nogle handikappede
mener, at denne måde er den sædvanlige form
for ydmygelse: de handikappede skal hjælpes!

Men sådan er nu engang de betingelser, som
mange handikappede må fungere under. Det, vi
så, kunne fungere uden ydmygelse! Forøvrigt en
ideel organisationsform, som kan være et
forbillede for andre idrætsaktiviteter, hvor det
primære er samværet om aktiviteten.

Der findes andre organisationsformer inden
for svømning, som ikke er at foretrække. I  nogle
klubber bruges en grovsortering af de
handikappede ved svømmestævner, hvor
konkurrencen mellem deltagerne er primært:
gruppe A (bevægelseshæmmede), gruppe B
(synsskadede), gruppe C (psykisk hæmmede),
gruppe D (medicinske handikaps), og her sker
endnu en finsortering i gruppe A i 5
undergrupper. Denne deling i forskellige
præstationsniveauer er et tydeligt bevis på
konkurrencemomentets uheldige indflydelse.

I den daglige idrætsundervisning på
højskolen mærkes de traditionelle idrætsvaner
især hos de elever, der er fysisk veludrustede
og dermed fysisk overlegne. For dem har det
altid været en selvfølge at brillere og dirigere på
idrætspladsen og måske håne de mindre gode.
Disse elever har tit svært ved at indse, at skal
forskellige handikappede med til  f.  eks.
håndbold, så er alle nødsaget til  at tage
anderledes hensyn til med– og modspillerne,
end de ellers gør, samt være med til at ændre
på de traditionelle regler. Det kan være
tildeling af forskellige „handikaps“ ti l nogle



spillere (f. eks. du må kun skyde på mål uden
for 3–meterlinjen, du må kun aflevere bolden
med venstre hånd, du må ikke drible), eller
reglerne må modificeres på anden måde: en
elev, der har svært ved at gribe, f. eks. på
grund af lammelse, må ikke generes inden for
en radius af l meter i angrebszonen. Udføres
håndboldspillet eller for den sags skyld en
anden aktivitet ud fra denne grundholdning,
kan samværet blive det bærende element i
idrætsaktiviteten, men det er ikke uden
konflikter.

På højskolen er det op til den enkelte elev at
indvælge sig på idrætsaktiviteterne, der findes
på skemaet: gymnastik, svømning, folkedans,
ridning samt idrætsundervisning med håndbold,
fodbold, volleyball, badminton.

Nogle af disse tilbud er mere attraktive for
handikappede, f. eks. ridning, svømning og
gymnastik. Men en del trodser alligevel de
gængse normer og ti lmelder sig til  faget idræt
og prøver ved bl. a. deres tilstedeværelse at
være med til  at bryde de meget faste normer og
regler, der findes inden for de boldspilsprægede
aktiviteter.

Meget skarpt formuleret er det et spørgsmål
om at tage hensyn til  de handikappede ved at
ændre de gængse forestill inger, der findes i
idrætsverdenen — ellers er en integrering i
idrætstimerne og i foreningslivet nytteløst.

Omvendt må det også siges, at idræt ikke
udelukkende skal fungere på de handikappedes
betingelser. Det gælder om at finde en rimelig
balance mellem de handikappede og ikke–
handikappedes fysiske muligheder og deres
forventninger til aktiviteten. Det er en
understregning af, at de ikke–handikappede
skal ikke „udsættes“ for en slags „sygeidræt“.

Skal dette arbejde lykkes, må der i
uddannelsen af idrætslærere og
foreningsinstruktører indgå kendskab til  de
almindeligst forekommende idrætslige
handikaps og ideer på, hvordan idræt kan



ti lrettelægges for handikappede og ikke–
handikappede. På højskolen har vi fået f lere
henvendelser fra lærerstuderende om emnet
idræt og handikappede — vi tager det som et
symbol på, at man på seminarierne berører
problemet.

Inden for foreningsliver er det meget få
organisationer uden for DHIF (Dansk Handikap
Idræts–Forbund), der i deres
instruktøruddannelser behandler det. DDGU
(De Danske Gymnastik– og Ungdomsforeninger)
startede i efteråret 76 et svømmekursus for
instruktører, der ønskede at få erfaringer med
henblik på undervisning af handikappede. Det
er en positiv udvikling, men på den anden side
også beklageligt, at to store folkelige
organisationer, DDGU og DDSG&I, med over 1
mill. medlemmer, ikke endnu har fået de
handikappede med i den gruppe, som de plejer
at kalde bredden af dansk idræt. Der kan
begyndes på 3 områder: oplysning i
foreningerne, handikapemner indgår i
instruktøruddannelserne samt bygning af
handikaprigtige idrætshaller (i modsætning til
handikapvenlige haller).

I  efteråret 76 udarbejdede vi en
undersøgelse af elevernes deltagelse i de
forskellige idrætsaktiviteter. Det viste sig, at
45% ikke havde valgt et motionsfag, mens de
øvrige var deltagere på 2, 3 eller 4 hold. I
sammenligning med de undersøgelser, der
foreligger for den øvrige del af befolkningen (se
betænkningen „Idrætten og Friluftslivet“ 1970)
er det nogenlunde det samme. Men vore elever
har helt andre muligheder for at udnytte
skemaets og fritidens tilbud: idrætsaktiviteten
kan udføres i hjemmemiljøet og uden transport,
eleven har arbejdstid/skematid til  det, et nært
kendskab til  deltagere og stedlige forhold m. m.
Derfor må man også kunne kræve, at eleverne
benytter sig mere af tilbuddene. Det kan
gennemføres ved yderligere motivationer eller
ved at gøre det ti l et krav, at eleven skal vælge



eet af de mange motionsfag. Dermed lever
højskolen op til Ernst Triers forestill ing af „det
hele menneske“: højskoleeleven skal stimuleres
fysisk og åndeligt. Og mange af de fysisk og
psykisk handikappede, som på den ene eller
anden måde har undslået sig deltagelse i
idrætstimerne i deres folkeskoletid, har et stort
behov for fysisk aktivitet.

Da Gunnar Mathiesen besøgte højskolen i



januar 76, henviste han i denne forbindelse til
en norsk undersøgelse, hvis konklusion var: jo
mere handikappet en person er, des mere behov
for fysisk udfoldelse. Dette har bl. a. været et
af de væsentligste og vigtigste argumenter for,
at højskolen fik sin egen motions– og
svømmesal. Vore elever har behov for at blive
mere fysisk aktive i dagligdagen. Det bør derfor
overvejes, om idrætsfagene skal være
obligatoriske. MEN det primære må være, at
højskolen er med til at give eleverne vaner, der
indbefatter en eller anden form for daglig
motion.



M O T I O N S K A L E N D E R

OOkkttoobbeerr   11997766
Som eneste kombineret herre–damehold deltog
vi i kommunemesterskabet i indefodbold. Hver
gade stil lede et hold, højskolen repræsenterede
Vester Ringvej. Disse lokale arrangementer er
en udmærket måde at få kontakt med de
stedlige idrætsforeninger.

17 elever deltog i Egeskovløbet søndag den
30. oktober, der blev arrangeret af Bjerringbro
Idrætsforenings atletikafdeling. Der var
mulighed for at prøve kræfter med andre og
tage en motionstur. Glædeligvis deltog en del
handikappede.

Den jydske Idrætsskole i Vejle holdt en
emneuge om Idræt og handikappede, hvor 25
elever herfra var inviteret en dag. Vi var med til
et indlæg af formanden for Muskelsvindfonden,
Evald Krogh. Bagefter fortalte vi om Nørgaards
Højskole og om idræt og handikappede. Aftenen
sluttede med fællessang.

NNoovveemmbbeerr   11997766
Vi besøgte Halliwick–svømmeklubben i Århus,
hvor Harald Lie instruerede vore elever i en
svømmegruppe.

NNoovveemmbbeerr   tt ii ll   ffeebbrruuaarr
Vi deltog i Viborg Amts Gymnastikforenings
indefodboldturnering med et herre– og et
damehold. Hvert hold har været ude 4 gange,
hvor de har spillet 3—4 kampe pr. kampdag.
Kampene har ligget forskellige steder i amtet,
bl. a. i Skals, Rødkærsbro og Ulstrup.

JJaannuuaarr  11997777
Styrelsen for Viborg Amts Gymnastikforening
(VAG) afholdt et styrelsesmøde den 29. januar
på højskolen, hvor elever fra et
foreningslederhold og et møde–tale–teknikhold
var med. Højskolen blev i 1975 medlem af VAG,



der er tilknyttet De Danske Gymnastik– og
Ungdomsforeninger. Herved får vi mulighed for
at komme med til  forskellige stævner og
turneringer, ligesom vore elever får forskellige
kursustilbud.

Desuden blev vi i januar 1977 medlem af
Dansk Handikap Idræts–Forbund, som er
tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF). Her kan
kun idrætsforeninger være medlemmer. Derfor
måtte vi udarbejde vedtægter for Nørgaards
Højskoles Idrætsforening.

§ 2. Foreningens formål er at skabe grundlag
for og at arbejde for fremme af idræt for
handikappede og ikke–handikappede
samt at fremme den folkelige oplysning.

Vedtægterne er kun en formsag, men nu har
vi formelt et formål med idrætten. Ved vort
medlemsskab af DDGU og DHIF regner vi med
at have kontakt med forskellige organisationer,
der kan give os alsidige idrætstilbud og idéer, vi
kan benytte i hverdagen.

Gunnar Mathiesen, norsk idrætskonsulent,
besøgte højskolen i to dage for at videregive
norske erfaringer om idræt og handikappede,
specielt med henblik på det kommende byggeri.
Han havde fællestime med eleverne, møde med
personale og byggeudvalg samt et møde med
gæster fra byens skoler, kommunalbestyrelse
m. m.

MMaajj   11997777
Nogle elever deltog den 1. maj i Fladbro–løbet
ved Randers (ca. 9 km). Det var hårdt for de få,
andre slappede af i solen. — Mandag den 2. maj
havde vi besøg af Freddy Johnsen, konsulent i
Dansk Handikap Idræts–Forbund. Han fortalte i
en fællestime om DHIF og viste bagefter en film
fra Handikapolympiaden i Montreal.



Fredag den 6. maj havde vi deltagere med i
Silkeborg–løbet, som især henvendte sig til
motionister (derfor ingen tilskuere).

Onsdag den 11. maj: Vi havde besøg af
elever fra Gudenådalens Ungdomsskole i
Ulstrup. Der blev udkæmpet forskellige
idrætskampe — jeg tror, vi var bedst ti l
folkedans og bordtennis. Desuden var der
rundvisning på skolen. — Samme dag deltog
nogle elever i et idrætsstævne i KB–hallen i
København i forbindelse med III : Internationale
Sportskonference. Dansk Idræts Forbund havde
tilrettelagt et program om sportens historie, der
dagen efter blev udsendt i TV. Vore elever
deltog på et gymnastikhold for DHIF.

SSeepptteemmbbeerr   11997777
Højskolen og Bjerringbro Idrætsforenings
atletikafdeling har lavet 3 motionsstier på
henholdsvis 2,6 km, 1,9 km og 1,6 km i
Bjerring Egeskov og Hjermind Krat. Søndag den
11. september blev stierne indviet af
amtsborgmester P. E. Eriksen i forbindelse med
et motionsløb.

Fra 18. september til 16. oktober har 35
elever deltaget i et arrangement, „Nordisk
Folkelandskamp“. Formålet er at gå, lunte, løbe
eller rulle i stol mindst 2,5 km hver dag i
pågældende periode.

Også i år deltog vi i den lokale
gadeturnering om klubmesterskabet i
indefodbold. Vi havde tilmeldt to hold til
turneringen. — Vi havde en frugtbar samtale
om, hvordan holdene skulle laves. Skulle det
være kombinerede herre/dame–hold? Skulle det
være de bedste spillere, som skulle være med?
Konklusionen blev, at eleverne stil lede et hold
af de bedste spillere og et kombineret
herre/dame–hold udvalgt ved lodtrækning.

BENNY KASTRUP HANSEN.



Min opfattelse af J. P.
Sartres
eksistentialisme
er humanisme
Jeg er, men hvad er jeg? Hvad er det, som gør
mig ti l den personlighed, der i dag fremtræder
som Bente? Det er mange og svære spørgsmål.
Og jeg har tænkt lidt over dem.

Jeg er, som jeg er, fordi jeg ikke kan være
anderledes. Noget inden i mig bestemmer mine
handlinger, fordi andres handlinger indvirker
på mit livsmønster, fordi mine valg mellem
forskellige ting breder sig som ringe i vandet,
der igen fremkalder en reaktion fra et
medmenneske. Og sidst, men ikke mindst: jeg
kan vælge. Evnen til  at vælge har vi kun, fordi
vi kan tænke, og vores evne til at tænke er det
eneste, som adskiller os fra de andre dyrearter
på jorden.

Hver gang vi står overfor et problem, skal vi
vælge, og en ting står fast, når man engang har
truffet et valg, er det lige i det øjeblik, hvor
valget bliver taget, det bedste valg, der kunne
træffes. Man vælger heller aldrig noget mod sin
vilje.

Udgangspunktet for den eksistentialistiske
tankegang er, hvad Dostojevski engang har
skrevet: „Dersom Gud ikke eksisterede, ville alt
være til ladt“. Hvis Gud ikke er, hvem er så? Det
kan udtrykkes med få ord: „Jeg tænker, altså er
jeg“. Der findes ingen højere stand end
menneskets. Vi befinder os på et plan, hvor der
kun er mennesker. Frie mennesker med stort
ansvar, ansvaret for hele menneskeheden. Vi er



frie, ja, men frie til hvad? Der står ikke skrevet
noget sted, at vi skal være hæderlige, at vi ikke
må lyve. Det er ikke bestemt, hvad der er godt
eller dårligt. Men alligevel går verden ikke af
lave. Det er mennesket, der har lavet de regler,
det er ikke Gud. Hvis er person er doven, er det
ikke, fordi han er skabt sådan, nej, han har
gjort sig selv doven ved sine handlinger, han
har valgt at være doven. Det var kun et
eksempel. Det samme gælder selvfølgelig også
for personer, der er flittige, glade, kedelige o. s.
v. — „Fra første færd er der intet“. „Det —
mennesket — bliver til efterhånden og bliver,
hvad det gør sig selv ti l“.

BENTE PEDERSEN (SKIBBY)
(elev 1976/77)



FORVENTNINGER
TIL ET NYT
ÅRHUNDREDE
Tiden efter de glade tressere er blevet afløst af
en tid med usikkerhed og polarisering:
Usikkerhed om, hvad fremtiden vil byde,
polariseringen er nok et produkt af denne
usikkerhed. Planlægningen indenfor den private
og offentlige sektor strækker sig nu hen til
århundredskiftet, og det er derfor nærliggende
at spørge, om den usikkerhed, der præger os,
også har rod i de forventninger vi har til  det
nye århundrede. Forventningerne kan nok ikke
udmøntes i noget konkret, men udtrykker sig
nærmest som en indre uro, nysgerrighed og håb
om noget, der ikke er dårligere end det, vi har
nu. Nu er det jo ikke første gang, vi runder et
århundrede, så lad os se, hvad der hændte de
sidste par gange.

O M K R I N G  Å R  1 8 0 0  —

Årene op mod dette århundredskifte er en
lykkelig tid for Danmark. Den rummer de store
landbrugsreformer, som var en forudsætning for
bondestandens frigørelse — økonomisk, politisk
og åndeligt. Grunden til en borgerlig
frihedsbevidsthed lægges også her. For handel
og landbrug er det en vældig økonomisk
opgangstid. Den åndelige kraft henter man fra
1700–tallets bedste tanker om menneskelig,
politisk og økonomisk frihed, og en frisk
inspiration kommer fra Den franske Revolutions
første lykkelige udvikling.



Rousseaus tanker om naturen som livets
rene kilde, til  hvilken enhver burde søge tilbage
for at undgå kulturens fordærv, udløste en
naturbeundring, der nærmede sig det
hysteriske.

Men det nye århundrede begyndte ikke godt.
Af begivenheder, der huskes, er bl. a. Slaget på
Reden i 1801, Københavns bombardement i
1807, statsbankerot i 1813 og endelig freden i
Kiel med tabet af Norge i 1814. Trods krig og
ufred voksede de liberale tanker og blev med
indførelsen af grundloven i 1849 til  statens
politiske grundvold.

O M K R I N G  Å R  1 9 0 0  —

Tiden op mod dette århundredskifte var præget
af mange modsætninger. På den politiske arena
var det især modsætningerne mellem Højre og
Venstre, der kendetegnede perioden, men også
den nye „socialisme“. Med industrialiseringen
fulgte også fagbevægelser og
arbejdsgiverforeninger. Det store slag mellem
disse stod 1899 og afsluttedes med „September-
forliget“, et forlig, der med indførelse af
fagretslige regler har haft betydning lige siden.

I åndslivet drejede perioden sig om Georg
Brandes. Han samlede de folk, der ønskede at
frigøre sig fra dogmer og doktriner i åndelige,
kulturelle og moralske spørgsmål. Hans
oversættelse af „Kvindernes underkuelse“ blev
indirekte starten til Dansk Kvindesamfund, der
langsomt vandt gehør for sit program for
kvindernes ligeberettigelse.

Grundtvigianismen blomstrede op som
almindelig kulturel vækkelse. Det var især fra
bondestanden bevægelsen hentede sine
tilhængere. Til gengæld var Indre Mission at
finde blandt husmændene.

Brugsforeninger og andelsbevægelser, der
har haft så stor betydning for vor tid,
blomstrede også op i denne periode.



Det nye århundrede grundfæstede mange af
de idéer, der var opstået. Kvinder og tyende fik
stemmeret ved grundlovsændringen i 1915, og
den parlamentarisme, der var indført ved
systemskiftet i 1901, blev endelig
grundlovsfæstet i 1953.

T I D E N  O P  T I L  Å R  2 0 0 0  —

Hvad vil tiden op til dette århundredskifte
bringe af nytænkning og reformer? Det er
selvfølgelig umuligt at sige, men der er 3
områder, vi nødvendigvis må beskæftige os
med:

1) Forholdet ti l den tredie verden.
2) Energi og ressource problemer.
3) Mennesket i det industrialiserede  samfund .

FORHOLDET TIL DEN TREDIE VERDEN —
Mange af de nye nationer, der i de forløbne 20
år har fået politisk uafhængighed, føler sig
stærkt bundet af den økonomiske afhængighed.
Det økonomiske system og handelsmønster, der
blev grundlagt i kolonitiden, var baseret på
bill ige råvarer og billig arbejdskraft. Derfor er
den økonomiske situation og de sociale
problemer stadig en alvorlig belastning for
disse lande. Den tredie verdens lande har
forsøgt — ved hjælp af De forenede Nationer —
at få de gamle kolonimagter og andre rige
industrilande til at yde økonomisk hjælp og
bedre handelsbetingelser. Men indtil nu har
støtten ikke haft en størrelse, der har kunnet
bidrage væsentligt ti l  ændring af u–landenes
situation.

Tresserne blev proklameret for et
udviklingstiår, hvor de rige lande burde nå op
på at overføre 1% af deres
bruttonationalprodukt i udviklingsbistand, men
selv et så beskedent offer er stadig kun nået af
få lande, imellem hvilke Danmark ikke findes.



Bedre handelsforhold på råvareområdet er for
u–landene derfor blevet en af
hovedhjørnestenene i en ny økonomisk
verdensorden. Men har vi vil je ti l at deltage i en
radikal ændring af verdensøkonomien — eller
bliver vi tvunget ti l det?

Olielandenes succes har fået u–landene til
at focusere på de grundlæggende „spilleregler“ i
det internationale system. Tiden op mod
århundredskiftet vil vise, om det bliver over
forhandlingsbordet, resultaterne skal nås, eller
ad konfrontationens vej.

Ændringer skal der til,  og ændringer
kommer der. Spørgsmålet bliver kun hvordan.

ENERGI OG RESSOURCE PROBLEMER —
Solfangere, vindmøller, bio–gas o. 1. er
pludselig blevet kendt af hvermand. Grunden til
interessen for disse vedvarende energikilder er
helt klart olielandenes aktion i 73/74, hvorefter
folk for alvor er blevet sig energikrisen bevidst.
Men det er ikke kun energi, det er småt med,
men også en stor del af de råstoffer, vi ti l daglig
omgås.

Den enorme industrielle udvikling efter
anden verdenskrig og det kolossale forbrug af
ressourcer har imidlertid nu ført os til et
punkt, hvor vi må erkende, at vi lever på en
planet med begrænsede ressourcer.

Trods det, at ressourcerne er jævnt fordelt
over hele kloden, så er forbruget meget skævt.
En dansker bruger således 4—5 gange så meget
protein som en inder og anvender ca. 30 gange
så meget stål, kul og olie.

Befolkningsproblemet og ressourceproblemet
må ses i sammenhæng. Problemet bliver meget
alvorligt, hvis den nuværende
befolkningstilvækst fortsætter, og det løses ikke
alene ved hjælp af
familieplanlægningsprogrammer, men også ved
hjælp af bedre økonomiske levevilkår.

Da bedre økonomiske levevilkår fordrer
større ressourceforbrug, kan man begynde at



ane problemerne, når vi skal dele det, der er
tilbage, med den øvrige del af jordens
befolkning.

Solfangere og vindmøller gør det ikke alene.
Der skal en helt anderledes omlægning af
produktion og forbrug til . Vi har i den grad
hævet vor levestandard på bekostning af
ressourcer, at en omlægning meget vel kan få
økonomiske og politiske konsekvenser.

Spørgsmålet bliver da, om vort demokratiske
samfund er så godt befæstet, at det kan
overvinde eventuelle anslag.

MENNESKET I DET INDUSTRIALISEREDE
SAMFUND —

Den tekniske udvikling kombineret med den
fulde beskæftigelse, vi havde i tresserne, har
effektueret vores krav til alverdens materielle
goder. Hvad man for 20 år siden kun kunne
drømme om af goder som biler, fjernsyn, rejser
o. a., er i dag blevet selvfølgeligheder.

Men velfærd er ikke kun et spørgsmål om
materielle goder.

Vore arbejdspladser er blevet
automatiserede, effektiviserede, rationaliserede,
optimaliserede, økonomiserede, fusionerede o.
s. v. Tiden er blevet til  penge, der er knaphed
på tid, hvilket synes at sige, at vi har fået
mindre tid. — Og arbejdsløsheden er steget.

Arbejdsglæde, ti lfredshed og harmoni er
veget ti l fordel for monotomi, l igegyldighed og
stress. Mange ser på arbejdet som et
nødvendigt onde, der kun har det ene formål at
skaffe en indtægt, som er nødvendig for at give
livet en virkelig mening. Akkordræs, stress og
vantrivsel godtages i mange til fælde som en
naturlig følge af at arbejde.

Blandt de ting, vi også producerer, er
invalide– og førtidspensionister, sygdomsramte
og sociale tabere.

Hvis velfærden kræver, at arbejde bliver
umenneskeligt, er den det så værd? Det er nok
trukket lidt hårdt op, men tendensen er klar. Vi



bevæger os ikke mod et bedre samfund på alle
fronter.

Arbejdsløsheden i almindelighed og
ungdomsarbejdsløsheden i særdeleshed er et af
de problemer, der trænger sig på, og det er ikke
et problem, vi kan producere os ud af som i
tresserne.

Tværtimod synes nu også den teknologiske
arbejdsløshed at melde sig med uhyggelige
perspektiver.

Og vore børn. — Når velstandsræset kræver,
at begge forældre arbejder, er det alt for ofte
børnene, det går ud over. Mange børn lades
alene og uden opsyn en stor del af dagen, og
det — sammen med trætte, stressede og udkørte
forældre — er med til  at ødelægge mange børns
opvækst.

Men er det trods alt ikke dem, vi bygger
samfundet på?

OG HVAD SÅ EFTER ÅR 2000 —?
Og hvad vil det nye århundrede så bringe, og
hvilke ændringer vil der ske i vores grundlov?
Suverænitetsafgivelse til EF?
Ændringer i den private ejendomsret?
Kongedømmets afskaffelse?
Ja, det kan vi kun gisne om. Men det skal være
mit håb, at vort demokratiske samfund får lov
at udvikle sig, så det omfatter alle samfundets
funktioner, og at vi får lov til at leve i en
verden med fred og gensidig respekt og
samarbejde .

ARNE BECH.



Gift med en
højskolelærer
Jeg har nu det forhold ti l højskolen, at jeg er
begyndt på skolen hver dag, idet jeg har
overtaget bogdepotet efter min mand, så jeg
lever meget mere med i, hvad der sker på
skolen, og der sker mange ting.

Jeg tager også med på vagt, for det er
egentlig mange gange, at min mand er på
skolen om aftenen, og det kan godt være lidt
trist at være ligesom holdt udenfor skolens
fællesskab.

I sommer var jeg med på familiekurset som
børnepasser, så vidt jeg husker, var der 69
børn, en morsom opgave, så jeg glæder mig
allerede til  næste år. Jeg har 2 sønner, som er
blevet voksne nu. De er 19 år og har selvfølgelig
også haft en vis tilknytning til  skolen, de har
været med på udflugter, juleafslutninger og
sådant.

Efter at de er blevet store og kan passe sig
selv, nyder jeg at kunne deltage i skolens
dagligdag, og det er jeg lykkelig for. Jeg har ret
ofte haft elever i hjemmet både i Hadsten og
Bjerringbroperioden, måske ikke så mange
gange som ønskeligt, men det er det at få tid til
det hele. Der er sket mange sjove ting i tidens
løb, spisning af haresteg, røgning af f isk,
gangfester, teaterture og meget mere — ja, og
når fiskeholdet ikke kunne nå hjem til kl. 23,
men først kom kl. 3 om natten, ville jeg i alt
fald ikke, at fru Nørgaard skulle vækkes på
dette tidspunkt. De havde været ude at tatte ål
i Randers fjord. Jeg har været med på flere
ekskursioner, bl. a. ti l Samsø, og i år var jeg
med på Kanaløen i Randers fjord, vi var 25, og
det var spændende.



Ja, at være gift med en højskolelærer er
ikke kedeligt, man oplever i hvert fald mange
ting.

Jeg bringer hermed en hilsen til de mange
elever, som jeg har truffet gennem de 20 år,
min mand har haft ti lknytning til skolen.

INGER DANHØJ.

Min have —
At så er at se fremad, måske flere år. At plante
er at udføre noget for resten af sit liv. At høste
er at gå den kommende vinter i møde og at se,
at et stykke arbejde giver resultat.

Det er vidunderligt at kunne gå ud i sin
have for at plukke til en gang urtete, blandet
efter min kones og egne dårligdomme, som f.
eks. timian, isop, kamille, fennikel, salvie og
citronmelisse (især slimløsnende og
beroligende). Alene at samle det gør godt i et
stresset sind. Ofte kører jeg ud i naturen for at
plukke til te. Det kan være vandmynte eller
gederams. Måske skal jeg bruge noget til  en
bjesk, og der er min ynglingsopskrift perikum,
lakridsrod og hel kanelbark. Af andre gode
snapseurter, jeg anvender, er strandmalurt,



kvan, kalmus, røllike, vandmynte, gul snerre og
enebær.

Vi er kun tre personer i vor husholdning.
Min kone, jeg og en enkelt søn. Vi lever
praktisk taget kun af, hvad haven byder på.
Selvfølgelig skal der købes brød, mælk og
fedtstof. Vi fanger selv de fleste af de fisk og
muslinger, vi bruger i husholdningen. Desuden
skal ikke forglemmes svampe og bær.
Selvfølgelig købes også kød. Det kan være
grovhakket medister, som jeg røger i min
murede affaldsbrænder. For øjeblikket er jeg
meget interesseret i planten sar. Den kan gøre
en dagligdags ret spændende.

Min have rummer en masse spændende
urter, der kan anvendes på en eller anden
måde. I  år har jeg været oppe på 65 forskellige
køkkenurter. Efter sommerens kursusaktivitet
gjorde jeg meget i blomsterdyrkning til
udsmykning i vort hjem. Jeg eksperimenterede
med blomsterdekoration med primitive midler,
f. eks. en overskåret mælkekarton fyldt med
sten — stenene skal all igevel samles, og
mælkekartonerne skal i skraldespanden —
undskyld affaldsbrænderen (asken går i
komposten). Dette kan måske blive til  et emne
til næste års sommerkursus.

Der er balance i min have. Det kan jeg se på
alle de fugle, der i løbet af kun fire år har
indfundet sig på et stykke mager hedejord. Jeg
har så sjælden en art som f. eks. jernspurven.
Ud over de almindelige har jeg tornirisk,
grønirisk, guldspurv, hvid vipstjært,
gærdesmutte, rødhals, havesanger og
sumpmejse. Hvorfor har jeg besøg af disse? Det
skyldes, at jeg næsten ikke bruger gift og
kunstgødning, således at mit insektliv og
bakterieliv er i orden. Jeg har 4 kompostdynger
af forskellig alder, så jeg altid har kompost, der
er klar, når jeg skal plante. Denne kompost
bliver passet med kalk, vand, og hvad jeg kan
få fat i af, hvad min jord mangler, f. eks. tang
fra havet.



Til næste år er mine trær ved at være så
store, at fuglene måske har lyst ti l at yngle hos
mig. Derfor skal jeg have sat fuglekasser op
med forskellige hulstørrelser. At have mejser i
sin have, det er sagen. Det kan man se, når de
er ved at rense frugttræer og kålplanter.

Som naturligt gødningsmiddel og
skimmelsvampemiddel har jeg brugt padderokke
og brændenælde i min vandtønde. Om ikke
andet kan alene lugten skræmme enhver
bladlus og sommerfugl væk.

Jeg har hele tiden dyrkningsforsøg i gang.
Således lavede jeg i foråret en række med
kartoffelskræl fra 3 middage, gav det godt med
kompost og dækkede med tang (ålegræs).
Resultatet blev de fineste, sygdomsfrie
kartofler, i  alt 4,5 kg og det ti l trods for, at
naborækkerne havde skurv og ormehuller.

Da jeg hyppigt tager blade og lignende med
fra skoven, har jeg ofte sjældent ukrudt. Dette
fjerner jeg ikke, før jeg er klar over, hvad det
er. På denne måde har jeg skaffet mig en tidlig
c–vitaminkilde i en middelalder–plante
„vinterportulak“. Jeg har godt nok måttet
indhegne den, for man kan godt få for meget af
den. Alle de regnorm, jeg har, har jeg selv
indpodet i jorden, idet jeg tog min
kompostdynge med fra min tidligere bopæl i
Hadsten. At have regnorm i en by, der ligger
tæt ved Grate Hede, betyder, at mange
lystfiskere finder vej forbi mine kompostdynger,
og for at fange ål på lystfiskermaner i Tange Sø
eller Gudenåen skal der 3 orm til pr. ål.

En have giver mange glæder. Der er altid
planter (især krydderurter) at give væk til andre
haveejere. Hyppigt får man noget, man ikke selv
har, til  gengæld. Hvis jeg har for mange
rabarber (mine frugttræer giver ikke nok
endnu), laver jeg en krydderurtevin på alm.
bagegær. Disse krydderurter er malurt,
løvstikke, timian, isop, fennikel, estragon,
rosmarin, merian og for at fjerne frugtsmagen
en håndfuld tørrede rønnebær, alt fra egen



have. Der sker altid noget i en have. I  dag er
det efterår, og jeg har lige taget de sidste
tomater ind inden frosten, som her på egnen
kommer meget tidligt. Hvad jeg skal lave i
haven i morgen, ved jeg ikke, men hver dag har
sin li lle oplevelse, og selv om vinteren kan der
hentes megen kosttilskud i form af krydderurter
til det grønne drys.

N. C. DANHØJ.

PS!: Jeg tror, jeg vil drille Fisker ved at sætte
mine kartofler i juleferien.



Arbejdsløsheden
Arbejdsløsheden er blevet et uhyggeligt begreb.
Hvor går vi hen i Danmark? I løbet af de sidste
10—15 år har vi fået jetfly, motorveje, store
højhuse, store, moderne hospitaler, de store
varehuse og bank– og forsikringspaladser. Hver
fjerde dansker fik en bil, og næsten alle fik et
kostbart TV–apparat. Alt det skete, uden at vi
fik mulighed for at diskutere, om det var det, vi
skulle bruge vor rigdom til. Men vi har
mulighed for at bestemme, hvordan vort land
skal se ud i fremtiden.

Om Danmark skal blive en vesteuropæisk
superstat, eller om vi skal søge et frit
samarbejde med de øvrige nordiske lande. Vi
kan bestemme, om væksten skal omformes til
vækst i kvalitet.

Vi må have et samfund, hvor vi kan udvikle
en teknik, hvor der er brug for mennesket, idet
vi giver os selv mulighed for at udvikle vore
evner og i fællesskab udføre det arbejde, der er
nødvendigt for en rimelig tilværelse.

God jul og godt nytår!

NIELS OLSEN
(efterårssemestret 1975).



Hvad et
højskoleophold på
20 måneder kan
betyde for et menneske

I  denne lille artikel vil jeg prøve at give et så
stort udsnit af, hvad 20 måneder på Nørgaards
Højskole har betydet for mig. — Jeg sad en
eftermiddag i foråret 1975 hos en veninde, og vi
kom til at tale om hendes tid på Nørgaards
Højskole, og i løbet af ganske kort tid fandt jeg
ud af, at det måske kunne være noget for mig.
Få dage efter havde jeg sendt ansøgningen og
havde også besked på, at jeg var blevet optaget.

Efter mange forberedelser kom dagen
endelig, hvor jeg skulle afsted, og selvfølgelig
var jeg meget spændt, men også en lil le smule
beklemt ved situationen, men alle disse
bekymringer kunne jeg godt have sparet mig,
for jeg var ikke mere end kommet og fået et lil le
indtryk af det hele, da jeg blev klar over, at
Nørgaards Højskole var noget for mig. I  første
omgang var det meningen, at mit ophold kun
skulle vare 5 måneder, men da jeg opdagede,
hvor mange muligheder der var for at tage
forskellige former for prøver, blev jeg snart klar
over, at 5 måneder ikke kunne slå ti l.  Nej, det
blev til 20.

Rent menneskeligt vil jeg sige, at jeg aldrig
har været et sted, hvor der var så mange
forskellige mennesker, og først, da jeg kom ind
i kammeratskabet, opdagede jeg, hvor meget
mennesker kan lære af hinanden, for eksempel
kan jeg give udtryk for, at ikke–handicappede
og handicappede arbejder udmærket sammen,



ikke bare i undervisningstiden, men også i
fritiden. Vi, der er handicappede, mærker ikke,
vi er anderledes, og det er en stor ting, synes
jeg. Vi hjalp hinanden med lektier, praktiske
ting i fr itiden, og sidst, men ikke mindst,
prøvede vi at forstå hinandens problemer i
hverdagen, og da vil jeg gerne understrege, at
det ikke alene og mange gange løser
problemerne, men også giver en mulighed for at
få øjnene op for en hel masse ting, som man
slet ikke troede var så stort et problem, fordi
man ikke lige havde dette inde på livet. Kort
sagt: det modnede mig kolossalt i den tid, jeg
var nødt ti l at skubbe mine egne til side for at
høre på andres. Det er sundt at lære at høre på
andre, for det giver en selv noget i den sidste
ende.

Den tid, jeg havde på Nørgaards Højskole,
gav mig kort sagt noget at bygge videre på både
bogligt og menneskeligt, bl. a. 8
eksamensbeviser og en god udtalelse, som kan
være mig til  stor hjælp senere i livet.

Jeg vil slutte denne lil le beretning med at
opfordre flere mennesker til  at tage på højskole,
for det er en ting, alle kan få glæde af.

Jeg ønsker gennem dette blad at sende alle
mine kammerater rundt i landet mange
hilsener.

CONNIE MADSEN.



JEG VAR
REVALIDENT

Traditionen tro skal jeg som „nyt“
bestyrelsesmedlem i Elevforeningen præsentere
mig selv:

Elev på Nørgaards Højskole i Hadsten
1967/68. Indvalgt i elevforeningens bestyrelse
1970 til  1974. I  år 1977 på ny indtrådt i
foreningens bestyrelse. Fra 1971 til dato
medlem af skolens repræsentantskab.

Hvor tit har jeg ikke tænkt på: hvor blev de
ca. 100 elever af, der var sammen på N. H. i
Hadsten fra november 1967 til august 1968???
Man ser kun nogle få af dem til elevmøderne.

Kan I huske: Vi startede en elevavis
„Flueskabet“? Vi fik højskolens første elevråd?
Om vinteren var der valg til folketinget, vi
afholdt valgmøder, og bølgerne gik højt. Hver
især troede, at han/hun kom i folketinget.

Men hvor er I  nu? Hvordan er det gået, efter
I forlod skolen? Kunne samfundet bruge jer?
Eller er I  blevet vraget måske til fordel for
nogen, der ikke behøvede at skifte „hest midt i
vadestedet“?

Lad os høre fra jer, og det gælder ikke kun
min årgang — det gælder alle, der har været på
Nørgaards Højskole. Skriv ti l elevforeningen
eller til et af bestyrelses– eller
repræsentantskabsmedlemmerne.

Dem, det er gået godt for, vil vi glædes over.
Dem, det er gået mindre godt eller måske skidt,
vil vi lære af, og måske kan skolen og
samfundet derved forbedres, og vi vil undgå, at
der sker for mange skuffelser i fremtiden.



Jeg ved lidt om, hvor svært det kan være,
når man skifter erhverv, har selv været
revalident og måtte i en alder af 33 år forlade
landbruget på grund af en ryglidelse, og vejen
til omskoling gik over N. H., og det er gået godt.
Jeg har nu en god still ing i et revisionsfirma.

Det ser lovende ud på papiret, men det er
det ikke, for når man søger en stil l ing, det være
sig privat eller hos det offentlige, så har vi, der
skiftede erhverv i en sen alder, ikke store
chancer. Man får som regel ikke at vide hvorfor,
men i tonen kan man ane: „Vi kan ikke bruge
sådan en afbrækket bonde“, eller man spørger
måske: „Nørgaards Højskole — er det en slags
anstalt, du har været på?“. En siger måske:
„Hvorfor søger du ikke invalidepension?“. En
anden siger: „Du er for gammel“ o. s. v.

Man skal ikke være bange for at lade sig
omskole, men det skal være indenfor samme
eller et nært beslægtet fag. For det, som jeg
gjorde — at springe fra landet og ploven til
byen og kuglepennen — det vil samfundet
sikkert aldrig rigtig acceptere.

Men uanset hvorfor eller hvordan man
skifter erhverv, så synes jeg, det er et godt
aktiv at have været på Nørgaards Højskole, idet
her får man lysten og livsmodet ti l at møde
vanskelighederne i en ny tilværelse, bl. a. fordi
man bliver betragtet som et menneske og ikke,
om man er et godt eller dårligt arbejdsobjekt.

Med ønsket om alt godt i fremtiden for
Nørgaards Højskole og med håbet om at høre
nyt fra gamle elever i det nye år — en glædelig
jul og et godt nytår 1978.

Revisor WERNER SCHØSLER,
Hoptrup Hovedgade 77, 6100 Haderslev.





Fra Nørgaards
Højskole til Skive
Handelsskole
Det var med vemod, at jeg skulle tage afsked
med kammeraterne og skolens personale fredag
den 3. juni 1977. Nu havde jeg gået her på
Nørgaards Højskole i 4 semestre, så det var
ikke noget under, at der var lidt
sentimentalitet, da jeg skulle sige farvel. For at
bringe min tak til højskolens lærere og andet
personale vil jeg med dette indlæg fortælle l idt
om de 4 semestre på højskolen.

De 2 første semestre var givetvis de to
bedste. Der vil altid være et bedre år end det
andet. Så derfor vil jeg fortælle om episoder fra
mit første år og kun behandle det andet ganske
lidt.

Jeg vil altid mindes de to første semestre
som de semestre, hvor skolens brandslanger
blev prøvet af. De virkede perfekt, når
„brandmajoren“ gik i aktion. Jeg mindes en
aften i 1976, hvor min værelseskammerat
skulle have vand. Jeg glemmer det aldrig. Da vi
havde stået med slangen uden for døren i ca. en
halv time, begyndte „majoren“ at gøre os våde.
Jeg husker specielt fra denne aften, at hun
jagtede mig ned til Løbehjulets hyggekrog. Der
faldt jeg over et eller andet med det resultat, at
jeg straks fik to poser vand ned over mig.

Så var der jo også den aften, hvor vi fik
taget grundig revanche, da hun kom under
bruseren tre gange i løbet af en aften. Jeg vil
heller ikke glemme, da en vis helsingoraner
kom op i pejsestuen iført følgende: regnfrakke,
regnbukser og gummistøvler. Det skal altså
ikke beskrives, det skal ses.



Det første år blev sluttet af med en tur, som
jeg vil nævne her: turen til Færøerne. Vi fik set
en masse af de grønne øer oppe i Atlanten, og
jeg tror bestemt, at Jørgen og Olav husker
Myggenæsturen endnu. Der var vi vist nok
søsyge. Jeg kan da fortælle, at jeg på
tilbagevejen lå på lastlugen og sov. En helt
uforglemmelig tur, som jeg aldrig var kommet
med på, hvis jeg ikke var kommet på Nørgaards
Højskole.

Det sidste år er nu afsluttet, og jeg har fået
en god udtalelse, der kan bringe mig på
handelsskole i Skive. Jeg er på EFG–linjen, og
det er meningen, at jeg skal være noget
indenfor butikslinjen. Når jeg er færdig der,
bliver jeg i Jylland. Det er allerede nu
meningen, at jeg skal bo i enten Tønder, Ribe
eller Esbjerg.

Da jeg gerne vil bo ude ved Vesterhavet,
bliver det sandsynligvis Esbjerg, jeg kommer til
at bo i. Det kommer jo an på, om der er arbejde
at få.

Med denne lil le artikel vil jeg gerne sige TAK
til Nørgaards Højskoles personale og ikke
mindst til  Aksel og Sørine Kjær Nielsen, fordi I
kunne holde mig ud i to år.

Til slut en hilsen til alle gamle og nye elever
på Nørgaards Højskole fra

HENRIK VESTERGAARD LARSEN,
Dalgaskollegiet,  7800 Skive.

I  ferien er adressen: Grundtvigsvej 10, 3000
Helsingør. (Det er mine forældres).



FØR og nu —
Da jeg nu vil prøve at skrive lidt om tiden før og
nu, er det nok det bedste at begynde med tiden
først i tyverne. Vi, der kom til verden på den
tid, husker vist alt for godt de dage, hvor en
10–øre spillede en rolle, og hvor en krone var
en hel kapital. Der blev dog ikke talt så meget
om at spare, som der bliver nu. Det var
simpelthen unødvendigt, da der næsten ingen
penge var i nogen ting. De virkelige krisetider
begyndte i landbruget sidst i tyverne og
fortsatte ti l 1933, da der blev indført regulering
af svinebestanden ved indførelse af svinekort,
der gav til ladelse ti l levering af svin (ca. l stk.
svin pr. td. land). For en sådan kunne der fås
en afregning på 35—40 kroner.

Hvad grisekød koster pr. kg i dag, ved vist
de fleste. Æg kostede pr. kg 60 øre, og et stort
kreatur kunne koste 80—100 kr. For dette
beløb var det muligt at ekvipere en konfirmand,
hvis man gik ind i den største af de 16—18
forretninger, vi dengang havde her i byen. Man
skulle helst ikke tage til købstaden, hvor der
ganske vist var mere at vælge imellem. Spares
skulle der, og sparet blev der.

Vi havde ikke andre nyhedskilder end
avisen, og der kunne man bl. a. læse, at man i
USA blandede hvede med tjære og brugte det
som brændsel i dampmaskinerne. Biler var på
den tid et sjældent syn. Her i Hørdum var der i
1930 kun 10 biler. Elektrisk lys kom først for
alvor ud på landet sidst i trediverne, og det blev
betragtet som luksus. Petroleum kunne jo
købes for 5—6 øre pr. liter.

Men der var jo også andet end pengene, der
var anderledes dengang. Da var det lettere at
samle folk, både i hjemmene og til forskellige
ting. I  den forbindelse er der een ting, jeg ikke
kan lade være at fortælle om. Det var i 1939,



hvor jeg sammen med en familie, jeg dengang
var i huset hos, havde lejlighed til at høre
forstander Aagaard fra Vestbirk Højskole. Det
var i Hundborg forsamlingshus, og jeg kan
endnu se for mig alle de mennesker, unge og
gamle, der lyttede og sang. For det kunne de
også dengang, ikke mindst de mange unge, der
var ti l stede.

Mon mennesker kan begejstres sådan i dag?
Vist næppe. Meget af den kultur, vi kunne
glæde os over dengang, er blevet forfladiget og
ja — undskyld, nærmest uartigt, selv om de,
der leder tingene, burde være mere oplyste.
Ånds– og kulturliv var forskellig på de
forskellige egne. Dengang kunne det også være
svært at få en siddeplads i kirker eller
missionshuse. Var der en taler, der var værd at
høre, kunne folk komme cyklende langvejs fra. I
de mørklagte tider først i fyrrerne kunne det tit
ske, man kom hjem med en andens frakke eller
hue, men det gik alligevel, og det var alle
tiders, hvis man blev budt ind på en kop kaffe.
I  de år blomstrede revyer og amatørteatre som
aldrig før. Også der kunne der samles fuldt
hus. Der blev også danset en del i de mørke
vinteraftener, selv om mange fandt tiderne for
alvorlige til  sligt.

Jeg vil ikke prøve på at forherlige disse
tider, men jeg tror, vi nød det mere, fordi alting
ikke var en selvfølge. Der skulle arbejdes hårdt,
for at man kunne have det nogenlunde. Men
glæden ved arbejdet, hvor bliver den af nu? De
mange penge, der bliver udbetalt på forskellig
måde. Er mennesker blevet lykkeligere eller
mere tilfredse? Nogle er måske, men man skal
vist være lidt over halvtreds, før man lærer at
skønne på goderne. Det er jo ingen selvfølge at
kunne stå op hver morgen og kunne klare sig
selv.

Jeg vil l ige til  slut fortælle, at jeg netop har
hørt, at en af eleverne fra 1957—58 nu er død.
Det er Gudrun Madsen fra Brædstrup. Vi



husker vist alle Gudrun som en stille, men
meget flittig pige og en god kammerat.

Jeg sender en venlig hilsen til alle.
Glædelig jul.

KAREN HØJBJERG' Hørdum.



ALMUESYSLER
Gennem litteraturen og anden oplysning ved
man, at fåret — helt fra oldtiden — har været et
af de første husdyr, som menneskene holdt,
dels for fårets mælk, kød og uld, og dels fordi
fåret er et meget nøjsomt dyr i fodringsmæssig
henseende.

I oldtiden og op gennem middelalderen blev
fårets skind med uld anvendt som beklædning
for mennesker, men da denne udnyttelse af
fårets skind jo kun var en eengangs–foreteelse,
fandt mennesker hurtigt ud af, at det var mere
lønsomt at klippe ulden af fåret og forarbejde
denne både til beklædning, tæpper o. 1.

Fårets uld er normalt begrænset til  at have
een farve — hvid eller sort, og da farver altid
har været ønskeligt, fandt man på at farve
ulden i en eller flere farver ved hjælp af
primitive midler (f. eks. menneskeurin) med
forholdsvis godt resultat. Senere begyndte man
at anvende udtræk af vilde planter, som
resulterede i de skønneste farvenuancer, men
eftersom teknikken skred frem, gled denne
farveteknik i baggrunden, idet den var for
langsommelig og besværlig, og i stedet kom den
syntetiske farvning.

I de seneste år er den gamle farvemetode
igen blevet populær og genoplives mange steder
her i landet. De gamle skikke er blevet moderne
— såsom kartning, spinding og vævning — og
da man ved hjælp af vilde planters udtræk kan
farve ulden til  kort sagt enhver ønskelig farve,
er der på denne måde skabt muligheder for at
fremstil le de skønneste farver på uld i de
nuancer, som man ønsker — både til
beklædning og til  prydgenstande i hjemmet.

Flere og flere elever på Nørgaards Højskole
har ytret ønske om plante–farvning som fag,



hvorfor dette nu er med i skolens fagtilbud med
3 timer om ugen.

Plantefarvning er ikke kun plantefarvning.
Der ligger mange ting i dette fag, bl. a. botanik,
idet vi i  de første 6—9 timer har
planteindsamling, under hvilke jeg oplyser
eleverne om de mere sjældne planter, som de
skal være omhyggelige med at indsamle, idet de
skal passe på ikke at rykke roden op, og at de
altid skal lade nogle planter blive stående, så
der kan være planter til året efter. Efter
planteindsamlingen foregår undervisningen på
skolen. Først skal garnet forbehandles —
bejdses — for at opnå størst mulig farveægthed.
Ved at anvende forskellige bejdser kan man få
forskellige farvenuancer frem af den samme
plante. Efter bejdsningen skal garnet i
plantesuppen. Både bejdsningen og selve
farvningen er en langsommelig affære, hvorfor
der nemt opstår perioder, hvor ikke alle elever
er beskæftiget. Disse perioder udnytter vi på
anden måde, idet det har vist sig, at eleverne
meget gerne vil lære at karte og spinde uld.

„Gæster“ (som vi har mange af i løbet af
aftentimerne) kan derfor opleve
plantefarvningsholdet som en „broget
forsamling“, idet nogle elever bejdser, andre
farver, andre karter, og andre spinder på
håndten, og måske sidder der et par elever, som
er i gang med billedvævning med garn, som de
selv har kartet, spundet og farvet.

Det har været en stor fornøjelse for mig at
arbejde med faget og se, med hvilken iver og
interesse alle deltagere har vist disse fortidige
almuesysler. En glædelig jul og et godt nytår
ønsker jeg alle nuværende og tidligere elever.

ESTRID LYNNERUP.
Der spindes og farves.





ADOPTIONSKURSUS
1111//77——1166//77  11997777

Allerede da vi hørte om det
første adoptionskursus i 1976,
var vi enige om, at det måtte være noget for os.
En af grundene til , at vi straks var interesseret,
var, at Kjeld er tidligere elev i 1966/67, og at vi
iøvrigt har fulgt elevmøderne siden.

Vi fik Brian i efteråret 1976 og meldte os
herefter til  kurset i juli 1977. Da vi ankom til
højskolen mandag formiddag, var vore
forventninger store, men det viste sig hurtigt,
at de ikke var for store.

Kurset lededes af Gerda Skovmand Madsen
og Ulla Teller, der begge medbragte deres
familier, sådan at vi ialt var 26 børn og 25
voksne. Den gode tilrettelæggelse og det lave
deltagerantal var nogle af grundene til,  at
kurset blev en succes.

Skolen egner sig udmærket til  familiekurser,
fordi værelserne hænger sammen to og to,
således at hver familie disponerede over to
værelser med fælles toilet og bad. Desuden er
de handicapvenlige bygninger gode til
klapvogne og barnevogne.

Der var arrangeret børnepasning hver
formiddag og ligeledes om aftenen. Om
formiddagen var børnene sat sammen i grupper
efter alder, og om aftenen havde hver
børnepasser sin gang at varetage. Der blev læst
godnathistorier i hyggekrogen, og
børnepasserne Elsebeth Bonde, Susanne
Holbek, Karen Aaen og Allan Blok, var meget
populære hos både børn og forældre.

Formiddagene og aftenerne bød på foredrag
og diskussioner om emner som „Familien i
forbrugersamfundet“ ved cand. psych. Per



Schultz Jørgensen — „Hvis mit barn bliver sygt“
ved læge Per Vagn–Hansen —
„Adoptionsorganisation“ ved læge Leif Ipsen —
„Udviklingsproblemer“ ved cand. psych. Ulla
Teller og „Barnet, den tredie verden og os“ ved
Gerda Skovmand Madsen. — Diskussionen
foregik i små grupper, hvor vi ofte kom ind på
ret personlige oplevelser. Det var medvirkende
til, at vi straks fra starten kom til at kende
hinanden.

Om eftermiddagene besøgte vi sammen med
børnene svømmebadet, en dyrepark og en
bondegård, og den næstsidste dag bagte vi
snobrød. — Sidste aften var der lagt op til  en
festlig afslutning. Der var dækket ekstra festligt
op i spisesalen, og køkkenet formåede endnu en
gang at overgå vore dristigste forventninger.
Der var på holdet bred enighed om, at skolens
køkken var en stor kulinarisk oplevelse. Der var
også tænkt på børnene, idet der var speciel mad
til dem, hvilket betød meget, da der var mange
småbørn, og yngste deltager kun var 10
måneder.

Aftenens øvrige arrangement skulle vi selv
stå for, og de større børn klarede deres del af
opgaven ved at optræde med indøvede sange. —
De voksne havde ikke planlagt noget, da vi
stadig havde meget at tale om, så aftenen forløb
som en rigtig hyggeaften, hvor vi fortsatte de
diskussioner, som var sat i gang i ugens løb.

Den sidste formiddag snakkede vi bl. a. om
de emner, som vi havde beskæftiget os med i
den forløbne uge, og om, hvilke emner man
kunne tage frem ved fremtidige kurser. Det må
være helt naturligt, at de emner, vi tager op, på
en eller anden måde berører det, vi har ti l
fælles, nemlig børn. Der var ingen, der savnede
emner som biler, sport eller lystfiskeri, og skal
de endelig med, må det være som noget, man
kan foretage sig sammen med børnene.
Økonomisk set har kurset nok ikke været
særligt godt for skolen, men det lave
deltagerantal var en fordel på alle andre



områder. Vi så aldrig noget ti l „klikedannelser“,
og alle kom hinanden ved. Derfor var det også
helt naturligt, at der den sidste dag fremkom
ideer om, at vi skulle mødes igen under en eller
anden form i løbet af efteråret. Der var nogle,
som påtog sig at arrangere et eller andet, og
resultatet blev et weekend–ophold på Lyngsbæk
Motel den 28.—30. oktober, hvor de fleste var
med.

Så snart vi mødtes, var vi på bølgelængde
igen. Vi diskuterede problemer i forbindelse
med skolestart og børnekommissionens
debatoplæg „Småbørn i Danmark“, og det blev
et par meget vellykkede dage. Derfor er det også
allerede nu bestemt, at vi skal mødes igen først
på sommeren.

Vi har naturligvis haft udbytte af at snakke
om de erfaringer, vi har fået som
adoptivforældre, men hovedudbyttet er så
afgjort det samvær og den åbenhed, vi har
oplevet i gruppen. Vi håber, det må lykkes at
fortsætte, hvor vi er begyndt, med at ses en
gang eller to om året.

Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.

BRIAN, INGER OG KJELD NIELSEN.



Et tilbageblik
November 1967 kom jeg til
Nørgaards Højskole, Hadsten, som
revalidend. Forhistorien var 7 års musikstudie
på Det fynske Musikkonservatorium med violin
som hovedfag. Jeg dumpede ved den
pædagogiske eksamen, og der fulgte en
skranteperiode, der var så slem, at jeg kunne
komme under revalideringsloven.

Under musikstudiet havde jeg frit ophold på
Køng Folkehøjskole på Vestfyn, blot skulle jeg
undervise nogle timer i musik. På denne skole
havde jeg gjort et mislykket forsøg på at
forberede seminarieuddannelse.

Værd at nævne er måske også perioden før
højskoleopholdet og musikstudiet. Da var jeg
som 14—19–årig medhjælper hos mine forældre
ved landbrug og gartneri, og trods min
spinkelhed havde jeg tit at gøre med hårdt
fysisk arbejde — uden anden løn end kost og
logi. Dengang havde jeg næsten altid huller
eller lapper på mit snavsede arbejdstøj! Ind
imellem var jeg en drømmer og skrev vers.

Bortset fra en beskeden indtjening ved
høstarbejde og lignende i sommerferien, mens
jeg var musikstuderende, kom jeg først ti l at
tjene en fast løn, da jeg som 29–årig blev
hjulpet i gang af revalideringen. Starten var
næsten l års beskæftigelse ved en
skrivemaskine på revalideringscentrets kontor i
Odense.

Derefter fulgte opholdet på Nørgaards
Højskole. Med dette som baggrund var det
forholdsvis let at bestå 1–årig handelseksamen
(almen) fra Tietgen–skolen i Odense 1969.
Samme år fik jeg plads på en tagpapfabrik i
Svendborg, men revalideringen måtte spæde til
oven i lønnen. 2 år senere sluttede
revalideringen, og jeg fik en ny stil ling på en
fiskekonservesfabrik i Kerteminde. Den måtte



jeg knap 4 år efter give afkald på som følge af
omorganisering og tidens almindelige ugunst.
Derefter blev det sløjt med arbejde, og i meget
lang tid kom jeg ti l at gå på understøttelse.
Nogle vikarjobs og 3 måneders halvdags
ansættelse (første måneder af 1977) på en
moderne plastikfabrik lykkedes det imidlertid
at få. Lykkeligvis har understøttelsen slået ti l
— og betydeligt mere end det! Men jeg har også
boet beskedent på et værelse — som ugift.

Ledigheden har haft ti l følge, at jeg har
kunnet deltage i nogle ekstra–kurser. Foruden
den 1–årige handelseksamen har jeg på
aftenkurser erhvervet følgende eksaminer
(1970–77): dansk stenografi, engelsk/tysk
korrespondenteksamen (efter højere fagprøve),
højere fagprøve i regnskabslære — og endelig
specialkurserne organisation I og
virksomhedsøkonomi. I  praksis har jeg mest
været beskæftiget som korrespondent og ved
forefaldende arbejde — men lønmæssigt har jeg
en tid lang ligget noget under det almindelige,
selv om mine eksamenskarakterer er fine.

Siden maj 1973 har jeg i week–enden ca.
hveranden uge besøgt min mor og evnesvage
broder på Langeland. De blev ene, da min far
dræbtes ved en bilulykke. De var passagerer i
bilen, men kom ikke noget alvorligt ti l. Selv om
jeg kom sent i gang, lykkedes det altså — ikke
mindst takket være Nørgaards Højskole, der gav
det solide startgrundlag — at nå til  et resultat,
som jeg mener at kunne være bekendt, og som
har skabt økonomisk tryghed.

Jeg håber, at disse linjer vil kunne være til
nytte for handicappede og andre, der måske tid
efter anden synes, at tilværelsens problemer
går dem på, og at l ivets goder mere eller mindre
går deres næse forbi. Til tider har barske vilkår
for mig været noget uundgåeligt, men også
noget, som jeg har kunnet tage ved lære af.



ERIK BENDIXEN RASMUSSEN.



Tange–turen
I  efteråret var vi
på ekskursion til
Tange. Formålet
med turen var, at
vi skulle fiske,
nyde den friske
luft og naturen og samtidig rystes godt
sammen. Der var for eleverne arrangeret ture til
forskellige dele af landet, og turen til Tange
blev bl. a. planlagt, fordi de eksterne elever
kunne have mulighed for at deltage i
ekskursionen — idet bussen bragte dem til
Tange hver morgen kl. 8 og hentede dem igen
kl. 16 hver eftermiddag. Selvfølgelig var de
meget velkomne til at overnatte en enkelt eller
hver nat på lige fod med de interne.

Da der blandt eleverne på højskolen gik
rygte om, at der ingen fisk var i Tange sø,
lavede vi en fiskekonkurrence, så der blev
uddelt præmie til  den, der fangede den største
fisk, den der fangede den tungeste fisk, og den
der fangede de fleste fisk, men kun to af
præmierne blev uddelt, da der vitterligt ikke var
ret mange fisk i søen, så den tredie præmie
måtte uddeles på anden vis — nemlig ti l den
mest huslige.

Vores dag startede ved 8–tiden hver morgen,
hvor de eksterne kom med rundstykker.
Derefter kunne man beskæftige sig med fiskeri,
vandreture, badminton etc., da der var
medbragt „værktøj“ ti l l idt af hvert. Men på
grund af det fine vejr (strålende solskin fra
morgen til  aften) var den største interesse
fiskeri og samtidig solbadning i vores store
have. Om aftenen blev der gået lange ture, og
derefter samledes man ved kaffebordet og fandt
sangbøgerne frem.

Den sidste dag havde nogen taget børnene
med, og samme dag fik vi en interessant



rundvisning på Tangeværket. Vi f ik meget at
vide om det. Om aftenen havde vi afslutning på
en særdeles vellykket uge, og det skete med en
lille fest. Til lejl igheden havde Poul skrevet en
sang (der er aftrykt nedenunder), og føromtalte
præmier blev uddelt til  de rette vedkommende.
Festen forløb lige så succesfuld som resten af
ugen, da det var mennesker, der virkelig forstod
at holde en god fest.

Det var trist at forlade det dejlige sted og
skilles fra hinanden, så vi bestemte, at vi
senere ville lave en evaluering, hvilket vi gjorde
14 dage senere.

PER VESTERGAARD.
JENS BLACK.

ELSE THOMSEN.

ON THE BONNY,  BONNY

BANKS OF LOCH TANGE!
I’l l take the high–road
and you’ll take a rowboat,
and we'll take the road to Loch
Tange,
and me and my true love
we'II often see again
at the bonny, bonny banks of Loch
Tange.

We all had a nice trip
may'be once a twice trip —
the lake here — we call it: Loch
Tange.
We had here a good time —
a lovely tutti–fruit–time
by the bonny, bonny banks of Loch
Tange.

(Special ly to mr. P. Gram)



I'II take a slow boat
but he'll take a rowboat,
perhaps he is rowing to China.
He rows a special rowing
it likes the circles bowing
on the bonny, bonny waves of Loch
Tange.

(About f ishing — special ly to nearly al l  of us —
and especial ly to a certain mr. P. Gram —
another epigram)

We often went fishing
and hoped they were dishing,
but Preben was smashing and
flashing!
He swung it — and flung it —
it was a very strong hit!
When he caught the bonny banks of
Loch Tange!

Remember the sunshine —
the bonny, bonny bunshine,
the comrades and friends by Loch
Tange.
The memories are lasting
remember Prebens casting!
Oh, we can't forget the banks of Loch
Tange .

We all came together,
it really was nice weather.
We walked and talked and rowed by
Loch Tange.
And many years after
we'll have a healthy laughter —
thinking back to the banks of Loch
Tange.

(The next verse was at f irst struck by the censorship
—



but never theless we' l l  s ing it now.:  Motto . :  Af ter the
sweet itch ing comes the b itter switch ing! )

We go to high school,
sometimes it's a low school.
The bad ones are bursting out
laughing,
the good ones are crying,
it isn 't satisfying!
Bring me back to the banks of Loch
Tange.

I'l l thank you with pleasure!
I'II give it without measure.
I felt we were happy together —
with joking and singing —
with dancing and with swinging —
Lucky time — we all had — by Loch
Tange!

MR.PAUL.



Grønlandskurset
juni 1977
„Grønland på tærsklen til hjemmestyre“ var
emnet for et af sommerens mange kurser på
Nørgaards Højskole, et oplagt emne netop nu,
hvor hjemmestyrekommissionen skal bearbejde
et område, der også for os, der bor mellem
Gedser og Skagen, er meget følelsesladet.
Realiteterne er tilsyneladende meget
anderledes, end vi i vor tornerosesøvn drømte,
og mange har givet svært ved at fatte denne
udvikling — netop for os — efter så mange års
„pumpen penge nordpå“. Ikke fordi man
forventede ydmyg taknemmelighed, men fordi
man havde håbet på et evigt ægte fællesskab.

Givet har enkelte sjæle også håbet med et
olieeventyr for øje at hente nogle af de mange
millioner hjem, som man uden bagtanke for
sligt havde investeret i Grønland.

At give sig i kast med så stort et emne
indenfor tre uger er naturligvis halsløs gerning,
men med Sørine, der er født i Jakobshavn, og
Kjær, der har arbejdet 7 år deroppe, som ledere
fik vi — for at citere deltagerne — en tur udover
det sædvanlige. Ikke blot klappede alle
arrangementer, vejret artede sig fantastisk,
men vigtigst af alt: vi mødte repræsentanter for
alle sider af det grønlandske samfund, og mødet
blev til et bekendtskab.

Kurset var tænkt 3–delt. Vi startede med en
uge på skolen, hvor vi selv sammen med
indkaldte foredragsholdere gav en introduktion.
— Mads Lidegaard tegnede et historisk rids,
forstander Leth, Ikast, fortalte om
uddannelsesproblemer, Jacob Janussen, der er
sekretær for hjemmestyre–kommisionen,
skitserede den politiske udvikling, og derudover



dækkede Krogh, Sørine, Kjær, Benny og jeg selv
emner som: kirken, retssystemet, geografien,
klima, dyrelivet, nordboerne på Grønland,
trafikforhold og forsyningssituationen.
Herudover havde vi en danseaften med unge
grønlændere, der studerede hernede, vi så film,
indøvede teltrejsning m. m.

At forkurset blev så vedkommende, skyldes
nok i høj grad mødet med de mange, der har
boet og arbejdet i Grønland. Deres beretninger
om de små episoder i dagligdagen gav os en
baggrundsfornemmelse og et kendskab, der
gjorde os trygge ved alt undtagen føhnvindene
og isbjørnene.

Olavs kusine og hendes mand, der er lærere
nær Egedesminde, berettede levende om det at
være på et li lle udsted med 300 indbyggere.
Man fornemmede, i hvor høj grad det er
nødvendigt at kunne improvisere — og det må
man så bare kunne leve med. — Kjær kan
kunsten.

— — —

Selve rejsen forløb gnidningsløst. — Vi fløj
først mod øst (til  Kastrup) for 3 timer senere at
flyve mod vest. Kastrup var en bageovn af
dansk sommersol — Island: fejende regnbyger
ind fra Atlanten, rigtig råkoldt. Grønland: mildt
og sommerlunt.

Vort første mål var at besøge de gamle
nordbo–ruiner, og vi slog lejr på Erik den Rødes
og Leif den Lykkeliges boplads. Herfra foretog vi
strejftogter ti l nærliggende bopladser nær
Eriksfjorden og den isfyldte Isafjord. Vor
længste strejftur varede 10 timer (35—42 km)
og gav os et godt indtryk af nordboernes seje
udholdenhed overfor en barsk natur. Dette
indtryk er svært at videregive, det skal
selvopleves, men Jens Rosings bog: „Ting og
undere i Grønland“ kan anbefales som en god
indføring (og appetitvækker).



Vort næste mål var indlandsisen, en 12 km
bjergtur op mod en gletscher. Tre nye oplevelser
på denne tur: det rene elvvand, som vi uden
videre drak af uden forureningsangst, vældet af
„stenhøjsblomster“ og mødet med den evige
(næsten) is, hvorunder smeltevandsfloderne
larmede og skramlede med sten.

På 3. dagen en sejltur via Narsaq til
Julianehåb. På skibet hørte vi rygter om, at der
havde været uroligheder rettet mod danskere i
byen Julianehåb, så vi var meget spændte på
selve forløbet af dagene deroppe. Ville vi
monstro selv møde noget ti l det såkaldte
„danskerhad“?

Julianehåb har 2000 indbyggere — i hele
kommunen bor 3000 mennesker. Grundigt
forberedte hjemmefra gennem indføringsugen
spurgte, så og oplevede vi os i otte dybt
interessante dage gennem et samfund med
barske naturgivne eksistensbetingelser.

Vi så og hørte om et kvart århundredes sejre
og nederlag. Kritiske på egne vegne opholdt vi
os nok mest ved nederlagene ud fra en
erkendelse af medansvar. Jeg tror ikke, der
findes nogen mere oplevelsesbegærlig gruppe
end den skare på 20 fra Nørgaards Højskole.
Hospitalet og anstalten for domfældte blev
skånet. Vi måtte simpelthen opleve hele
samfundet i dette nu for at ane udviklingen i
morgen under hjemmestyre.

Institutioner, erhvervsvirksomheder, ruiner,
forsøgsbrug og naturskønne steder — meget
måtte vi have med for at forstå udviklingen og
dermed også for at forstå de få aggressive
ytringer, vi måtte tage imod.

Summen af vore indtryk blev stor til lid ti l,
at Grønland under hjemmestyre vil udvikle sig
hensigtsmæssigt, givet ind imellem også opleve
fiasko, men en udvikling uden fejltrin vil være
utopisk — opgavens størrelse taget i
betragtning.

— — —



Vel hjemkomne til Bjerringbro forsøgte vi at
få orden på mængden af indtryk. Dette var vel
arrangementets første fiasko. Det måtte mere
på afstand for, at vi mente at kunne vurdere.

Derfor mødtes turens deltagere alle som een
til et weekend–stævne på skolen først i oktober.
Stadig følte vi, at vi stod som små overfor en
opgave at skulle uddrage nogle evigtgyldige
erfaringer af vore oplevelser, men vi
genoplevede gennem billederne vor tur og var
enige om, at det ikke var sidste gang.

Vort største indtryk: mødet med en stor
natur og med dejlige grønlandske hjem.

JØRGEN NØRGAARD.



INDEFODBOLD

Der var højt humør ovre i spisestuen søndag
morgen, da vi skulle ti l inde-fodbold i
Rødkærsbrohallen. 7 spillere og 16 tilskuere
med til de to kampe, der skulle spilles.

Kl. 915  mødte alle op ude på
parkeringspladsen. Benny gav de sidste
instrukser til spillerne. Vi skulle køre i bus.
Alle ti lskuerne skulle give 5 kr. ti l turen. Afsted
kom vi. Højt humør på alle fronter. Nu skulle vi
give dem en gang bank, som de sent vil le
komme til at glemme, var der en person, der
sagde. Altså var det fodbold, der skulle spilles
og ikke næverne, der skulle bruges.

Køreturen til Rødkærsbro tog ca. 15 min.
Spillerne skyndte sig ti l om klædningsrummet
for at tage deres gule trøjer på med mærkerne
NH, en forkortelse for Nørgaards Højskole.
Imens ventede vi tilskuere i hallen ved
cafeteriet. Spillerne kom fra
omklædningsrummet, hvor de lige kunne nå at
holde et møde om, hvordan kampen skulle
spilles, og snakken gik. Hvem skulle man nu
passe på af spillere fra det andet hold o. s. v.
Jo, der var højt humør og stemning både hos
spillerne og tilskuerne.

Den første kamp begyndte kl. 10. Kampens
varighed var 10 min., og der skulle kun fire
spillere på banen. Resten af spillere skulle være
i reserve. Holdet, vores hold skulle spille imod,
var et hold fra det lokale opland. Vestermark
var navnet på dette hold.

Kampen begyndte. Allerede, inden der var
gået 2 min., scorede Gunnar fra vores hold et
mål på et straffespark. Jo, det tegnede til  at
blive en god kamp, alle vore tilskuere var vilde
af henrykkelse.



Men den begejstring og henrykkelse tabte
pusten, da Vestermark fik mål efter endnu et
minut. Så stod der 1—1 på måltavlen, og bedre
blev det ikke, da Vestermark scorede endnu et
mål inde i 4. minut af kampen.

I 6. minut scorede Gunnar endnu et mål. Så
var der endnu håb om at vinde kampen. Nu var
kampen tilsat l idt ekstra krydderi og spænding,
og det var lige sagen.

Ole blev udvist i 7. minut på grund af
ureglementeret spil, d. v. s. han faldt, og så
kom der en anden spiller og var kun lige ved at
falde. Det generede åbenbart dommeren. Så
havde Vestermark frit spil i eet minut, og de
scorede et mål — 3—2 til Vestermark.

Spiros scorede, da Ole var kommet ind i 9.
minut. 3—3 stod der på måltavlen, og i det 10.
minut skete katastrofale ting, som gik ud over
vores hold. Vi var en hårsbredde fra at få
uafgjort, men lige inden dommeren fløjtede
kampen af, scorede Vestermark deres 4. mål.
Oh, hvor var det en skuffelse!! 4—3 til dem.

Bagefter mente vi allesammen — alle vi her
fra højskolen — at Vestermark vandt kampen
på rent held. Hvis vi havde haft 5 min. mere, så
skulle vi have vist, hvordan den kamp skulle
spilles, ja, vi skulle have vist dem, hvor David
købte øllet.

I  cafeteriet fik vi dulmet denne skuffelse, og
humøret steg efterhånden, som kamp nr. 2
skulle løbe af stabelen. Denne kamp skulle vi
nok vinde! Kl. 1155 begyndte kampen, og vi
ti lskuere blev enige om at heppe spillerne op,
så de kunne vinde kampen.

Højskolen og Brugsen — ja, det skulle blive
en god kamp. Vi heppede — altså tilskuerne fra
højskolen — og råbte gode bemærkninger til
spillerne. Højskolens hold og Brugsens hold
scorede mål på skift.  Det var l ige sagen og
resultat 3—3 på måltavlen uafgjort. Jo, vi
kunne konstatere, at det var meget godt.
Derefter gik spillerne til omklædningsrummet.
Humøret var højt. Vi vandt ikke, men det gjorde



Brugsen heller ikke, ha—ha, det havde de rigtig
godt af, syntes vi alle sammen.

Bussen kom 1215, og vi tog alle sammen
hjem. I kan tro, det var en oplevelse at se en
indendørs fodboldkamp.

FRANK JUST.



Musikholdet spiller og
synger på familiedagen

I  løbet af de sidste år har skolen anskaffet en
del musikinstrumenter. Foruden  Orff–
instrumenter af forskellig slags som xylofoner,
klokkespil og metallofon har vi købt guitarer,
trommesæt, el–orgel og el–basguitar.

Instrumenterne bliver brugt både i
musiktimerne og i elevernes fritid, hvor man
finder sammen i mere eller mindre larmende
grupper.

OLAV.



Bjerring Egeskov
Eftermiddagssolen spiller
mellem høje graner og
egetræer.
De nøgne træer strækker
deres arme skrigende
mod himlen,
som ville de bede
om forårets komme.
Koldt, tåget, vores
ånde bliver hvid,
som sneen, der tynger
granernes grene,
hvid og tung, som var
det et eventyr.
Vi går blødt og let,
nogle løber, andre danser,
træernes falmede sommerdragt.
Tykke og tynde,
høje, lave,
ranker sig mellem snoede
stier.
Selv på stejle skråninger
vælter de ikke.
Noget susende
når ens øre,
som var det blæst op.
Man ser sig om,
opdager et spejl
af rindende vand,
som snoer sig mellem
de mange graner og egetræer.

Solen forsvinder,
alt bliver gråt
og tåget.



I et øjeblik bliver jeg
grebet af frygt,
frygten for mørke,
krig og stilheden.
Fuglene synger ikke
så kraftigt mere,
de er blevet trætte.
Månen kommer
frem over skovens
nøgne kroppe og arme —
den står nu tilbage
som en prægtig
silhouet.

KAREN SKAARUP
(elev 1976/77).



GRØNLANDSKURSUS

„På vej til selvstyre/hjemmestyre“

fra 5. juni 1978 til 25. juni 1978

F O R M Å L

Formålet med et 3 ugers sommerkursus
omhandlende Grønland er at give deltagerne en
bedre baggrund for forståelse af de nuværende
og fremtidige forhold mellem Grønland og
Danmark. Vi vil forsøge at give deltagerne bedre
muligheder for aktivt at deltage i den debat, der
er omkring grønlændernes ønske om større
selvstyre.

Vi ønsker at give deltagerne indsigt i de
specielle grønlandske forhold for udbygning af
tolerance og gensidig forståelse af fælles
problemer.

F Æ L L E S  F O R  N O R D –  O G
S Y D G R Ø N L A N D S T U R E N

Mandag den 5. juni:
Ankomst — orientering. — Grønlands historie.

Tirsdag den 6. juni:
Grønlands geografi, geologi, zoologi, botanik.

Eskimoernes historie. — Nordboerne.

Onsdag den 7. juni:
Grønland under 2. verdenskrig. — Grønland i dag.

Torsdag den 8. juni:
Kvindeforeningerne. — Pakning og indkøb.



Fredag den 9. juni:
Afrejse fra Bjerringbro til  Kastrup via Karup.

S Y D G R Ø N L A N D S T U R E N

Fredag den 9. juni:
Afgang med fly via Island til Narssarssuaq.

Overnatning i telt.

Lørdag den 10. juni:
Vandretur til  Kiagtut sermiat (bræ).
Overfart ti l Qagssiarssuk, hvor teltlejr
etableres.

Søndag den 11. juni:
Gudstjeneste. — Vandretur til Isafjord.

Mandag den 12. juni:
Rundtur ved Brattahlid. — Afrejse med
„Taterak“ til  Narssaq, hvor teltene slås op. —
Besøg på skolen.

Tirsdag den 13. juni:
Ophold i Narssaq, slagteribesøg m. m. —
Vandretur til  Kvanefjeldet.

Onsdag den 14. juni:
Afrejse med båd eller helikopter til  Julianehåb.
— Indkvartering på skolehjem. — Besøg på
skole, bibliotek og fritidsklub.

Torsdag den 15. juni:
Besøg på alderdomshjem, LO–højskolen, den
nye bydel med sportshal og museum.

Fredag den 16. juni:
Besøg hos KGH, GTO og børneinstitutioner. —
Om aftenen besøg i grønlandske hjem.

Lørdag den 17. juni:
Heldagstur med båd til Sardloq m. m.



Søndag den 18. juni: Gudstjeneste.

Mandag den 19. juni:
Besøg på skibsværftet, garveriet,
kommunekontoret og politistationen.

Tirsdag den 20. juni:
Dagen til egen rådighed. — Om aftenen fest med
værtsfolkene.

Onsdag den 21. juni:
Med båd via Hvalsey og fåreholderstationen
Upernaviarsuk til Igaliko, hvor teltlejr
etableres.

Torsdag den 22. juni:
Rundgang på det gamle bispesæde Garder og i
den omkringliggende natur.

Fredag den 23. juni:
Vandring fra Igaliko til  Itil leq. Herfra med båd
til Narssarssuaq.

Afrejse med fly til  Kastrup. — Mødes med
Nordgrønlandsholdet i Kastrup.

N O R D G R Ø N L A N D S T U R E N

Fredag den 9. juni:
Afgang med fly ti l Sdr. Strømfjord. — Med
helikopter eller båd til  Holsteinsborg, hvor
teltlejr etableres.

Lørdag den 10. juni:
Besøg på folkehøjskolen og kvindeskolen.

Søndag den 11. juni:
Gudstjeneste. — Besøg af borgmesteren.

Mandag den 12. juni:



Besøg på skibsværft, rejefabrik, filetfabrik,
sømandshjem og EFG–skolen.

Tirsdag den 13. juni:
Afrejse med „Kununguak“ ti l Egedesminde.
Overnatning på båden.

Onsdag den 14. juni:
Afrejse til Jakobshavn via Christianshåb. — Fra
Jakobshavn med båd til Ritenbenk, hvor teltlejr
etableres.

Torsdag den 15. juni:
Ophold i Ritenbenk — en nedlagt koloni.

Fredag den 16. juni:
Afgang med båd til fuglefjeldet ved Pakitsoq.
Herfra til  Rodebay, hvorfra der er vandretur ti l
Bredebugten. — Overnatning i telt.

Lørdag den 17. juni:
Ophold ved Bredebugten, hvor der er mulighed
for bl. a. laksefiskeri.

Vandretur til  Jakobshavn. — Indkvartering i
nedlagt præstebolig.

Søndag den 18. juni:
Gudstjeneste. — Eftermiddagsvandretur til
Holms Bakke, Isfjorden og Sermermiut.

Mandag den 19. juni:
Besøg på kommunekontoret og forskellige
institutioner. — Om aftenen besøg i
grønlandske hjem.

Tirsdag den 20. juni:
Besøg hos postvæsenet, KGH, GTO og
rejefabrik.

Onsdag den 21. juni:
Kommunikationsproblemer belyses, —
Eftermiddagen til egen rådighed.

Om aftenen fest med værtsfolkene.



Torsdag den 22. juni:
Skolevæsen, politi og sundhedsvæsen bliver
behandlet.

Der gøres klar til  afrejse.

Fredag den 23. juni:
Der flyves med helikopter til Sdr. Strømfjord,
hvorfra der er afrejse til Kastrup. — Mødes med
Sydgrønlandsholdet i Kastrup.

F Æ L L E S

Lørdag den 24. juni:
Afgang med natfly ti l  Jylland, videre med bus
til Bjerringbro.

Om eftermiddagen kursusevaluering i
grupper.

Om aftenen festmiddag med efterfølgende
hyggeligt samvær.

Søndag den 25. juni:
Der ordnes telte m. m.

Diskussion og fremvisning af f ilm og
billeder.

Middag med kaffe, hvorefter der er afrejse.

Dette program er udarbejdet med forbehold
for ændringer på grund af vejrsituationen m. m.

P R I S :  Nordgrønland ca. 4.700 kr. —
Sydgrønland ca. 3.400 kr.



Elevrådsarbejde
At stil le op til valget af elevrådet på den
højskole, man har valgt, er egentlig for mit
vedkommende en tankevækkende oplevelse.

Første gang, jeg snakkede med et par af de
gamle elever om elevrådet, var min holdning
afvisende. Ikke tale om, at jeg ville have noget
med elevrådet at gøre. Jeg var kommet til
Nørgaards Højskole for at forberede mig til  HF
og mente derfor ikke, at jeg havde tid. Men som
dagene gik, og jeg begyndte at „føle“ højskolen,
begyndte at føle mig hjemme, således begyndte
også en anden fornemmelse at gøre sig
gældende, lad mig kalde den en
„tryghedsfornemmelse“. Så det endte med, at
jeg — på trods af min første indstil ling —
alligevel stil lede op til  valget.

Denne „tryghedsfornemmelse“ var nu ikke
den eneste grund til  min ændrede holdning. Der
var ti ll ige en bestemt indstil ling hos de gamle
elever, der provokerede mig. De havde et meget
negativt forhold ti l elevrådsarbejdet. De elever,
der havde været på højskolen i et semester eller
mere, fortalte, at det på den ene side var meget
anstrengende og tidsoptagende at være i
elevrådet, men at det på den anden side også
kunne være lærerigt og nødvendigt. Her stødte
jeg — som så ofte før — på den mærkværdige
indstill ing, at det, der er lærerigt og
nødvendigt, helst ikke også må være
tidskrævende og problemfyldt.

Forbavsende nok blev jeg valgt til formand
for dette semesters elevråd — forbavsende på
baggrund af min omtalte indstill ing i
begyndelsen af semestret. Jeg må konstatere, at
jeg i den korte tid, jeg har været her på skolen,
er blevet stil let overfor en del situationer og har
oplevet ting, der bekræfter en bestemt



livsholdning, der i vores stressede samfund er
en grundfæstet vejleder til  at „overleve“.

Det er den bevidste opfattelse, at mennesket
skaber sig selv, det er den bevidste opfattelse,
at det enkelte menneske ikke kan forlange, at
det er de andre, der skaber samfundet, men
derimod, at det er „mig selv“, der er den
kreative kraft, der skaber „mig selv“ og dermed
samfundet.

Netop det at få eleverne til at forstå, at de
selv må gøre en indsats enkeltvis for at få noget
ud af tilværelsen og den øjeblikkelige situation,
er ganske givet en af højskolens mange opgaver.
Det er derfor mit håb, at der i fremtiden vil
opstå et nærmere samarbejde imellem de
kommende elevråd og elevforeningen, så de
sammen kan medvirke til  at få skolens elever ti l
at forstå, at et højskoleophold ikke er en
færdigsyet teori, der bliver taget op af
skrivebordsskuffen, hver gang et nyt hold elever
starter på et nyt semester, men at et
højskoleophold skabes af den enkelte elev ud
fra de mangfoldige tilbud, der bliver givet, især
her på Nørgaards Højskole.

Det må ikke alene være tankevækkende for
en højskoleledelse, der forsøger at blande to så
vigtige ting sammen som bedre muligheder for
en videreuddannelse og en udvidet åndelig
ballast, at møde den omtalte negative
indstill ing, men også uhyre udfordrende, for er
højskolelivet ikke et spejlbillede af samfundet?

NIELS J. FYHR.



Familiekursus 30/6—
8/7 1978
Dette kursus vil som sædvanligt byde på
undervisning og aktiviteter for alle
aldersklasser, således at der vil være
undervisning for voksne, aktiviteter for børn og
aktiviteter for både børn og voksne.

Allan Block har lovet at lede
børneaktiviteterne på samme gode måde som i
år, og jeg regner med, at Karin og Marianne vil
spille og lege med børnene. Desuden har vi også
Susanne og min kone Inger, så børnenes
program er i de bedste hænder.

Vores vikar for Else Skovbo Jensen, Else
Thomsen, har vist sig vældig dygtig til  dramatik
og yoga, og hun har lovet at deltage. Desuden
kan hun meget andet.

Poul Nielsen vil øve os i kunstmaling. —
Fritz Nielsen vil beskæftige sig med Jeppe
Aakjær. — Elsebeth Dela interesserer sig for
digte fra den nyere tid. — Birgit Framming har
været på kursus for handelsskolens
regnelærere, så hun vover at igangsætte en
matematisk legestue.

Arne Beck har interesser indenfor alternativ
energi. — Jeg har talt med Carl Buch om et
begynderkursus i navigation, og de
professionelle fiskere i Tange sø har lovet at
give tips om lystfiskeri i søen. — Ellen
Helleberg Rasmussen vil igen undervise i batik.
Desuden kan der tilbydes primitiv vævning. —
Estrid Lynnerup har lovet jazz–ballet for
teenagere samt selvfølgelig plantefarvning,
kartning og spinding. — Det kunne også ske, at
en skovarbejder ville fortælle os noget om
skovens træer og dyr.



Jeg selv vil sammen med vores økonoma
Merethe Stamp snakke om fiskeretter, røgning
og brug af krydderurter. Det var jo heller
utænkeligt, at der kunne blive tid til  l idt
egnshistorie, geologi samt naturen — med
praktiske øvelser.

N. C. DANHØJ.



Højskolemøder i 1978
Nedennævnte møder arrangeres i samarbejde
med Bjerringbro Højskoleforening. Der er
adgang for alle. Møderne begynder kl. 20:

12. januar: KONCERT ved Den danske Kvartet.

3. februar: Thorning–amatørerne opfører E
BINDSTOUW.

2. marts: HJEMSTAVNSAFTEN v/ Danhøj.
Husmandsbevægelsen på Bjerringbroegnen.

6. april:  SPIL–SAMMEN–AFTEN v/ Olav
Liengaard.

Udover disse arrangementer er der ofte adgang
til højskolens torsdagsaftener. — Ring i forvejen
og forhør, hvad der sker, hvis der er mulighed
for at komme til Bjerringbro en torsdag aften.



ADOPTIONS– OG
FAMILIEKURSUS
SSØØNNDDAAGG  DDEENN  99..   JJUULLII   11997788  TTIILL  LLØØRRDDAAGG
DDEENN  1155..   JJUULLII   11997788

F O R  A D O P T I V F A M I L I E R  M E D
B Ø R N :

Ingeborg Juul Frandsen:
Introduktion til forskellige skoleformer. —
Børnene i historien.

Gerda Skovmand Madsen:
Vi, børnene og ulandene. — Børnene i
varekulturen. — Kønsrolleopdragelse.

Hans Peter Pedersen:
Adoptivbarnets retsstil ling. — Arveretslige og
familieretslige problemer.

Slægtsforskning.

Der vil være mulighed for at deltage i
familiekursusprogrammet.

F A M I L I E K U R S U S  —  F O R T R I N S V I S
F O R  F A M I L I E R  M E D  B Ø R N  F R A
0 — 8 / 9  Å R :

Niels Chr. Danhøj:
Fisketur på Tange sø. — Egnshistorie. —
Geologi.

Benny Kastrup Hansen:
Video– og TV–optagelser.

Else Skovbo Jensen:



Genbrug. — Miljøgifte.

Merethe Stamp:
Fiskeretter. — Røgning og brug af krydderurter.

Else Thomsen:
Morgenmotion. — Yoga. — Dramatik.

Sofus:
Folkedans.

Der vil være mulighed for at deltage i
adoptionskursusprogrammet.

TILBUD:
Ingeborg Juul Frandsen:
Foto. — Batik.

Karen Juul Frandsen:
Hvad får vi ud af kludeposen? Patchwork —
billedtæpper. Tegning og maling.

Børnepasning fra 9—12 og fra 20—2230.
Specielle arrangementer for børnene.
Familiearrangementer og udflugter om

eftermiddagen.



LEGAT
LEGATMULIGHED FOR KURSISTER, der
tidligere har deltaget i et af Nørgaards
Højskoles 2—10 måneders kursus.

Da Bløcher i 1975 ophørte med at virke på
skolen, skænkede han elevforeningen et
obligationsbeløb, hvis renter, 500 kr. årligt,
gives som tilskud til  2 sommerkursister.

Er du interesseret, send da din ansøgning
inden 1. maj 1977. Husk at skrive, hvilket år
du var elev på skolen.

Hvis vi ingen ansøgninger får inden fristens
udløb, trækker vi lod blandt de tidligere elever,
som forhåbentlig melder sig på sommerkursus.
Hvis der kommer flere end to ansøgninger, vil vi
også blive nødt ti l at trække lod.

Formålet med at indkalde ansøgninger er at
give dem, der ikke mener at have råd til at
betale hele kurset, mulighed for at deltage. Hvis
vi blot trækker lod blandt de tilmeldte »gamle«
elever, finder vi ikke dem, der af økonomiske
grunde holder sig tilbage.

Ansøgningen sendes til  Nørgaards Højskoles
Elevforening, 8850 Bjerringbro, inden 1. maj. —
Svar kan forventes inden 1. juni 1978.



FOLKEDANSER– OG
SPILLEMANDSKURSUS
FFRRAA  SSØØNNDDAAGG  DDEENN  1166..   JJUULLII   TTIILL  SSØØNNDDAAGG
DDEENN  2233..   JJUULLII   11997788

Med hovedformål at samle og formidle kendskab
til dansemusikken i Danmark i perioden 1750—
1850 — så flest muligt også i fremtiden får del i
denne vigtige del af vor kultur.

Der vil blive arbejdet i grupper og større
samlinger inden for musikken og dansen.

Teori vil være indlagt som en del af kurset.
Kunne afvikles i samarbejde med Foreningen

af Folkedansere.



Beretning fra
Elevforeningen
I  det forløbne år er der afholdt tre
bestyrelsesmøder, og af punkter på disse kan
især fremhæves „Træffestævne“.

GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN
Formanden bød velkommen. Frits Nielsen
valgtes til  dirigent. Derefter aflagdes beretning,
hvorunder det bl. a. blev nævnt, at bestyrelsen
foreslog en kontingentforhøjelse til  25,00 kr.
Dette blev dog ikke vedtaget, idet
generalforsamlingen udviste flertal for 30,00 kr.
pr. år, hvilket således blev vedtaget. Et forslag
fra bestyrelsens side om at indføre et
„Træffestævne“ hvert 5. år, dog således, at
elevmødet også holdes dette år, blev positivt
modtaget.

Bestyrelsen vil arbejde videre med disse
planer, og i skrivende stund kan jeg fortælle, at
det vil blive forsøgt afviklet i august 1979,
således at alle tidligere elever med ægtefæller
og børn er velkomne. Vi håber, alle vil slutte op
om dette stævne. Den nøjagtige dato vil blive
annonceret i dagspressen.

Elevmødet 1977 begyndte i år kl. 14 med
eftermiddagskaffe kl. 15, og vi var meget glade
for at se den store tilslutning, som vi må
konstatere er rekord i Elevforeningens levetid.
Vi er dog klar over, at for de gamle elever, som
ikke ønskede at danse lørdag aften, manglede
der noget, men dette vil der blive rådet bod på i
1978, idet vi agter at arrangere noget i
pejsestuen.

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



Et forslag om at flytte elevmødet til  juni
måned blev efter nogen diskussion vedtaget
med 42 stemmer for og 27 imod. Se andet steds
i bladet det korrekte tidspunkt og noter datoen
i din kalender.

Under valget blev der tre genvalg, og nyvalgt
blev Werner Schøsler. Der blev rettet en tak til
Agnete Rasmussen, der ikke ønskede genvalg.
— Til revisorer genvalgtes Jørgen Nørgaard og
N. C. Danhøj.

Under eventuelt redegjorde Kjær for
tilbygningsplanerne for skolen. Der redegjordes
nærmere for motionshal og tilhørende
forbindelsesgang. Der blev desuden foreslået, at
Elevforeningen og Elevrådet skulle samarbejde
om fællesudgifter til  musik. — En skriftl ig
hilsen fra Alice Bentsen, Hadsten, blev læst op.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Steen Desmorais, Frank Rygaardsvej
8, 9400 Nr. Sundby.
Næstform.: Bent Jensen, Gudrunsvej 8, 3. s.,
8220 Brabrand, tlf.  06–190245
Kasserer: Else Skovbo Jensen, Konvalvej 10,
8850 Bj.bro, tlf. 06–682553.
Sekretær: Allan Blok,  Limfjordsvej 59, 2720
Vanløse, tlf.: 01–196919
Erling Knipp, Søvej 3, 8870 Langå, tlf.  06–
461858.
Werner Schøsler, Hoptrup Hovedgade 77, 6100
Haderslev, tlf.  04–575180.

Med henblik på fremtiden skal jeg erindre om,
at næste elevmøde afholdes den første hele
weekend i JUNI 1978. — Vel mødt!

Jeg vil her slutte med at ønske jer alle en
glædelig jul samt et godt nytår og en tak til  alle
medlemmer og venner for året 1977.

P. b. v. STEN DESMORAIS.



Sammendrag af
regnskabet 1976—77

INDTÆGT
Beholdning overført fra 1975—76:

Indestående i bank 85990–3    773,12
Indestående i bank 51501–4 2.683,73
Indestående på giro    162,37
Obligationer 3.325,00
Præmieobligationer    100,00
Kontant       46,13 7.090,35

Renter på giro      16,84
Renter på bankbog    325,80
Renter af 5000 kr. 10% obligationer    500,00
Medlemskontingent 7.434,70
Overskud ved salg af øl og sodavand (elevmøde 1976) 3.565,20
Tilskud fra Bjerringbro kommune    100,00

Balance          19.032,89

UDGIFT
Fremstilling af elevskrift, betalt for 550 stk. 3.350,00
Porto 1.311,00
Kørsel til bestyrelsesmøder    598,40
Orkester ved elevmødet 1976    500,00
Depotgebyr      30,00
Tilskud til feriekursus 1977    500,00
Kartotekskort samt alfabet      14,00
Lys        4,95
Øl/sodavand ved elevmødet 1976 1.648,35
Vin ved elevmødet 1976    423,30
Giroblanketter    125,52
At overføre til 1974—75:

Kontant    137,33
Giro    127,39
Bank 85990–3 2.466,87
Bank 51501–4 4.370,78
5000 kr. 10% obl., kurs 63 ½ pr. 9. 8. 1977 3.175,00
Præmieobligationer    100,00          10.377,37

823,74
– kursdifference    150,00



Balance          19.032,89

Regnskabet er d. d. revideret, bilagene gennemgået og
kassebeholdning, bank–, giro– og obligationsbeholdning kontrolleret. Ingen
fejl er fundet, dog ser revisioenen gerne en nummerering af bilagene.

Bjerringbro, den 26. august 1977.
N. C. Danhøj Jørgen Nørgaard



MEDLEMMER AF

REPRÆSENTANTSKABET VED
NØRGAARDS HØJSKOLE,  BJERRINGBRO

BBJJEERRRRIINNGGBBRROO
HHØØJJSSKKOOLLEEFFOORREENNIINNGG
Viceskoleinspektør
Leon Fredgaard,
Lyngvejen 13,
8850 Bjerringbro.

Sognepræst
Jens Kjærsgård,
Nørregade 49,
8850 Bjerringbro.

Kedelpasser
Arthur Thornbjerg
Nielsen,
Angelkjærvej 9,
8850 Bjerringbro.

Gårdejer
Ejnar Vestergaard,
Borridsø
Skovridergård,
8850 Bjerringbro.

Gårdejer
Vagn Vestergaard,
Gullev,
8850 Bjerringbro.

BBJJEERRRRIINNGGBBRROO
KKOOMMMMUUNNEE
Lærer
Bent Kornbek,
Bjerrevej  24,
8840 Rødkærsbro.

Borgmester
Søren Pedersen,
Mosegård, Hjermind,

8850 Bjerringbro.

Gårdejer
Olaf Smitt,
Toftegården, Bjerring,
8850 Bjerringbro.

KKOOMMMMUUNNEEFFOORREENNIINNGGEENN
II   VVIIBBOORRGG  AAMMTT
Gårdejer
Anker Tang Sørensen,
Lundsgård, Elsborg,
8840 Rødkærsbro.

KKOOMMMMUUNNEEFFOORREENNIINNGGEENN
II   ÅÅRRHHUUSS  AAMMTT
Varmemester
Th. Brinch,
Silkeborgvej  8,
8680 Ry.

SSAAMMMMEENNSSLLUUTTNNIINNGGEENN  AAFF
RREEVVAALLIIDDEERRIINNGGSSIINNSS––
TTIITTUUTTIIOONNEERR
Socialinspektør
F. Mørch,
Vestergade 16A,
6200 Åbenrå.

Socialoverlæge
Gertrud Schleisner,
Nørregade 77–79,
5100 Odense.

RREEPPRRÆÆSSEENNTTAANNTTSSKKAABBEETT
VVEEDD  SSEELLVVSSUUPPPPLLEERRIINNGG
Bankbestyrer
J. K. Henriksen,
Anemonevej  10,
Laurbjerg,



8870 Langå.

Forstander
Niels Aage Bjerre,
Skive Handelsskole,
7800 Skive.

Medlem af folketinget
Otto Mørch,
Skelvangsvej 55,
8900 Randers.

NNØØRRGGAAAARRDDSS
HHØØJJSSKKOOLLEESS
EELLEEVVFFOORREENNIINNGG
Bogholderiassistent
Gerda Andersen,
Lærkevej  17,
7190 Bil lund.

Assistent
Steen Desmorais,
Frank Rygaardsvej  8,  l . th. ,
9400 Nørre Sundby.

Fhv. højskoleforstander
Mads Nielsen,
Vinkelvej 24,
8800 Viborg.

Allan Block,
Limfjordsvej  59,
2720 Vanløse.

Revisor
Werner Schøsler,

Hovedgaden 77,
Hoptrup,
6100 Haderslev.

VVAANNFFØØRREEFFOONNDDEENN
Amtsborgmester
P. E. Eriksen,
Søndergade 13,
8850 Bjerringbro.

Landsformand
Erik Knudsen,
Hans Knudsens Plads l ,
2100 København.

SSAAMMFFUUNNDDEETT  OOGG
HHJJEEMMMMEETT  FFOORR
VVAANNFFØØRREE
Administrator
A. Volstedlund,
Borgervænget 7,
2100 København Ø.

Bogbindermester
Frederik Knudsen,
Hans Knudsens Plads l ,
2100 København Ø.

LLAANNDDSSFFOORREENNIINNGGEENN
AAFF  VVAANNFFØØRREE
Erhvervschef
Lei f  Bjørvik,
Brorsonsvej  2,
8850 Bjerringbro.





ELEVFORTEGNELSE
forår 1977

1. række f ra vens tre :
Bent Abild,  Åbenrå.
Ib Andersen,  Hi l lerød.
Jette G. Andersen,

Svebøl le.
Morten Frøstrup Andersen,

Roski lde.
Knud Er ik Andersen,

Søndersø.
Lars Peder Andersen,  Ve j le.
Lola Andersen,  Grenå.
Mogens Andersen,

Kje l lerup.
Birg it  Andreasen,
Vinderup.
Inger Th.  Andreasen,
Hampen.
Solve ig Bech, Hobro.
Kar in Birkedal,
Rødkærsbro.
Elsabeth Bonde,  Aalborg.
Knud E. Bjørn,  Randers.
Carl Chr.  Buch, Rømø.
Mogens Bording,  V iborg.
Bendt Christensen, Galten.
Jørgen E.  Christensen,

Thisted.
Jacob Dons Christensen,

Ribe.

2. række f ra vens tre :
Lissi  G.  Chris tensen,

Randers.
Marianne Christensen,

Randers.
Aase R.  Christensen,

Randers.
Ole P.  Clausen, Århus.
Peter Daugaard,  Ebeltoft .
L i l ly Engstrøm, Randers.

Bo Feldthaus,  Sønderborg.
Henrik Fe ldstein,  Århus.
Dorte Frandsen, Stege.
John Frandsen,

Ørum Sdr.  Lyng.
Helena Fridheim,

Færøerne.
Preben Gram, Nr.  Sundby.
Hans Gredal,  Skive.
Lai la Guld,  Næstved.
Bodil  Gydesen,  Hinnerup.
Hans H. Hansen,

Nr.  Snede.
Ib Tougaard Hansen,

Kerteminde.
Irma Mailund Hansen,

Tårs.

3. række f ra vens tre :
Tommy Hansen, Esbjerg.
Verner F.  Hansen, Vojens.
Elisabeth Heilmann,

Jul ianehåb.
Susanne Holbek,

Charlottenlund.
Svend Holt ,  Randers.
Svend Høgh, Kol ind.
Anne Marie Jensen,

Nr.  Nebel.
Bruno Jensen, Karup.
Ellen M. Jensen, Randers.
Egon Jensen, Varde.
Karen M. Jensen, Rødovre.
Paul Jensen, Svendborg.
Frede Johansen, Grevinge.
Mette Johansen, Fjel lerup.
Troe ls Johnsen, Hammel.
Henning Juul,  Grenå.
John Junker,  Varde.
Frank Just,  Aalborg.



Edmund Jørgensen.

4. række f ra vens tre :
Gitte Jørgensen, Virum.
Aase Kirkegaard,  Randers.
Vibeke Kje ldberg,  Randers.
Kurt Knudsen, Søndersø.
Orla Knudsen, Glamsbjerg.
Bente Due Knudsen,

Randers.
Spiros
Koutsoyiannopoulus,

Vordingborg.
Herdis Kristensen, Risskov.
Jan Kr istensen, Gr indsted.
Ul la Christensen,

Ringkøbing.
Bent Krogsbøll ,

Alberts lund.
Hans Krogh, Odense.
Hans Jørgen Larsen,

Kirke Såby.
Henrik V.  Larsen,

Helsingør.
Kaj Larsen,  Hjørr ing.
Karen M. Larsen,  Kje l lerup.
Lene S.  Larsen,  Odder.
Karo l ine Lassen,  Års.

5. række f ra vens tre :
Kurt Lassen,  Aalborg.
Li l l ian Laursen,  Aalborg.
Mona Leth,  Randers.
Inge L ise Lichtenstein,

Randers.
Chr.  Lorenzen,  Fredericia.
Erl ing Lund, Je l l ing.
Bjarne S.  Madsen, Varde.
Connie Madsen, Esbjerg.
Birg it  Marxen, Egå.
Per Martens,  Sabro.
Lars Morthorst,  Esbjerg.
Ar ly Munk, København.
Kje ld Møl ler,

Kirke Hyl l inge.
Rene Mal ler,  Vej le,

6. række f ra vens tre :
Helle Mårtensson,

Helsingør.
Connie N.  Nielsen,  Langå.
Ole Nie lsen,  Svendborg.
Vagn B. Nie lsen,  Fur.
Clit  Nordensgaard,  Thisted.
Jytte Olesen,  Hil lerød.
Jutta Ottesen,  Korsør.
Inge Merete Petersen,

Herning.
Jette Sønderby Pedersen,

Viborg.
Solve ig Pedersen,  Randers.
Bente Pedersen,  Skibby.
Bente Petersen,  Århus.

7. række f ra vens tre :
Lil l ian Thejl  Pedersen,

Spentrup.
Ole Petersen,  Godthåb.
Kunak Platou,

Sukkertoppen.
Annie M. Poulsen,  Herning.
Tove Poulsen,  Herning.
Benny Randrup, Århus.
Arne Rasmussen, Ørbæk.
Hans Ole Rasmussen,

Bramminge.
Bodil  Roed,  Ko lind.
Erwin Runge,  Aalborg.
Else Romer,  Bindslev.
Annette Sonne,  København.

8. række f ra vens tre :
Joan Simonsen,

Skanderborg.
Karen Skårup, Thisted.
Flemming Skaf te Skov,  Ry.
John Skov–Jørgensen,

Ta (rm.

De følgende 10 er
personale:

Else Skovbo Jensen.
Benny Kastrup Hansen.
Hans P.  Pedersen.
Al is Greve.
Akse l Kjær N ielsen.
Sørine Kjær Nielsen.
Nina Haldrup.
Johannes Fisker.



Aase Fisker.
Arne Bech.

Jørgen Søgaard,  Randers.
Helge Roald Storm, Egå.
Henning Sørensen,

Esbjerg.
Henning Høj lund Sørensen,
Randers

9. række f ra vens tre :
Inge M. Sørensen, Randers.
Lise–Lotte Sørensen,

Viborg.
Niels Henning Sørensen,

Ry.

De følgende 12 er
personale:
Ellen H. Rasmussen.
Jørgen Nørgaard.
Poul N ielsen.
Fr itz N ielsen.
Birg it  Framming.
Danhøj.
Elsebeth Dela.
Gerda Skovmand Madsen.
Estr id Lynnerup.
Olav L iengaard.
Torben Krogh.
Merete Stamp.

Roland Sørensen, Horsens.
Søren Sørensen,

Ejstrupholm.

Sids te  række f ra vens tre :
Thea Sørensen, Hadsten.
Anne Tackmann, Kolding.
Grethe Thomassen,

Randers.
Ingrid Thomsen, Århus.
Elsabeth Tolbod,  Års.
Per Vestergaard,  Randers.

De sidste er  personale:
Susanne Post Pedersen.
Li l ly Olsen.
Lis K.  Rasmussen.
Marie Høstgaard Møller.

Dorethe Madsen.
Margit  Søndergaard.
Krista Levr ing.
Johanne Gravesen.
Agnethe Mikkelsen.

Anne Marie Willadsen.





ELEVFORTEGNELSE
efterår 1977

Øvers te  række f ra vens tre :
Henry O. Andersen,  Århus.
Ib Andersen,  København.
Lars Peder Andersen,  Ve j le.
Lola Asta Andersen,  Grenå.
Mogens Lindhard–Andersen,

Kje l lerup.
Morten Frøstrup,  Roskilde.
Birthe Andreasen,  Ålestrup.
Klaus Bek,  Hårby.
Jan Flemming Berggrav,

Hil lerød.
Jane Begholt ,  Århus.
Kirsten Bird,  Randers.
Bent Bjerregaard,  Randers.
Karen Birkedal,  Radkærsbro.
Aase Brøns,  Bjerr ingbro.
Flemming Bump Olsen,

Middelfart .
Mogens Børding,  V iborg.
Bent Chris tensen, København.
Birthe Marie Christensen,

Tisv i ldele je.
Gerda Tang Christensen,

Nr.  Sundby.

2. række f ra vens tre :
Henning Randrup Christensen,

Århus.
Ul la Christensen, Ringkøbing.
Anna Danie lsen,  Randers.
Peter Daugaard,  Ebeltoft .
Knud Degn, Nordby,  Samsø.
Pia Dipo,  Randers.
Kirsten Munk Ebbesen, Århus.
Klaus Engfe ldt,  Århus.
Al is Enghardt N ielsen,  Næstved.
Bo Feldthaus,  Sønderborg.
Helena Fridheim, Færøerne.

Niels Fyhr,  Je l l ing.
Preben Gram, Nr.  Sundby.
Gunnar Handberg,  Randers.
Bodil  Hansen, Juelsminde.
Jack Kruse Hansen, Odense.
Rene Hansen, København.
Vicki Hansen, Odense.

3. række f ra vens tre :
Anette Ramskov–Hardam,

København.
Dorte Henriksen,  Ballerup.
Marianne Henriksen,  Nyborg.
Susanne Holbech,

Charlottenlund.
Anni S imone Holm, Roslev.
Hoque Shirajul,  „Shiras“,

Nordborg.
Inger Ibsen,  Valby.
Birg it  Jacobsen, Gle jbjerg.
Flemming Jacobsen,

Sønderborg,
Sever in Jacobsen,

Umanak, Grønland.
Benny Franz Jensen, Karup.
Bil l  Jensen, Fjennes lev.
Egon Bjarne Jensen, Janderup.
Bruno M. Jensen, Assentoft .
Else Bech Jensen, Virum.
Helle Jensen, Randers.
Jørn–Erik Jensen, Støvr ing.
Kirsten Viskinge–Jensen, Ørum.
Lene Li l le lund Jensen,

Espergærde.

4. række f ra vens tre :
Per Jensen, Løkken.
Poul Er ik Jensen, Vit trup.
Tonny Hjortkjær Jeppesen,



Sparkær.
Apol lo Jer imiassén,

Egedesminde,  Grønland
Verner Johansen, Brædstrup.
Troe ls Johnsen, Hammel.
Aase Juhl,  Sommersted.
Hanne K.  Kappel,  Hv inderup.
Aase Kirkegaard,  Randers.
Orla Knudsen, Middelfart .
Kurt Knudsen, V if l inge.
Jørgen Kolte–OIsen,  Vedbæk.

5. række f ra vens tre :
Spyr idon Koutsoyinnopoulus,

„Spiros“,  Vordingborg.
Michael Krag,  Je l l ing.
Herdis Kristensen, Risskov.
Evy Kr ist iansen, Sej l f lod.
Ernst Bent Krogsbøl,

Alberts lund.
Lars–Erik Larsen,  Bedsted,  Thy.
Karo l ine Lassen,  Års.
L Merete Lauri tsen,  Herning.
Annette Lautrup, Ve jen.
Erl ing Lund, Je l l ing.
Nuka Lynge,
Fiskenæsset,  Grønland.
Jørgen Oluf  Lærke,  Århus.

6. række f ra vens tre :
Bente Birgi t  Madsen, Århus.
Johan Frede Madsen,

Hvidbjerg,  Thy.
Jørgen B. Madsen, Udbyhøj.
Lene Madsen, Aalborg.
Per Martens,  Sabro.
Birg it  Marxen, Egå.
Ar ly Munk, København.
Robert Mølgaard,  Hurup, Thy.
Helle Mårtensson, Helsingør.
Al lan Børge Nielsen,  Glostrup.
Anni Grete N ielsen,  Nykøbing M.
Christe l  Nielsen,  Ulstrup.

7. række f ra vens tre :
Henning Nie lsen,  Tåstrup.
Mona Nielsen,  Randers.
Lennart Olsen,  Kalundborg.
Carsten D. Olsen,  København.
Lene Marianne Olsen,  Videbæk.

De følgende 8 er personale:
Benny Kastrup Hansen
Al is Greve
Birg it  Framming
Sørine Kjær
Akse l Kjær
Arne Bech
N. C.  Danhøj
Elsebeth Dela

Jutta Ottesen,  Korsør.
Inge Margit  Petersen,  Randers.
Jens Blach Petersen,  Randers.
Lena Fisker Pedersen,  Randers.
Benny Ari ldsen Petersen,

Hil lerød.

8. række f ra vens tre :
Bente Petersen,  Århus
Finn Pedersen,  Ålsgårde.
Jørn Peter Pedersen,  Randers.
Lisbeth Merete Pedersen,

Silkeborg.
Li l l ian Thejl  Pedersen,  Mej lby.

De følgende 7 er personale:
Torben Krogh.
Johannes Fisker.
Aase Fisker.
Else Skovbo Jensen.
Olav L iengaard.
Estr id Lynnerup.
Gerda Skovmand Madsen.

Lise–Lotte H. Petersen,  Åbyhøj.
Solve ig Irene Pedersen,

Randers.
Svend Erik Pedersen,  Viborg.
Susanne Pedersen,  Ry.
Susanne Rasmussen, Horsens.

9. række f ra vens tre :
Vala Rask,

Holste insborg,  Grønland.
Else Rygaard,  Ryomgaard.
Else Romer,  Bindslev.
Kresten Hansen Rørbæk,

Ers lev,  Mors.
Kirsten S immersen,  Mammen.



De følgende 8 er personale:

Fritz N idsen.
Poul N ielsen.
Nina Haldrup.
Jørgen Nørgaard.
Ingeborg Juul–Frandsen.
H. P.  Pedersen.
Ellen H. Rasmussen.
Else Thomsen.

Anette Sonne,  København.
I lse Stenvedel,  Stenl i l le .
Ingrid Svendsen, Åbyhøj .
Anni Sørensen, Tidsv i lde le je.
Kim Kle is Sørensen, Hornslet .

Sids te  række f ra vens tre :

Brian Sørensen, Højb jerg.
Bodil  Thuelund, Herning.
Per Vestergaard,  Randers.

De sidste er  personale:
Merete Stamp.
Bodil  Nielsen.
Anne–Marie Wil ladsen.
Agnethe Mikkelsen.
Johanne Gravesen.
Krista Levr ing.
Dorethe Madsen.
Li l ly Olsen.
Margit  Søndergaard.
Marie H. Møl ler.
Lis K.  Rasmussen.
Susanne Post Pedersen.





Til slut en hilsen fra elevforeningens bestyrelse.
— Vi henleder opmærksomheden på, at mindste
kontingent er kr. 30,00 årligt. —
Regningsindbetalingskort er udsendt til
medlemmerne i november måned, men for en
ordens skyld gør vi opmærksom på, at
foreningens postkontonummer er 50 53 625.

Husk at meddele adresseforandring.
Meddelelse bedes sendt ti l

NØRGAARDS HØJSKOLES ELEVFORENING
8850 BJERRINGBRO

og ikke til skolen.

Vi ønsker alle EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT
NYTÅR.

Bestyrelsen.




