100 ÅRS JUBILÆUM

Modul Foto.

Irma Andreassen kender mange af eleverne,
og de kender hende.

Sport og Fitness Vinderup
- Dit lokale fitnesscenter

Ingen udliciteringer
på skolen:

Priser:
Fri træning 199 kr. pr. mrd.
Fri træning inkl. svømning 299 kr. pr. mrd.
Fri træning studerende/pensionister 175 kr. pr. mrd.
Fri træning studerende/pensionister inkl. svømning 275 kr. pr. mrd.
Vi har også forenings- og firmamedlemskaber
- kig ind i centeret for at høre mere.

- Vi tilbyder dig et fitnesscenter der tager
udgangspunkt i den du er!

Irma og Jette,
gør rent

- Høj faglighed og målrettet træning til dig.
- Du får en personlig og saglig vejledning i centeret
så tit du ønsker.
- Vi har en hyggelig og afslappet atmosfære med plads til
dig som du er!
- Intet fitnesshysteri - men et kompetent familiecenter.

Medlemskabet giver fri adgang til:
Motionstræning
Cirkeltræning
Styrketræning
Forskellige holdaktiviteter
Personlig programlægning med løbende opfølgning

Velkomst

Kære læser
Vinderup Realskole fylder 100 år den 1. oktober 2018. I den anledning udgiver vi
avisen her. Vi inviterer jer indenfor for at fortælle om den 100 år gamle privatskole.
Rigtig mange mennesker har en tilknytning til Vinderup Realskole som tidligere eller
nuværende elever eller forældre. Det kan også være som tidligere eller nuværende
personale eller som tidligere eller nuværende samarbejdspartner mm. Alle har været
med til - eller er med til - at danne Vinderup Realskoles historie.

Åbningstider
Hverdage: 05:00 - 23:00
Weekend: 05:00 - 21:00

Vil du vide
mere?

RengøRingspeRsonale skal gøRe Rent. De
skal ikke RyDDe op!
Det får eleverne på Vinderup Realskole indprentet. Hvis
de sjusker, så er faren, at de lige om lidt på gangen
møder Irma Andreassen. Hende kender de. Og det er
svært at se den rengøringsassistent i øjnene, som manglende oprydning går ud over.
Vinderup Realskole har fravalgt at udlicitere arbejdet
til et rengøringsselskab. Rengøringsassistenterne er
ligeværdige medlemmer af personalet. Selv om flere af
deres arbejdstimer ligger på andre tider end resten af de
ansatte.

Kig ind til os

Halvej 2B
7830 Vinderup
Telefon: 40 85 04 40
vinderup@sportogfitness.dk
www.sportogfitness.dk

ting RepaReRes
Skolen sætter en ære i, at alt skal se ordentligt ud. Ting
repareres også, så snart de går i stykker.
- Det kan vi bedre styre ved at have vores eget rengø-

ringspersonale, siger skoleleder Birgitte Holm.
Irma Andreassen har arbejdet på skolen i knap ti år. Den
anden rengøringsassistent er Jette Damgaard.
i skoletiDen
En del af rengøringen foregår fra cirka kl. 5 om
morgenen inden skoletid. Andet fra kl. 13.00. Dermed
ser eleverne, at lokalerne ikke gør sig selv rent. De omgås
rengøringsassistenterne.
- Eleverne spørger somme tider, om det er hårdt at
gøre rent. Så svarer jeg dem, at de er pæne til at rydde
op, men at de også kan være små grise, fortæller Irma
Andreassen.
Hun har tidligere arbejdet i et rengøringsselskab. Men
her skete der nedskæringer i arbejdstiden, så hun syntes,
at hun ikke kunne udføre arbejdet ordentligt.

Træder I indenfor på Realskolen, vil I fornemme skolens kultur, der rækker 100 år
tilbage. Det er er den lim, som binder hele skolen sammen. Det er skolens normer,
værdier og handlinger – måden vi gør tingene på.
Nogle af kendetegnene for Vinderup Realskole er fokus på fagligheden og skolens

“Træder I indenfor
på Realskolen,
vil I fornemme skolens
kultur, der rækker
100 år tilbage. ”

Tillykke med
jeres 100-års
jubilæum

medvirken til dannelse af eleverne. Vi ønsker med lærernes inspirerende undervisning
målrettet den enkelte elev og gennem mange fælles oplevelser, at eleverne engageres og får lyst til at erhverve nyttige kundskaber. Et godt og nært forhold mellem
lærere og elever skaber et trygt fællesskab på skolen. Vi ønsker at danne eleverne til
unge, der er aktivt deltagende, tager medansvar for det sociale fællesskab og respekterer andres ret til forskellighed.
Hvert år til dimissionsfesten tager vi afsked med en flok unge. Det sker med vemod,
men mest af alt er vi stolte af vores afgangselever. De er blevet ”ægte Realskole-elever”
med gode egenskaber såvel faglige som personlige. Skolen er taknemmelig for at
have haft muligheden for at være en central base og en vigtig ramme for deres udvikling. Vi håber, at vi i fællesskab med elever og forældre skaber varige minder om en
skøn tid på Vinderup Realskole. Eleverne skal gerne med glæde tænke tilbage på tiden
på skolen. Der skal være noget at mindes, når de atter besøger skolen eksempelvis i
forbindelse med klassens - eller lige nu skolens jubilæum.
Velkommen indenfor!
Birgitte Holm
Skoleleder

Tak for et godt
samarbejde
igennem de
seneste 30 år

ønsker tillykke med de 100 år,
og takker for et godt samarbejde

HVAM

ARKITEKTER
INGENIØRER

www.ARKITEKKoNToR.dK RydEVEJ 15 7500 holsTEbRo 96 95 14 86

Annoncetillæg udgivet af Mediehuset Holstebro i samarbejde med Vinderup Realskole.
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HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF
ØNSKER VINDERUP REALSKOLE
STORT TILLYKKE MED SKOLENS
100 ÅRS JUBILÆUM.

www.hogym.dk

Lis Poulsen og Anders Langskov besøger stadig jævnligt skolen og husker rigtig mange elever.

Friheden til selv at bestemme er altafgørende:

Ungdommen har deres
helt egen skole
Vinderup reALSKOLe er i princippet en VirKSOmhed Og SKAL heLe tiden præStere det ypperLige
Vinderup Realskole har aldrig haft elever under 5.
klasse, og i dag går de yngste i 7. klasse. Dermed har
skolen kunnet skabe et ungdomsmiljø. Eleverne slipper
fri af de små klasser, og de deles om det, der optager
unge.
Skabelsen af et ungdomsmiljø har været en at skolens
store styrker, mener Anders Langskov, der har været
med i næsten 1/3 af de 100 år. Han var skoleleder fra
1981 til 2012.
- Det andet afgørende er, at vi som privatskole har haft
økonomisk og pædagogisk frihed. Det går stærkt, fra
en idé opstår, til den føres ud i livet. Skolen bestemmer
selv, siger Anders Langskov.
Vinderup Realskole har eksempelvis i dag valgfag, som
strækker sig over kun et halvt år mod normalt et helt år.
Derved kommer eleverne gennem flere tilbud.
entusiasme
Tidligere viceskoleleder Lis Poulsen har været endnu
mere udholdende. Hun arbejdede på skolen i 40 år
fra 1960 til 2000. Hun lovpriser engagementet blandt
forældre og personale. Mange identificerer sig med
skolen.
- Jeg har altid sagt, at de kan trække mig ud af Vinderup
Realskole, men de kan ikke trække skolen ud af mig.
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Da Lis Poulsen ankom, var dresscoden for kvinder
nederdel eller kjoler. Men en kold vinter tog hun og
den anden kvindelig kollega lange bukser på for at se,
hvad der skete. Her rakte friheden så også pludselig.
pRivat viRksomheD
I dag tænker mange i omverdenen ikke over, at
Realskolen grundlæggende er en privatskole. Det var
anderledes i de første 40 år. I lange perioder ejedes
skolen af privatpersoner.
En af de mest fremtrædende er Harder-Nielsen. Han
kørte rundt i et stort område for at skaffe elever. Ud fra
en idealisme om at flere skulle have uddannelse. Men
bestemt også for at forbedre forretningen.
- I dag er skolen stadig en virksomhed. Vi skal præstere
det ypperlige hele tiden, siger nuværende skoleleder
Birgitte Holm.
Derfor har skolen altid været i front. Blandt andet ved
at være blandt de første til at bruge pc’ere og indføre
elektroniske tavler.
BRyDe mønstRe
Vinderup Realskole har gennem årene fået enkelte
elever fra det daværende pigehjem i Handbjerg og
fra Bustrup Drengehjem. Det var børn fjernet fra deres

hjem og tit med mange udfordringer.
Mange af dem er det siden gået rigtig godt.
De har på skolen mødt forbilleder og brudt den sociale
arv. Lis Poulsen fortæller blandt andet om drenge, der
blev forretningsmænd i Canada.
- Vi har altid haft en fantastisk opbakning fra blandt
andre håndværkerne og virksomhederne i Vinderup.
Hvis en dreng havde besvær med at koncentrere sig, så
kunne vi prøve at sende ham op til en entreprenør eller
en smed i nogle timer. De hjalp med at få dem på rette
vej, beretter Lis Poulsen.
plaDs til alle
Anders Langskov arbejdede oprindelig i folkeskolen,
men opsagde en tjenestemandsstilling for først at tage
på en efterskole og siden Realskolen. Det undrede
mange kolleger.
- Folkeskolen gør et godt stykke arbejde. Men det er et
privilegie at arbejde på en skole med så stor entusiasme. Ånden er helt særlig, siger Anders Langskov.
Vinderup Realskole er områdets overbygningsskole.
Dermed har den taget mod elever fra alle samfundslag.
Det har Anders Langskov sat pris på.

Hold varmen og
SPAR PENGE hele vinteren
JBC
TRÆPILLEN

Pejsebrænde
Ask
Ovntørret. Pallens
indhold er fremstillet
af ca. 3 rm. hårdt træ.

SVENSK KVALITET!
JYDSK FORNUFT!
6 mm og 8 mm
Palle 896 kg
1 palle .....................

2099,1999,-

FRIT VALG PR. PALLE

2099,-

Vi har fokus på
din størrelse virksomhed

ved køb af 3 paller
pr. palle ...................

d for
Mulighe g
leverin

Træbriketter
1 palle a’ 960 kg

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale

REVISION • REGNS AB • RÅDGIVNING • S
Sletten 45 | 7500 Holstebro | 97 41 22 11

5000 Odense 66 15 85 55
www.beierholm.dk

Vinderup Realskole rummer alle.

2018 · 100 års Jubilæum

Vinderup Real

5

Tre tidligere elever tænker tilbage:

Frederik skriver på tavlen presset af fars spanskrør, mens
bedstemor tjekker på mobilen, om barnebarnet staver korrekt.
Hele familien færdes hjemmevant på Hjerl Hede.
Theresa Søndergaard
og Mads Jokumsen
tager på talentcamp
torsdag eftermiddag og
kommer hjem mandag
formiddag.

De leger med ligninger
i weekender:

Talenthold i
matematik
3 + 2X = 17.
Den ligning er barnemad for Theresa Søndergaard og Mads Jokumsen. De går i 9.a på
Vinderup Real, og de bruger nogle weekender i løbet af året på at deltage i talentcamps
i matematik. De seneste gange har det været i Fredericia og Odense. Her samles de med
omkring 80 andre unge fra hele landet. Fra torsdag eftermiddag til mandag morgen hygger
de og regner den ud.
- Lærerne på talentcampen gør også meget ud af, at vi skal lære at være sociale. Nogle af de
andre er meget nørdede med matematikken, fortæller Theresa Søndergaard.
fælles Betaling
Vinderup Realskole forsøger at støtte de elever, som har besvær i et fag. Men samtidig
ønsker skolen at give udfordringer til de dygtige. Derfor betaler skolen transporten for de
elever, der tager på talentcamps. Forældrene betaler hver gang 950 kr.
- Nogle af kammeraterne kan ikke forstå, at vi vil bruge en weekend på det. De ser det, som
om vi også går i skole lørdag-søndag. Men det er på en helt anden måde. Vi er også på
udflugt i den by, hvor campen foregår, fortæller Mads Jokumsen.
talent i hånDBolD
Det er lærerne, der udpeger eleverne. Det er frivilligt, om de vil deltage.
Mads Jokumsen er i klemme. Han spiller håndbold på U16 i Skive, og den næste camp
ramler sammen med en kamp. Det dobbelt talent vælger matematikken.
- Mine søskende har også været af sted. De fortæller, det gavnede dem meget i starten af
gymnasiet. Da var de lidt foran, siger Mads Jokumsen, der efter 9. vil i teknisk gymnasium for
måske at blive ingeniør.
på efteRskole
Theresa og Mads er de eneste på talentcampen fra Midt- og Vestjylland. En stor del af deltagerne kommer fra privatskoler og efterskoler. Næste år tager Theresa Søndergaard i 10. på
Staby Efterskole. Lige nu er hendes plan at blive læge.
- Talentcampen er for mig en vej til at blive dygtigere til matematik, men bestemt også til at
få nye venner, siger Theresa Søndergaard.
gniDningsfRit
Lærerne på Vinderup Realskole taler på forhånd med eleverne om, hvordan de gebærder
sig, når de kommer hjem til klassen efter en weekend. De må gerne dele nogle af oplevelserne med klassen – på en pæn måde. Ikke noget med at hovere. Lærer Søren Barslund
Haaning fortæller, at det fungerer helt gnidningsfrit. Han har heller ikke oplevet, at kammeraterne ser skævt til de dygtige.
- De andre i klassen ved jo godt på forhånd, hvem der er skrappe til faget, siger Søren Barslund Haaning. Der findes også talentcamps i dansk og engelsk. Vinderup Real sender hvert
år i alt seks af sted.
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Skolen gav gåpåmod til
at erobre Antarktis
Kirsten From har foræret skolen en række
fortællinger om sin egen skoletid.
Kirsten sidder på forrekste række i den
hvide kjole på klassebilledet fra 1946

Fire generationer tilknyttet
samme skole:

Lærerne var så meget forbilleder for Anja Lykke
Bøge, at hun selv valgte at blive lærer

Den bedste
skole!
13-årige Frederik Møberg er lige begyndt i 7. klasse på Vinderup Realskole. Han er hurtigt
fundet ind i rytmen. Men han har også kunne spørge både sin far og sin bedstemor om skolen.
De har begge gået der.
- Det er bare den bedste skole. Man føler sig meget tryg. Der er en mere åben stemning end på
andre skoler, synes Frederik Møberg.
Bedstemor Kirsten Møberg husker far Mads Møbergs reaktion, da de kørte hjem fra dimission
efter 10. klasse:
- Han smed sig på bagsædet og sagde, at den tid kunne han godt gøre om!
elevRåD og BestyRelse
Mads Møberg og familie er vendt tilbage til slægtsgården efter nogle år i Nordjylland. Frederik
og hans to søskende er femte generation på ”Dalgaarden” i Egebjerg. Nu bliver børnene tredje
generation som elever på skolen.
Kirsten Møberg var elevrådsformand. Da hendes egne tre børn begyndte på stedet, blev hun
bestyrelsesformand.
- Jeg var blandt andet med til at få bygget køkkenet og kantinen. Det kan jeg se, at de stadig
har stor glæde af, og nu får Frederik fornøjelsen.
Kirsten Møbergs far, Johannes Nielsen, sad faktisk også i skolens bestyrelse. Men hendes
forældre kom tidligt ud at tjene og fik ikke chancen for selv at gå i realskole. Oldefar døde for to
år siden.
tømReR i noRge
62-årige Kirsten Møberg arbejder som event- og formidlingskoordinator på Hjerl Hede. 36-årige
Mads Møberg er driftsleder på det store Mariesminde Landbrug i Jebjerg.
Frederik Møberg har allerede planlagt sin fremtid. Han vil være tømrer og arbejde i Norge.
- Her tjener man mere, og skatten er lavere, har han fundet ud af.
Boglig stæRk
Mads Møberg mener, han var en middel elev i skolen. God til matematik og knap så god til
dansk.
- På Vinderup Realskole bliver du budt velkommen, uanset om du er boglig stærk. Alle
behandler hinanden godt. Det gælder også uanset samfundslag.
- De ældste bekymrer sig om de mindste. De holder øje med hinanden ubevidst.
engageRet peRsonale
Kirsten Møberg siger, at hvis ikke Realskolen havde levet op til forventningerne, så havde hun
og hendes mand sendt deres børn på efterskole. Nu sparede parret de penge.
Både Mads og Kirsten Møberg husker, at de på skolen følte sig anerkendt som næsten voksne.
Lærerne ser hver enkelt som et individ.
- Personalet brænder for skolen.
DåRlig Dag
Når Frederik presses lidt, så vil han godt indrømme, at lærerne også er mennesker.
- De kan have en dårlig dag, siger han.
Det får far Mads til at spørge kritisk:
- Kan de have en dårlig dag på grund af eleverne?
- Det kan godt være, svarer Frederik. Alle kan have en dårlig dag.
JuBilæumsfest
Kirsten Møberg glæder sig til skolens jubilæumsfest. Til at møde gamle klassekammerater. Flere
har hun stadig kontakt med. En enkelt hører til de allerbedste veninder.
Men Kirsten Møberg får kun den ene af sine døtre med. Den anden skal til bryllup hos en
tidligere klassekammerat fra Vinderup Realskole.
To, tre eller fire år på skolen får følger i resten af livet.

hVerVeKAmpAgne SiKrede uddAnneLSe SOm bibLiOteKAr
I 45 år har Hans Sønderborg sejlet rundt i den store
moD til hoveDstaDen
verden. Vinderup Realskole gav ham ballasten til, at han
84-årige Kirsten From begyndte på Realskolen lige efter
turde tage af sted. Tre måneder efter sidste eksamen
2. verdenskrig og gik ud i 1950. Den daværende skolebefandt han sig på et skib nær Antarktis.
leder kørte rundt i oplandet og fristede forældrene
- Det havde jeg mod på i kraft af den selvtillid, skolen
med en skolebusordning, hvis de sendte deres børn til
gav mig. Jeg var sikker på, at jeg
Vinderup.
nok skulle klare strabadserne,
Det endte med, at Kirsten From
fortæller Hans Sønderborg.
læste til bibliotekar i hovedstaden.
Han forlod Vinderup Realskole i
Hun har arbejdet i både Køben1962 og er i dag 73 år. Gennem
havn og Greve og bor i dag i
“Realskolen
hele sit arbejdsliv sejlede han på
Karlslunde.
er god til
langfart som kok og hovmester hos
- Der var 25 km til Vinderup fra mit
blandt andre Mærsk.
hjem i Rødding. Den første del
at håndtere
cyklede jeg og resten med bus,
unge”
fortæller Kirsten From.
i lonDon
Andre tidligere elever fortæller
lignende om, hvad skolen har givet
engelsk
dem med. Anja Lykke Bøge er halvt så gammel som
Hans Sønderborg har i mange år boet i Frederikshavn.
Hans Sønderborg, 36 år. Hun gik ud af skolen i 1999.
Han siger, at han ikke fik verdens bedste realeksamen.
- Vi var i London i 9. klasse. Vi blev kastet ud i at bo hos
- Men jeg blev rimelig god til at tale engelsk. Det
værtsfamilier. Skolen viste os tillid og stolede på, vi
troede jeg i hvert fald. Indtil vi første gang var i havn i
opførte os ordentligt, beretter Anja Lykke Bøge.
England. Pludselig kunne jeg intet forstå. Accenten var
- Vi var dengang fire 9. klasser på skolen. Kun få gik ud,
anderledes, siger Hans Sønderborg.
så vi fortsatte i tre 10. klasser. Vi var så glade for at være
- Det ændrede sig. Engelsk blev mit arbejdssprog.
der, at vi ikke ville forlade skolen.

Hans Sønderborg skulle kun have sejlet i få
måneder, men det blev til hele arbejdslivet.

høJ fagligheD
Hans Sønderborg husker en gruppe meget engagerede lærere. De tog sig pænt af eleverne.
Anja Lykke Bøge følte sig respekteret som ung. Hun var
ikke længere den lille. Realskolen er god til at håndtere
unge, synes hun.
- Vi blev behandlet fair og godt. Da jeg kom på gymnasiet, mærkede jeg, at det faglige niveau på Realskolen
også havde været højt, fortæller Anja Lykke Bøge.
mange til koR
Nogle kritiserer 10. klasse for at være et ”lalleår”. Sådan
oplevede Anja Lykke Bøge det slet ikke.
- Realskolen er god til at forme unge. De ved lige
præcis, hvad de skal gøre.
- Og de gør meget. Der var et frivilligt kor. Det var vi
vildt mange, der gik til. Der var også mulighed for
drama og skuespil.
Næste generation
Anja Lykke Bøge læste til lærer og er nu vendt tilbage
til Vinderup med job i Ejsing. Hun har to børn, og det
er klart planen, at de til den tid også skal på Realskolen.
Det er hun slet ikke i tvivl om.
- Jeg har prøvet, men jeg kan faktisk ikke mindes noget
dårligt fra skoletiden.
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Tillykke med 100-års jubilæet!

Gymnastiksalen 1960

Skolens historie:

Sådan har skolen
udviklet sig
gennem 100 år

føR 1918
Jernbanens ankomst har bragt udvikling til stationsbyen Vinderup og øget folketallet.
1918
Vinderup Realskole grundlægges af kommuneskolens førstelærer, Jens-Frederik Jensen Bundgaard. Han
mener, at børn i Sahl og omegn bør have mulighed
for at tage den daværende præliminæreksamen.
Han får af sognerådet lov til at låne et lokale på
kommuneskolen til undervisning. I starten driver han
Realskolen i sin fritid.
1919
Da et nyt hold skal starte, får førstelæreren pladsproblemer og danner sammen med interesserede
forældre et aktieforetagende, som køber det røde
hus på Sevelvej 42. Nu er der fire skolelokaler, og
køkkenet omdannes til opholdsstue for eleverne.
1920
På Vinderup Realskole ønsker man fra starten, at
eleverne bruger fire år (1.-4. realklasse svarende til
nutidens 6.-9. klasse.) som forberedelse til præliminæreksamen. Skal en elev optages i 1. og 2. realklasse
på Realskolen, skal de være modne og have solide
kundskaber i dansk og regning. Hvis de ikke er
dygtige nok, kan de tage ekstraundervisning uden for
skoletiden.
1935
Skolebestyrer A. Rytter køber skolen af aktieselskabet.
Første store udbygning er opførelsen af den høje
røde bygning, og huset på Sevelvej bliver bolig for
skolebestyreren.

1943
I en periode er det muligt, at eleverne allerede kan
starte på skolen fra 5. klasse.
1945, 1952, 1958 og 1960
Flere udbygninger af skolen, blandt andet på grund
af stigende børne- og elevtal efter 2. verdenskrig.
1959
Vinderup Realskole omdannes til en selvejende
institution med en bestyrelse på 15 medlemmer. Det
bevirker, at skolen bliver bedre stillet med hensyn til
statstilskud, statslån mv. Realskolen indgår en samarbejdsaftale med sognekommunerne Sahl, Sevel,
Ejsing, Handbjerg og Ryde. Sognerådene beslutter, at
Vinderup Realskole skal være deres eksamensskole,
og at der ikke må oprettes andre eksamensskoler i
området.
1963
Nu går eleverne i 1.-3. real, som de påbegynder efter
7. klasse.
1970
Kommunalreform samler de gamle sognekommuner
til Vinderup Kommune, der overtager samarbejdsaftalen med Vinderup Realskole.
1970’eRne
Nye udvidelser af bygningerne
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Saml
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Salling Bank, Vinderup
Søndergade 30 · 7830 Vinderup
97 44 15 55 · vinderup@sallingbank.dk

Vinderup reALSKOLe er en heLt SpecieL priVAtSKOLe, der i næSten 60 år hAr hAft en SAmArbejdSAftALe
eLLer driftSAftALe med KOmmunen. SOgnerådene Og Senere byrådet hAr SpiLLet en Vigtig rOLLe
fOr reALSKOLenS OpStåen Og udViKLing i Vinderup. SKOLen hAr gennem ALLe årene hAft et gOdt
SAmArbejde med KOmmunen.
1942
Rytter sælger skolen videre til Harder-Nielsen, der
blandt andet opretter busruter til at hente elever i
stort område.

Ski
Sallin ft til
g Ban

Det er første afgangshold på Vinderup Realskole
Fra venstre mod højre:
Vilhelmine Sophie Henningsen, Johannes Stubkjær,
Frida Viktoria Sørensen, Louise Margrethe Madsen,
Edith Marie Sørensen, Anna Olesen,
Krtrine Bjørnkjær, Hartvig Kristian Hartvigsen

1975
En skolereform i Danmark betyder, at realeksamen
afskaffes. Vinderup Kommune vedtager, at Vinderup
Realskole, som hidtil havde taget sig af områdets
ældste og dygtigste elever, skulle fortsætte som
overbygningsskole for kommunernes 8. – 10. klasse.
Realskolen og kommunen indgår en driftsaftale, og
eleverne skal ikke længere betale for at gå på Realskolen. Den udgift overtages af kommunen.
1976
Harder-Nielsen fratræder som skoleleder og afløses af
Oluf Thorn.

Indretningsløsninger
med fokus på
kvalitet, funktionalitet
og design...

Alt i tømrerarbejde udføres
Høj kvalitet til tiden

1980’eRne, 1996
Nye udvidelser af bygningerne.

Kontakt

1981
Anders Langskov overtager som skoleleder.

Rene Ringgard
Mobil 2685 6051

2003
Den gamle gymnastiksal bygges om til kantine og
lærerarbejdsrum.
2007
Vinderup Kommune bliver en del af Holstebro
Kommune, der overtager driftsaftalen. Aulaen står
færdig.

EJSING TØMRER OG SNEDKER

Mail rene@ejsing-ts.dk

CHARLES EAMES

2013
Birgitte Holm tiltræder som skoleleder efter at have
været lærer på skolen siden 2000.
2017
Driftsaftalen fornys i forbindelse med, at 7. klasserne
flyttes til Vinderup Realskole.

KATKJÆRVEJ 2 . 7800 SKIVE . TLF. 9751 1210

2018
Nyt lokale til e-sport.
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UDDANNELSESMESSE d. 6. NOVEMBER 2018
KL. 19.00-21.30
NYT SAMARBEJDE OG NYT KONCEPT
Info om de unges mange muligheder efter 9.- og
10.- klasse - optagelse.dk mm - og uddannelsesmesse.
Du vil også kunne høre nærmere om ALLE
UDDANNELSERNE på Struer Statsgymnasium

FRA 2018 UDBYDER VI OGSÅ HTX

Den daglige morgentræning:

- FØRSTE HOLD ER I GANG

Kom med til morgentræning

sJovt og goDt
Hurtigt bliver musikken en anelse mere hårdtslående,
mens eleverne bokser ud i luften og tripper på stedet.
Tempoet får hurtigt endnu et nøk op, mens den gode,
gamle sprællemand, de høje knæløft og det lidt nyere
begreb buttkick eller hælspark kommer på banen.
- Det er en blanding mellem styrke- og pulstræning, hvor
vi blandt andet har cirkeltræning, spinning, svømning
og nogle gange også lidt badminton, fortæller Mia
Søndergaard.
Nikolaj Maarbjerg, der deltog i morgentræningen, mens
han gik i 8. klasse på Vinderup Realskole, er helt klar i
mælet om, hvorfor han to gange om ugen gerne møder
en time tidligere.
- Jeg er her for at komme i lidt bedre form, og fordi det
er sjovt at være sammen med en masse mennesker om
morgenen i stedet for bare at være hjemme og drive den
af, siger han.
Den vogn er træningsmakkeren Lucas Brogaard, som var
en del af morgentræningen, mens han gik i 7. klasse, helt
med på.
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- Jeg er blevet lidt stærkere og har fået en bedre kondi
af det her, og så er jeg også blevet bedre til badminton,
som jeg godt kan lide at spille, fortæller han.
Den stoRe test
Det er nu blevet tid til at finde ud af, hvor meget eleverne
har rykket sig i det skoleår, de har svedt i hallen og styrkelokalet fra morgenen af.
De går sammen to og to. Den ene laver øvelser, mens
den anden noterer og motiverer. Armbøjninger, mavebøjninger og at sidde op ad en mur. Det er blot nogle af
prøvelserne.
- Min mor har sagt, at jeg skal gå til sport to gange om
ugen. Jeg har gået til svømning, men det blev for meget
konkurrence til mig, fortæller Clara Mensberg, der har
taget morgentræning i 8. klasse:
- Det her er bedre, for jeg vil hellere prøve mig selv af og
finde ud af, hvad jeg egentlig kan.
Silke Boel, der også har været tidligt oppe i hele 8. klasseåret, har ligeledes i basistræningen fundet sin sportsmæssige hylde.
- Jeg har været igennem otte, forskellige sportsgrene
uden helt at finde den rigtige, men det her kan jeg godt
lide, siger hun.
De fire elever slår alle derudover på, at de er glade for den
aktive start på dagen. Det er rart, at man virkelig kommer
i gang, som de siger.
fulD intensitet og saksespaRk
Udenfor på fodboldbanen er der i den grad også smil
at finde krydret med en masse lækre detaljer, flotte
scoringer og opmuntrende tilråb spillerne iblandt.
To hold spiller mod hinanden på et mål og det med fuld
intensitet, forsøg på saksespark samt andre, ekvilibristiske,
Zlatan Ibrahimović-lignende afslutninger.
- Det er meget individuel træning og ikke for hårdt.
Mange af dem har trænet aftenen før og er måske
kommet hjem klokken 21, så de skal bare op og have det
sjovt og få noget teknik, fortæller Thomas Hinge.
Han er ud over træner for de morgenfriske fodboldspillere lærer i naturfag og matematik på Vinderup Realskole.
- De er meget seriøse i forvejen, så det foregår på et ret

højt niveau, men alle kan være med, og det er også lidt
et frirum for dem, der træner meget, forklarer Thomas
Hinge.
En af de unge – den eneste pige i flokken – Anne
Winterberg, som har trænet det her ekstra, mens hun gik
i 7. klasse, er bare glad for at få lov at spille så meget som
muligt med læderkuglen.
- Det giver bare lidt ekstra træning til mig, at det er med
drengene, siger hun.

Vinderup Bogtrykkeri
ønsker Vinderup
Realskole tillykke
med de 100 år.

laalssksoele
10ru.k
p Re

havRegRøD og hygge
Andreas Skov, som har trænet fodbold på Vinderup
Realskole, mens han gik i 7. klasse, bruger det som ekstra
træning og hygge inden skole.
- Jeg har spillet i FC Midtjylland, men det er lidt langt væk,
og så er det jo bare fedt, at man ikke behøver gå på en
sportsskole for at få lidt mere træning, siger han.
Håndbold tilbyder Vinderup Realskole også til de
morgenfriske. Det foregår med en mere end kyndig
træner udefra.
Og når de sidste bolde er kastet, den sidste armbøjning
taget og nettet i fodboldmålet har blafret for sidste gang,
er det tid til havregrød i skolens kantine.
Her samles både elever og lærere efter et velfortjent bad
til en energioptankning og lidt hygge på tværs af klasserne, inden det er tid til at gå til undervisning.
➜
➜
➜

➜

➜
➜

Morgentræning på Vinderup Realskole er et ekstra
tilbud til eleverne.
Det blev første gang udbudt i 2017 og består af to
træninger om ugen fra klokken syv.
Den ene gang er det enten fodbold, håndbold
eller basistræning. Den anden skadesforebyggende styrketræning
Tilbuddet er blevet til på baggrund af en
forældrehenvendelse og er for alle, der vil yde en
indsats.
Til at begynde med deltog 35 elever.
Det tal var inden skoleårets udgang steget til 50.
I det nuværende skoleår er der startet omkring 70
elever til morgentræning.

• Sundhed & Pædagogik
• Events & Medier
• eSport
• Tech
• FBI
Hør om dine muligheder på:
epost@skivegym.dk eller 9752 2466

Vinderup reALSKOLe tiLbyder eKStrA træning tiL dem, der gerne ViL i bedre fOrm, hAVe en AKtiV Og
SjOV StArt på dAgen, Og dem, der bAre gerne Lige ViL træne det mere.
Klokken er 7.02, da de sidste ankommer i Vinderup
Hallens hal 2. Der er lidt trætte ansigter at spore, men
snakken går lystigt blandt de 16 unge, hvis navne nu et
efter et bliver råbt op.
Yderligere et par stykker sniger sig ind på det blå halgulv,
hvor det lige om lidt er tid til store testdag.
Det er sidste morgentræning for de elever på Vinderup
Realskole, som helt frivilligt to gange om ugen har valgt
at møde en time før for enten at dyrke fodbold, håndbold
eller basistræning og styrketræning.
Mens eleverne indenfor gør klar til at kunne se, hvor
meget de har rykket sig, siden de begyndte, løber
fodboldspillerne forbi udenfor i solskinnet.
Indenfor igen er musikken nu blevet tændt og de sidste
sko snøret. Først svinges den ene arm, så den anden.
Eleverne strækker sig, det bedste de har lært, mens de
står i en bue om Mia Søndergaard.
Hun er dansk- og idrætslærer på Vinderup Realskole og
står for den frivillige basistræning, som i bund og grund
handler om at blive stærk og komme i form.

HF

ÅRS

JUBILÆU M

STX

Vinde

04-10-2017

10:13:26

VINDERU
P
BOGTRY
KKERI

Niels Rasmus
sen

Nr. Bjertvej 21
DK-7830 Vin
derup
Telefon 97 44
14 00
vinderup-bog
trykkeri.dk

Trykkerileder
nr@vinderup
-bogtr

ykkeri.dk

Skal du have lavet et visitkort, præsentationsfolder, rollups eller
noget helt fjerde. Ring, så hjælper vi dig. Vi kan mere end du tror.

• Biotek
• Science
• Life Science
• Supersprog
• Verdenssprog
• MatPolit
• KosmoPolit
• Musik & logik
• Musik & kultur
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shark & co.

Kæmpe
sengesalg!

Vi ønsker Vinderup
Realskole tillykke
med de 100 år med
markedes bedste
sengetilbud...

Se de mange gode tilbud i vores nye avis eller
på vinderupbolighus.hjemmehos.dk
Spar

Opus deluxe elevation
med elevationsbund, trælameller og
trådløs fjernbetjening. Vendbar madras
med 250 stk. 5‐zonet pocketfjedre pr. kvm.
Inkl. valgfri topmadras m. 60 mm latex
eller anatomiskum. Ekskl. gavl. Inkl. stålben.
90 x 200 cm. Vejl. udsalg. 12.398,‐
Ved køb af 2 sæt 90 x 200 cm

Spar 12.398,‐ KUN 12.398,‐

Klokken er lidt over 10. Skuddene knalder i e-sportslokalet. En elev trisser ind og går hen til lærer Søren:
- Jeg sov over mig, forklarer han.
Søren kigger ham i øjnene, holder en pause og byder
så velkommen med et smil:
- Dejligt at se dig!
Undervisningen på Vinderup Realskole er på mange
områder individualiseret. Også den daglige omgang
med eleverne. Sådan skulle den elev håndteres.
Andre ville Søren måske have spurgt: ”Hvad har du
gang i?!”
E-sport er et af de populære tilbud i 10. klasse på
Vinderup Realskole. Eleverne kan også vælge to
andre profiler: Lifestyle med blandt andet madtrends
og hands-on med for eksempel praktiske projekter i
sløjdlokalet og to praktikperioder.
to linJeR
Holstebro Kommune har ligesom andre kommuner
centraliseret sine tilbud til 10. klasse. Eleverne har
to valgmuligheder. De kan gå på linjen ”Step10” på
erhvervsskolen Uddannelsescenter Holstebro eller
på Vinderup Realskole. Det betyder omvendt trafik af
den gængse for nu kører unge fra Holstebro med bus
ud til den mindre by Vinderup. Det tager kun 20 min.
De kan i en række fag vælge undervisning på to
forskellige niveauer. Nogle vil gerne forberede sig til
gymnasiet, andre til andre uddannelser.
e-spoRt foRBeReDt
Vinderup Realskole har haft 10. klasse helt siden 1962,
da 10. klasse blev indført i Danmark. Efter udpeg-
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12.398,Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte
lgte varer.

Mandag - Fredag 09:00 - 17:00
Lørdag 09:00 - 12:30
Søndergade 11, 7830 Vinderup, Telefon 9744 1198

NYHED
LØBETØJ

ningen til en af de to centrale skoler i kommunen er
undervisningen opdateret og optimeret.
E-sport er populært mange steder. Medierne fortæller
om unge danskere, som vinder millioner.
- Men vi giver ikke bare tilbuddet, fordi andre gør. Vi
har brugt et helt år på at forberede os, så indholdet
har et tilfredsstillende niveau. Vi henter undervisere
udefra, for eksempel en sportspsykolog og til strategi,
fortæller skoleleder Birgitte Holm.
motion
Eleverne har deres profilfag i seks sammenhængende
timer hver mandag. Resten af ugen går med almindelige fag.
Både på e-sport og lifestyle indgår der fysisk træning
og fitness. Uanset hvad unge vil beskæftige sig med,
skal de være i god form.
De tre profilfag er meget udadrettede. Eleverne på
e-sport overværer store turneringer. På lifestyle er der
blandt andet besøg i byretten. Hands-on kommer på
virksomhedsbesøg.
hos BeDemanD
På hands-on indgår der to gange fem ugers praktik.
I sidste skoleår arbejdede en elev hos en bedemand.
Hun klarede fint at håndtere lig, men hun fandt også
ud af, at det ikke er det, hun skal være!
I løbet af 10. klasse er der tre rejser. Først en introtur.
Dernæst i dette skoleår en ekspedition til Tjekkiet.
Efter nytår følger en tur til Idre Fjäll i Sverige.
10. klasse sætter ski under elevernes fremtid og ruster
dem til at vælge den rette løjpe.

Ekstra
nedsat!

KOM IND
OG HENT VORES
NYE SENGETILBUDSAVIS

frit VALg - de æLdSte KAn VæLge meLLem e-SpOrt, LifeStyLe Og
hAndS-On, Og de KAn føLge underViSning på fLere niVeAuer

På lifestyle lærer eleverne at lave sund mad for de
penge, som de kan få i SU senere.

KUN

Den ene af kun to skoler i
kommunen med 10. klasse:

Elever kører
fra Holstebro
til Vinderup

Hands-on går blandt andet i sløjdlokalet.

2 x Opus deluxe
elevation

SPAR 12.398,-

Bemærk! Inkl. runde stålben

Ikke bare spil, men navnlig træning, teamwork
og undervisning i taktik, strategi og coaching.

50%

til damer og herre
hos

Vi ønsker tillykke med 100 års jubilæet!

JUBILÆUMSTILBUD
SPAR 100,(normalpris 700,-)

på flotte Signal jeans
med masser af stretch
Tilbuddet gælder hele oktober måned

Mediehuset
har været med
hele vejen...

Søndergade 23 | Vinderup | Tlf. 97 44 10 37
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Eleverne kan få låst
telefonerne ud i en
time, hvis de har
brug for dem i
undervisningen.

VINDERUP HALLERNE

Halvej 2B - 7830 Vinderup - 97 44 18 75

VI ER TIL INDENDØRS
IDRÆT I HALLER OG
BASSIN.
MEN VI ER OGSÅ TIL
HAL-BALLER, MESSER,
UDLEJNING AF BORDE,
STOLE OG SERVICE,
BØRNE-FØDSELSDAGE
OG MEGET MERE.
SPØRG OS.
www.vinderup-hallerne.dk

Hver eneste time
begynder på samme måde
eLeVer beder SOmme tider Om At få LåSt dereS teLefOner inde, hViS Læreren gLemmer det
Efter hver time ryddes der op og luftes ud. Det forlanger
Plan A også.
- På et tidspunkt begyndte mange skoler at tale om en
PALS-metode - Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Men
det syntes vi ikke passede til en overbygningsskole.
Derfor opfandt vi selv Plan A. Det er noget af det bedste,
vi nogen sinde har skabt, siger tidligere skoleleder
Anders Langskov.

uDluftning
Plan A stiller krav til lærerne. De skal begynde timen
med at fortælle, hvad der skal foregå. Til sidst skal de
samle op og runde af og se frem til næste time.
Eleverne skal finde bøger og andre materialer frem, før
timen begynder. På det tidspunkt skal pc’eren være
lukket.

BekæmpeR moBning
På ét område er der ingen nåde. Skolen slår hårdt ned
på alt, der kan ligne mobning. Lærer Lene McGough
accepterer overhovedet ikke, at der for eksempel rulles
med øjnene.
- Det har også sammenhæng med vores ordensregler
og vores kultur. Den væsentligste bestemmelse er, at vi
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nul fRit valg
Læreren bestemmer, hvem der skal sidde hvor i klassen.
Ingen bytter selv plads. Det er også læreren, der sammensætter grupper.
- Ingen elever skal stå alene. Derfor er det læreren, der
bestemmer, siger lærer Sussi Buur Andreasen.
Plan A er så speciel, at den vækker opsigt. Skolen havde
for nylig besøg af en konsulent. Hun bad om en kopi til at
vise til andre. En række andre har også efterspurgt den.

Start din ungdomsuddannelse i Holstebro
Kontakt os og hør om dine mange muligheder
HANDELSGYMNASIUM

HTX

KONTOR, HANDEL
& FORRETNINGSSERVICE

EUD

skal være gode ved hinanden, siger Lene McGough.
Hvis der er optræk til konflikter, involveres eleverne selv
i at løse dem.
evalueRing på to måDeR
Vinderup Realskole har sit eget system for evaluering. De
almindelige karakterer i tal suppleres af bogstaver, der
for eksempel siger, hvor ihærdige og flittige eleverne er.
- Du kan godt få en høj karakter, men et lavt bogstav,
fordi du er dygtig, men doven. Det forhindrer elever i
at slappe af. Omvendt kan elever med lave karakter få
ros med bogstaverne, fordi de gør godt stykke arbejde,
siger Søren Barslund Haaning.
Eleverne vurderer også sig selv. Jævnligt bedømmer de
sig dårligere, end læreren mener. Så får de vitaminer til
selvtilliden:
- Vi er faktisk godt tilfredse med dig.
kantine meD BolleR
Realskolen har flere ansatte i køkken og kantine. Her kan
eleverne få gratis morgenmad, hvis de ikke har nået at
spise hjemme. Ingen går sultne til første time.
Resten af dagen kan de købe mad i kantinen. Retterne
følger skolens kostpolitik om sund ernæring. Et af
dagens højdepunkter er friskbagte boller i formiddagspausen. Den pause er så i daglig tale blandt unge
kommet til at hedde ”bollepausen” …

EUD

Åbent hus
på Skive College

TEKNISK GYMNASIUM

HHX

FØDEVARER, JORDBRUG
& OPLEVELSER

EUD

EUX

TEKNOLOGI, BYGGERI
& TRANSPORT

”Plan A” styrer skolens dagligdag:

Når det ringer ind til 1. time kl. 8.15, skal eleverne ikke
vente på læreren. På Vinderup Realskole er læreren
nemlig i klassen fra kl. 8.05. Skal eleverne til fysik-kemi
eller idræt, skal de heller ikke vente på klokken, men gå
i god tid.
Hver eneste time og hver eneste dag på Realskolen
følger den samme plan. Den hedder ”Plan A”, fordi
skolen ønsker at være på forkant med tingene, så det
sjældent er nødvendigt med en Plan B. Plan A hænger i
klasseværelserne og er en del af alles bevidsthed.
Det er også den plan, der styrer omgangen med
mobiltelefoner. Eleverne må kun bruge dem i 10- og
12-pausen. Resten af dagen er de låst inde i et skab i
klassen. Det indførte skolen lang tid, før debatten om
mobiltelefoner i skoler opstod.
- Eleverne har det tilsyneladende fint med det. Af og til
er det dem, der minder mig om, at vi skal have telefonerne låst inde, siger lærer Søren Barslund Haaning.

* HVAD VIL DU VÆRE? *

EUX

OMSORG, SUNDHED
& PÆDAGOGIK

EUX

EUD

EUX

STEP 10 – EUD10/FLEX10/GYM10

Lørdag 17. november kl. 10 - 14

Erhvervsuddannelser
Bliv møbelpolstrer, gardindekoratør, autosadelmager,

Starten på din ungdomsuddannelse

elektriker, værktøjsmager, maskinsnedker, snedker,
serviceassistent, mekaniker, tømrer, murer, anlægsog bygningsstruktør, ernæringsassistent m.m.

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Døesvej 70-76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 222
www.ucholstebro.dk

Vælg butik, handel eller kontor.
Du er velkommen til

Gymnasier
HHX Handelsgymnasiet

at kontakte os på tlf.

SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HOLSTEBRO AFD.

99 14 14 14 for at høre

Døesvej 70 · 7500 Holstebro · Telefon 30 16 90 10
www.sosuherning.dk/kontakt/holstebro

om alle vores uddannelser.

HTX Teknisk Gymnasium

Oplev alle uddannelserne på skivecollege.dk.

Vi ønsker tillykke til Vinderup Realskole med 100-års jubilæet

HUSK
vi udbyder o
gså

kurser

& efte
uddannerlse

r
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Ledelse tager meget af Birgitte
Holms tid, og hun har ikke
faste undervisningstimer, men
forsøger at omgås eleverne så
meget som muligt.

Skolen er til eksamen hver dag:

Vi ses igen om 100 år!
det Vigtige SAmArbejde med KOmmunen er fOrtSAt, efter Vinderup KOm med i hOLStebrO KOmmune
I dag i Danmark findes der kun to private overbygningsskoler, som har driftsaftale med den kommune,
de ligger i. Det er Aalestrup og – Vinderup Realskole.
Tidligere har der været mange flere.
Skoleleder Birgitte Holm ser ingen farer for Realskolen
her og nu. Tværtimod øjner hun en række udviklingsmuligheder, der kan understøtte fremtiden.
- Jeg tør ikke love, at jeg selv kommer til 200-års jubilæet. Men jeg er sikker på, at Vinderup Realskole også
findes i 2118, siger Birgitte Holm.
større sikkerhed
Et af de afgørende punkter er samarbejdet med
Kommunen. Vinderup Realskole og Holstebro
Kommune har for nylig fornyet deres driftsaftale. Det
er privatskolen Vinderup Realskole, der driver overbygningsskolen (7.-10. klasse) i Vinderup-området.
Derfor er det kommunen, der betaler de skolepenge,
som det ellers er forældrene, der kommer med på
privatskoler.
Nogle forældre var bekymrede, da Vinderup kom
med i storkommunen Holstebro. Der blev længere til
rådhuset. Ville politikere inde i Holstebro fortsætte et
samarbejde med Realskolen? Eller ville de satse på en
kommunal ejet overbygningsskole?
Resultatet blev, at Realskolens driftsaftale fortsatte
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med Holstebro Kommune. Vi har et rigtig godt
samarbejde med Holstebro Kommune, siger Birgitte
Holm.
knusende godt
Byrådsmedlem Svend Ørgaard er medlem af Bestyrelsen på Realskolen. Det har han kun været siden
nytår. Men han kender skolen fra sit tidligere job som
direktør på handelsskolen og Uddannelsescenter
Holstebro, hvor han har taget mod mange elever fra
Vinderup.
- Det er en skole, hvor der står stor respekt om det
faglige. Realskolen sætter en ære i at skabe dygtige
elever. Det har de gjort knusende godt, siger Svend
Ørgaard.
- Da kommunen fik antalsmæssige problemer med
7. klasserne, var løsningen i Vinderup derfor oplagt.
Nemlig at flytte dem til Vinderup Realskole.
hjertet med
Svend Ørgaard priser også samarbejdet skolekommune. Aktuelt ser han overhovedet ingen grund
til, at det ikke skulle kunne fortsætte.
- Jeg tager hatten af for de privatskoler, som har
hjertet med og en idé med at drive skole. Det har de
haft i 100 år i Vinderup, siger Svend Ørgaard.

nye lokaler
Ifølge Birgitte Holm er det afgørende, at skolen
består den eksamen, som den gennemgår hver dag.
Den skal stadig udvikle sig og samtidig holde fast i
kulturen.
- Vi overvejer i øjeblikket, om vi skal udbygge
naturfagslokalerne. Indretningen skal passe til, at
fagene geografi, biologi og fysik/kemi i dag foregår i
sammenhæng.
Det er vigtigt for skolen at samarbejde med forskellige aktører i lokalområdet. Eksempelvis har vi på et
møde med Vinderup og Sevel skole aftalt at udbygge
samarbejdet. Det starter med et årligt arrangement
for henholdsvis 4., 5. og 6. klasse.
livsdygtig kultur
- Vi holder fast i, at skolen skal give almen dannelse.
Du bliver ikke ansat nogen steder, hvis du for
eksempel ikke kan komme til tiden eller holde en
aftale, siger Birgitte Holm
- Vi fortsætter også med at danne eleverne i at
acceptere andre. De skal kunne indgå i samarbejder
på deres arbejde senere.
- Vi forsøger at lære eleverne at bliver borgere i et
demokratisk samfund.
- Vores kultur er 100 år gammel, men slet ikke
gammeldags. Der er endnu mere brug for den end
nogensinde. En stor del af vores kultur vil bestå og
måske holde mindst 100 år mere, siger Birgitte Holm.

